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چکيده
حج، عالوه بر جنبه عبادي، از همان روزگار پيامبر9 براي حکومت اسالمي اهميت سياسي 
بسياري داشت؛ زيرا تسلط بر مکه، نشانه مشروعيت حکومت تلقي مي شد. ازاين رو خلفا يا 
خود مسئوليت حج را بر عهده مي گرفتند، يا در انتخاب اميرالحاج بسيار تأمل مي کردند. اين 
منصب در سال نهم هجري به ابوبکر و سپس به علي7 اختصاص يافت. بعد از آن و در زمان 
خلفاي بعدي نيز اين وظيفه به يکي از امراي خاندان خالفت سپرده مي شد و اين در صورتي بود 
که خليفه شخصًا آن را عهده دار نمي شد. با تسلط بويهيان بر خالفت، اين اختيار از خليفه سلب 
شد و امراي بويهي اميرالحاج را انتخاب مي کردند. بويهيان در تمام دوران خود، اين منصب را 
در متن حکم نقابت، به سادات علوي سپردند. چرايي اختصاص اين منصب به سادات و تدوام 
آن، عمده ترين مسئله اي است که اين مقاله مي کوشد تا با تکيه بر روش توصيفي ـ تحليلي، 
پاسخي براي آن جســت وجو کند. يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که آل بويه براي 
حذف تدريجي مقام خالفت، از سادات در امور مهم حکومتي استفاده مي کردند. عملکرد موفق 

سادات نيز ماندگاري آنان را در اين مناصب  تضمين کرد.
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مقدمه 

اميرالحاج منصب سياســي موقتي بود که تنها در موسم حج، سرپرستي کاروان 
حج و نظارت بر برگزاري مراسم و اعمال عبادي حج را به عهده داشت. در منابع، 
عناوين ديگري چون امام حج )ابن کثير، 1413ق، ج8، ص304 و ج11، ص280(، 
واليت حج )همان، 1413ق، ج12، ص91؛ ابوالفرج اصفهاني، بي تا، ج3، ص324(، 
ساالر حج )طبري، 1353، ج11، ص4739( نيز براي اين منصب به  کار رفته است. 
عمده ترين وظايف اميرالحاج، گردآوري مردم در حرکت و ســکون، نظم و ترتيب 
بخشــيدن به آنها در جريان حرکت و تعيين مرکب جلــودار، مدارا در پيش بردن 
کاروانيان، انتخاب بهترين راه براي عبور کاروان، جست  وجوي آب و چراگاه، حفظ 
جان و مال کاروانيان از غارت دزدان و باز کردن راه حج با دادن پول يا توســل به 
شمشير، تنظيم وقت براي اداي صحيح مناسک حج، بردن کاروانيان به مدينه براي 
زيارت قبر پيامبر9، ايجاد صلح و دوســتي و ميانجيگري ميان حاجيان و صدور 
حکم در صورت داشــتن شرايط الزم مقام قضا، آگاه ساختن مردم به وقت احرام، 
امامت نمازها و ايراد خطبه هاي مناســک حج، اقامه مناســک حج و دادن گزارش 

برگزاري حج به خليفه بود )ماوردي، بي تا، ج3، ص172(.

پيامبر9 در ســال نهم هجرت، ابوبکر را به امارت حج برگزيد )ازرقي، 1368، 
ج1، ص175 و 186؛ مقدســي، 1386، ج2، ص715( ولي پيش از رسيدن او به مکه، 
علي7 را به جاي او منصوب کرد )ازرقي، 1368، ج1، ص186؛ ابن هشام، 1361، 
ج2، ص994؛ بالذري، 1411، ج1، ص492(. در ســال بعــد، خود پيامبر9 اين 
وظيفه را به عهده گرفت و آداب و مناسک حج را به مسلمين آموخت )ابن هشام، 
1361، ج2، ص1061(. در زمان خلفاي نخســتين، خليفه شــخصًا اين وظيفه را 
به عهده داشت و در مواردي به اقوام نزديک خود مي سپرد )مسعودي، 1344، ج2، 
ص764؛ يعقوبي، 1382، ج2، ص140(. در دوران امويان وضعيت به همين شــيوه 
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ادامه يافت )يعقوبــي، 1382، ج2، ص161 و 162، 174 و 175، 194، 216، 236، 
248، 260، 274، 281، 301 و 302، 309، 311 و 327؛ مقدســي، 1386، ج2، 

ص897؛ ابن کثير، 1413، ج9، ص12(. 

سفاح، اولين خليفه عباســي، حتي به ابومسلم که منشأ خدمات ارزنده اي براي 
آنها بود و امارت حج را طلبيده بود، پاسخ درستي نداد و به بهانه تراشي متوسل شد 
)دينوري، 1346، ص419ـ 420؛ طبري، 1353، ج11، ص4678؛ مقدســي، 1386، 
ج2، ص949؛ يعقوبي، 1382، ج2، ص347؛ ابن کثير، 1413، ج10، ص73(. خلفاي 
عباســي ـ به جز مأمون که در مقطعي، واليت عهدي خويش و منصب امارت حج 
را به علويان سپرد ـ نظير اســالف اموي شان، مسئوليت مهم امارت حج را به غير 
واگذار نمي کردند )ازرقــي، 1368، ج1، ص114؛ يعقوبي، 1382، ج2، ص 404، 

ـ   459، 516 و 543؛ مقريزي، 1420، ص41، 43 و 51(.  458 ،410

آل بويه در ســال 334 قمري بر بغداد مسلط شدند. هرچند در بينش شيعي آنها، 
خالفت از آن فرزندان علي7 بود و امويان و عباســيان، غاصبان حق آنها، انگاشته 
مي شــدند )ابن اثير جزري، 1350، ج14، ص169 و 170(، اما به داليلي به حذف 
خالفت عباســي دســت نيازيدند و اقتدار خود را بر آن تحميل کردند )همانجا(. 
با انزواي خليفه و تشــريفاتي شــدن وظايف او )ابن اثير جــزري ، 1351، ج15، 
ص31(، بويهيان وظيفه رسيدگي به حج را عهده دار شدند )صابي، 1346، ص15؛ 
ابن مســکويه، 1379، ج2، ص407؛ ابن اثير جــزري، 1351، ج15، ص120(. در 
تمام دوراني که بويهيان بر راه حج نظارت داشــتند، امراي حج را از ميان ســادات 

برمي گزيدند. 

آنچه در اين ميان نبايد از آن غفلت کرد، مفهوم »ســيادت« است که دچار نوعي 
قبض و بسط معنايي شده است. با اينکه سيادت مفهومي بود که در آغاز بر فرزندان 
هاشم بن عبد مناف اطالق مي شــد، در گذر زمان و موقعيت هاي تاريخي، معاني 
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ديگري به خود گرفت. اطالق عناويني چون هاشــمي، طالبي، علوي، شــريف و 
غيره بيانگر تحوالتي اســت که در ادوار مختلف در عرصه مفهومي سيادت پديدار 
شده است. در دوره آل بويه، از سادات با عنوان »شريف علوي« ياد مي شد. اگر در 
جايي هم واژه سيد به  کار مي رفت، به  صورت ترکيب »السيد الشريف« بود )ر.ک: 
نجاشــي، بي تا، ص51 و2؛ طوسي، 1351، ص211؛ ابن اثير جزري، 1350، ج14، 
ص225(. با اين اوصاف، در متون دوره مورد نظر، هنگامي که سخن از اشراف شهر 
به ميان مي آيد، مراد سادات علوي هستند )ابن اثير جزري، 1350، ج14، ص89؛ ابن 
خلکان، 1430، ج1، ص259؛ مســعودي، 1344، ج2، ص606(؛ درحالي که امروزه 
در غرب جهان اســالم و حتي حجاز، لفظ شــريف تنها بر فرزندان امام حسن بن 

علي8 اطالق مي شود )روضاتي، 1335، ج1، ص35(.

ســپردن منصب امارت حج به سادات علوي که از حيث عقيدتيـ  سياسي نقطه 
مقابل عباسيان به  شمار مي رفتند، مسئله اي است که جاي پژوهش دارد. محمد فهد 
در مقاله اي با عنوان »تاريخ امراء الحج« در عبارت کوتاهي، تحت عنوان »امراء الحج 
خــالل العهد بويهي«، تنها به ذکر اين نکته اکتفــا کرده که اميران حج غالبًا از ميان 
سادات علوي انتخاب مي شدند )محمد فهد، 1359، ص186(. سليمان الخرابشه نيز 
در کتاب رقابت1عباســيان1و1فاطميان1در1سيادت1بر1حرمين1شريفين، به اين موضوع 
پرداخته و علت برگزيدن اميران حج از علويان را در دوره آل بويه، رقابت سياسي 
با فاطميان براي سيطره يافتن بر حجاز و حفظ نام خلفاي عباسي در خطبه حرمين 
شــريفين دانسته است )الخرابشــه، 1385، ص95 و 96(. با توجه به متون تاريخي 
به نظر مي رســد علل و انگيزه هاي مهم تري در اين امر دخيل بوده که اين نوشــتار 
درصدد تبيين آن اســت. براي درک بهتر اين موضوع ابتدا به بررسي روابط بويهيان 
با سادات، سپس انگيزه هاي ايشان در سپردن منصب مهم امارت حج به سادات، و 

در پايان به عملکرد سادات در اين منصب پرداخته مي شود.
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جايگاه سادات در دولت آل بويه

