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سهذای مووردیظر پوژوهش را در تحووتت رورن اول هجوری در سورزمین
حجاز بررسی میکند .مسئ ال ی پژوهش این اسوت :آیوا مویتووان بوین

سیاسووت ،تجووارت و زیووارت در حجوواز رابطووهای کشووک کوورد کووه ت و ریر

رابنتوجهی در حوادث ررن اول هجری داشته است؟ درلورت اربات این

رابطه ،آیا ع ن ال ی و گوویوی آن رابنتبیین هستند؟ این پژوهش یشوان

داد که باوجود برخی مخا فت های او ی مس مین با بهرهبرداریهای خاص

ارتصووادی و سیاسووی از پدیوود حووو و زیووارت ،سوورایجام اسووالم بوور ایوون
کارکردها لحه ذراشت و عاربوت شو ن دیوور زیوارت امواکن ملود ،

یعنی زیارت ربور او یای ا هی ،بنابر دتی ی که ذکر شوده اسوت ،خوود بوه
موضو کشم ش تبدین شد .عالوهبرآن ،خ فا بوهویوژه در دور بنویامیوه

همچون عصر جاه یوت از حوو و زیوارت بوهعنووان ابوراری بورای پیشوبرد
اهدا سیاسی خود سود بردید.

واژههای کلیدی :زیارت ،سیاست ،حجاز ،خ فا ،تجارت.

 .1مقدمه

تا پیش از ظهور دین اسالم موضو زیارت اماکن ملد

حجاز بهیحوی بوارز بوا تجوارت و

رفتار سیاسی سران مشرک منطله آمیخته بود؛ ازاینرو ،با بعثت پیوامبر اسوالم (ص) یورایوی
از ت ریرات آیین جدید بر عنصر زیارت منش بسیاری از واکنشهوای منفوی و مخا فوتهوای
اشرا

منطله با اسالم بوده است؛ بهیحوی که مصادیق این یورایوی کوامال در برخوی آیوات

ررآیی مشهود است (روریش 3 :و  .)4در یخسوتین سوالهوای ظهوور اسوالم ،رفتوار مسو مایان
درزمین تجارت در حو که بیایور حرمت و ذناه دایستن آن بوود ،مخا فوتهوای بیشوتری را
موجب شد (بخاری ،بیتا)2223 /2 :؛ زیورا بورای مثوال بازارهوای عربوی ،هو مح وی بورای
عرضایدام سیاسی رریش و متحدان آنهوا و هو مح وی بورای تجوارت و بسویاری دیوور از
جنبههای فردی و اجتماعی حیات رباین ساکن در منطله بوده است.
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در آینده ییر شاهد بروز تغییراتی در رفتار هردو ذروه ،یعنی مس مایان و مشرکان ،هستی
که باعث ایجاد تحوتتی در فرایند سهذای زیارت ،سیاست و تجارت شده اسوت .جرییوات
این تحوتت را میتوان با استناد به آیات ررآیی و ش ن یرول آنها و بررسی سیر حووادث و
رخدادها تبیین کرد .ی ت جا بتوجه آن است که اهمیت منافع تجاری و سیاسی بسویاری از
ساکنان م ه ،ت ریراتی در حیات اجتمواعی و سیاسوی و ارتصوادی ایشوان در دوران اسوالمی،
خصولا ررن اول هجری ،ایجاد کرد که موضو ایون یوشوتار اسوت .اموا مسوئ اساسوی آن
است که «رابط عنالر تجارت ،سیاست و زیارت گوویوه بور تحووتت رورن اول هجوری و
بروز و ظهور حوادث مه و یح ههای ف ری و علیدتی مؤرر بوده است و ییور آی وه ملواعع
مه در این ارتباط شامن کدام موارد میشوید؟» در این پژوهش با روش تولیفی -تح ی وی
و برپای منابع ال ی ،اهدا

تحلیق مورد بررسی ررار میذیرید.

 .2پیشینۀ تحقیق

پژوهشوووران و یویسووندذان بسوویاری در دهووههووای اخیوور جنبووههووای ذویوواذویی از حیووات

اجتماعی -سیاسی در حجاز را موردبررسی ررار دادهاید که بخشی از این تحلیلات موواردی
از موضوعات موردبررسی ملا حاضر را بوهشو ی پراکنوده تبیوین و تشوریح کوردهایود .از

برجستهترین این کتابها مویتووان از اسووا ا عورب فوی ا جاه یوه و اتسوالم یوشوت سوعید

افغایی ،1تاریخ عرب ربن از اسالم یوشوت عبودا عریر سوا  ،2و ییور ارور مشوهور جوواد ع وی،
ا مفصن فی تاریخ ا عرب ربن اتسالم ،3یام برد .اما هیچیک از آرار یادشده بهعور مشوخ

و مستلن موضو پژوهش حاضر را موردبررسی ررار یدادهایود؛ هرگنود بوا ت یوه بور مسواین

دیور جنبههایی از آن را بیان کردهاید.

 .1افغایی ،سعید ( .)1974اسوا ا عرب فی ا جاه یه و اتسالم .بیروت :دارا ف ر.

 .2سا  ،عبدا عریر ( .)1386تواریخ عورب ربون از اسوالم .ترجمو بوارر لودریییوا .تهوران :شورکت ایتشوارات ع موی و

فرهنوی.

 .3ع ی ،جواد ( .)1969ا مفصن فی تاریخ ا عرب ربن اتسالم .بیروت :دارا ع

مالیین.
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 .3نگاهی به سابقۀ زیارت در حجاز
منطل حجاز که شامن حدفالن یجد در شر و کوههوای «سرا ۀ» در غورب جریر ا عورب
است ،دوازده منطله را شامن میشد که از مه تورین آنهوا م وه ،یثورب (مدینوه) ،عوایک و
جده رابونذکریود (یواروت حمووی .)218 :1995 ،در ایون سورزمین رسو برپوایی بازارهوای
موسمی در ایام حو برررار بوده است که ج و مهمی از رابط سیاست ،زیارت و تجوارت را
بیان میکند .مه ترین این بازارها «ع وا » یوام داشوت .ایون بوازار در «اریودا» ،میوان م وه و
عایک ،از ماه شوال تا ذیا لعده برررار بود (افغایی .)222 /2 :1974 ،بنابر روایوات تواریخی،
اعالم رراردادهای ل ح و جنگ (یعلووبی ،)316-315 /1 : 1415 ،آزادی اسویران جنووی
با پرداخوت فدیوه و بودون آن (آ وسوی ،)267 : 1314 ،تظ و و دادخوواهی و رضواوت در
اختالفات و حنوفصن آنها در حضور کسایی گون افر بن حابس ،از شیوخ بنویتموی کوه
بیشترین داوران از این ربی ه بودید (همانجا) ،در بازار ع ا ایجام میشد.
بحث ایتساب افراد جدید و پناهندذانْ به ربایون (ابوویعی  )26 /5 : 1415 ،و شناسوایی و
رصوواص روواتالن از سوووی خووایواد ملتوووتن (ابوووا فرف الووفهایی ،)23 /21 :1992 ،و در
ارتباعووات سیاسووی ،روابووط ربایوون حجووازی بووا کشووورهای دیووور در را ووب ارسووال هوودایای
پادشاهان یمنی برای بررذان عرب در بازار ع ا مشاهده میشد (همان .)21 /12 ،ی وی از
موارد جا بتوجه ،اخر باف از رباین اعرا

