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بود، در همان سال به تعمير و تکميل اين کتيبه 
بســم اهللا الــرحمن «او ايــن کتيبــه را بــا . گمــارد

» ...لــه شـريك  ال الـه اال اهللا وحـده ال   . حيمالـر 
فــى  وضــع األخمــاس«آغــاز کــرد و بــا جملــه 

اليتـامي و   مواضعها التى أمر بها لذوى القربي و
ايـن   ١.رسـاند   به پايـان » المساکين و ابن السبيل

کتيبه افـزون بـر مباحـث توحيـدي مشـتمل بـر       
برخي نکات اخالقـي چـون سـفارش بـه تقـوا،      

قوق، عدالت در حکمراني صله رحم، احياي ح
بر مسـلمانان و اطاعـت از خداونـد اسـت و در     
پايان به برخي از موارد کـاربرد خمـس اشـاره    

  .کرده است
بر پايه نقلي، هنگامي که ابن غزالـه نگـارش   
کتيبه را به پايان رساند، نـزد زيـاد بـن عبيـداهللا     

زيـاد از  . رفت و دسـتمزد خـويش را خواسـت   
: کـرد و گفـت  پرداخت اجرت وي خودداري 

هاي الهي که خود  هرگاه ديدي ما به آن فرمان
اي، عمل کرديم، بيا و مزد  در اين کتيبه نگاشته

ــتان  ــود را بس ــن    ٢!خ ــاد ب ــاري از زي ــين رفت چن
نويس ديگري به نام سـعد النـار    عبيداهللا با کتيبه

کـه نشـان از نـاداني و     ٣نيز گزارش شده اسـت 
ــداهللا دارد   ــن عبي ــاد ب ــدخويي زي ــان از  ٤.تن زم

  .درگذشت ابن غزاله گزارشي در دست نيست
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  .٣٨٦؛ المناسک، ص٨٢االعالق النفيسه، ص .١

  .٣٨٧؛ المناسک، ص٨٢االعالق النفيسه، ص. ٢

  .٤٢٤، ص٤االغاني، ج. ٣

  .٣٨٧؛ المناسک، ص٨٢االعالق النفيسه، ص .٤

  منابع �

زنـده  (احمد بن عمر بن رسته  :االعالق النفيسه

حسين قره چـانلو،  : ، ترجمه و تعليق.)ق٢٩٠در 

 ابـوالفرج  :االغـاني  ؛ش١٣٦٥تهران، اميرکبيـر،  

بيروت، دار احياء التـراث   ،.)ق٣٥٦.م( االصفهاني

 ذريالــبال :االشـراف  انســاب ؛ق١٤١٥العربـي،  

 ريـاض  و زكـار  سـهيل  كوشـش  به، .)ق٢٧٩.م(

ــي، ــر،  زركل ــروت، دار الفك ــد؛ ق١٤١٧ بي  العق

 الفأسـي  محمـد  :االمين البلد تاريخ في الثمين

 مصر، الرسـاله،  سير، فؤاد كوشش به.) ق٨٣٢.م(

الحربـي   :المناسک و اماکن طرق الحج؛ ق١٤٠٦

، به کوشش حمد الجاسر، رياض، دار .)ق٢٨٥.م(

  .ق١٤٠١اليمامه، 

  سيد حامد علي زاده موسوي

���

تبـار، از قـراء    ايرانـي  :ابن کثير مکـي 

   مسجدالحرامگانه، امام  هفت

، .)ق۱۲۰-۴۵(ابومعبــد عبــداهللا بــن کثيــر    
و فرزنـد عمـرو بـن     ٦، متولـد مکـه  ٥ايراني تبـار 

از نسـل   ٧عبداهللا بن زاذان بن فيروزان بن هرمـز 
آنـان   ايرانياني بود که انوشيروان، پادشاه ايران،

وي بـه   ٨.را مأمور عقـب رانـدن حبشـيان کـرد    
و بدان سـبب کـه    ٩در مکه زاده شد. ق۴۵سال 
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  .٢٠٣، ص٧؛ المنتظم، ج٢٦٥، ص١تهذيب االسماء، ج .٥