بويهيان اهل ديلم بودند؛ منطقه اي که از شرق به طبرستان و از جنوب به جبال1 
)ابوالفداء، 1840، ص88(، از شمال غربي به گيالن و از شمال شرقي به درياي خزر 
محدود مي شد )مقدسي، 1361، ص353؛ حدودالعالم، 1383، ص166(. سرسبزي 
و حاصلخيزي در کنار دشــواري دسترسي از بارزترين ويژگي هاي جغرافيايي اين 
منطقه محســوب مي شد. هرچند که ديلم بيشترين مقاومت را در برابر تسلط سپاه 
اسالم از خود نشان داد و تا مدت ها به عنوان حوزه مقاومت ايراني از نفوذ سپاهيان 
مسلمان بر حذر بود، اما از سوي ديگر يکي از مهم ترين مقصدهاي مهاجرت سادات 
در پي فشــارها و تعقيب و گريزهاي دولت هاي اموي و عباســي به  شمار مي رود. 
بدين ترتيب، نخستين آشــنايي و رويارويي بخش زيادي از ايرانيان ساکن ديلم با 
اسالم، از راه ســادات، به خصوص فرزندان حسن بن علي8، صورت پذيرفت 
)اصطخري، 1368، ص169؛ يعقوبي، 1382، ج2، ص412(. در ســال 250 قمري 
حســن بن زيد، اماِم مذهب زيديه، سلسله مستقل علويان طبرستان را پايه گذاري 
کرد. يکي از معروف ترين سادات اين سرزمين، »ناصر الکبير يا ناصر الحق« بود که 
ديليمان در سال 302 قمري به دست وي اسالم آوردند )سيوطي، 1371، ص253؛ 

مسعودي، 1349، ص69؛ ابن عنبه، 1425، ص245(.

بويهيان در ابتداي کار ســپاهيگري، در رکاب ناصر الکبير، رهبر زيدي سلســله 
علويان طبرســتان درآمدند و با حمايت وي براي نخســتين بار به مقام فرماندهي 
دست يافتند )شبانکاره اي، 1363، ص90(. اين مسئله در کنار ديلمي بودن بويهيان، 
عامل مهمي در تربيت فکري و تأثيرپذيري از  انديشــه هاي سادات از سوي امراي 
بويهي و همچنين ايجاد رابطه مريد و مرادي بين آنان، مي تواند باشد. بر اساس يک 
احتمال ضعيف، نسبت بويهيان با سادات نيز مطرح است. اکثر منابع نسب بويهيان 
را به ساسانيان مي رسانند )ابوريحان بيروني، 1363، ص38 و 140؛ مرعشي، 1361، 
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ص72؛ قلقشندي، 1332، ج4، ص417(. شبانکاره اي آنان را از نسل اعراب مي داند 
)شــبانکاره اي، 1363، ص89( و ابن طقطقي نسب ايشــان را به ابراهيم خليل اهلل 
مي رســاند )1360، ج1، ص387(. اگر منشأ سيادت را حضرت ابراهيم بدانيم، در 
نتيجه يگانگي نياي پيامبر9 و بويهيان، آنان خود جزو سادات محسوب مي شوند. 
اما با توجه به اخبار فرزندان ابوشجاع بويه، اساسًا داشتن نسب و آگاه بودن از آن، 
حتي از سوي مورخان همان دوران، نيز مورد ترديد است )ابوريحان بيروني، 1363، 

ص38 و 140(.
با آغاز کار بويهيان، مشــارکت گسترده سادات در امور حکومتي آغاز شد. امير 
معزالدوله، دولت را بر اساس ديدگاه هاي فقهي و حکومتي يکي از علماي سادات 
طراز اول شــيعه به نام ابن جنيد اســکافي، اداره مي کرد )نحوي، 1381، ص23ـ 
46(. حکومت برخي شهرهاي مهم )ناصرخسرو، 1389، ص19؛ ابن عنبه، 1425، 
ص80( و در برخي مقاطع، باالترين جايگاه حکومتي که جانشيني پادشاهان بويهي 
محسوب مي شــد، به ســادات واگذار مي گرديد )همداني، 1961، ج1، ص231(. 
ســيد رضي )م. 406ق( با نشان دادن کفايت و درايت، توانست اين مقام واال، يعني 
جانشــيني بهاءالدوله )379-403ق( در بغداد را در مقابل خليفه، براي خود حفظ 
کند. اين در حالي بود که او پيش تر منصب نقابت طالبيان و قضاوت بر امور مساجد 
و بسياري ديگر از مناصب و مسئوليت هاي حکومتي را از سوي شخص خليفه در 
دســت داشت. حتي وقتي خليفه چهار سال بعد سيد رضي را از اين مناصب خلع 
کرد، بهاءالدوله نه تنها مقام هاي از دســت رفته را به وي بازگرداند، بلکه وي را به 
»شــريف الرجال« ملقب کرد و قدرت بي چون و چرايي چون نقابت همه ســادات 
را در سراســر بالد اسالمي زير سلطه بويهيان، به وي داد. امارت حج و رياست بر 
حرمين )مکه و مدينه( را که مهم ترين مسئوليت خليفه بود، نيز به او واگذار کرد )ابن 
اثير جــزري، 1351، ج15، ص300؛ ثعالبي، 1376، ج3، ص155(. اعطاي مناصب 
امارت حج و نقابت و سرپرســتي ديوان مظالم، که عالي ترين مناصب حکومتي در 



رم
ها

 چ
اره

شم

113 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
هش

ژو
پ

13
96

ان 
ست

زم
ز و 

ايي
پ

عصر بويهيان به  شمار مي آمد، به ســادات، از بارزترين داليل احترام به سادات از 
جنبه حکومتي آن شمرده مي شود. فرا از مسائل حکومتي، از اعتقادات قلبي شاهان 
بويهي به سادات، از جمله شــفا گرفتن از سادات )ابن عنبه، 1425، ص85( و نذر 
به ايشــان )ابن جوزي، 1412، ج8، ص324( و قسم به سادات )همان، 1412، ج8، 
ص66؛ هالل صابي، 1919، ص431( و جاري شــدن صيغه عقد شــاهان بويهي 

توسط سادات )ابن کثير، 1413، ج11، ص356 و 357( بسيار ديده مي شود.

جمع امارت حج و نقابت 

امارت حج در حوزه نظارت خالفت بود؛ اما چون خليفه عباسي به  دنبال تسلط 
بويهيان بر بغداد، قدرت سياســي و اقتصادي چنداني نداشــت، اميران بويهي امور 
مربــوط به حج را انجام مي دادند؛ اگرچــه اين انتخاب در ظاهر به تأييد خليفه نيز 
مي رسيد. بدين مناسبت مراسمي با حضور خليفه، اشراف، قاضي القضات و فقها در 
دربار خالفت برگزار مي شــد و هدايايي به عنوان خلعت، تقديم اميرالحاج مي شد. 

اميرالحاج انتخابي اين اختيار را داشت که نايبي براي خود برگزيند.

در تمام دوران بويهيان، امراي حج از ميان نقباي ســادات انتخاب مي شدند. اين 
افراد در زمره عالم ترين شــيعيان عصر بودند و عالوه بر علوم ديني، در علوم ديگر 
نيز تبحر داشــتند )نجاشي، بي تا، ص206 و 207؛ طوسي، 1351، ص211 و 219؛ 
ابن عنبه، 1425، ص250 و 253(. رقابت بويهيان با دولت هاي شــيعي معاصر که 
مهم ترين آنها دولت فاطميان در مصر بود، در اتخاذ اين سياســت از سوي آل بويه 
تأثير داشــت )الخرابشه، 1385، ص95 و 96(. فاطميان مدعي بودند که از اخالف 
امام علي 7 هســتند و نام خود را از نام حضرت فاطمه، دختر پيامبر9 و همسر 
علي7 گرفته  بودند. اما خلفاي عباســي، آنها را عبيديون، يعني از اخالف عبيداهلل 
مهدي، مي ناميدند و نســب علوي آنها را انکار مي کردند )ابن جوزي، 1412، ج7، 
ص226 و ج8، ص256(. احتمااًل دليل ديگر اين انتخاب، تشــيع بويهيان و اعتقاد 
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به واليت و امامت ســادات علوي و تضعيف مقــام خالفت بود که در ادامه به آن 
پرداخته مي شود.

در تشــيع آل بويه سخني نيســت )ابن کثير، 1407، ج11، ص307؛ ابن تغري 
بردي، 1383، ج3، ص307(. اما در باب زيدي بودن مذهب ايشان، تنها با توجه به 
اينکه مردم ديلم بيشتر به دست ناصر کبير به اسالم درآمدند و بويهيان نيز در رکاب 
ايشان بودند، به طور قطع نمي توان اظهار نظر کرد؛ چرا که حتي برخي از فرزندان 

ناصر کبير، برخالف پدر، امامي مذهب بودند )فقيهي، 1357، ص10(. 