توسط اشورا

م وه بوود (ع وی)21 /4 :1969 ،

که ابناریر ییر به بافدهی هرسا هوازن به زهیربن جریمه در ع ا اشاراتی دارد (ابوناریور،
 .)360 /1 : 1398دو بازار مه دیور حجاز ،مجنه که پس از پایوان بوازار ع وا در بیسوت
ذیا لعده در کوهی پایین م ه تش ین میشد (یاروت حموی ،)421 /4 :1995 ،و ذوا مجاز
که از زمان مشاهد هالل ماه ذیا حجه منعلد میذردیود و در یردی وی عرفوه رورار داشوت
(همان )416 /4 ،و تا روز ترویه ادامه مییافت ،رابنذکرید.
ایراد وعظ و خطابه (ابوا فرف الوفهایی236 /15 : 1412 ،؛ ر لشوندی،)83 /8 :1331 ،
ررایت اشعار (ابووا فرف الوفهایی 13 /12 : 1412 ،و  ،247 /13یواروت حمووی/4 :1995 ،
142؛ ابنمنظور ،بیتا ،)448-447 /7 :و مفاخره و مجاد وه (زمخشوری )341 /1 : 1387 ،از
دیور امور مطرح در این بازارها بوده است.
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 .4ظهور اسالم و آغاز تحوالت در امر زیارت

پیامبر اسالم (ص) در بازار ع ا به دعوت دیون اسوالم مویپرداخوت (ملدسوی/4 :1962 ،

 .)164ازآیجاکه تجارت در ع ا در موس حوو برذورار مویشود ،مسو مین آن را م وروه

میدایستند (ب ری)960 /3 : 1403 ،؛ اما زموایی کوه آیو دوم سوور بلوره 1یوازل شود ،امور
تجارت در ع ا مباح و روا اعالم شد .زمایی از عمربن خطاب پرسیدید« :آیا شما تجوارت
در حو را م روه میدایید؟» جواب داد« :آیا زیدذی و معیشت ما (از راهی) جور از تجوارت

در حو بوده است؟!» (زمخشری.)84 /1 :1389 ،
آمیختوی زیارت و تجارت از عنالر ال ی توسع اماکن زیوارتی حجواز بووده اسوت و
بدون شک همین امر از ع ن ال ی یورایی سران رریش از توسعه اسوالم بوهشومار مویآمود.
تب یغات محمد (ص) ع یه بتپرستی برای منافع بازرذایی -سیاسی م ه خطریاک بود؛ زیورا
دعوت وی مم ن بود به سلوط پرستش کعبه و بتان آن منجر شود و این خود مس ما یوهتنهوا
هجوم زوّار را متورک و درعینحال بازار م ه را کاسد و مناسوبات بازرذوایی آن شوهر را بوا
دیور یلاط تضعیک میکرد ،ب ه باعث سلوط یفوذ سیاسوی م وه مویشود (پطروشفسو ی،
.)36 :1362
 .5زیارت در عصر خلفای راشدین

به روزذار خ فا ،اهتمام پیامبر (ص) به بحث مرارات مؤمنین و آداب زیوارت آنهوا ،باعوث
توجه خ یفوان ییر بود .ذفته شده است عمربن خطاب زمایی که درحال عووا

کعبوه بوود،

حجراتسود را بوسید و ذفت» :میدای تو سنوی باشی؛ یوه سوود داری ،یوه زیوان .اذور ایون
یبود که رسول خدا (ص) توو را مویبوسوید ،هرذورت یمویبوسویدم» (ابووداود/2 : 1410 ،

 2.)175این ی ته یشان میدهد ت سی به سنت رسول خدا (ص) سوبب مویشود کوه اشوخاص
حتی درلورت عدماعتلاد ر بی ،به این مه اهتمام ورزید.
 .1لَيْسَ عَلَيْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُو فَضْالً مِنْ رَبِّکُمْ فَإِذ أَفَضْتُمْ مِنْ عَاَفاتٍ فَاذْکُاُو للَّهَ عِنْرََ لَْمَْْررَاِ لْرَرا وِ وَ ذْکُراُوَُ کََمرا
هََ کُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لََمِنَ لضَّالِّينَ.
 .2و ییر ر.ک .بخاری ،ا صحیح ،ف ،2ص183؛ ابنماجه ،سنن ابنماجه ،ص.214
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شاید ازهمینرو بود که عمربن خطاب ،خود ،برای او وین بوار بنوای حورم و بارذواه یبوی
اکرم (ص) را برپا کرد (سوهمودی .)544 /2 :2006 ،همچنوین ،در سویر ایون خ یفوه هرذور
یشایهای از بیحرمتی و یا تخریب ربور او یوا و موؤمنین و یوا یهوی از زیوارت امواکن ملود
مشاهده یشد؛ ازجم ه در سفر وی به ف سطین که حتوی ابونتیمیوه (بویتوا )332 /2 :ییور آن را
روایت کرده است.
ذفته میشود سنت احترام بوه الون زیوارت در یورد دیووران ییور در سورزمین حجواز از
اهمیت بسیاری برخوردار بود .،در این زمینه اهتمام و توجوه خواص عبودا بون زبیور ،فرزیود
لحابی مشهور ،رابنتوجه اسوت .ذویوا او د وموین کسوی بوود کوه بوه عموران و توسوع ربور
حضرت رسول (ص) پرداخته است (سمهودی .)544 /2 :2006 ،خالله آی ه الن زیوارت
در این ملطع زمایی هیچذاه در معرض تردید و یا ای ار و بیتوجهی ررار یورفت.
ی ت رابنتوجه دیور ،توسع اماکن زیارتی است .امامابومحمد غرا وی ( ،) 505-450از

دایشمندان شهیر مس مان ،در احیاء ع وما دین ( )177 /3 :1945از مستحب بودن زیارت ربور