.٤١، ص٣يات االعيان، جوف .٦

.٣١٨، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ٧

  .٤٠٤، ص٧؛ تاريخ االسالم، ج٢٠٣، ص٧المنتظم، ج. ٨

  .٤١، ص٣وفيات االعيان، ج. ٩
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، برخـي از  ١از موالي عمرو بن علقمه کناني بود
جـز   ٢.انـد  او با عنوان ابومعبد کنـاني يـاد کـرده   

، ابومحمـد و  ٥، ابوعبـاد ٤، ابوسعيد، ابـوبکر ٣اين
وي کـه  . هاي او هستند از ديگر کنيه ٦ابوصلت

، بلند قامت، تنومنـد،  ٧شود ز تابعين شمرده ميا
سفيد موي و داراي چشماني ميشي رنگ بود و 
محاسنش را بـه رنـگ زرد يـا حنـايي خضـاب      

او را بـا وقـار و فصـيح و انـدرزگوي      ٨.کرد مي
  ٩.اند وصف کرده

در منابع تاريخي با القابي چون قاري، مکي، 
عنــوان . شــود از او يــاد مــي ١١و دارانــي ١٠داري

وي پديـد آورده   دربـاره هـايي را   ابهام» اريد«
برخي اين عنوان را نشان انتساب وي بـه  . است
پيمـاني کـه   (يا نسـبت والء   ١٢عبدالدار بني قبيله

اي ديگـر   بر پايه آن، شخصي در حمايت قبيلـه 
و گروهي نشـان   ١٣او با اين قبيله) گيرد قرار مي
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.٩١٥، ص٣االستيعاب، ج. ١

  .٣١٨، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ٢

.٤٩٦الطبقات، خليفه، ص .٣

  .٣١الفهرست، ص. ٤

  .٣١٨، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ٥

  .٢٦٥، ص١تهذيب االسماء، ج .٦

  .٢٦٥، ص١؛ تهذيب االسماء، ج٣، ص١التيسير، ج .٧

.٣١٩، ص٥؛ سير اعالم النبالء، ج٤١، ص٣وفيات االعيان، ج. ٨

  .٣١٩، ص٥؛ سير اعالم النبالء، ج٤١، ص٣وفيات االعيان، ج. ٩

.٤٦٩، ص١٥؛ تهذيب الکمال، ج٣٢٢، ص٥تهذيب التهذيب، ج. ١٠

.٣١الفهرست، ص .١١

.٤٦٩-٤٦٨، ص١٥تهذيب الکمال، ج. ١٢

.٣٢٢، ص٥تهذيب التهذيب، ج. ١٣

ــاري،     ــي عط ــه، يعن ــه وي در مک ــغل و حرف ش
ــته ــد؛ ز دانسـ ــار را داري  انـ ــان، عطـ ــرا مکيـ يـ

هاي ديگر  براي اين نسبت احتمال ١٤.ناميدند مي
دريا که نزديك انتساب به محلي : اند نيز آورده

؛ نشـــان ١٥شـــد عطـــر آورده مـــي  جـــا آناز 
ــأمين مخــارج   ســرمايه ــراي ت داري، چــرا کــه ب

؛ ١٦زنــدگي نيازمنــد بيــرون رفــتن از خانــه نبــود
غول نشانه زهدورزي، زيـرا غالبـا در خانـه مشـ    

ــود  ــادت ب ــواي او   ١٧.عب ــد و تق ــف زه در وص
اند بارها همه اموالش را در راه خدا انفاق  گفته

برخـي نيـز    ١٨.کرد و شغلي جز عبادت نداشـت 
ــاده » دار« ــدري«را از مـ ــاي  » دري يـ ــه معنـ بـ

  ١٩.اند مند و آگاه دانسته درايت
و امامـت نمازهـاي    ٢٠او از قاضيان مکه بـود 

ن عمر بـر عهـده   را تا پايا مسجدالحرامگانه  پنج
مايــه شــهرت وي در تــاريخ و علــوم  ٢١.داشــت

 ٢٢گانه قرآني، قرار گرفتنش در زمره قراء هفت
و مقبوليـت قرائـت    ٢٣و طبقات نخستين قاريـان 