قدرت گرفتن دولت شيعي بويهيان در نزديکي واقعه غيبت کبراي اماِم دوازدهم 
شــيعيان، و اوج گيري مباحث فکري و فقهي و سياســي عصر غيبت در جامعه آن 
روز، مسئله اي مهم بود که پيچيدگي هاي فراواني را موجب گرديد. پديده غيبت کبرا 
رهبري شــيعيان را وارد مرحله جديدي کرد و مقام مرجعيت را به وجود آورد که 
به تبع آن و جايگاه معنوي سادات بين مردم و وابستگي َنَسبي آنان به خاندان، اين 
وظيفه از ابتدا به عهده ايشان قرار گرفت و اهميت سادات را در نهاد مذهب، بيش 
از گذشته نشــان داد. گزينه رهبري جامعه اسالمي و نوع رابطه با حاکم، مهم ترين 
دغدغه شيعيان در عصر غيبت بود. آنان در آن زمان با اين مسئله روبه رو بودند که 
آيا دولت شــيعي ايراني بويهيان را بپذيرند؟ آيا مي توانند خالفت مسلمين را پس 
بگيرنــد؟ با در نظر گرفتن موقعيت پيش آمده و اينکه شــايد هنوز تحقق حکومت 
واليت فقيه نيازمند گذر زمان است، شيعيان با واقع گرايي اجتماعي و سياسي همراه 
با انعطاف پذيري سياســي، در قالب ديگري از تأثيرگذاري و زمينه ســازي برپايي 

حکومت مطلوب خود، با دولت بويهيان همراه شدند. 

در چنين اوضاعي، معزالدوله در عين اينکه مي کوشــيد تا با حفظ قدرت خليفه، 
ولو به  صورت ظاهري، ســني مذهبان را راضي نگــه دارد، صرف نظر از تمايالت 
فردي، احساس مي کرد الزم است به خواست هاي مداوم علويان پاسخ مثبت دهد. 
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لذا براي اين منظور تصميم گرفت علويان را از حوزه قدرت قضايي نقيب عباسي 
خارج ســازد )کبير، 1381، ص289(. نقيب به کســي اطالق مي شد که سرپرستي 
گروه سادات را بر عهده داشت تا فردي غير سيد، خود را در زمره اشراف قرار ندهد 
و نظارت بر تمامي امور ســادات، از جمله حفظ حقوق، حل مخاصمات و اجراي 
حدود در ميان آنان از وظايف وي بود )صابي، 1364، ص234 و 235؛ قلقشــندي، 

1332، ج4، ص37 و 38؛ براي اطالعات بيشتر ر.ک: خالقي، 1387(.

عباســيان و علويان تا آغاز قرن چهــارم داراي يک نقيب بودند )ماوردي، بي تا، 
ص96(. اولين نقيب علويان ابوعبداهلل محمد امام زيدي، فرزند حســن بن قاسم، 
داعي صغير بود که همراه معزالدوله وارد بغداد شــد و در آنجا ســکنا گزيد )ابن 
مسکويه، 1379، ج2، ص207(. گويا معزالدوله در آغاز تمايل داشت خالفت را به 
او واگذار کند )صابي، 1987، ص40ـ 43(. اين شخصيت داراي نفوذ و قدرتي فراتر 
از يک نقيب بود و سخت مورد احترام شيعيان قرار داشت )کبير، 1381، ص289(. 
مقام نقابت موروثي بود و ابوعبداهلل محمد امام زيدي، تنها زماني حاضر شــد مقام 
نقابت را بپذيرد که از سوي خليفه براي وي خلعت فرستاده شود. وي در سال 348 
قمري به عنوان نقيب علويان انتخاب شــد، با اين امتياز که لباس رسمي سياه رنگ 
خالفت عباسيان را نپوشد و در دربار خليفه حاضر نشود. امام زيدي قبل از کسب 
اين منصب نيز خود را مســئول علويان طبرستان، حتي کوفه و حرمين مي دانست 
)ابن جــوزي، 1412، ج12، ص344 و 345(. موقعيت و نفوذ و قدرت نقيب اگر 
فراتر از خليفــه نبود فروتر از او نيز نبود )کبيــر، 1381، ص290؛ خالقي، 1387، 

ص157(. ابن بطوطه در سفرنامه خود مي نويسد: 
نقيب اشــراف نزد پادشــاه عراق مقامي بلند دارد و در سفرها تشريفات خاصي که 
براي امراي بزرگ مرســوم است، در حق او مرعي دارند: علم ها و طبل ها با او به راه 
مي اندازند و بر در خانه او هر صبح و شام طبل خانه فرومي کوبند. فرمانروايي شهر با 

نقيب سادات است )ابن بطوطه، 1377، ص168(. 
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منصــب نقابت براي امراي بويهــي به مثابه ابزاري در جنــگ قدرت با خليفه 
ســني مذهب بود. به تدريج حوزه وظايف ديني خليفه عباســي بسيار محدود شد 
و امور اصلي حکومت، همچون امارت حج، ديوان قضا، ديوان مظالم به ســادات 
علوي سپرده شــد )ثعالبي، 1376، ج3، ص155(. با اين اوصاف تمام امور دولتي 
و اختالفات به دســت ســادات حل و فصل مي شد و مسئوليت خطير امور حج و 
حجاج از فرق مختلف مســلمين در دست نقيِب شيعِه سادات بود. بدين ترتيب با 
رشد سادات در رده هاي باالي حکومتي، مقام خالفت تحت الشعاع قرار گرفت. نقبا 
با عنوان مرجعيت ســادات، با در نظر گرفتن لزوم گسترش و ترويج مذهب تشيع، 
با اولويت حفظ جامعه خود، مورد توجه قرار داشتند و در حل و فصل مناقشات و 
ايجاد صلح پايدار، با بهره مندي از فرصت پيش آمده، تبليغ و ايفاي نقش مي کردند. 

عملکرد موفق ســادات در مقابل قرمطيان کــه از بزرگ ترين موانع حج بودند 
)جيهاني، 1368، ص121, 123؛ طبري، 1353، ج15، ص6764(، احتمااًل در تصميم 
بويهيان مبني  بر ســپردن امارت حج به سادات، نقش داشته است )ابن اثير جزري، 
1350، ج14، ص35(. در ســال هاي متوالي قبل از تسلط بويهيان بر بغداد، امر حج 
به  خاطر قرامطه تعطيل شــده بود )ابن جــوزي، 1412، ج13، ص265 و 305؛ و 

ج14، ص40,35(. 

عباســيان با ميانجيگري ســادات و مکاتبه با قرامطه و دادن باج توانستند آنها را 
از آزار حجــاج و ناامن راه منع کنند )ابن اثير جــزري، 1350، ج14، ص17و 18؛ 
ابــن جوزي، 1412، ج13، ص281، 291(. شــريف ابوعلي عمر بن يحيي علوي 
اميرالحاج نقش بســزايي در بازگرداندن حجراالسود به مکه داشت )ناصرخسرو، 
1389، ص189؛ ابن طقطقي، 1418، ص254(. اين ســنگ سياه در گوشه )رکن( 
کعبه بود که قرامطه در سال 317 قمري آن را ربودند و مدت 22 سال نزد آنها بود 
)ابــن اثير جــزري، 1350، ج14، ص204(. از ديگر داليل اين انتخاب را مي توان 
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دولت هاي شيعي آن دوران )سلسله بني مزيد در حله عراق، دولت قرامطه در بحرين 
و خالفت فاطميان در مصر( دانســت. نقش سادات در جلوگيري و هم در حل و 
فصل تنش هاي سران و هم اختالف ها و مسائل بين خليفه و امراي بويهي و هم بين 

خليفه و دولت بويهيان با ديگر دولت ها به روشني ديده مي شود.

کارنامه سادات در امارت حج 

 اختالفات مذهبي در هيچ زماني به شــدت قرن هاي چهارم و پنجم نبوده است. 
يکي از ويژگي هاي قــرون مزبور اين بود که تعصبــات عوام الناس در اختالفات 
مذهبــي راه يافته بود و اين امر گاهي موجــب زد و خوردهاي طوالني و خونين 
مي شد. با توجه به اينکه تمامي امور حجاج بيت اهلل، از فرق مختلف اسالمي در سفر 
حج، به دست يکي از سادات شيعي انجام مي شد، اميرالحاج بايد با درايت خود از 

بروز اختالف جلوگيري مي کرد. 
خطبه خواندن به نام خليفه عباســي در موســم حج، حفظ امنيت حاجيان و به 
سالمت رساندن آنان مهم ترين وظيفه اميرالحاج به  شمار مي آمد. به رغم هزينه هاي 
گزافي که براي امنيت و اصالح راه ها انجام شــد، باز هم مشــکالت زيادي براي 
حجاج در طول راه پديد مي آمد. حمله به کاروان هاي حج، بيش از کم آبي و بالياي 
طبيعي و بدي راه، جان و مال حجاج را مي گرفت. اين حمالت از سوي قبايل عرب 
ســاکن در راه حج و قرامطه صورت مي گرفت )قرطبي، 1354، ص6923؛ ابن اثير 
جزري، 1351، ج15، ص186و 187، 315؛ يعقوبي، 1382، ج2، ص508؛ مقدسي، 
1386، ج4ـ 6، ص981(. شــورش  هايي که در حجاز صورت مي گرفت نيز در امر 

حج اختالل ايجاد مي کرد )ابن اثير جزري، 1350، ج14، ص98(. 

