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رنـؤوط، بيـروت، دار   الا كوشش به، .)ق١٠٨٩.م(

 محمد الفأسـي  :رامشفاء الغ؛ ق١٤٠٦ ابن کثير،

 ه،مكـ  محمـد،  مصـطفي  كوشش به، .)ق٨٣٢.م(

 ابـن  :الطالـب  عمـدة  ؛م١٩٩٩الحديثه،  النهضة

 حســن، محمــد كوشــش بــه، .)ق٨٢٨.م(ه عنبــ

 فـي  الكامـل ؛ ق١٣٨٠ حيدريه،المکتبة ال نجف،

 الجــزري محمــد بــن علــي اثيــر ابــن :التــاريخ

 مراصد؛ ق١٣٨٥ ،، بيروت، دار صـادر .)ق٦٣٠.م(

ــالع ــف :االط ــدين يص ــدالمؤمن ال ــدادي عب  بغ

 معجم؛ ق١٤١٢، بيروت، دار الجيل، .)ق٧٣٩.م(

، بيروت، دار .)ق٦٢٦.م( الحموي ياقوت :البلدان

ــادر ــتظم؛ م١٩٩٥ ،صـ ــوزي  :المنـ ــن جـ  ابـ

ــه، .)ق٥٩٧.م( ــش ب ــد كوش ــدالقادر محم  و عب

 ؛ق١٤١٢ ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   

 ابــن تغــري بــردي االتــابکي :النجــوم الزاهــره

ــاد  .)ق٨٧٤.م( ــة و االرشـ ــر، وزارة الثقافـ ، مصـ

  .القومي

  مهدي اميريان
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ملقب بـه امـام    :غالم الهراس يابوعل

  ، از استادان فن قرائت.)ق۴۶۸.م(ن يالحرم

بـه  مشـهور   ،حسن بن قاسم واسـطي  يابوعل

از اسـتادان فـن    *حـرمين المام و اراس هالغالم 

 در واسـط، . ق۳۷۴قرائت قرآن کريم در سـال  

ــد  ــراق، زاده شـ ــهرهاي عـ ــرا يو ١.از شـ  يبـ

ن فـن،  يـ آموختن قرائت و مالقات با اسـتادان ا 
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-٢٥٠، ص٣١؛ تـاريخ االسـالم، ج  ٣٥٠، ص١٣تاريخ دمشق، ج .١

٢٥٢.

فراوان به بغـداد، مصـر، دمشـق و نيـز      يسفرها

گر معـارف  يبه د يابيدست ياو برا ٢.مکه داشت

بـه   يکوشيد و بر پايـه نقلـي، کسـ    بسيار يقرآن

آمـوختن نـزد او    يگران بـرا يد و ديه او نرسيپا

دانشـوران مشـهور در علـم     وي از ٣.آمدنـد  يم

ف ين زمينـه تـأل  يـ در ا ييها قرائت بود و کتاب

) اسـتاد فـن قرائـت   ( ياز او با عنوان مقْر ٤.کرد

 ٦.انـد  اد کـرده يـ ، محـدث و عالمـه   ٥اهل عراق

 ياند؛ ول نام برده ينگاران از و حال غالب شرح

د اشـاره  يدر قرائت و تجو يتنها به تخصص و

شـي، او را کـه در حـرم    بر پايـه گزار . اند کرده

ــر  يعلمــ يل برتــريــســکونت داشــت، بــه دل ب

» نيامام الحـرم «نه يمعاصران خود در مکه و مد

  اي بـه هنگـام رفـتن    در منـابع اشـاره   ٧.خواندند

ــه مکــه و مــدت اقــامتش در     نشــده جــا آناو ب

  .است

بود و در پايـان عمـر   ) چشميك (أعور  يو

و و در سـن نـود    ٨خـود را از دسـت داد   يينايب

  ١٠.در واسط درگذشت. ق۴۶۸به سال  ٩اندي
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.٢٥١، ص٣١ريخ االسالم، جتا. ٢

.٢٥١، ص٣١؛ تاريخ االسالم، ج١٠٠، ص١٠االنساب، ج. ٣

.٢٩١، ص٥شذرات الذهب، ج. ٤

.٢٤٥، ص٢لسان الميزان، ج. ٥

.١٠١، ص١٠الکامل، ج. ٦

.١٢٧، ص١٢؛ الوافي، ج٢٥٢-٢٥١، ص٣١تاريخ االسالم، ج. ٧

.٢٥١، ص٣١تاريخ االسالم، ج. ٨

.٣٤٧ص، ١٨سير اعالم النبالء، ج. ٩

.٣٥٠، ص١٣؛ تاريخ دمشق، ج١٠٠، ص١٠االنساب، ج. ١٠
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ــاب ــمعان :االنس ــدالکريم الس ــه .)ق  ٥٦٢  .م( يعب ، ب

