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  ديباچه

اسـالمي مـا    ها در حوزه حج و حـرمين در جامعـه    مجله ميقات حج از اولين تالش
هاي متمادي جايگاه يگانه خـود را در ايـن بخـش حفـظ       است که توانسته در طول سال

هاي اين مجله علمـي، اندوختـه شـدن     کند و به بالندگي و رشد برسد. يکي از دستاورد
ها در مجله نشر يافتـه ولـي     هاي مختلفي است که طي سال  ذخائري ارزشمند در موضوع

طلبـد تـا بـا گـردآوري      گي جامعه به آن کاهش نيافته است و ميبا گذر زمان، هنوز تشن
هاي موضوعي متناسب و عرضه آن به جامعه علمـي، بـه ايـن نيـاز پاسـخ داده        مجموعه

  شود.
مظلوميت قبرستان بقيع و مدفونان آن که هنوز در زيـر آوار تخريـب بقـاع و تـالش     

را که به شناخت بيشـتر بقيـع و   وهابيت براي گمنام نگهداشتن آن هستند، نياز به آثاري 
تـاريخ  کند. کتاب حاضر بـه نـام بقيـع در آينـه      پردازد، دو چندان مي شدگان آن مي دفن

هشـت  تالشي در برابر کوشش وهابيان براي محو آثار بقيع است. اين مجموعه حاصـل  
  در مجله ميقات حج نشر يافته است.پيش از اين مقاله است که 

 گانپژوهشکده حج و زيارت ضمن تشـکر و تقـدير از نويسـند   گروه تاريخ و سيره 
ارجمند و همچنين جناب آقاي رضا باذلي که کار تهيـه و تنظـيم ايـن اثـر را بـر عهـده       
داشتند، اميدوار است انتشار اين مجموعه خدمتي در راه آشنايي بـا حـرمين شـريفين و    
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تمنـا دارد تـا بـا ارائـه      نظـران محتـرم   گلزار مظلوم بقيع باشد و از خوانندگان و صاحب
  هاي سازنده خود به پربارتر شدن اين مجموعه بيافزايند. ها و انتقاد پيشنهاد

  
  انه ولي التويق

  پژوهشكده حج و زيارت

  گروه تاريخ و سيره
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  مزار بقيع
  
  
  

  ���� ��ار
  حسين اكرب يعل

  ۱ ش قات حج،يم

ـ قبرستان بقرامون ين نوشتار پيا ع و مـدفونان در آن بـه نگـارش درآمـده اسـت. نگارنـده       ي

پـردازد و   مـي  لت آنيع، مکـان و فضـ  يه بقينخست به صورت مختصر به معنا و وجه تسم

بـرد. از جملـه مـدفونان     مي ، ناماند هف مدفون شدين قبرستان شريرا که در ا يسپس کسان

ـ    يبق  و امـام  7بـاقر ، امـام  7سـجاد  ، امـام 7يع، چهار امام بزرگـوار: امـام حسـن مجتب

کلثوم، همسـران آن   نب و اميم، زيمانند ابراه 9امبريفرزندان پ سنده،ينو هستند. 7صادق

 ل بـن يـ آن حضـرت، عق  يهـا  ه، عمـ 9امبريـ پ يحضرت، فاطمه بنت اسد، عبـاس عمـو  

ن يـ خفتگـان در ا  از يگريدبه عنوان تعداد  را و... 9امبريپ يرضاعمه مادر ي، حلطالب ابي

، شهدا و :از فرزندان ائمه يتعداد ،9امبريپت يبرد. بستگان و اهل ب مي نام فيشر مزار

ف بـه  ين قبرسـتان شـر  يـ هستند که در ا يز از جمله کسانيان نياء و راواز علماء، قر يبرخ

پـس از اشـاره بـه     نگارنـده . ن نوشتار به آنها اشاره شده استيو در ا اند هخاک سپرده شد

ع، از جمله يبزرگان مدفون در بق يبرخ ياز زندگان يدر ادامه به اجمالع، يمدفونان بق ياسام

ـ   9امبريپ يفاطمه بنت اسد، عباس عمو ل يمـه، اسـماع  ين، حلي، عبداهللا بـن جعفـر، ام البن

ـ ، همسران و فرزنـدان پ طالب ابي ل بنيه، عقي، محمد بن حنف7فرزند امام صادق  9امبري

  و... پرداخته است.
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        بقيـع بقيـع بقيـع بقيـع     دارددارددارددارد    نهاننهاننهاننهان    خورشيديخورشيديخورشيديخورشيدي    ذره،ذره،ذره،ذره،    هرهرهرهر    دلدلدلدل    دردردردر            نيسـت نيسـت نيسـت نيسـت     ماهماهماهماه    نورنورنورنور    بهبهبهبه    حاجت حاجت حاجت حاجت     را،را،را،را،    بقعهبقعهبقعهبقعه    مباركمباركمباركمبارك    ايناينايناين