 بيان اين مطلب ضروري اســت که حجاج ايراني تحت عنوان »رکب الخراسان« 
يا »حجاج خراسان و ماوراءالنهر« با کاروان حج عراقي در بغداد همراه مي شدند و 
حج مي گزاردند. در ســال  هايي که کارواني از بغداد عازم نمي شد، کاروان حجاج 
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خراسان يا بدون حج باز مي گشــتند يا مخاطرات را به جان مي خريدند و به سفر 
ادامه مي دادند و در راه بازگشــت به دليل خطر حمله عرب ها با کاروان شام همراه 
مي شدند )ابن قالنســي، 1908، ص125( گاهي نيز به سبب تأخير کاروان حجاج 
خراســان، سفر حج کاروان بغداد تعطيل مي شــد، که در اواخر دوره بويهيان بارها 
اتفاق افتاد. زمان حرکت کاروان ها، به مبدأ حرکت کاروان بستگي داشت. مخاطرات 
راه ها و به خصوص وضع آشــفته سياســي در داخل کشور در اواخر عهد بويهي، 
زمان بندي حرکت کاروان ها را به هم مي زد و باعث تأخير يا تعطيلي حج مي شــد. 
اينها مشکالتي بود که بر سر راه کاروان هاي حج وجود داشت و اميرالحاج بايد آنها 

را مرتفع مي ساخت. 

اولين اميرالحاج انتصابي بويهيــان )ابوعبداهلل( ابوالفتح احمد بن عمر بن يحيي 
علوي، نقيب کوفه بود )ابن جوزي، 1412، ج14، ص268(. وي در سال 341 قمري 
همراه مردم حج گزارد و در موسم حج بين او و اميرالحاج مصري اختالف افتاد و 
وي خطبه به نام رکن الدوله و معزالدوله خواند )همان، 1412، ج14، ص87 و 88(. 
در سال بعد، ابوالحسن محمد بن عبداهلل، فرزند امام زيدي، با عنوان اميرالحاج با وي 
همراه شــد و اين تنها حج در تمام دوران بويهي بود که دو اميرالحاج اعزام شدند. 
حضور دو اميرالحاج همــراه کاروان از اتفاقات نادر بود که بعدها در دوره ضعف 
ســلجوقيان و پررنگ شــدن نقش خليفه در امور حجاز نيز تکرار شد )ابن کثير، 
1413، ج12، ص158، 161، 166(. فرستادن دو امير احتمااًل براي مقابله با مصريان 
و تأمين امنيت کاروان بوده و ابوالحسن محمد بن عبداهلل به عنوان امير نظامي همراه 
ابوعبداهلل شــده است. در آن ســال، دو امير، دوبار با سپاهيان مصر که از طرف ابن 
طغج در مکه بودند، درگير شــدند و بر آنها غالب آمدند و در مکه به نام معزالدوله 
خطبه خواندند )ابن اثير جزري، 1350، ج14، ص225(. در ســال 343 قمري نيز 
ابوعبداهلل احمد بن عمر بن يحيي حج را به ســالمت به پايان رســاند و در مکه به 
نام معزالدوله خطبه خواند )همان، 1350، ج14، ص228(. سال 344 قمري پس از 
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ظهور قرامطه، اولين سالي بود که حجاج بدون پرداخت مال به قرامطه حج گزاردند 
)ابن جوزي، 1412، ج14، ص108(. احمد بعدها از سال 369 تا سال 380  قمري، 
منصب اميرالحاجي را پس از برادرش، ابوالحسن محمد بن عمر بن يحيي علوي بر 
عهده داشــت که در جاي خود ذکر مي گردد )همان، 1412، ج14، ص77؛ ابن اثير 

جزري، 1351، ج15، ص130(. 

 ابواحمد موســوي، در سال 354 قمري نقيب علويان و اميرالحاج شد )ابن اثير 
جزري، 1350، ج14، ص277(. وي روز بيســت و ششم ذي حجه، بمناسبت عيد 
غدير، جشــني عظيم براي حجاج بر پا کرد و به سرور و شادماني پرداخت و اين 
عمل تا پايان کار بويهيــان ادامه يافت )ابن جوزي، 1412، ج14، ص162(. وي تا 
ســال 364قمري که توسط عزالدوله، از امارت حج و نقابت علويان برکنار شد، با 
مــردم حج گزارد )همان، 1412، ج14، ص237(. از مهم ترين وقايع حج در دوران 
امارت وي عبارت اند از: حمله قبيله بني ُســليم و کشــتار و غارت کاروان در سال 
355  قمــري. )ابن اثير جــزري، 1350، ج14، ص286؛ ابن جوزي، 1412، ج14، 
ص174(، هالکت حاجيان خراســان از تشــنگي در سال 357 قمري )ابن جوزي، 
1412، ج14، ص189(، تعطيل شــدن حج در ســال 358 قمــري از ترس قرامطه 
)همــان، 1412، ج14، ص197( و حمله قبيله بني هالل در ســال 361 قمري. تنها 
کســاني که با ابواحمد موســوي از طريق مدينه به مکه رفتند از اين حمله در امان 
ماندند و حج گزاردند )همان، 1412، ج14، ص210(. ابن اثير و ابن کثير اين وقايع 
را ذيل ســال 363 قمري آورده اند )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص60؛ ابن کثير، 
1413، ج11، ص315(.2 در همين سال براي بار دوم بين شيعيان و حنبليان درگيري 
شــديدي رخ داد و محله کرخ را آتش زدند )ابن جوزي، 1412، ج14، ص227(. 
ابواحمد با وســاطت، قائله را ختم کرد که مورد خشــم عزالدوله قرار گرفت و از 
نقابت معزول شد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص221(. وي در سال 369 قمري 
نيز به دليل حمايت از ســادات و دفع شورش حنبليان، در واقعه آتش سوزي کرخ، 
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بازداشت، و به فارس تبعيد شد و مدت هفت سال زنداني بود )ثعالبي، 1376، ج3، 
ص155(. 

ابواحمد در سال هاي 359 و 360 قمري موفق شد در مکه به نام خليفه عباسي، 
المطيع هلل، خطبه بخواند )ابن جوزي، 1412، ج14، ص202 و 205؛ ابن اثير جزري، 

1351، ج15، ص22(.

در سال 364 قمري پس از برکناري ابواحمد موسوي، ابوالحسن محمد بن عمر 
بن يحيي علوي، بــرادر ابوالفتح )ابوعبداهلل( احمد بن عمر بن يحيي علوي، نقيب 
علويان بغداد و اميرالحاج شــد )ابن طقطقي، 1418، ص255(. او که در جنگ هاي 
زيادي از سوي بويهيان حضور داشــت )هندوشاه بن سنجر، 1313، ص242( در 
ســال 362 قمري به سبب بدگويي وزير، توســط عزالدوله بازداشت شد و تا اين 
ســال، در زندان بود )ابن جــوزي، 1412، ج14، ص215(. وي هنگام حضور در 
دربار خليفه، المطيع هلل، لباس سفيد پوشيد و چون حاجب بر پوشيدن خلعت خليفه 

اصرار کرد از مالقات خليفه منصرف شد و بازگشت )صابي، 1364، ص56(. 

عزالدوله، در ســال 366 قمري شــريف ابوالحســن محمد بن عمر را به نيابت 
خود در بغداد معّين کرد و خود با وزيرش به زيارت کربال رفت )همداني، 1961، 
ج1، ص231(. ثعالبي در شــرح حال سيد مرتضي، او و شريف ابواحمد را پدران 
وي معرفي مي کند و مي نويســد: »پدران وي ابواحمد و ابوالحسن محمد بن عمر 
بــن يحيي، در عراق مورد توجه عموم بودند« )ثعالبــي، 1379، ج3، ص131(. در 
برخي منابع از ابوالحســن عمر بن يحيي به عنوان نقيب و اميرالحاج که در عودت 
حجراالسود نقش داشت، نام برده اند و برخي منابع آن شخص را ابوعلي عمر الرئيس 
بن الحسين پدر ابواحمد موسوي ذکر کرده اند )ابن طقطقي، 1418، ص254( که با 
توجه به آنچه ســيد مرتضي در مقدمه کتابش درباره نسب خود گفته )علم الهدي، 

1417، ص63(، احتمااًل اين دو شخص يک نفر هستند. 
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در ســال 364 قمري حجاج به دليل نبودن آب در راه، مجبور شدند مسير خود 
را تغيير دهند و به ســبب فساد و ناامني راه، نتوانســتند خود را به مکه برسانند و 
حــج بگزارند )ابن جــوزي، 1412، ج14، ص234؛ ابن اثير جزري، 1351، ج15، 
ص76(. گروهي از حجاج اهل خراســان خود از مسيري پرخطر راهي حج شدند 
)ابــن جوزي، 1412، ج14، ص236 و 237(. مانند ســال قبل، خطبه به نام خليفه 
علوي مصر خوانده شــد و در محرم همين سال خبر رسيد که نام خليفه عباسي از 
خطبه نماز جمعه نيز حذف شده است که عصبانيت شديد عضدالدوله از عملکرد 
ضعيف عزالدوله و اميرالحاج وي را در پي داشت )همان، 1412، ج14، ص235(. 
به همين سبب عزالدوله مجبور شد در سال 365 قمري وي را از امارت خلع کند. 
اما در سال 367 قمري دوباره وي را به امارت حج برگزيد و تا سال 369 قمري با 

کاروان عراقي حج گزارد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص124(. 