رسول ذرامی (ص) و سپس زیارت ربور متبرک پیشوایان دینی و لحاب مودفون در بلیوع و
مستحب بودن خوایدن یماز در مسجد فاعمه ( ) سخن مویذویود .جا وب آی وه ابونزبا وه
(  ) 199 .و ابوونشووبه یمیووری (  ،)127-123 /1 : 1410( ) 262 .هووردو ،از وجووود
مساجدی بر ربور حضرت زهرا ( ) و عبا بن عبدا مط ب خبر دادهاید.
احترام به الن زیارت سبب شد حضرت زهرا ( ) تا  27روز پوس از رح وت حضورت
ختمی مرتبت (ص) بهلورت منظ  ،یعنی هور روز توا شوامواه ،در بلیوع حاضور شووید و بوه
عراداری بپردازید .سیاسی بودن این اردام رابنای ار ییست؛ تا جایی که امیرا موؤمنین ( ) در
این جایواه -که در جایب جنوبغربی ربر عبا بن عبدا مط ب واروع شوده اسوت -م وایی
ساختند (مج سی .)179-178 /3 : 1403 ،جا ب آی ه ع مای اهنسنت در اهمیوت و آداب
زیارت م ان مرکور (بیتاتحران) ر فرسایی کردهاید (رفعت پاشا.)426 /1 :1377 ،
 .6کشمکش عثمانیه و تشیع

از موارد اختالفی بین یویسوندذان تاریخ فر و مراهب اسوالمی ،یخستین مرهب ایجادشده
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بین مس مایان است .اغ ب یویسوندذان اهونسونت ،عثماییوه را تیوق ایون عنووان دایسوتهایود؛
گنانکه ابنحجر عسلالیی در تولیک آنها ذفته اسوت« :عثماییوه افورادی بوودهایود کوه در
محبت عثمان ره به ذرافه و افراط پیموده و برای ع ی ( ) راین به یلو

هسوتند» (بویتوا ب:

 .)16 /7اما این دیدذاه موردپریرش دیوران ررار یورفته اسوت .شویعیان براسوا
میذویند او ین یامی که در حوز اسالمی بهعنوان ذروهی مشخ

شوواهدی

مطرح شوده ،الوطالح

«شیعه» بوده است .گنانکه ذفته اید در زمان رسوول اکورم (ص) ایون لوب بوه گهوار یفور از
لحابی شناختهشده و مشهور شامن ابوذر ،س مان ،ملداد و عمار اعال میشد .از آن پوس،
بعد از جنگ لفین این الطالح عمومیت یافت و شوامن حوال همو پیوروان و عالروهمنودان
ع ی ( ) ذردید (ابطحی.)24 : 1416 ،

1

تزم به ذکر است کتوب اهونسونت پور از شوواهدی اسوت کوه تلودم تشویع را بور آیچوه
«عثماییه» یامیده میشود ،بهعینه بیان میکنند .ابنخ ودون کوه خوود دایشومندی سونی اسوت،
موویذویوود« :کسووایی گووون زبیوور ،عمووار یاسوور ،ملوودادبن اسووود و غیووره ،در هنوووام شووورا از
عدمایتخاب ع ی ( ) بوه خالفوت ت سوک خوورده و ا

ذفتنود .آنهوا را ”شویع ع وی ( )“

مییامیدید» (.)215 /3 :1984
شاید بتوان ذفت «یالبی» الطالحی اسوت کوه شویعیان درموورد عثماییوه کوه الوطالح
موردعالر اهنسنت است ،بهکار بردهاید .گنانکه محلق ح ی ذفتوه اسوت« :یالوبی فوردی
است که ع نا با امامان ( ) دشمنی میکند» (.)278 : 1413
عثماییه از یظر امامیه کسایی هستند که با خالفت امیرا مومنین ( ) مخا ک بودهاید .آنها
با بهایه ررار دادن عثمان و رتن او ،بوه کارشو نی در دو وت ع وی ( ) پرداختنود و موجبوات
ورو جنگهای جمن و لفین را فراه آوردید .ا بته ،بعدها این مسئ ه به دوسوتی عثموان و
برایت و سبّ امیرا مومنین ع ی ( ) منجر شد (همان .)278 ،برخی دیوور از ع موای حجواز،
خصولا مدینه ،رویّ میایهای داشتهاید .به یظر سعیدبن مصیب ،عثمان مظ ومایوه کشوته شوده
است و راتالیش اشخالی ظا هستند؛ و ی کسایی که او را در هنوام شورش منتلودان کوه
 .1این محلق ادعای خود را براسا
بصره ،مطرح کرده است.

یظری ابوحات سهن بون محمودبن عثموان سجسوتایی ،از ع موای بورر

اهونسونت
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منجر به رتن خ یفه سوم شد ،تنها ذراشتند ،از یظر فلهی معرور بودهایود (ابونحجور هیثموی،
 .)341 /1 :1997این ذرایش در بین ع مای حجاز بیشتر رواف داشته است؛ اموا در خوارف از
حجاز شاهدی که کسی گون بربهاری (  106 : 1408( ) 329 .و  )111معتلود اسوت از
وفات پیامبر (ص) تا رتن عثمان دین عتیق بود و او وین اخوتال

مسو مین رتون عثموان بووده

است .از منظر او ابوب ر ،عمر ،عثمان و ع ی ( ) بر دیور لحابه ملدم هستند .وی در جوایی
از ت یفش سه خ یف یخست را بر ع ی ( ) برتری داده و آیواه ع ی ( ) را بر دیوور لوحابه
ملدم دایسته است (همان .)76-75 ،دربار مسئ زیارت ییر بربهاری از مخا فان ایون پدیوده
است و یظراتی گون خَ َک خود ،ابنتیمیه ،دارد؛ اما معتلد است شفاعت پیوامبر (ص) ،ایبیوا،
لدیلین ،شهدا و لا حان در ریامت پریرفته است (همان .)93 ،بوا ایون اولوا  ،ایون عوا
ررن سوم را ه میتوان از ذروه عثماییه محسوب کرد.
ی ت جا بتوجه درمورد این ذروه آن بود که از همان ابتدا بر سر مسئ زیوارت ربوور و
بحث تدفین مشاهیرِ خود با دیوران ،خصولا شیعه ،به مجاد ه برخاستند.
بنابر برخی ذرارشها ،ابوسفیانبن حرب در خالفت عثمان ربر حمره را ودکوب کورد
و ذفت آیچه دیروز برای حفظ آن بر موا شمشویر کشویدی ،اموروز بازیچو جوایوان ماسوت
(بالذری98 /1 :1959 ،؛ ابنابیا حدید .)136 /16 : 1404 ،معاویه ییر تلریبا گهن سال بعود
از جنگ احد تصمی ذرفت آب گشومهای را در احود جواری کنود و ا بتوه ذفتوه مویشوود
غرض ال ی وی تخریب ربر حموره بوود؛ بنوابراین ،دسوتور داد ربوور شوهدای احود ازجم وه
حمره را یبش کنند و جناز آیان را به جوایی دیوور ایتلوال دهنود (وارودی-267 /1 :1966 ،
268؛ ابنشبه یمیری133 /1 : 1410 ،؛ ابناعوث کووفی .)536 /2 :1968 ،بنوابراین ،احتموال
روی وجود دارد که مرار برخی شهدا و احتمات حمره تغییر کرده باشد.
رشک و حسد عثماییه بر یسب یبوی رربا ،یعنی بنیهاش و آل ابویعا وب ،موجوب ایون
دشمنی بود؛ گنانکه یوراشتند اموامحسون ( ) کنوار ربور پیوامبر (ص) دفون شوود .بوه ذفتو
ابنابیا حدید معتر ی ،عثماییه ذفتند« :یه ،یمیذراری اینجا کنار ربر پیامبر (ص) دفن شوود.
عثمان در حش کوکب دفن شود و حسن در اینجا؟!» (.)13 /16 : 1404
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یواه خاص عثماییه که برخاسته از خاستواه اموی آنها بود ،یاشی از دیدذاه سردمداران
سیاسی ایشان است که ذاه شخ