 يگرامـ  پيـامبر  قبـر  از پـس  ،هـا  نمكـا  »شـفق « تـرين  فضـيلت  با و ترين مقدس :بقيع
 همسران ،:معصوم امام چهار دفن محلّ كه مقدس مكان اين. است مدينه در 9اسالم

 از يزيـاد  تعداد و حضرت آن ياران و صحابه از يكثير جمع ،9خدا رسول فرزندان و
ــا، ــهدا علم ــان و ش ــالم بزرگ ــت، اس ــدگاه از اس ــاريخ دي ــو و يت  ارزش يدارا ،يمعن

 جهـت  ،مجلـه  ايـن  شـماره  اولـين  در تـا  شد، موجب نكته همين و. است يا العاده فوق
 آن در كـه  يبزرگـان  و شـريف  مكان اين يمعرف و شناخت به محترم خوانندگان يآشناي
  .بپردازيم اند، آرميده مكان

 هم »جنةالبقيع« است مدينه قبرستان ترين يقديم كه را بقيع قبرستان :آن يمعان و بقيع
 »الغرقـد  بقيع« به بوده، »غرقد« نام به يدرخت مقدس، مكان اين در كه آنجا از و. نامند يم

 و درخـت  آن در كـه  يمكـان  يا وسيع، جايگاه به عرب، زبان در بقيع. است معروف نيز

�	 �������: «است آمده البحرين مجمع در. شود يم اطالق باشد درخت يها ريشه ��� :
����� ������� ����� ��   ������  ������   �� !��" �#$�% � ,�'(�)� � ,!�*
 يبعضـ . »��,#��+  ���� 

 الغرقـد،  بقيـع  كنار در. است آمده نيز مزرعه و بقعه، و توتستان، يمعن به بقيع: گويند يم
 را بقيـع  دو بـين  ديـوار  اواخـر  اين در كه است بوده »العمات بقيع« نام به ،يديگر قطعه

  .اند درآورده قبرستان يك صورت به را قسمت دو هر و برداشته،
 حاضـر  حـال  در و ،9يمسجدالنب يشرق سمت در بقيع است؟ شده واقع كجا در بقيع

 شـارع  به شرق از و عبدالعزيز، شارع به شمال از كه شده، واقع مدينه شهر وسط در تقريباً
 در. است شده محدود ذر، ياب شارع به غرب از و ،يالعوال باب  شارع به جنوب از و ستين،

 ايـن  دور دورتـا  بعـداً  كـه  بـود،  شده درست خام خشت و گل از بقيع، يديوارها گذشته،
 نصب ،يهاي پنجره و ها نرده نيز ديوار يرو و كشيده ديوار يسيمان يها بلوك با را قبرستان

 غيـر  در و شـد  يم باز ها جنازه دفن يبرا تنها بقيع درب پيش، سال چند تا متأسفانه. كردند
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 و ايـران  مسـلمان  مـردم  درخواست دنبال به و يشمس ۱۳۶۵ سال از وليكن. بود بسته آن،
  .شود يم گشوده زائران يرو به آن درب روز، از يساعات در ،يايران مسؤولين اقدامات

 روز در كـه  اسـت  يمكـان  نخسـتين  بقيـع،  سـرزمين : فرمـود  9اكرم پيامبر :بقيع فضيلت
. مكـه  زمـين  آن از پس و آورند، يم بيرون خاك از سر آن مدفونين و شود، يم شكافته قيامت

  صورتشـان  كـه  گردند يم حاضر محشر يصحرا در بقيع، از نفر هزار هفتاد قيامت، روز در و
 يگـواه  بـه . شـوند  يمـ  بهشـت  داخل نيز حساب بدون و درخشد، يم چهارده شب ماه مانند

 يبـرا  و رفـت  يمـ  بقيـع  زيـارت  بـه  شـب  يها نيمه در يحت و بارها 9اسالم پيامبر تاريخ،
: فرمـود  يمـ  نيز و. بيامرز را بقيع اهل خدايا: فرمود يم و كرد يم مغفرت طلب آن، در خفتگان

  .»45�67 3(�2  ������ ��1  �0  �/. �-� : «بفرستم درود بقيع اهل بر تا دارم مأموريت

  بقيع خاك در گرانقدر يها گنجينه

 و 9پيـامبر  عزيـزان  بهتـرين  كـه  اسـت  مدينه يقديم قبرستان بقيع، گفتيم كه چنان
  :كنيم يم اشاره آنها از يبرخ نام به اينك ند؛ا مدفون آنجا در اسالم، فداكار سربازان

ـ   امـام  ::شيعه ائمه از معصوم امام چهار مرقد. ۱   امـام  ،7سـجاد  امـام  ،7يمجتب
  .  7صادق امام و 7باقر