در ســال 369 قمري عضدالدوله، محمد بن عمر علوي را به اتهام گناهِ ناکرده، 
دستگير، و اموال بسيار وي را مصادره کرد و برادر او ابوالفتح )ابوعبداهلل( احمد را 
به  جايش گمارد و به سرپرســتي حجاج تعيين کرد )همان،1351، ج15، ص124؛ 
ابن جوزي، 1412، ج14، ص268(. در همين سال، عضدالدوله، ابواحمد موسوي و 
برادرش ابوعبداهلل را دستگير کرد و به فارس فرستاد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، 
ص125(. آنان تا ســال 372 قمري که عضدالدوله درگذشت، زنداني بودند. در آن 
سال شــرف الدوله پس از تصرف فارس، ابوالحسن محمد بن عمر علوي و نقيب 
ابواحمد موسوي را آزاد کرد )همان، 1351، ج15، ص143( و در سال 376 قمري 
تمام امالک ابوالحسن محمد بن عمر را به او بازگرداند و مزيد بر آنها به او بخشيد. 
امالک نقيب ابواحمد موسوي را نيز مسترد داشت )همان، 1351، ج15، ص168(. 
در زمان جانشين وي، بهاءالدوله، در سال 379 قمري محمد بن عمر دوباره دستگير، 

و اموالش ضبط شد )همان، 1351، ج15، ص186(. 
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با نگاهي به تاريخ آل بويه، اين نکته مشــهود اســت که بويهيان بسيار به اموال 
صاحب منصبــان خود حريــص بوده و بعد از برکناري يا وفاتشــان، اموال آنان را 

مصادره مي کردند.

در ســال 369 قمري ابوالفتح احمد بن عمر بن يحيي، برادر ابوالحســن محمد 
بن عمر علوي، در موســم حج امير بود )ابن جوزي، 1412، ج14، ص272(. وي 
پس از برکناري ابواحمد، به نقابت طالبيان کوفه منصوب شد )همان، 1412، ج14، 
ص268( و تا سال 380 قمري که ابواحمد موسوي دوباره به منصب نقابت و امارت 
حج رســيد، امير بود )ابن اثير جــزري، 1351، ج15، ص130؛ ابن جوزي، 1412، 
ج14، ص277 و 290(. از مهم ترين اخبار زمان وي، تعطيلي حج پس از سال 372 
)همان، 1412، ج14، ص290( تا سال 377 قمري و وقوع بيماري وبا در اين سال 
است )همان، 1412، ج14، ص323(. در سال 379 قمري نيز ابن جراح طائي، رئيس 
قبيله طي، راه حجاج را بســت و اموال زيادي بابت خفاره از آنان گرفت )ابن  اثير 
جزري، 1351، ج15، ص186 و 187؛ ابن جوزي، 1412، ج14، ص337( و آن قدر 
آنــان را معطل کرد که وقت بر آنها تنگ شــد و حج به  جاي نياورده، بازگشــتند 
)ابــن  اثير، 1351، ج15، ص315(. در تمام مــدت امارت وي، خطبه به نام خليفه 
فاطمي مصر خوانده شــد )همان، 1351، ج15، ص130؛ ابن جوزي،1412، ج14، 

ص277 و ج15، ص315(.

در ســال 380 قمري بار ديگر، شريف ابواحمد نقيب به سمت قاضي القضاتي و 
امارت حج و سرپرستي ديوان مظالم و نقابت طالبيان منصوب شد. با توجه به سن 
ابواحمد و مشــکالتي که در مدت حبس بــراي وي پيش آمده بود، مناصب خود 
را به پســرش ســيد رضي واگذار کرد )ثعالبي، 1376، ج3، ص131( و ابوعبداهلل 
احمد بن محمد بن عبداهلل علوي را به نيابت خود امارت حج داد )ابن اثير جزري، 
1351، ج15، ص195؛ ابن جــوزي، 1412، ج14، ص344(. با اين حال، ابواحمد 
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مأموريت هايش در رداي ســفارت را شــخصًا انجام مــي داد و حتي يک بار حين 
مأموريت به دست اعراب اسير شد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص210(. اما پس 
از آزادي رسالتش را پي گرفت و از جنگ قريب الوقوع با بني حمدان جلوگيري کرد 

)ثعالبي، 1376، ج3، ص155(.

از ســال 381 تا 384 قمري ابوالحسن محمد بن حسن بن يحيي علوي، نقيب 
بصره، با مردم حج گزارد. در ســال 382 قمري اصيفر منتفقي، از قبيله بني تغلب، با 
دريافت مبلغي حراســت و امنيت کاروان هاي حج را به  عهده گرفت و امر حج در 
آن سال تسهيل شد و خطبه به نام خليفه عباسي خواندند )ابن جوزي، 1412، ج14، 
ص363؛ ابن کثير، 1413، ج11، ص355 و 356(. اما در ســال بعد کاروان حج را 
از حرکت بازداشت و مدعي بود درهم  هايي که سلطان سال پيش براي من فرستاد، 
تقلبي بوده )نقره رو پوشيده بود( و تا عوض آنها را ندهيد، اجازه حج نخواهم داد. 
نامه  هايي رد و بدل شد و آن قدر معطل شدند تا وقت حج گذشت و از مردم عراق 
و شــام کسي حج به  جاي نياورد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص221(. در سال 
384 قمري نيز به دليل قيام امير مکه، ابوالفتوح حسن بن جعفر علوي، حج تعطيل 
شد و کاروان بازگشت )ابن جوزي، 1412، ج14، ص356 و 357(. در همين سال 
ابواحمد موسوي از نقابت عزل شد )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص221(. ناصر 
صغير، ابوالحسين محمد بن حسن، فرزند ناصر کبير، که دخترش نيز زوجه ابواحمد 
موسوي بود، نقيب النقباء و اميرالحاج شد )علم الهدي، 1417، ص63؛ ابن طقطقي، 
1418، ص250؛ ابــن عنبه، 1425، ص250(. وي نقابت عباســيان را نيز به عهده 

داشت )ابن کثير، 1413، ج11، ص358(.

ابوعبداهلل احمد بن محمد بن عبداهلل علوي در ســال هاي 385 تا 388 قمري با 
مردم حج گزارد )ابن جوزي، 1412، ج14، ص268 و 374( در ســال 385 قمري 
بدر بن حسنويه، از اميراِن دولت بويهي )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص120(، با 
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اصيفر منتفقي قرار بســت که به حجاج حمله نکند و وي در عوض ساالنه هفتصد 
هزار دينار از مال خود بپردازد و اين رســم تا ســال 403 قمري برقرار بود )همان، 
1351، ج14، ص374(. در سال 386 قمري بدر بن حسنويه پنج هزار دينار نيز بابت 
حجاج خراســان براي اصيفر منتفقي فرستاد و تا زمان وفاتش اين پول را پرداخت 
مي کــرد )همــان، 1351، ج14، ص383 و ج15، ص257 و 343، 344؛ ابن کثير، 
1413، ج11، ص407(. ابوعبداهلل قبل از اين نيز در سال 366 قمري امارت حج را 
به عهده داشت )ابن جوزي، 1412، ج14، ص268(. در آن سال، دختر ناصرالدوله 
حمداني نيز در کاروان عراق بود و آنچنان بخشايشــي کرد که ضرب المثل شــد. 
محمل وي را چهارصد شتر حمل مي کرد و هزاران دينار از ضرب پدرش نثار کعبه 
کرد و همچنين براي مجاورين حرمين اموال زيادي انفاق کرد )همان، 1412، ج14، 
ص248(. در ســال 365 قمري نيز فرزند وي، علي بن ابي  عبداهلل احمد بن عبيداهلل 
العلوي از ســوي عزالدوله براي امارت حج تعيين شــد. اميرالحاج علوي مصري 
موفق تر عمل کرد و خطبه به نام خليفه فاطمي خوانده شد. از سوي بويهيان، سپاهي 
براي محاصره مکه فرستاده شد و بر اهالي سخت گرفتند و مانع از وصول خواروبار 
شدند و مردم در تنگناي شديدي گرفتار آمدند )همان، 1412، ج14، ص243؛ ابن 

اثير جزري، 1351، ج15، ص81 و 82(.

ابوالحارث محمد بن محمد بن عمر، نقيــب علويان کوفه )ابن جوزي، 1412، 
ج15، ص95( از ســال 389 تا ســال 393 قمري با مردم حج گزارد. در سال 393 
قمري ســيد رضي و سيد مرتضي، فرزندان ابواحمد نقيب نيز همراه کاروان بودند 
کــه مورد حمله ابن جراح طائي قرار گرفتند و هفت هزار دينار از مال خود به وي 

پرداختند تا اجازه داد کاروان به حج رود )همان، 1412، ج15، ص15(. 

بهاءالدوله براي تســلط قطعي بر شــيراز، ناچار به اقامت در آنجا بود. در نبود 
وي در بغــداد، خليفه، القادر باهلل، از فرصت پيش آمده براي احياي قدرت خالفت 
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بهــره  برد و بر قــدرت حضور خود افزود و به وظايــف خالفت، از جمله خطبه 
خواندن براي حجاج و ارسال نامه و کتاب در باب آيين تسنن براي سلطان محمود 
غزنوي توسط حجاج پرداخت )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص217(. بهاءالدوله 
که سعي داشــت امور بغداد را در کنترل داشته باشد، در سال 394 قمري ابواحمد 
موسوي را به لقب »الطاهر ذوالمناقب« ملقب گردانيد و به سمت قاضي القضاتي و 
نقابت علويان و تصدي مظالم و امارت حج منصوب کرد. خليفه با قاضي القضاتي 
ابواحمد مخالف بود و فرمان قاضي القضاتي را نخواند؛ ولي روي بقيه آن صحه نهاد 
)همان، 1351، ج15، ص293؛ ابن کثير، 1413، ج11، ص382(. در سال هاي 394 
و 396 تا 400 قمري ابوالحارث محمد بن محمد بن عمر علوي به نيابت از ابواحمد 

نقيب با مردم حج گزارد )ابن جوزي، 1412، ج15، ص49(. 