ــت   ــاز اسـ ــه و حجـ ــت وي . وي در مکـ قرائـ
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.٣١؛ الفهرست، ص٤٩٦الطبقات، خليفه، ص. ١٤

.٤٤٣، ص٢االنساب، ج. ١٥

.٢٢٠، ص١٧الوافي بالوفيات، ج .١٦

.٤٤٣، ص٢االنساب، ج. ١٧

  .٤٤٤-٤٤٣، ص٢االنساب، ج. ١٨

  .٤٨٤، ص١اللباب في تهذيب االنساب، ج. ١٩

  .٤١، ص٣ج وفيات االعيان، .٢٠

  .٤٤٤-٤٤٣، ص٢االنساب، ج .٢١

.٣٢٧، ص١؛ البرهان، ج٢٠٣، ص٧المنتظم، ج .٢٢

  .٣١؛ الفهرست، ص٤٩٦الطبقات، خليفه، ص .٢٣
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  ١مشــهورترين قرائــت مکــه در ســده دوم بــوده
و امام مکيان  ٢و از او با عنوان فصيح در قرائت

او و . يـاد شـده اسـت    ٣بط قرآندر قرائت و ض
تـرين قاريـان    را مهم.) ق۱۳۰.م(حميد بن قيس 

در بيـان چگـونگي اســتناد و    ٤.انــد مکـه دانسـته  
اند؛ از  انتساب قرائت او سخنان گوناگون گفته

انحصــاري بــودن قرائــت وي، انتســاب : جملــه
و .) ق۱۰۴.م(قرائتش از طريق مجاهد بن جبـر  

ابــن کعــب  بــيا و.) ق۶۸.م(عبـداهللا بــن عبــاس  
ــدا  .) ق۲۲.م( ــول خ ــه رس ــودن  9٥ب ــتقن ب ؛ م

قـرائتش بـه سـبب رســيدن سلسـله سـند آن بــه      
  ٦.رسول خدا

» حرميان«را در ميان قراء .) ق۹۹.م(او و نافع 
ــن ــد مــي» ابنــان«عــامر   و همــراه اب وي از  ٧.نامن

برخـي از   ٨.مصحف مکـه پيـروي کـرده اسـت    
ضـمه دادن  : هاي قرائت وي عبارتند از ويژگي

= سـمعهم(واو بـه آن  کـردن   جمع و اضـافه  ميم
ــين  )ســمعهمو ، اشــباع مــد در حــروف مــد و ل

که در کنار همزه قـرار گيرنـد، قرائـت     هنگامي
همزه مکسوره پس از همزه مفتوحه به صورت 
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.٢١٤، ص٧؛ مفتاح الکرامه، ج٢٨، ص٩فتح الباري، ج .١

.٤٧٠، ص١٥تهذيب الکمال، ج .٢

.٢٩٩، ص٤امتاع االسماع، ج .٣

.٤٧٠، ص١٥تهذيب الکمال، ج .٤

  .٢٢١-٢٢٠، ص١٧في بالوفيات، جالوا .٥

  .٣٢٤، ص٤امتاع االسماع، ج. ٦

.١، ص١العنوان، ج. ٧

  .٢٧، ص١ابراز المعاني، ج. ٨

ــل   ــاء در مث ــزه  ٩»�
 �	���� ���� ��«ي ــف هم   و تخفي
ــل  ����«در مث�� =����ــي او  ١٠.»�� ــا برخ   ام

ائــت پيــرو مجاهــد هــاي قر را در تمــام ويژگــي
  ١١.دانند مي

مجاهد بن جبر، : مشايخ قرائت او عبارتند از
عبـاس و عبـداهللا بـن سـائب       درباس مولي ابـن 

برخي سلسله مشايخ وي را پس از  ١٢.).ق۷۳.م(
و  7١٣طالب ابي عباس به علي بن  مجاهد و ابن

نـاقالن  . رسـانند  مـي  ١٤گروهي به ابي بن کعـب 
بوعمرو بن عـالء  ا: قرائت وي نيز از اين قرارند

، .)ق۱۶۵.م(معروف به ابن مشکان .) ق۱۵۴.م(
، .)ق۱۹۰.م(اسماعيل بن عبـدهللا بـن قسـطنطين    

