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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
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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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  .٣٠٤-٣٠٣، ص٢شفاء الغرام، ج. ١

.١١٧امراء مکه عبر عصور االسالم، ص. ٢

؛ ٣٥٠، ص٢؛ تـاريخ الخمـيس، ج  ٣٨٠، ص٢٣تاريخ االسالم، ج. ٣

  .٨١، ص٤شذرات الذهب، ج

.٢٠امراء البلد الحرام، ص. ٤

  .٢٠امراء البلد الحرام، ص. ٥

  .٧١ص ،٣؛ افادة االنام، ج٤٦٨، ص١غاية المرام، ج. ٦

.٤٣٨، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ٧

.٢٠٧، ص٨؛ الکامل، ج٣٣٤التنبيه و االشراف، ص. ٨

ــل، ج. ٩ ــالم، ج ٢٠٨-٢٠٧، ص٨الکام ــاريخ االس ؛ ٣٨٠، ص٢٣؛ ت

.٣٧٩، ص٣تاريخ ابن خلدون، ج
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گـزاران و غـارت    اين حمله كه به كشـتار حـج  
اموال حرم و كعبه انجاميد، او که از رويارويي 
با مهاجمان ناتوان بود، همراه بزرگـان مكـه بـه    

ابوطاهر رسيد و توقف كشتار و بازپس حضور 
گزارشــي ديگــر . دادن امــوال را خواســتار شــد

مالقات وي با ابوطاهر را پـس از ربـوده شـدن    
  بــه دسـت قرامطــه و قصـد انتقــال   حجراالسـود 

ــه بحــرين دانســته اســت  ــدار،. آن ب   در ايــن دي
ــن ــازپس دادن   ابـ ــب بـ ــودمخلـ   در حجراالسـ

  ١.ستار شدبرابر تحويل تمام اموال مكيان را خوا
  ١.شد

مخلب   ها از درگيري ابن بسياري از گزارش
ــته    ــت او و كش ــي رد درخواس ــه در پ ــا قرامط ب

اما برخي منابع از نقش  ٢.شدنش حكايت دارند
گيري اموال  در جريان بازپس. ق۳۲۱او به سال

فاسـي در  . انـد  برخي از اشراف گـزارش كـرده  
مخلـب را بـا     نقد اين گزارش، تشابه اسمي ابن

 ٣.ويشان خـود محتمـل دانسـته اسـت    يكي از خ
هـا را   نظران سـبب بيشـتر ايـن اخـتالف     صاحب

آميز ناشي از کشتارهاي قرامطه  اوضاع وحشت
  ٤.اند در آن زمان دانسته
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.٣٧٨تاريخ امراء مکة المکرمه، ص. ١

؛ تاريخ ٢٩٧، ص٢٥؛ نهاية االرب، ج٢٠٨-٢٠٧، ص٨الکامل، ج. ٢

.٣٧٩، ص٣خلدون، جابن 

  .٣٠٤، ص٢شفاء الغرام، ج. ٣

، ١؛ موسوعة مکة و مدينـه، ج ٣٧٨تاريخ امراء مکة المکرمه، ص. ٤

.٤٣٨ص

  منابع �

ــام  ــادة االن ــازي    :اف ــد الغ ــن محم ــداهللا ب عب

، بــه کوشــش ابــن دهــيش، مکــه، .)ق١٣٦٥.م(

 :امـراء البلـد الحـرام    ؛ق١٤٣٠مکتبة االسدي، 

، بيـروت،  .)ق١٣٠٤.م(احمد زيني دحـالن  سيد 

 :امراء مکه عبـر عصـور االسـالم    ؛دار المتحـده 

 ؛عبدالفتاح حسين راوه، الطائف، مکتبة المعـارف 

، .)ق٨٠٨.م(ابـن خلـدون    :تاريخ ابـن خلـدون  

تاريخ ؛ ق١٣٩١بيروت، دار احياء التراث العربي، 

، .)ق٧٤٨.م(الذهبي  :االسالم و وفيات المشاهير

مر عبدالسالم، بيـروت، دار الکتـاب   به كوشش ع

 :تاريخ امـراء مکـة المکرمـه   ؛ ق١٤١٠العربـي،  

 ؛ق١٤١٣عارف عبدالغني، دمشـق، دار البشـائر،   

 محمد الـديار بكـري   حسين بن :تاريخ الخميس

؛ ق١٢٨٣ان، شـعب  ةمؤسسـ  ،، بيروت.)ق٩٦٦.م(

ــراف  ــه و االش ــعودي  :التنبي ، .)ق٣٧٥.م(المس

عبـدالحي   :هبشذرات الـذ  ؛بيروت، دار الصعب

، بـه کوشـش االرنـؤوط،    .)ق١٠٨٩.م(بن عمـاد  

 :شـفاء الغـرام   ؛ق١٤٠٦بيروت، دار ابـن کثيـر،   

 مصـطفي  ، به كوشش.)ق٨٣٢.م( محمد الفأسي

غايـة  ؛ م١٩٩٩ النهضـة الحديثـه،  ه، محمد، مك

عبدالعزيز بن  :المرام باخبار سلطنة البلد الحرام

ــي   ــد المک ــيم  .)ق٩٢٠.م(فه ــش فه ــه کوش ، ب

الكامل في  ؛ق١٤٠٦ده، دار المـدني،  شلتوت، ج

محمــد الجــزري  ابــن اثيــر علــي بــن :التــاريخ

؛ ق١٣٨٥، بيـــــروت، دار صـــــادر، .)ق٦٣٠.م(

احمـد   :موسوعة مکة المکرمة و المدينة المنوره

 ؛ق١٤٢٨زکي يماني، مصـر، مؤسسـة الفرقـان،    

، .)ق٧٣٣.م(شهاب الدين النـويري   :نهاية االرب

  .ق١٤٢٣ قاهره، دار الکتب و الوثائق،

  سيد حامد علي زاده موسوي
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