در سال 394 قمري ابوالحسين بن الرفاء و ابوعبداهلل بن زجاجي از بهترين قاريان 
در زمره حجاج اين سال بودند و اصيفر به  خاطر صوت زيباي آنان، از باج گرفتن 
در آن ســال صرف نظر کرد )همــان، 1412، ج15، ص43 و 44؛ ابن اثير جزري، 
1351، ج15، ص293؛ ابن کثير، 1413، ج11، ص383(. در ســال 395 قمري ابن 
جراح طائي راه حجاج را بست و خواهان هفتصد هزار دينار بود که بدر بن حسنويه 
به اصيفر پرداخت مي کرد. در اين سال جعفر بن شعيب سالر اميرالحاج بود و کمبود 
آب در راه، جان بســياري از حجاج را گرفت )ابن جوزي، 1412، ج15، ص46(. 
در ســال 397 قمري حجاج به طور همزمان گرفتار چندين بال شدند. در اين سال، 
حجاج پس از گذر از گراني و قحطي در عراق و آشــوب و فتنه، در »ثعلبيه« به باد 
سياه و تشنگي شديد مبتال شدند. پس از آن به محاصره ابن جراح طائي درآمدند و 
وقت حج گذشت و حج به  جاي نياورده بازگشتند )ابن اثير جزري، 1351، ج15، 
ص315؛ ابن جوزي، 1412، ج15، ص54 و 55(. در ســال 399 قمري ابن جراح 
طائي راه حجاج را بست و عده اي بازگشتند و هفتصد حاجي بصره را اسير کرد و 
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از آنها بيش از يک ميليون دينار گرفت )ابن جوزي، 1412، ج15، ص67 و 68(.

در سال 400 قمري نقيب ابواحمد موسوي درحالي که به شدت ضعيف و نابينا شده 
بود، درگذشت )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص327 و 328؛ ابن جوزي، 1412، 
ج15، ص71؛ ابن عنبه، 1425، ص248 و 249(. وي در فرونشــاندن درگيري هاي 
ميان شيعيان و حنبليان نقش بسزايي داشت )ذهبي، 1364، ج1، ص378ـ  382؛ ابن 
جوزي، 1412، ج8، ص56( و همچنين بارها به قصد حل و فصل اختالفات سياسي 
و مذهبي خليفه و دولت بويهيان از يک ســو، و امراي حمداني و ديگر دولت هاي 
شــيعي آن دوران، از ســوي ديگر، به عنوان ميانجي به سفارت رفت که بيشتر هم 
بــا موفقيت همراه بود )ابن ابي الحديد، 1359، ج1، ص31؛ ابن اثير جزري، 1351، 
ج15، ص210(. در بيشتر موارد براي اداي رسالتش بين امراي بويهي مورد اجحاف 
واقع شد )ابن کثير، 1413، ج11، ص351(. او با اجازه خليفه، الطائع باهلل، مسجدي 

براي ترويج عقايد شيعه بنا کرد )ابن جوزي، 1412، ج14، ص339(. 

پس از مرگ ابواحمد، مناصب وي به فرزندش محمد بن حســين )سيد رضي( 
محول شد. او و برادرش، سيد مرتضي، نوادگان دختري ناصر کبير بودند )علم الهدي، 
1417، ص63(. بهاءالدوله فرمان نقابت و امارت حج و سرپرســتي ديوان مظالم را 
صادر کرد و لقب الرضي ذي الحسبين را به او داد )ابن جوزي، 1412، ج15،  ص72 
و 115(. وي قباًل در سال 380 قمري نيز اين مناصب را دريافت کرده بود و تنها يک 
بار در ســال 393 قمري به اتفاق برادرش سيد مرتضي عازم سفر حج شد )همان، 
1412، ج15، ص15؛ ابن کثير، 1413، ج11، ص373(. از ســال 401 تا 403 قمري 
ابوالحــارث محمد بن محمد بن عمر به نيابت وي با مردم حج گزارد )ابن جوزي، 

1412، ج15، ص71(. 

در ســال 403 قمري سيد رضي به مقام نقيب النقبا، يعني سرپرستي امور علويان 
در تمام قلمرو آل بويه رســيد و نمايندگي بر حرمين شــريفين نيز بر مناصب او 
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افزوده شد. وي اولين نفر از سادات علوي است که خلعت سياه عباسيان را پوشيد 
)همان، 1412، ج15، ص89؛ ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص348(. وي در سال 
402 قمري حاضر نشد تکفيرنامه اي را که القادر، خليفه عباسي، عليه فاطميان مصر 
صادر کرد، امضا کند. او معتقد بود نســب فاطميان درست است و فقهاي شيعه از 
روي ترس و تقيه آن را امضا کرده اند. خليفه نيز وي را طالب خالفت مي دانســت 
)تنکابنــي، بي تا، ص413(. ســيد رضي يک ديه کامل را وقــف کرد که درآمد آن 
فقط صرف کاغذ دانشــمندان مي شــد. هدف وي از اين کار ترويج علم بود. سيد 
رضي در سال 406 قمري براي جلوگيري از وقوع درگيري در بغداد، شيعيان را از 
برگزاري مراســم عاشورا منع کرد )ابن جوزي، 1412، ج15، ص115( و در همين 
ســال درگذشت )ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص365؛ ابن جوزي، 1412، ج15، 

ص115(. 

از مهم ترين اتفاقات حج در اين سال ها، شورش ابوالفتوح حسن بن جعفر، حاکم 
علوي مکه در سال 401 قمري بود که سبب تعطيلي حج شد )ابن جوزي، 1412، 
ج15، ص78(. در سال 402 قمري قبيله خفاجه به واقصه رفتند و آب چاه برمکي 
و ريان را خشکاندند و در آن حنظل )ماده اي تلخ( ريختند. در عقبه، راه حجاج را 
سد کردند و آب بر آنها بستند و چون نيروي نظامي همرا کاروان نبود، گروه زيادي 
را کشته و اموالشان را غارت کردند )همان، ص90 ـ 91، 343(. بني خفاجه چندين 
بار توسط سپاه سلطان تنبيه شد و حتي رئيسشان يک بار با شفاعت ابوالحسن علي 
بن مزيد نجات يافته بود. پس هنگامي که دوباره به حجاج حمله کرد، ابوالحســن 
علي بن مزيد مأمور شد تا خود بر ايشان بتازد و اموال حاجيان را بازپس گيرد )ابن 
اثير جزري، 1351، ج15، ص343، 344 و 350(. در سال 403 قمري به  دليل خطر 
بني خفاجه، حجاج از سفر منصرف شدند و کاروان منحل شد )ابن جوزي، 1412، 
ج15، ص92؛ ابن کثير، 1413، ج11، ص400(. در همين سال، محمد بن محمد بن 
عمر، ابوالحارث علوي وفات يافت. وي نقابت علويان کوفه را داشــت و به مدت 
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ده سال به نيابت از ابواحمد و سيد رضي، اميرالحاج بود )ابن جوزي، 1412، ج15، 
ص95(.

از ســال 404 تا 406 قمري شريف ابوالحسن محمد بن الحسن بن اقساسي به 
نيابت از ســيد رضي با مردم حج گزارد )همــان، 1412، ج15، ص99؛ ابن کثير، 
1413، ج11، ص405(. او موفق شــد در سال 405 قمري حمله بني خفاجه را دفع 
کند و کاروان را به ســالمت به مکه برساند و بازگرداند )ابن جوزي، 1412، ج15، 

ص101(. 

در ســال 406 قمري علي بن حسين )ســيد مرتضي( که از سوي بهاءالدوله به 
مرتضي ذي المجدين ملقب شده بود )همان، 1412، ج15، ص115( به امارت حج 
و سرپرستي ديوان مظالم و نقيب النقبايي علويان و هر آنچه از برادرش به او رسيده 
بود، منصوب شــد و حکم وي در مراسمي باشــکوه قرائت گرديد )همان، 1412، 
ج15، ص111 و 112؛ ابن اثير جزري، 1351، ج15، ص367(. وي در مقدمه کتاب 
ناصريات که شرح صد مسئله جدش ناصر کبير است، مي نويسد: »او جد مادري من 

است که ديلميان به دست وي اسالم آوردند« )علم الهدي، 1417، ص63(. 

ســيد مرتضي تا ســال 436 قمري که وفات يافت، اين مناصب را عهده دار بود 
)نجاشــي، بي تا، ص192(. وي در بيشــتر اوقات در رکاب امراي بويهي بود )ابن 
جــوزي، 1412، ج15، ص158( و واســطه بيــن آنان و خليفه بــود. حتي دوبار، 
جالل الدوله، امير بويهي، از شورش سپاهيانش، به خانه وي پناه برد و در سال 416 
قمري خانه وي توســط ترکان به آتش کشيده شد )همان، 1412، ج15، ص171(. 
درگيري و قتال در محله شــيعيان و آتــش زدن خانه هاي علويان، به خصوص در 
سال هاي ضعف بويهيان به يک رسم تبديل شده بود و بارها در اعياد و عزاداري ها، 
اتفاق مي افتاد )همــان، 1412، ج15، ص120، 125، 214، 286، 302، 308، 319، 
320 و 325(. در سال 424 قمري کرخيان در محله خود از بيم جان سالح با خود 
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حمل مي کردند )همان، 1412، ج15، ص236(. حتي زائران مشاهد شيعي نيز مورد 
حمله قرار مي گرفتند )همان، 1412، ج15، ص216 و 325(. 