، حمـاد بـن سـلمه    .)ق۱۷۰.م(خليل بـن احمـد   
ــاد   .) ق۱۶۷.م( ــن عبـ ــبل بـ  ١٥.).ق۱۴۸.م(و شـ

هاي بعد،  گسترش دهندگان قرائت او در دوره
محمــد بــن عبــدالرحمن معــروف بــه قنبــل      

يراني به نام احمد بن محمد ايك و .) ق۲۹۱.م(
  ١٦.اند بوده.) ق۲۵۰.م(بزي 

قرائـت، آراي او در  سـبك  افزون بر نـوع و  
ــزول آيــات نيــز مــورد توجــه   تفســير و شــأن ن
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.٤٠، ص١العنوان، ج. ٩

.١٠٧، ص١حجة القراءات، ج. ١٠

  .٦٤السبعة في القراءات، ص. ١١

  .٥، ص١التيسير، ج .١٢

  .»پاورقي«، ١٤٦القرآن في االسالم، ص. ١٣

.٥٠١ص، ٤تفسير بغوي، ج. ١٤

.٢٩٩، ص٤؛ امتاع االسماع، ج٦٥السبعة في القراءات، ص .١٥

.١٢٨؛ البيان، ص٢٢١، ص١٧الوافي بالوفيات، ج .١٦
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هاي  روايت ١.دانشوران فريقين قرار گرفته است
حجر   و ابن.) ق۲۳۰.م(او که به اعتقاد ابن سعد 

ي هاي قرآن ، افزون بر يافته٢اند موثق.) ق۸۵۲.م(
هــاي تــاريخي  اي از گــزارش مشـتمل بــر دســته 

بـه   ۱۶/نحل ۱۰۳وي در شأن نزول آيه . هستند
در زمينـه ارتبـاط بـا     9اتهام مشرکان به پيامبر
در کـوه مـروه و   » جبـر «غالمي نصراني بـه نـام   

فراگيري آيات قرآن از او اشـاره کـرده و ايـن    
نيـز   ٣.آيات را پاسخي به اين اتهام دانسته است

 ۱۵۳به نقل از وي در شأن نزول آيـه  جريج  ابن
در جنـــگ اُحـــد، : گويـــد مـــي ۳/آل عمـــران

أُعلُ «: ابوسفيان پس از توقف در شعب، ندا داد
به دسـتور  . »هبل، يوم بيوم بدر و حنظلة بحنظله

اهللا أعلـي و  «: مسـلمانان پاسـخ دادنـد    9پيامبر
ــحاب  ... أجــلّ ــار و أص ــحاب الن اليســتوى أص
بـه   ۵/مائـده  ۱۱نـزول آيـه   نيز در شأن  ٤.»الجنة

اشـاره   9توطئه يهـود بـراي قتـل رسـول خـدا     
ــه  همچنــين در روايــت ٥.کــرده اســت هــايش ب

و سفارش ايشان به  ٦کيفيت نماز پيامبر در سفر
صـــحابه در چگـــونگي بيـــان خطبـــه و اقامـــه 
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ــي داود، ج .١ ــنن اب ــوجيز، ج٢٤٨، ص٢س ، ٣٥٠، ص١؛ المحــرر ال

؛ منتهي المطلب، ٤٢٧، ٢٩٠، ص٤؛ ج٧٥، ص٣؛ التبيان، ج٤٥٥

  .٦٢، ص١ج

.٣٥٥، ص٤ري، جفتح البا ؛٤٨٤، ص٥الطبقات، ابن سعد، ج. ٢

.٢٣٢-٢٣١، ص١٤جامع البيان، ج .٣

  .١٨٤، ص٤جامع البيان، ج .٤

.١٩٨، ص٦جامع البيان، ج .٥

.١١٢-١١١، ص٢المصنف، صنعاني، ج .٦

پرداختـــه و از رخـــدادهايي چـــون  ٧جماعـــت
سـخن بـه    ٨حالي همسران شهيدان احـد  پريشان

وي از برخــي رخــدادهاي . تميــان آورده اســ
روزگار خـود همچـون کيفيـت خطبـه و نمـاز      