رسول خدا (ص) را ییر دربر میذرفت .حاک ییشابوری

به یلن از داودبن ابیلا ح مییویسد :روزی موروان موردی را دیود کوه لوورتش را بور ربور
رسووول ا (ص) ذراشووته اسووت .مووروان ذووردن او را ذرفووت و ذفووت« :موویدایووی گووهکووار
میکنی؟» .در این هنوام ابوایوب ایصاری برای زیارت سررسید و به مروان ذفوت« :مون بوه
دیدار سنگ ییامدهام ،ب ه به دیدار رسول خدا (ص) آمودهام» .حواک ییشوابوری (: 1411
 )560 /4و ذهبووی ( )484 /4 :1993ایوون روایووت را لووحیح دایسووتهایوود (همچنووین ر.ک.
ابنحنبن ،بیتا.)422 /5 :
تزم به ذکر است که آنها به هر ش ن مم ن سعی مویکردیود الون کتموان فضواین و
امتیازات ع ویان را که دروارع یلط عطفی در حیات اهن بیت ( ) بهشومار مویآیود ،مودیظر
ررار دهند .این درت و وسوا

تنها در حوزه ربور و زیات مطرح یبود ،ب ه همو جنبوههوای

حیات فردی و اجتماعی را دربر میذرفت و یهایتا پیوروان آنهوا از هموین مسویر بوه کتموان
فضاین ع ی ( ) و آل او پرداختند .هرگند عُمرِ مرهب عثماییه بیش از رورن گهوارم هجوری

را دربر یمیذیرد ،1پیروان آنها بنابه دتین خاص خوود (کوه شواید تعصوب فرروهای را کوه
امری شناختهشده در بین هم اروام و م ن است ،بتووان از اهو ّ آنهوا دایسوت) ،توا مودتهوا
همین روش را ادامه دادید؛ گنانکه ابنتیمیوه (  ) 707 .بوهلوراحت و بودون ذکور د یون
خالی معتلد شد« :پس شیع عثمان و یوالب ،افضن از شویعیان ع وی هسوتند» (/5 : 1406
.)466
پیش از او ،سردمدار ال ی حرب عثماییه یا به رو ی مرهب عثماییه ،معاویهبن ابوسوفیان،
حساسیت و اهمیت بحث ربور و زیوارت آنهوا را بوا اروداماتی بوه رخ کشویده بوود .ذوینود
یخستین مس مایی که در بلیع به خاک سپرده شد« ،عثمانبن مظعون» بود و رسول خدا (ص)
شخصا سنوی بر ربر او ذراشت؛ اما معاویه سنگ را از جا کند و بر ربر عثمانبون عفوان کوه

 .1در ررن گهارم ،بربهاری بارها با شیعیان بهد ین زیارت ربر امامحسین ( ) درذیر شد و به آزار و اذیت آیان پرداخوت.
او عالوهبر زیارت ،با هرذویه عراداری برای سید شهیدان مخا ک بود (زرک ی.)201 /2 :1986 ،
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اموی و از خویشایش بود ،ذراشت (ابنشوبه یمیوری 1.)102 /1 : 1410 ،ایون مواجرا ظواهرا
پس از یاکامی سران این ذروه در حر

یامویشان خایدان رسول خدا (ص) ،بوه یفوی الون

زیارت که امری رایو در زمان پیامبر(ص) بود ،ایجامید.
یواه سیاسی به ذورستانها تنها به مواردی که اشواره شود ،مربووط یمویشوود؛ گنوانکوه
ابوموسی اشعری پس از یاکامی در ماجرای ح میت ،مدتی در ربرستان حجون سواکن شود
(ازرری.)481 : 1415 ،
ابنجبیر ( )78 :1984ه یوشته است بلایای بنایی را در حجوون دیوده اسوت کوه بوه یواد
ابنزبیر ساخته بودید؛ اما مردم عایک این بنا را بهد ین این ه همشهریشان ،حجافبن یوسک
رلفی ،را در آن محن عن و یفرین میکردید ،ویران ساختند.
با هم این اولا  ،عثماییه را یمیتوان م تبی فلهی با دایشمندایی که بوهعوور مشوخ
همچون مراهب دیور ،خود گنین یامی را برذریده و یا دیوران آنها را گنین موردخطواب
ررار دادهاید ،دریظر ذرفت .بهتر است دروارع همانذویه که بودید ،پیروان ایون تف ور را در
بین ع ما ،فلها ،سیاسیون و دیور ارشاری که یلط اشتراک آنها بهرغ هم تفاوتها ،حوب
احساسی و شدید به عثمان و دشمنی با ع ی ( ) و آل اوست ،جستوجو کرد.
 .7بنی امیه و پدیدۀ حج و زیارت
 .1-7معاویه

معاویه او ین خ یفهای بود که بوه بهورهبورداری سیاسوی از فریضو حوو و زیوارت پرداخوت.
یخسووتین اروودام او اعوورام جاسوسووایی بووه مراسوو حووو در خالفووت ع ووی ( ) بووود تووا بووه

اختال اف نی و ایجاد هرفومرف بپردازید (یهوا بالغه : 1404 ،یام  .)33معاویه بوا تجموع
مخا فان خود در حجاز مواجه بود که هریک به د ی ی خالفت او را بریمیتابیدیود .سیاسوت

تهدید و تطمیع و تفررهاف نی از ابرارهایی بود که در این دوران مورداستفاد بنویامیوه رورار
ذرفت.