ــرة المعــارف   كوشــش عبــدالرحمن، حيــدرآباد، دائ

ــه،  ــالم  ؛ق١٣٨٢العثماني ــاريخ االس ــذهب :ت  يال

، به كوشـش عمـر عبدالسـالم، بيـروت،     .)ق  ٧٤٨  .م(

 :مشـق تاريخ مدينة د ؛ق١٤١٠دار الکتاب العربي، 

، يشـير  ي، بـه كوشـش علـ   .)ق٥٧١.م(عساكر   ابن

 :سـير اعـالم النـبالء    ؛ق١٤١٥بيروت، دار الفكـر،  

، به كوشش گروهي از محققـان،  )ق ٧٤٨ .م( يالذهب

شذرات الذهب في اخبار  ؛ق ١٤١٣بيروت، الرساله، 

، بـه  .)ق١٠٨٩.م(عبـدالحي بـن عمـاد     :من ذهـب 

 ؛ق١٤٠٦ر، يـ روت، دار ابـن کث يکوشش االرنؤوط، ب

 يابن اثير علي بن محمد الجـزر  :الكامل في التاريخ

ــادر، )ق ٦٣٠ .م( ــروت، دار ص ــان  ؛ق١٣٨٥  ، بي لس

روت، يـ ، ب.)ق٨٥٢.م(ابن حجر العسـقالني   :زانيالم

ــي،  ــات  ؛ق١٣٩٠اعلم ــوافي بالوفي ــفدي  :ال الص

، به کوشش االرنؤوط و ترکي مصـطفي،  .)ق٧٦٤.م(

  .ق١٤٢٠دار احياء التراث العربي، 

  صادقي کاشانيمصطفي 
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از حکمرانـان و سرسلسـله    :الفتـوح  ابو

  شرفاي مکه

الفتـوح حسـن بـن جعفـر بـن محمـد بـن         ابو

پــدرش جعفــر . حســين از ســادات حســني بــود

مکــه را در ســال   *نخســتين دولــت اشــراف  

در دوران رقابت ميـان عباسـيان و   . ق۳۵۶/۳۶۰

 ١.فاطميــان بــر ســر حکومــت مکــه تشــکيل داد
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  .٢٤٦-٢٤٥تاريخ مکه، ص .١

خـود را   *ه به نام فاطميانجعفر با خواندن خطب

تحت حمايـت فاطميـان مصـر و حـاکم وقـت      

پس از او حکومت به فرزنـدش  . المعز قرار داد

حســن . ق۳۸۴عيســي رســيد و ســپس در ســال 

ــه      ــوح ب ــب ابوالفت ــا لق ــر ب ــر جعف ــد ديگ فرزن

حکومت مکـه تحـت اشـراف فاطميـان دسـت      

  ٢.يافت

ــاطمي، از   ــامر اهللا، خليفــه وقــت ف الحــاکم ب

ــوح خ ــال   ابوالفت ــج س ــم ح ــا در موس ــت ت واس

بر منبر مکه بر پايه اعتقادات اسماعيليان . ق۳۸۶

به برخـي از صـحابه و همسـران پيـامبر گرامـي      

اين سختگيري باعث شـورش  . احترامي کند بي

او خـود را  . مرج در مسجدالحرام شد و  و هرج 

نيـز از لحـاظ   . در مهار اين آشوب نـاتوان ديـد  

از ايـن رو، بـا   . وداعتقادي با اين کار موافـق نبـ  

از زيـر سـلطه    ٣جـراح طـايي   اعالم حمايت آل 

ــت      ــاي خالف ــا ادع ــد و ب ــرون آم ــان بي فاطمي

مسلمانان، با شعار اقامه عـدل و برپـايي امـر بـه     

معروف و نهي از منکـر، مـردم را بـه بيعـت بـا      

  ٤.فراخواند» الراشد باهللا«خود به نام 

شمشير بـه گمـان ايـن کـه     يك الفتوح با  ابو

کـرد   اي که ادعا مي قار است و چوبدستيذوالف

برده سـياه   ۱۰۰۰از آن رسول خدا بوده، همراه 
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.١٦ص الکالم، ةخالص .٢

، ١١؛ البدايـــة و النهايـــه، ج١٠-٩، ص٢٧تـــاريخ االســـالم، ج .٣

  .٣٥٤ص

.١٠-٩، ص٢٧تاريخ االسالم، ج ؛١٧خالصة الکالم، ص .٤