ــدالعزيز در    ــن عب ــر ب ــه عم ــجدالحرامجمع  مس
  ٩.گزارش داده است

ها و  هاي ابن کثير بيانگر برخي سنت روايت
  ابـن . هـا در موضـوع حـج نيـز هسـتند      گـزارش 

جريج به نقل از ابـن کثيـر در شـأن نـزول آيـه      
ـإِذا{: ۲/بقره ۲۰۰

َ
َضـيُتم ف

َ
ُكم ق

َ
ُروا َمناِسـك

ُ
ـاذك

َ
 ف

م اهللاَ 
ُ
�ِذكِر

َ
رسـم عـرب   : گويد مي }... آباَءُكم ك

اين بود کـه پـس از فراغـت از قربـاني در روز     
کارهـاي   دربـاره حجه، به فخرفروشي  دهم ذي

خداوند در ايـن آيـه   . پرداختند پدران خود مي
نيـز وي   ١٠.خوانـد  آنان را به ياد خداوند فرامـي 

جه را روز حج اکبـر  ح در روايتي روز دهم ذي
او در  ١١.دانسـته اسـت   9از منظر رسـول خـدا  

 9حـج بـه سـنت رسـول خـدا     مناسـك  انجام 
اهتمامي خاص داشته و با استناد به سيره رسول 

هنگامي که در طـواف بـه برابـر خانـه      9خدا
رســيده، رو بــه کعبــه دعــا  يعلــي بــن منبــه مــي

  ١٢.کرده است مي
�����������������������������������������������������������

  .١٩، ص١٠التمهيد، ج .٧

.٦٩٤، ص٩کنز العمال، ج .٨

.٣٣٦، ص٤ابي شيبه، ج  المصنف، ابن .٩

  .٤٠٦، ص٢جامع البيان، ج .١٠

.١٦٠، ص١ج مسند الشاميين، .١١

.٧٨-٧٧، ص٥المصنف، صنعاني، ج .١٢
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 وجود شخصي ديگر به نام عبداهللا بـن کثيـر  
ها  بن مطلب سهمي در همان روزگار، اختالف

هايي را در منابع تاريخي و حديثي پديد  و ابهام
برخي تنها به ابـن کثيـر سـهمي و    . آورده است

. انـد  گروهي تنها به ابن کثير قاري اشاره کـرده 
سـخنان   کننـده  ذهبي در تفصيلي که گويا جمع

ديگران است، عقيده دارد که ابـن کثيـر داري   
مشهور مکه است و ابن کثيـر سـهمي   از رجال 

شود، تنهـا   نيز ياد مي» قرشي«که از او با عنوان 
ــت   ــا رواي ــك ب ــديث در ي ــلم ح ــحيح مس  ص
پـس از  .) ق۸۵۲.م(حجر   ابن ١.شود شناخته مي

پذيرش اين تفصيل، هر دو را ثقـه و ابـن کثيـر    
البتـه در برابـر،    ٢.قاري را ارجـح دانسـته اسـت   

کثير سهمي را ثقـه  ذهبي کسي را نيافته که ابن 
از پيامـدهاي ناصـواب اخـتالط     ٣.شمرده باشـد 

توان انتساب قرائـت   ميان اين دو شخصيت، مي
مکيان به ابن کثير سـهمي را بـه قلـم برخـي از     

ــمرد ــان برشـ ــز وي را از  ٤.مورخـ ــي نيـ گروهـ
ــان مکــه دانســته  قصــه ــد خوان ــه   ٥.ان ــا توجــه ب ب

ــده ــه و    عه ــاوت مک ــون قض ــبي چ داري مناص
ــجدالامامــت  ــژه وي در  حراممس ــاه وي و جايگ

قرائــت قــرآن، شــايد بتــوان منشــأ ايــن نظــر را  
�����������������������������������������������������������

  .٣٢١، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ١

  .٣٥٥، ص٤فتح الباري، ج. ٢

  .٤٧٤، ص٢ميزان االعتدال، ج. ٣

  .٢٩٩، ص٤امتاع االسماع، ج .٤

.٣١٩، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ٥

  .دانست ٦گو بودن شخصي همنام وي قصه
با توجه به سخن ذهبي که ابن کثير سهمي را 

روايــت در صـــحيح مســـلم  يـــك تنهــا داراي  
توان راويان اخبار ابن کثيـر داري را   داند، مي مي