شريف محمد بن حسن، ابوالحسن اقساســي سال هاي زيادي به نيابت از سيد 
مرتضي با مردم حج گزارد تا اينکه در سال 415 قمري وفات يافت )همان، 1412، 
ج15، ص168(. بعد از مرگ او، علي بن اقساسي، به نيابت از سيد مرتضي اميرالحاج 
بود )همــان، 1412، ج15، ص229(. پس از مرگ ســيد مرتضي، مناصب وي به 
ابوالحســن محمد، فرزند سيد رضي، رســيد که به لقب جدش »طاهر ذوالمناقب« 

ملقب بود )ابن عنبه، 1425، ص257(.

در سال هاي پاياني حکومت بويهيان، بين سپاهيان اختالف بود و امير جالل الدوله 
ضعيف شــده بود؛ به طوري که براي فرار از شــورش سپاهيانش به خانه شريف 
مرتضي پناه مي برد. خليفه نيز هنوز آنچنان قدرتي نيافته بود که زمام امور را به دست 
گيرد. شورش هاي مداوم سپاهيان و جنگ هاي داخلي بويهيان، مردم را در تنگناي 
اقتصادي قرار داد و غارت اموال و کشــتار مردم امري عادي شده بود و دولت نيز 

قادر نبود ياغيان را سرکوب، و امنيت برقرار کند. 

در ســال 406 قمري تنها صد نفر از شــش هزار حاجي به ســالمت بازگشتند 
)ابــن جوزي، 1412، ج15، ص111 و 112( ســال 411 قمري به دليل جنگ هاي 
سلطان الدوله در واسط، حج تعطيل شد )ابن جوزي، 1412، ج15، ص143(. حجاج 
خراســاني با تحمل مشقات فراوان، به دليل ناامني راه و غارت هاي مداوم، در اکثر 
ســال ها دير مي رسيدند و حج متوقف مي شــد. از سال 409 تا 430 قمري، به جز 
ســال هاي 416 و 415 قمري علت تعطيلي حج، تأخير حجاج خراساني و ترس از 
راهزني اعراب باديه ذکر شده است )همان، 1412، ج15، ص128، 134، 171، 176، 
184، 202، 220، 246 و 268؛ ابن کثير، 1413، ج12، ص23 و 25(. در ســال  هايي 
که کاروان موفق به ســفر حج مي شد، مجبور بود از راه شام بازگردد )ابن جوزي، 
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1412، ج15، ص159(. در ســال 419 قمري گروهي از حجاج خراسان خود را از 
طريق درياي مکران به جده رساندند و حج گزاردند )همان، 1412، ج15، ص191؛ 

ابن کثير، 1413، ج12، ص31(. 

در سال 421 قمري نيز عده اي از عراقيان خود عازم حج شدند و با اعرابي ها و 
شتران باديه که با مبلغ گزافي کرايه کردند، خود را به موسم رساندند )ابن جوزي، 
1412، ج15، ص209؛ ابن کثير، 1413، ج12، ص36(. در سال 424 قمري نيز اهل 
بصره خودشــان عازم سفر حج شدند )ابن جوزي، 1412، ج15، ص237(. بعد از 
اين تا پايان کار بويهيان در عراق، کســي از عراق و خراسان حج نگزارد )ابن کثير، 

1413، ج12، ص40، 44، 45، 47، 50، 56، 59، 61 و 68(.

نتيجه

 بي ترديــد، بويهيان خواهان قدرتي فراتر از اميراالمرايي بودند و اين در صورتي 
احراز مي شد که مقام خالفت عباســي حذف شود؛ درحالي که اين امر امکان پذير 
نبود. به همين دليل بويهيان درصــدد کم رنگ کردن اقتدار خليفه برآمدند و حوزه 
وظايف ديني وي را بسيار محدود کردند و امور اصلي همچون نقابت و امارت حج 
و قضاوت و سرپرســتي ديوان مظالم را به ســادات علوي سپردند. اين مناصب به 
سادات واگذار شد تا در صحنه قدرت سياسي آن دوران، در سطحي به مراتب باالتر 
از دستگاه خالفت و حکومت مراوده و مشارکت کنند. در اين حالت بود که اميران 

بويهي به حکومت دنيوي، و سادات علوي به حکومت ديني مي رسيدند.

 امراي سادات حج به احياي آداب و رسوم و برگزاري مراسم مذهبي، توجه به 
ساخت، مرمت و توسعه مساجد و مشاهد اهل بيت و مقابر و ايجاد امکانات براي 
توســعه زيارت و ترغيب و تشــويق به زيارت در راه احياي آموزه هاي مذهبي، به 
نحوي شايســته پرداختند و اين سبب شد تا ساليان متوالي حاجيان، اعم از سني و 
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شــيعه، در راه حج به زيارت مقابر و کربال مي رفتند؛ درحالي که در مسير حجشان 
قرار نداشت.

با اينکه انتظار مي رفت، عملکرد امراي ســادات حج باعث تشــديد اختالفات 
بين شــيعيان و ديگر فرق گردد، هيچ گزارشي از دعواهاي فرقه اي يا نارضايتي در 
کاروان هاي حج اين دوره گزارش نشده است. اين امر، نشان از تدبير و کفايت آنان 
در اداره کاروان مســلمانان دارد که اکثريت آن با اهل ســنت بود. عالوه بر اين، در 
کشــمکش و بروز فتنه هاي داخلي و در ميان گروه ها و قبايل به ويژه درگيري هاي 
شيعه و سني نيز هميشه نقش داور را ايفا مي کردند. در عرصه خارجي نيز در رداي 
ســفارت به ميانجيگري بين خالفت عباســي و دولت بويهيان با ديگر دولت هاي 
شيعي آن دوران پرداختند. عملکرد خوب امراي سادات در اين دوران سبب شد که 
حتي پس از نابودي آل بويه به دست سلجوقيان سني مذهب، اين منصب تا دوازده 

سال در دست آنان باقي بماند.



ق(
40

ـ 3
 37

9(
ن  

هيا
وي

ره ب
دو

در 
ج 

ت ح
ادا

ي س
مرا

ا
132 

پي نوشت
1. ناحيه بين عراق عرب و عراق عجم، شــامل 
همدان، ري، نهاوند، سمنان، دامغان، قزوين، 

کاشان، قم، اصفهان و اراک.

2. قول ابن جوزي صحيح تر به نظر مي رســد؛ 
زيرا در ســال 363 قمري عزالدوله بختيار، 
ابواحمد موســوي را به عنوان ســفير نزد 
ابي تغلب بن حمــدان به موصل روانه کرد 
و مکاتباتي صــورت گرفت تا بين عزالدوله 
و ابي تغلــب صلح برقرار شــد )ابــن اثير 
جزري، 1351، ج15، ص42 و 46(. بنابراين 
وي نمي توانســته در اين ســال کارواني را 
ترتيب دهد يا همراه آنان به حج رود. البته 
اين احتمال نيز هســت که ضمن سفر حج، 

رسالت خود را انجام داده باشد.
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مصطفي1نراقي،1با1هتمام1ســادات1ناصري،1
تهران،1شــرکت1سهامي1چاپ1و1انتشارات1

کتب1ايران.1
------------،1)1351(.1کامل: تاريخ .31

بزرگ اســالم و ايران،1جلد1،151ترجمه1
هاشــمي1حائري،1تهران،1شرکت1سهامي1

چاپ1و1انتشارات1کتب1ايران.
ابــن1بطوطه،1محمد1بن1عبــداهلل1)1377(.41.1

ســفرنامه ابن بطوطه،1ترجمه1محمدعلي1
موحد،1تهران،1بنگاه1ترجمه1و1نشر1کتاب.

ابن1تغري1بردي1،1يوســف11بن11تغري11بردي51.1
)1383ق(.1النجوم الزاهرة في ملوک مصر 

والقاهرة،1قاهرة،1وزاره1االرشاد1القومي.
ابن1جوزي،1عبدالرحمن1بن1علي1)1412ق(.61.1

المنتظم في تاريخ االمم والملوک،1تحقيق1
محمد1و1مصطفي1عبدالقادر1عطا،1بيروت،1

دار1الکتب1العلمية.
ابن1خلکان،1احمد1بــن1محمد1)1430ق(.71.1

وفيات االعيان،1بيروت.
ابن1طقطقي،1محمد1بن1علي1)1360(.1تاريخ .81
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فخري،1ترجمه1محمدوحيــد1گلپايگاني،1
تهران،1بنگاه1ترجمه1و1نشر1کتاب.

)1418ق(.91.1 1،-------------------
تحقيق1 الطالبين،1 انســاب  في  االصيلي 
ســيدمهدي1رجايي،1قــم،1مکتبة1آيت1اهلل1

مرعشي1نجفي.
ابن1عنبه،1احمد1بن1علي1)1425ق(.1عمدة .101

الطالب في انساب آل ابي طالب،1تحقيق1
ســيدمهدي1رجايي،1قــم،1مکتبة1آيت1اهلل1

مرعشي1نجفي.
ابن1قالنســي،1حمزة1بن1اسد1)1908م(.111.1

ذيل تاريخ دمشــق،1بيروت،1مطبعة1اآلباء1
اليسوعين.