 .1برای آذاهی بیشتر ر.ک .سمهودی ،وفاء ا وفاء باخبار دارا مصطفی ،ف ،3ص84؛ ابنیجار ،ا درها ثمنیه ،ص.168
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معاویه یاذریر بود مخا فان ردرتمند حجازی خود را براسا

اختالفات درویی که بواه

داشتند ،از یین به اتحاد بازدارد .برای یمویه میتوان به تحریک تماین ردرتع بی بنیعبوا
از سوی این خ یفه اشاره کرد .فرزیدان عبا

اتصال به خایدان رسوا ت و خودمات خوود در

حو را به پایوواهی بورای ارتودار خوایوادذی تبودین کورده بودیود و رریوب الو ی و وابسوت
ربی های آنها ع ویان بودید که درذیریهای مداوم این ذروه با بنیامیه و رویّ سازشیاپوریر
رؤسای ایشان که در وجود ایم اعهار ( ) متب ور بود ،آنها را یسبت به بنیعبا

به خطوری

برر تر برای آل ابوسفیان تبدین میکرد .شواید ازایونرو بوود کوه زموایی معاویوه زیرکایوه
خطاب به آنها ذفت« :گه گیری عبا  ،عموی پیامبر (ص) ،و وارث او و ساری حاجیوان و
سرپرست یتیمان را از مطا ب آن [خالفت] بازداشت؟» (ابنرتیبه.)605 /1 :1373 ،
در این جمالت اشار آش اری به مبایی کسب مشروعیت بنویعبوا

کوه در سوالهوای

آینده بارها مورداستناد عباسیان ررار ذرفت و هموی بهیوعی با پدید حو و زیوارت مورتبط
هستند ،مشاهده میشود .از سوی دیور ،درحا یکه خطر را از جایب ع ویان بیشتر میدایود،
غیرمستلی مبایی مشروعیت ع ویان را با ت یه بر عنصر حو و زیارت در معرض تردیود رورار
میدهد .شاید به همین د ین معاویه سعی میکرد برای پیشوبرد اهودا

سیاسوی خوود ،یظیور

موروری کردن خالفت ،از مسیر حجاز و عنصر زیارت اردام کند.
معاویه یتوایسته بود منتلدان ال ی خود را از حجاز بیرون کند و بوهیحوو آشو اری کفو
ترازوی سیاست در منطله به یفع رربا سنوینی میکرد .مخا فایی گوون حسوینبون ع وی ( )،
عبدا بن عمر ،عبدا رحمنبن ابیب ر ،عبدا بون زبیور و سوعدبن ابویورواص کوه حاضور بوه
هم اری با معاویه یبودید (یعلووبی 200 /2 : 1415 ،و  ،)211زیوادبن سومیه در یاموهاش بوه
معاویه از او خواست یرید ی ی دو سوا ی بوه اخوال ایون لوحابه مشوهور بوه زهود و تلووی
زیدذی کند تا امر بر خ ق مشتبه ذردد (همان.)201 /2 ،
و یعهد معاویه در سال  51هجری رمری بوا سومت امیرا حواف کوه مویتوایسوت تاحودی
تولی «زیاد» را عم ی کند ،راهی حو شد (ابناریر)490 /3 : 1398 ،؛ هرگند در ایون سوفر
یرید در مدینه به برم شراب یشست (ابن عساکر )406 :1948 ،و آیچه معاویه عا ب آن بوود،
محلق یشد.
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معاویه دو بار با مردم حو ذرارد و زمایی رصد کرد منبر رسول خدا (ص) را حمن کنود
که یتوایست (یعلوبی .)212 /2 : 1415 ،در این میان به بررذداشت ربور امویان و وابستوان
خویش اهتمام ورزید؛ گنانکه سونوی را کوه رسوول خودا (ص) شخصوا بور ذوور لوحابی
ذرایلدر ،عثمانبن مظعون ،ذرارده بود ،جابهجوا کورد و بور ربور عثموانبون عفوان ذراشوت
(سهمودی.)84 /3 :2006 ،
 .2-7یزید

روی یرید با پدرش متفاوت بود و اساسا یداشتن راهبرد مشخ

ویژذی ال ی مشی دوموین

خ یف اموی درمورد راعد حو و زیارت است .یشایههوایی در دسوت اسوت کوه وی زموایی
خواستار سومت اموارت حوو از معاویوه بووده اسوت (ابوناریور126 /4 : 1398 ،؛ ابونکثیور،
)228 /8 : 1407؛ اما بیتوجهی به رویّ زهد و معنویت حاک بر مدینه در جریان سفر خود
بهعنوان امیرا حاف به آیجا ،و سپس اَعمال ک یظیر سپاهیایش در خ ق حووادری گوون وارعو
حرّه و بیحرمتی به لحاب رسول خدا (ص) در مدینه ،یشان داد که برخال

معاویه جنوگ

را بر ح و لبر ترجیح میدهد (دینوری .)310 :1366 ،در پایان خالفت یرید هیچیوک از
معضالت امویان در حجاز پایان ییافته بود و این معضالت بوهعنووان میراروی بوه جایشوینان او
رسید.
 .3-7مروانیان

مروان ،سرس س مرواییان که بهدیبال حوادث دوران یرید و تس ط عبدا بن زبیور بور حجواز

همچون دیور امویان بهیاگار با دیور اعضای خایوادهاش حجاز را ترک کرده بود (یعلوبی،
 ،)232 /2 : 1415مجا ی برای اتخاذ راهبردی مشخ

در ربال حوو و زیوارت ییافوت؛ اموا

دایشمندان شیعه او را مبد منع توسن به ربور او یای دین دایستهاید (امینی.)318 /5 :1366 ،
اما دوران عبدا م کبن مروان از بعد یوواه سیاسوی بوه حوو و زیوارت ،حواوی حووادث
مهمی است که این ملطع زمایی را از جنبههایی منحصربهفرد یشان مویدهود .بورای یخسوتین
بار دستواه خالفت سفر حو را ممنو کرد و حتی جایورینی برای آن دریظر ذرفوت؛ زیورا
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بی آن میرفت که حجاف بیتا در معرض بیعت و تب یغات عبدا بن زبیر کوه بور حورمین
مس ط بود ،ررار ذیرید .زمایی که مردم به ممنوعیت حو که فریضهای دینی اسوت ،معتورض
شدید ،مردم را به حدیثی که ابنشهاب زهری یلن میکرد ارجا دادید َ :تَََُّْ لاِّحَالُ ِلَّا ِلَی
ثَلَاثَۀِ مَسَاجَََِ :لَمَسجََِ لرَاَ وِ وَ مَسجَِِی هَذَ وَ مَسجَِِ الَقصَی (بار سفر بسته یمویشوود موور
به سه مسجد :مسجدا حرام ،مسجد من ،و مسجد بیتا ملد ) .عبدا م ک بر لخرهای کوه
ذفته مویشوود پیوامبر (ص) هنووام معوراف پوای خوویش را بور آن ذراشوت ،ربوهای یهواد و
پردههای دیبا بر آن آویخت و خادمایی را برای این م ان به کار ذمارد و این بنوا را معوادل
کعبه ررار داد و مردم را به عوا