، .)ق۱۴۴.م(اســماعيل بــن اميــه : چنــين برشــمرد
ــختياني  ــوب س ــازم  .)ق۱۳۱.م(اي ــن ح ــر ب ، جري

، .)ق۱۵۹.م(، حسين بن واقد مروزي .)ق۱۷۰.م(
، .)ق۱۹۸.م(بــن صــالح، ســفيان بــن عيينــه  زمعـة 

، عبداهللا بن ابونجيح .)ق۱۳۲.م(عبداهللا بن عثمان 
ــدالملك ، .)ق۱۳۱.م( ــن  عب ــر ب ــريج، عم ــن ج ب

ــي   ــب مک ــليم  .) ق۲۰۷.م(حبي ــن ابوس ــث ب و لي
ــايخ ٧.).ق۱۵۸.م( ــد از  مشـ ــديث او عبارتنـ : حـ

، عبدالرحمن بن مطعم، .)ق۷۳.م(عبداهللا بن زبير 
و بديح بـن   ٨.)ق۱۰۸.م(عباس   عکرمه مولي ابن

ــدره ــدقه   ٩.س ــه ص ــدان وي ب ــمار فرزن و  ١٠در ش
  .اشاره شده است ١١علي

محل وفات ابن کثير قـاري را همگـان مکـه    
 ١٣.ق۱۲۰اما سال درگذشت وي را  ١٢.اند دانسته
انـد و گروهـي نيـز بـه      اد کـرده ي ١٤.ق۱۲۲و نيز 
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  .٣٢٢، ص٥سير اعالم النبالء، ج .٦

.٤٦٩، ص١٥تهذيب الکمال، ج .٧

  .٣١٨، ص٥عالم النبالء، جسير ا .٨

  .٦٢٤-٦٢٣، ص٣اسد الغابه، ج .٩

ــاتم، ج  .١٠ ــي ح ــن اب ــير اب ــاري، ج١٦٣٤، ص٥تفس ــتح الب ، ٨؛ ف

.٢٣٧، ص١٠تفسير ثعلبي، ج .١١

.٣٢٧، ص١؛ البرهان، ج٣١الفهرست، ص .١٢

  .٤٤٤، ص٢االنساب، ج .١٣

.٤٠٤، ص٧تاريخ االسالم، ج .١٤
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هاي پـيش گفتـه، بـه هـر دو تـاريخ       سبب ابهام
خلکان با استناد به اين که   ابن ١.اند اشاره نموده

از ابـن کثيـر   .) ق۱۱۵متولد (عبداهللا بن ادريس 
قــاري نقــل قرائــت کــرده، ابــن کثيــر قــاري را 

دانسته و عبـداهللا  . ق۱۲۰درگذشته پس از سال 
تـه را وفـات يافتـه در    بن کثير سهمي پـيش گف 