ابن1کثير،1اســماعيل1بن1عمر1)1413ق(.121.1
البداية والنهاية،1تحقيق1و1حواشي1مکتب1
التراث1 احيــاء1 بيروت،1 التــراث،1 تحقيق1

العربي/1مؤسسه1تاريخ1العربي.
ابن1مســکويه،1احمد1بن1محمد1)1379(.131.1

تجارب االمم،1تحقيق1ابوالقاســم1امامي،1
تهران،1سروش،1چاپ1دوم.

ابن1هشام،1عبدالملک1بن1هشام1)1361(.141.1
النبي،1 به سيرة  سيرت رسول اهلل مشهور 
مقدمه1و1تصحيح1اصغــر1مهدوي،1تهران،1

انتشارات1خوارزمي،1چاپ1دوم.
ابوالفداء،1اســماعيل1بن1علي1)1840ق(.151.1

تقويــم البلــدان،1پاريــس،1دار1الطبعة1
السلطانية.

ابوالفــرج1اصفهانــي،1علي1بن1حســين161.1
)بي1تا(.1االغاني،1به11کوشــش1علي1مهنا1و1

سمير1جابر،1بيروت،1دار1الفکر.
ابوريحــان1بيرونــي،1محمد1بــن1احمد171.1

)1363(.1اآلثار الباقية عن القرون الخالية،1
ترجمه1اکبر1داناسرشت،1تهران،1اميرکبير.

ازرقي،1محمد1بن1عبداهلل1)1368(.1اخبار .181
مکة و ما جاء فيها مــن اآلثار،1تحقيق1
رشــدي1الصالح1ملحس،1ترجمه1مهدوي1

دامغاني،1تهران،1نشر1بنياد.1
اصطخري،1ابراهيم1بــن1محمد1)1347(.191.1

مسالک و ممالک،1به1کوشش1ايرج1افشار،1
تهران،1بنگاه1ترجمه1و1نشر1کتاب.

بالذري،1احمد1بن1يحيي1)1346(.1فتوح .201
البلدان،1ترجمه1آذرتاش1آذرنوش،1تهران،1

انتشارات1بنياد1فرهنگ1ايران.
انســاب .211 1.)1417( ــــــــــــــــــ1

االشــراف،1به1کوشــش1زکار1و1رزکلي،1
بيروت،1دار1الفکر.

)بي11تا(.221.1 تنکابني،1محمــد1بن1ســليمان1
انتشــارات1علميه1 العلما،1تهران،1 قصص 

اسالميه.
ثعالبي،1عبدالملک1بــن1محمد1)1376(.231.1

ثمار القلوب في المضاف و المنسوب،1
ترجمه1رضا1انزايي1نژاد،1مشــهد،1دانشگاه1

فردوسي.
الدهر .241 يتيمة  1.)1379( ــــــــــــــــ1
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في محاسن اهل العصر و فقه و االدب،1
بيروت،1دار1الفکر.

احمد1)1368(.251.1 بن1 ابوالقاســم1 جيهاني،1
اشکال العالم،1ترجمه1علي1بن1عبدالسالم1
کاتب،1تصحيح1فيروز1منصوري،1مشــهد،1
شــرکت1به1نشر،1انتشــارات1آستان1قدس1

رضوي.
خالقــي،1محمدهــادي1)1387(.1ديوان .261

نقابت: پژوهشــي دربــاره پيدايش و 
گســترش اوليه تشــکيالت سرپرستي 
سادات،1قم،1پژوهشــگاه1علوم1و1فرهنگ1

اسالمي.
رقابت .271 1.)1385( ســليمان1 الخرابشــه،1

فاطميان و عباسيان در سيادت بر حرمين 
شريفين،1ترجمه1رسول1جعفريان،1تهران،1

نشر1مشعر.
دينوري،1احمــد1بن1داود1)1346(.1اخبار .281

الطوال،1ترجمه1مهــدوي1دامغاني،1تهران،1
نشر1ني.1

روضاتي،1سيدمحمدعلي1)1335(.1جامع .291
االنساب،1اصفهان،1چاپخانه1جاويد.

ســيوطي،1عبدالرحمــان1بــن1ابي1بکــر301.1
)1371ق(.1تاريخ الخلفاء،1تحقيق1محمد1

محي1الدين1عبدالحميد،1مصر.
بن1علي1)1363(.311.1 شــبانکاره1اي،1محمد1

ميرهاشــم1 تصحيح1 االنســاب،1 مجمع 
محدث،1تهران،1اميرکبير.

صابــي،1ابراهيم1بن1هالل1)1987(.1اخبار .321
االئمة الزيدية في طبرستان و ديلمان و 
جيالن،1تحقيق1ويلفرد1مادلونگ،1بيروت،1

دار1النشر1فرانتس1شتايز.
صابي،1هالل1بن1محسن1)1919(.1تاريخ .331

قاهره،1بي1نا.
ــــــــــــــــ1)1346(.1رســوم دار .341

الخالفة،1تصحيــح1ميخائيل1عواد،1ترجمه1
شــفيعي1کدکني،1تهران،1انتشــارات1بنياد1

فرهنگ1ايران.
طبري،1محمد1بن1جرير1)1353(.1تاريخ .351

طبري يا تاريخ الرسل و الملوک،1ترجمه1
بنياد1 انتشارات1 تهران،1 پاينده،1 ابوالقاســم1

فرهنگ1ايران.
طوســي،1محمد1بــن1حســن1)1351(.361.1

الفهرســت،1به1کوشــش1محمود1راميار،1
مشهد،1دانشگاه1مشهد1دانشکده1الهيات1و1

معارف1اسالمي.
علم1الهدي،1علي1بن1حســين1)1417ق(.371.1

مسائل الناصريات،1تحقيق1مرکز1البحوث1
و1الدرسات1العلمية،1تهران،1رابطة1الثقافة1و1

العالقات1اسالمية.
قم،381.1 االمالي،1 1.)1403( ــــــــــــــــ1

مکتبة1آيت1اهلل1مرعشي.
آل .391 تاريخ  فقيهي،1علي1اصغــر1)1387(.1

بويه،1تهران،1انتشارات1سمت،1چاپ1ششم.
قرطبي،1عريب1بن1ســعد1)1354(.1دنباله .401
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پاينده،1 ابوالقاســم1 ترجمه1 تاريخ طبري،1
تهران،1انتشارات1بنياد1فرهنگ1ايران.

قلقشــندي،1احمد1بن1علــي1)1400ق(.411.1
نهاية العرب في معرفة انســاب العرب،1
تحقيــق1ابراهيــم1االبياري،1بيــروت،1دار1

الکتاب1اللبنانيين.
کبير،1مفيزاهلل1)1381(.1آل بويه در بغداد،421.1

ترجمه1مهدي1افشار،1تهران،1نشر1رفعت.
مــاوردي،1علي1بن1محمد1)بي1تا(.1احکام .431

السلطانية،1قاهرة،1دار1الحديث.
محمد1فهد،1بدري1)1359(.1»تاريخ1امراء441.1

الحج«،1المورد،1شماره361.
نصيرالدين451.1 بــن1 ظهيرالدين1 مرعشــي،1

)1361(.1تاريــخ طبرســتان و رويان و 
مازندران،1به1اهتمام1محمدجواد1مشکور،1

تهران،1نشر1شرق.
مسعودي،1علي1بن1حسين1)1344(.1مروج .461

الذهب و معادن الجوهر،1ترجمه1ابوالقاسم1
پاينده،1تهران،1بنگاه1ترجمه1و1نشر1کتاب.

مقدسي،1محمد1بن1احمد1)1361(.1احسن .471
ترجمه1 االقاليم،1 معرفـــة  في  التقاسيم 
علينقي1منزوي،1تهران،1شــرکت1مؤلفان1و1

مترجمان1ايران.
مقدسي،1مطهر1بن1طاهر1)1386(.1آفرينش .481

و تاريخ،1مقدمــه1و1ترجمه1و1تعليقات1از1
شــفيعي1کدکني،1تهران،1نشر1آگاه،1چاپ1

سوم.1

مقريــزي،1احمــد1بن1علــي1)1420ق(.491.1
الذهب المســبوک في ذکــر من حج 
الخلفــاء و الملــوک،1بيــروت،1چاپ1

جمال1الدين1شيال،1پرت1سعيد.
مينورسکي1.1و، حدود العالم من المشرق .501

الي المغرب1)1372(.1ترجمه1ميرحســين1
شاه،1تصحيح1ميراحمدي1و1ورهرام،1تهران،1

دانشگاه1الزهرا،1چاپ1دوم.
ناصرخســرو1)1389(.1ســفرنامه ناصر .511

خسرو،1تصحيح1عليزاده،1تهران،1انتشارات1
فردوس.

نجاشــي،1احمد1بن1علــي1)بي1تا(.1کتاب521.1
الرجال،1تهران،1مرکز1نشر1کتاب.

نحوي،1سيدســيف1اهلل1)1381(.1آل بويه .531
حاميان فرهنگ تشيع،1قم،1سازمان1تبليغات1

اسالمي.
واقــدي،1محمد1بــن1عمــر1)1966م(.541.1

المغــازي،1لندن،1چاپ1مارســدن1جونز،1
چاپ1افست1قاهره.

هندوشــاه1بن1ســنجر1)1344(.1تجارب .551
الســلف،1تصحيح1عباس1اقبــال،1تهران،1

کتابخانه1طهوري.
يعقوبي،1احمد1بن1اسحاق1)1382(.1تاريخ .561

يعقوبي،1ترجمه1محمدابراهيم1آيتي،1تهران،1
انتشارات1علمي1و1فرهنگي،1چاپ1نهم.