آن فراخواید (یعلوبی.)235/2 : 1415 ،

از حوادث مه دوران عبدا م کبن مروان ،اوضا حوو در سوال  68هجوری اسوت .در
این سال گهار پرگ برای حجاف برافراشته بود که ارتودار رریبوان بنویامیوه را یشوان مویداد.
پرگ عبدا م کبن مروان ،پرگ محمدبن حنفیه ،پرگ یجدهبن عامر رهبر خوارف یمامه و
پرگ عبدا بن زبیر (ابناریر.)296 /4 : 1398 ،
عبدا م ک برای احیای س ط بنیامیه بر حجاز کوشید؛ اما ماین بوود طموهای بوه وجهو
خود و خایدایش در فریض حو وارد یشود .بنابراین ،به سردار حجوازی ،حجواحبون یوسوک
رلفی ،دستور داد در عایک اردو زید و از حم ه به م وه و تعورض بوه آیجوا خوودداری کنود
(عبری ،بیتا175-174 /6 :؛ بالذری.)47 /6 :1959 ،
پس از دو سا ی ه به تلاضای ذروهی از زعمای روم در حجاز ،عبودا م ک حجواف را
از امارت آن سرزمین برکنار کرد تا مراعات اف ار عمومی را کرده باشد (خ یفوهبون خیواط،
196 : 1415؛ ابنرتیبه ،25 /2 :1387 ،عبری ،بیتا202 /6 :؛ مسعودی ،بیتا.)318 /3 :
درمورد حجافبن یوسک رلفی ه روایت جا بی وجود دارد؛ گنانکه روزی خطاب بوه
زایران ربر رسول ذرامی (ص) ذفت« :ای زیای واران ،شوما بوه دور سونگهوا و گووبهوای
پوسیده میذردید؛ گرا رصر امیرا مومنین عبدا م ک را عوا

یمیکنید؟ آیا یمیداییود کوه

خ یفه فردی بهتر از فرستاد اوست؟» (ابناریر.)185 /1 : 1398 ،

1

 .1و ییر ر.ک .ابنابیا حدید ،شرح یهوا بالغه ،ف ،15ص242؛ ع وی ،ا نصایح ا افیه ،ص.81
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عبدا م کبن مروان با تس ط زبیریان بر اماکن زیارتی حجاز ،سخت بر عوارب ایون امور
یوران بود؛ زیرا برخی معتلد بودیود خالفوت کسوی را درخوور اسوت کوه دو حورم (م وه و
مدینه) در دست او باشد (یعلوبی .)235 /2 : 1415 ،بدین منظور حجافبن یوسک را بورای
حر

عبدا بن زبیر ذسین داشت و هنوامی که امر با تخریب خایه خدا همراه ذردید ،این

وارعه یاذوار را بدعتی یامید و بهسرعت برای بازسازی خایه خدا اردام کرد (همان)243 /2 ،
و برای زیارت اماکن ملد

حجاز راهی آن سرزمین شد و بر در کعبه ایستاد و ذفت« :بوه

خدا سوذند دوست داشت که در حرم م ه بدعتی ایجام یمیدادم و ابنزبیور را بوا خالفوتش
وامیذراشت » (همان.)244 /2 ،
جا ب آی ه موضو ذور ابنزبیر ،خود در آینده موجب رخودادهایی شوده اسوت .روبال
ه ذکر شد که ابنجبیر ( )78 :1984یوشته است بلایای بنایی را در حجون دیوده اسوت کوه
به یاد ابنزبیر ساخته بودید؛ اما مردم عایک این بنا را بهد ین این ه همشهریشان ،حجوافبون
یوسک رلفی ،را در آن محن عن و یفرین میکردید ،ویران کردید.
 .4-7مقولۀ حج و زیارت و دیگر خلفای اموی قرن اول هجری

بعد از حادر کربال مرواییان سعی کردید از درذیوری بیشوتر بوا آل ابویعا وب پرهیور کننود.
روایت شده است حتی در حادر بررذی گون کشتار حرّه ،به بنیهاش مور سه تون آسویبی

یرسید (ابنرتیبه .) 69 /1 :1387 ،از عبدا م ک موروان منلوول اسوت کوه خطواب بوه حجواف
فرمایروای ورت حجاز یوشت« :مرا از خونهای خایدان فرزیدان ابوعا ب دور بدار؛ گه مون
دیدم که آل حرب گون بر آنها تاختند ،یصرت ییافتند» (یعلوبی.)267 /2 : 1415 ،
جا ب آی ه برخی از خ فای پرهیرذارتر اموی درزمین توسع حرم و ربور او یوای ا هوی
ید عوتیی داشتند که شاید بتوان «عمربن عبدا عریر» را در این میان لاحب جایواهی ویوژه
دایست .کار مه او در این مورد آراستن ربر پیامبر عظی ا شان اسوالم (ص) بوا سونگ مرمور

است که در منابع متعددی به آن اشاره شده است (ر.ک .حنب ی 1.)305 /1 :1973 ،گنانکوه

 .1و ییر ر.ک .خوارزمی ،ثارۀ لتاغيب و لتْویق لی لَمساجَ لثالثه و لبيت لرتيق ،ف ،2ص378؛ ابنرسته ،اتعوال
ا نفیسه ،ص.69
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میدایی اردامات عمربن عبدا عریر برای حفوظ آروار اسوالمی در زمینوههوای دیوور مشوهور
است؛ ازجم ه این ه مردمان را از سبّ ع ی ( ) بازداشوت و ازایونرو محبووب موؤمنین شود
(ابنعلطلی.)174 :1367 ،
رویق امر زیارت و زیده یوه داشتن سنتهای الین اسوالمی و سواختن مسواجد و ملوابر
مه و متعدد ،از یادذارهای ایام خالفت اوست .ذویند در دیر سمعان به خاک سپرده شد و
به رو ی خایدایش از بی آی ه خالفت از دستشان بیرون رود ،او را مسموم کردیود (یعلووبی،
.)303 /2 : 1415
 .۸نتیجه