  ٢.همين سال شمرده است

  منابع �

 ):شرح الشاطبيه(ابراز المعاني من حرز االماني 

، .)ق٦٦٥.م(عبدالرحمن بن اسـماعيل ابوشـامه   

، مکتبة مصـطفي  مصربه کوشش ابراهيم عطوه، 

 بـه ، .)ق٤٦٣.م( بـدالبر ع  ابن :االستيعاب ؛البابي

؛ ق١٤١٢ البجاوي، بيـروت، دار الجيـل،   كوشش

 الجـزري  محمـد  بـن  علـي  اثيـر   ابن :الغابه اسد

 امتـاع ؛ ق١٤٠٩، بيروت، دار الفکـر،  .)ق٦٣٠.م(

ــماع ــزي :االس ــه، .)ق٨٤٥.م( المقري  كوشــش ب

 عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   محمد

ــاب؛ ق١٤٢٠ ــدالکريم  :االنسـ ــمعانيعبـ  السـ

دار  عمر، بيروت، عبداهللا كوشش به، .)ق٥٦٢.م(

 :القـرآن  علـوم  فـي  البرهان ؛ق١٤٠٨الجنان، 

 محمـــد كوشـــش بـــه، .)ق٧٩٤.م( الزركشـــي

؛ ق١٣٧٦ العربيـه،  الكتب احياء ،قاهره ابوالفضل،

، .)ق١٤١٣.م( الخـوئي  :القرآن تفسير في البيان

 وفيـات  و االسـالم  تاريخ؛ ق١٤٠١ انوار الهدي،

 عمـر  كوشش به، .)ق٧٤٨.م( الذهبي :المشاهير

؛ ق١٤١٠ العربي،عبدالسالم، بيروت، دار الکتاب 

ــان ــي :التبي ــه، .)ق٤٦٠.م( الطوس ــش ب  كوش

تفسير  ؛العاملي، بيروت، دار احياء التراث العربي

�����������������������������������������������������������
  .٣٢٧، ص١البرهان، ج. ١

  .٤١، ص٣عيان، جوفيات اال .٢

  ابـن  :)العظـيم  القـرآن  تفسـير (حـاتم   ابي ابن

محمـد،   اسـعد  كوشش به، .)ق٣٢٧.م( حاتم ابي

تفسير بغوي ؛ ق١٤١٩ بيروت، المكتبة العصريه،

 كوشش به، .)ق٥١٠.م( البغوي :)التنزيل معالم(

تفسـير   ؛عبدالرحمن، بيروت، دار المعرفـه  خالد

، .)ق٤٢٧.م( الثعلبـي  :)و البيان الكشف(ثعلبي 

اشور، بيروت، دار احيـاء التـراث   ع  ابن كوشش به

ــد؛ ق١٤٢٢ العربـــي، ــن :التمهيـ ــدالبرع  ابـ  بـ

ــه، .)ق٤٦٣.م( ــش ب ــطفي كوش ــد و مص  محم

 االسـالميه،  و الشـؤون  االوقـاف  وزارة عبدالكبير،

 النــووي :اللغــات و االســماء تهــذيب؛ ق١٣٨٧

 تهذيب ؛م١٩٩٦ ، بيروت، دار الفکـر، .)ق٦٧٦.م(

ــذيب ــن :الته ، .)ق٨٥٢.م( العســقالني جــرح  اب

 :الكمــال تهــذيب؛ ق١٤٠٤بيـروت، دار الفکــر،  

ــزي ــه، .)ق٧٤٢.م( الم ــش ب ــار كوش ــواد،  بش ع

 في القـراءات  التيسير؛ ق١٤١٥ بيروت، الرساله،

، بيـروت،  .)ق٤٤٤.م( سـعيد  بـن  عثمان :السبع

ــي،  ــاب العرب ــامع؛ ق١٤٠٦دار الکت ــان ج  :البي

، به كوشش صدقي جميـل،  .)ق٣١٠.م( الطبري

 : حجــة القــراءات؛ ق١٤١٥ دار الفکــر، بيــروت،

ــه    ــن زنجل ــد ب ــن محم ــدالرحمن ب ــه عب ابوزرع

، بـــه کوشـــش االفغـــاني، بيـــروت، .)ق٤٠٣.م(

  ابـن  :القـراءات  فـي  السـبعة  ؛ق١٤٠٢الرساله، 

ضـيف،   شـوقي  كوشـش  به ،.)ق٢٤٥.م( جاهدم

 :داود ابـي  سـنن  ؛ق١٤٠٠دار المعـارف،   قاهره،

ــتاني ــعيد  .)ق٢٧٥.م( السجس ــش س ــه كوش ، ب

 سـير ؛ ق١٤١٠ دار الفکر، محمد اللحام، بيروت،

 كوشـش  بـه ، .)ق٧٤٨.م( الـذهبي  :النبالء اعالم

؛ ق١٤١٣ محققـان، بيـروت، الرسـاله،    از گروهي

وت، ، بيـر .)ق٢٣٠.م( عدابن س :الكبري الطبقات

 خيـــاط بـــن خليفـــة :الطبقـــات؛ دار صـــادر

زكار، بيـروت، دار   سهيل كوشش به، .)ق٢٤٠.م(

 :العنوان فـي القـراءات السـبع   ؛ ق١٤١٤ الفکر،

ــري   ــف المق ــن خل ــه .)ق٤٥٥.م(اســماعيل ب ، ب
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کوشش زهير زاهد و عطيه، بيروت، عالم الکتب، 

 العســقالني جــرح  ابــن :البــاري فــتح ؛ق١٤٠٦

ابـن   :الفهرست؛ المعرفه ، بيروت، دار.)ق٨٥٢.م(

القـرآن   ؛تجـدد  كوشـش  به، .)ق٤٣٨.م( النديم

سـيد محمـد حسـين الطباطبـايي      :في االسالم

 :كنـز العمـال   ؛الحسـيني : ، ترجمه.)ق١٤١٢.م(

 صـفوة  كوشـش  بـه ، .)ق٩٧٥.م( الهندي المتقي

 فـي  اللبـاب ؛ ق١٤١٣ السقاء، بيروت، الرسـاله، 

 محمـد  بـن  علـي  ثيـر ا  ابـن  :االنسـاب  تهذيب

احسان عبـاس،   كوشش به، .)ق٦٣٠.م( لجزريا

 طيـة ع  ابـن  :الـوجيز  المحـرر  ؛بيروت، دار صادر

عبدالسـالم،   كوشـش  بـه ، .)ق٥٤٦.م( االندلسي

ــه،  ــب العلمي ــان، دار الکت ــند؛ ق١٤١٣ لبن  مس

ــه، .)ق٣٦٠.م( الطبرانــي :الشــاميين  كوشــش ب

 ابن :المصنّف؛ ق١٤١٧ حمدي، بيروت، الرساله،

محمـد،   سـعيد  كوشش به، .)ق٢٣٥.م( شيبه ابي

ــر، ــنّف؛ ق١٤٠٩ دار الفكـ ــدالرزاق :المصـ  عبـ

 حبيـــب كوشـــش بـــه، .)ق٢١١.م( الصـــنعاني

ابن جـوزي   :المنتظم ؛العلمي المجلس الرحمن،

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

 ؛ق١٤١٢ ديگران، بيـروت، دار الکتـب العلميـه،   

، .)ق٧٢٦.م( الحلــي العالمــة :المطلــب منتهــي

 :الرجـال  نقـد  في االعتدال ميزان ؛سنگي چاپ

البجــاوي،  كوشــش بــه، .)ق٧٤٨.م( الــذهبي

 :بالوفيـات  الوافي؛ ق١٣٨٢ بيروت، دار المعرفه،

ــه، .)ق٧٦٤.م( الصــفدي ــ كوشــش ب  و وطؤاالرن

 العربي، التراث بيروت، دار احياء مصطفي، تركي

ــات؛ ق١٤٢٠ ــان وفيـ ــن :االعيـ ــانخ  ابـ  لكـ

روت، عبـاس، بيـ   احسان كوشش به، .)ق٦٨١.م(

  .دار صادر

  علي غفراني، حامد قرائتي

���

از واليـان مکـه در روزگـار     :ابن مخلـب 

  خالفت عباسيان

  محمد بن اسماعيل بن مخلب مشهور به ابـن 
همزمـان بـا   . در اوايـل سـده چهـارم ق    ١مخلب

ــر مكــه    ــه عباســي ب ــاهللا خليف ــدر ب خالفــت مقت
امــا از تعيــين او از جانــب  ٢.حکمرانــي داشــت

بـراي  . زارشي در دست نيسـت خليفه عباسي گ
، ابـن  ٣هـاي ديگـري چـون ابـن محـارِب      او نام

ــد ــب  ٤مخل ــن مجل ــا    ٥و اب ــه گوي ــده ك ــاد ش ي
ــن ــب اســت  تصــحيف اب ــدت . مخل ــاز و م آغ

البتـه بـه سـبب     ٦.حکمراني او مشـخص نيسـت  
نابســاماني اوضــاع مکــه در آن روزگــار، در    

  ٧.مخلب بر مكه ترديد شده است  واليت ابن
ــن ــدگي ابـ ــاني    از زنـ ــز همزمـ ــب جـ مخلـ

ــه     ــرين ب ــه بح ــه قرامط ــا حمل ــي وي ب حکمران
در روز ترويـه بـه    *سركردگي ابوطاهر قرمطي

در  ٩.گزارشــي در دســت نيســت ٨.ق۳۱۷ســال 
�����������������������������������������������������������
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