گنانکه مشاهده شد ،بسیاری از تحوتت سیاسی و تجاری مرتبط با زیارت ،از دوران پویش
از اسالم آغاز شد که ادام آن ررن اول هجری رموری را متو رر کورده اسوت .در ایون زمینوه
بازارهای عرب دارای اهمیت و درخور بررسی بودید و مشاهده شد که ج وههای بوارزی از
عنالر سیاسی و مرهبی ،عالوهبر بعد تجاری در ش نذیوری آنهوا دخیون بوودهایود .عصور
رسا ت ،دوران خ فای راشدین و حوادث مه دوران اموی ،ملطع موردبررسی در پوژوهش
حاضر را درزمینو «رابطوه سیاسوت و زیوارت» دارای اهمیوت مضواعک یشوان مویدهود .اموا
مواردی که میتوان بهعنوان یتایو این تحلیق مطرح کرد و دروارع پاسخ سوؤاتت و اربوات
فرضیات ما بهشمار میآیند ،بهش ی که بیان خواهد شد ،رابندستهبندیاید:
بخشی از اهمیت زیارتی منطله در ذرشت ربن از اسالم حجاز و روابط بینربی های ریشوه
دارد .هرگند یو این روابط بهد ین وجوود یداشوتن دو وت مرکوری در آن دوران بوا مووارد
مشابه بعد از اسالم متفاوت است ،بنابر سنتی کهن ،خصولا بنیامیوه از هموان ابورار اسوتفاده
کردهاید.
ت کیدات و ت ییدات ررآن و رسول خدا (ص) دربوار امواکن زیوارتی حجواز و اسوتلرار
لحابه برجسته در حرمین م وه و مدینوه ،از عوامون اررذوراری امواکن زیوارتی یادشوده در
جنبههای ذویاذون حیات اجتماعی مس مین در رورن اول هجوری و خصولوا ابعواد سیاسوی
بهشمار می آیند .ا بته ،این وارعیت در ررون بعدی ییر بوهتبوعِ حووادث رورن اول اداموه داشوته
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است .از موارد جا بتوجه در کشم شهای سیاسی با محوریت زیوارت ،درذیوری موداوم
عثماییه و تشیع است.
یمیتوان اهمیت پدید زیوارت را در ابعوادی گوون ربوور موؤمنین و مسوجدا نبی یادیوده
ذرفت .بنابراین ،اهمیت پدید زیارت با توجه به سیر پیامبر (ص) و مونش خ فوا و لوحابی
ایشان ،در دو بعد مناسک حو و زیارت دیور اماکن مرهبی درخور توجه است.
با ایتلال مرکر خالفت از حجاز به دیور مناعق ،با توجوه بوه وجوود دسوتههوای سیاسوی-
مرهبی منتسب به ایمه ( ) و لحاب رسول خودا (ص) در حجواز ،تسو ط بور ایون منواعق بوه
موضو کشم شهای سیاسی مه گون حوادث عصر زبیری تبدین شد.
معاویه یخستین خ یفهای است که درزمین کسب مشروعیت سیاسی با محوریوت حجواز،
خصولا در حوادث مربوط به جایشینی یرید ،تالش ذستردهای ایجام داد و از ایون موضوو
برای ایجاد تفرره در لفو

مخا فان خود سود جست و شاید بتوان او را مبد ایون جریوان

که در ررون بعدی ه پیروایی در میان خ فای دیور س س هها داشت ،بهشمار آورد.
اوف درذیریهای ررون اول هجری و اهمیت حو و زیارت در منازعات سیاسی ،مربوط
به دوران آل مروان خصولا عصر مروانبن ح

و عبدا م کبن مروان است کوه بوهیووعی

هریک با این پدیده روبهرو بودهاید .در این دوران هتک حرمت به حرمین بهش ی ذسترده
رخ داد .هرگند خ فا شخصا با تبرّی جستن از حوادث یاذوار رخداده و عرل و یصوبهوای
سیاسی و توسع امور عمرایی برای الالح وجه خود در بین مردم کوشیدهاید که این خوود
یشان از اهمیت موضو در اف ار عمومی آن دوران دارد.
درمجمو  ،روابط حو و زیارت و سیاست و تجارت ،بهرغ هم حووادث و رخودادها،
اهمیت خود را در منازعات سیاسی و وجه منطله ،بهعنووان اما لورای جهوان اسوالم ،حفوظ
کرده و در اذهان مس مایان بهعنوان منطلهای ت ریرذرار مطرح بوده است.
منابع
 آ وسی ،محمود ش ری ( .) 1314بلوغاالربفیمعرفةاحوالالعرب .تصحیح محمد
بهجه اترری .مصر :مؤسسه طباعه ا حدیثه.
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 ابطحی ،ا سید مرتضی ( .) 1416الشیعه فی احادیث الفریقین .ر  :گاپخای امیر.
 ابنابیا حدیود ( .) 1404شرح نهجالبالغه .ف 15و  .16رو  :منشوورات م تبوه آیو ا
ا عظمی ا مرعشی ا نجفی.
 ابناریر ،ع یبن محمد ( .) 1398الکامل فی التاریخ .ف 3 ،1و  .4بیروت :دارا ف ر.
 ابناعث کوفی ،محمدبن ع ی ( .)1968الفتوح .ف .2حیدرآباد دکن.
 ابنتیمیه ،احمدبن عبدا ح ی ( .) 1406منهاج السنه النبویه .تحلیق محمد رشاد سا .
مصر :مؤسس ررعیه.
[ _____ بیتا] .اقتضاء الصراط المستقیم .بوهکوشوش محمود حامود ا فلیوه .بیوروت:
دارا تب ا ع میه.
 ابنجبیر ،محمدبن احمد ( .)1984رحله .بیروت :داراحیاء ا تراث ا عربی.
 ابنحجر عسلالیی ،احمدبن ع ی [بیتا ا وک] .االصابه فیی تمییز الصیحابه .بیوروت:
داراحیاء ا تراث.
[ _____ بیتا ب] .فتحالباری شرح صحیحالبخاری .تحلیق محبا دین ا خطیوب.
ف .7بیروت :دارا معرفه.

 ابنحجر هیثمی ،احمدبن محمد ( .)1997الصواعق المحرقه علی اهیل الیرفو و
الضالل و الزندقه .تحلیق عبدا رحمن بن عبدا ا ترکوی .کامون محمود ا خوراط .ف.1
بیروت :مؤسسه ا رسا ه.
 ابنحنبن ،احمدبن محمد [بیتا] .المسند .ف .5مصر :مطبعه ا میمنه.
 ابنخ دون ،عبدا رحمنبن محمد ( .)1984تاریخ ابنخلدون .ف .3بیروت :دارا ل .
 ابنرسته ،احمدبن عمر [بیتا] .االعالق النفیسه .بیروت :دارلادر.
 ابنشبه یمیری ،عمربن شوبه ( .) 1410تاررخ الدیخةاةالدةاور  .تحلیوق فهوی محمود
ش توت .ف .1ر  :دارا ف ر.
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 ابنعلطلی ،محمدبن ع وی ( .)1367تیاریخ فخیری .ترجمو محمدوحیود ذ پایووایی.
تهران :شرکت ایتشارات ع می و فرهنوی.

 ابنعساکر ،ع یبن حسن ( .)1948تررخ میخةةدمشق .بیروت :دمشق.
 ابنرتیبه ،عبدا بن مس ( .)1373عیوناالخبار .ف .1ر  :منشورات ا شریک ا رضی.
 .)1387( _____ االمامه و السیاسه .ف 1و  .2راهره :گاپ عه محمدزینی.
 ابنکثیر ،اسماعینبن عمر ( .) 1407البداییه و النهاییه .تحلیوق احمود ابووم ح  .ف.8
بیروت.
 ابونماجوه ،محموودبن یریوود ( .)1953-1952سیینن ابیینماجییه .بووهکوشووش محموودفؤاد
عبدا باری .راهره.
 ابنمنظور ،محمدبن م رم [بیتا] .لسانالعرب .ف .7بیروت :دارلادر.
 ابنیجار ،محمدبن محمود [بیتا] .الدرهالثمنیه .بهکوشش حسوین محمودع ی شو ری.
بیروت :داراترر بن ابیاترر .
 ابوووا فرف الووفهایی ،ع وویبوون حسووین ( .)1992االغییانی .ف 15 ،13 ،12و  .21بیووروت:
دارا تب ا ع میه.
 ابوداود ،س مانبن اشعث ( .) 1410سنن ابیداود .ف .2بیروت :دارا ف ر.
 ابویعی  ،احمودبن عبودا ( .) 1415حلیاةاالولیار وبقاار االصاییر  .ف .5بیوروت:
دارا تب ا ع میه.

 ازررووی ،محموودبن عبوودا ( .) 1415اخبییار مکییه .بووهکوشووش رشوودی لووا ح .م ووه:
م تبها ثلافه.
 افغایی ،سعید ( .)1974اسواقالعرب فی الجاهلیه و االسالم .ف .2بیروت :دارا ف ر.
 امینی ،عبدا حسین ( .)1366الغدیر .ف .5تهران .دارا م تب اتسالمیه.
 بخاری ،محمدبن اسماعین [بیتا] .الصحیح .ف .2بیروت :دارا ف ر.
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 بربهاری ،محمدبن حسن ( .) 1408شرح السنه .تحلیق محمدسعید سوا رحطوایی .دار
ابنا لی .

 ب ری ،عبدا بن عبودا عریر ( .) 1403معجیم میا اسیتعجم مین اسیماء الیبالد و
المواضع .تحلیق مصطفی ا سلاء .ف .3بیروت :عا ا تب.

 بالذری ،احمدبن یحیی ( .)1959انساباالشراف .بهکوشش محمود حمیودا  .ف 1و .6
راهره.
 پطروشفس ی ،ای یا پاو ویچ ( .)1362اسالم در ایران .ترجم کوری کشواورز .تهوران:
پیام.
 حاک ییشابوری ،محمدبن عبدا ( .) 1411المستدرک علی الصیحیحین .تحلیوق
مصطفی عبدا لادر عطا (با تع یلات ذهبی) .ف .4بیروت :دارا تب ا ع میه.

 حنب ی ،مجیرا دینعبدا رحمنبن محمود ( .)1973االنس الجلیل بتیاریخ القیدو و
الخلیل .ف .1عمان :م تبها محتسب.

 خ یفهبن خیاط ( .) 1415تاریخ خلیفهبن خیاط .بیروت :گاپ مصطفی یجیوب فوواز
و ح مت کش ی فواز.

 خوارزمی ،محمدبن اسحا [بیتا].اثررةالترغیبوالتشوخقالیالدسرجیالثالثا و
القیتالعتیق .ف .2م ه م رمه :م تبه یرار مصطفی ا باز.

 دینوری ،احمدبن داود ( .)1366اخبارالطوال .ترجم دکتر محمود مهودوی دامغوایی.
تهران :یشر یی.
 ذهبی ،محمدبن احمدبن عثمان ( .)1993سیر اعالم النبالء .بیروت :مؤسسها رسا ه.
 رفعت پاشا ،ابراهی ( .)1377مرآهالحرمین .ترجم ایصاری .ف .1تهران :مشعر.
 زرک ی ،خیرا دین ( .)1986االعالم .ف .2بیروت.
 زمخشری ،محمودبن عمر ( .) 1387اساوالبالغه .ف .1بیروت.
 .)1389( _____ تفسیر کشاف .ترجم مسعود ایصاری .تهران :رلنو .
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 سا  ،عبدا عریر ( .)1386تاریخ عرب قبل از اسالم .ترجم بوارر لودریییوا .تهوران:
شرکت ایتشارات ع می و فرهنوی.
 سمهودی ،ع ویبون عبودا ( .)2006وفیاء الوفیاء باخبیار دارالمصیطفی .ف 2و .3
بیروت :دارا تب ا ع میه.
 عبری ،محمدبن جریر [بیتا] .تاریخ الرسل و الملوک .بهکوشش محمود ابوا فضون.
ف .6بیروت :داراحیاء ا تراث ا عربی.
 ع وی ،محمد ( .) 1412النصایح الکافیه .ر  :دارا ثلافه طباء و ا نشر.
 ع ی ،جواد ( .)1969المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم .ف .4بیوروت :دارا ع و
مالیین.
 نهجالبالغه ( .) 1404بیروت :گاپ لبحی لا ح.
 غرا ی ،محمدبن محمد ( .)1945احیاء علومالدین .ف .3بیروت :دارا طباعه و ا نشر.
 ر لشندی ،احمدبن ع ی ( .)1331صبح االعشی فی صناعه االنشاء .ف .8راهره.
 مج سی ،محمدبارربن محمدتلی ( .) 1403بحاراالنوار .ف .3بیروت :دار احیاء ا توراث
ا عربی.
 محلق ح ی ،جعفوربن حسون ( .) 1413الرسیائل التسیع .تحلیوق رضوا اسوتادی .رو :
کتابخای آیتا مرعشی یجفی.

 مسعودی ،ع یبن حسین [بویتوا] .میروجالیهه

و معیادنالجیوهر .ف .3بیوروت:

دارا تب ا ع میه.
 ملدسی ،محمدبن عاهر ( .)1962البدء و التاریخ .ف .4تهران :کتابفروشی اسدی.
 یسایی ،احمدبن ع ی ( .) 1415سننالنسائی .بیروت :دارا ف ر.
 واردی ،محمدبن عمر ( .)1966المغازی .تحلیق مارسدن جویر .ف .1ندن.
 یاروت حموی ،یاروتبن عبدا ( .)1995معجمالبلدان .ف .4بیروت :دارلادر.
 یعلوبی ،احمدبن اسحا ( .) 1415تاریخ یعقوبی .ف 2 ،1و  .4بیروت :دارلادر.