  .3زهرا فاطمه قبر پنهان) ينقل  بنا به( .۲
  .رقيه و كلثوم ام زينب، مانند ابراهيم، 9پيامبر فرزندان قبور .۳
  .حضرت آن همسران قبور .۴
  .7طالب ياب بن يعل مادر اسد بنت فاطمه قبر .۵
  .9پيغمبر يعمو عباس قبر .۶
  .9پيامبر يها عمه عاتكه، و صفيه قبر .۷
  .حضرت آن يرضاع مادر سعديه، حليمه قبر .۸
  .3يكبر زينب همسر جعفر، بن اهللاعبد و 7يعل برادر عقيل قبر .۹
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  .يخدر ابوسعيد و معاذ بن سعد قبر .۱۰
  .7صادق امام فرزند اسماعيل قبر .۱۱
  .7الفضل ياب حضرت مادر البنين ام قبر .۱۲
  .عبدالمطلب بن الحارث بن سفيان و مظعون، بن عثمان قبر .۱۳
  .است مشخص و معلوم آنها محل كه حره واقعه يشهدا و حداُ يشهدا از يجمع قبر .۱۴
 صـحابه  از يبرخ و 9اسالم يگرام پيامبر بستگان و ائمه فرزندان از يبرخ قبور .۱۵

  .حضرت آن بزرگوار
 بـزرگ  مبلغـين  و قراء و شهدا علما، از يا عده و حديث، راويان از يگروه قبور .۱۶
 اسـالم  صـدر  از كه واالمقام افراد و برجسته يها شخصيت از يبسيار سرانجام و. اسالم

 چنانچـه،  كه يقبور. است مجهول قبورشان و اند آرميده مقدس سرزمين اين در تاكنون،
 چهـره  كـه  بود يم مجلل و آباد آنچنان داشت، قرار ياسالم بالد ديگر در آنها از يك هر
 ايـن  در: كـه  كـرده  روايـت  مالك از »وفاءالوفاء« در يسمهود. كرد يم عوض را شهر آن

 آنهـا  از يتعـداد  قبور ليكن مدفونند، اسالم اكابر و يگرام صحابه از نفر هزار ده آرامگاه
 متأسـفانه  و رفتـه،  بـين  از زمـان  مـرور  به ولي بوده معلوم كه هم ديگر يبرخ و ،يمخف

  .اند برده ميان از اخير قرن اين در هم را آنها از يبسيار
 و اصحاب از نفر هزار دو از بيش: دارد عقيده »الحرمين مرآة« نويسنده »پاشا رفعت«

  .اند شده دفن قبرستان اين در تابعين،

  بقيع در مدفون صحابه

  :از عبارتند مدفونند شريف مكان اين در كه صحابه از يگروه
  .االسود بن مقداد .۱
  .حارث بن مالك .۲
  .ينخع اشتر مالك .۳
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  .سعيد بن خالد .۴
 عـادل  شاهد دو يجا به را او يگواه و شهادت 9پيامبر كه ذوالشهادتين، خزيمة .۵

  .پذيرفت يم
  )9پيامبر پسرخوانده. (حارثه بن زيد .۶
  .عباده بن سعد .۷
  .يانصار دجانهابو .۸
  .يانصار اهللاعبد بن جابر .۹

  .نويره بن مالك .۱۰
  .ارقم بن زيد .۱۱
  .ثابت بن حسان .۱۲
  .عباده بن سعد بن قيس .۱۳
  ...زاره بن اسعد .۱۴

 زراره بـن  اسـعد  شـد،  مدفون بقيع در انصار از كه يكس نخستين: اند نوشته مورخين
 در) هجـرت  از پـيش ( دوم و اول عقبـه  در 9اسالم پيامبر با كنندگان بيعت از يو بود.

 بـن  عثمـان  شد، مدفون بقيع در مهاجرين از كه يكس نخستين و است بوده امن سرزمين
 مهـاجران  گروه يسرپرست كه بود همو و كرد هجرت مدينه و حبشه به كه است مظعون

  .بود دار عهده را حبشه به اول
 نيـز  :ائمـه  فرزنـدان  و 9پيغمبر بستگان از يديگر تعداد شده، ياد افراد بر عالوه

  :جمله از اند، شده دفن اينجا در
  .7يعل امام فرزند حنفيه، محمد .۱
  .7يمجتب امام فرزندان زيد و جعفر و يمثن حسن .۲
   بـاهر،  اهللاعبـد  االشـرف،  عمـر  يهـا  نـام  بـه  7سـجاد  امـام  فرزندان از تن چهار .۳
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 از كـه  بوده 7يعل امام جدش موقوفات يمتول اصغر حسين( اصغر حسين اكبر، حسين
  ).است بوده برخوردار نيز يوااليموقعيت 

  .سلمه ام و زينب ،اهللاعبد ابراهيم،: 7باقر امام فرزندان از .۴
  .افطح اهللاعبد و اسماعيل: 7صادق امام فرزندان از .۵
  .7كاظم  امام فرزندان از قااسح و اهللاعبيد .۶
  .7ابوالفضل حضرت فرزندان .۷
 حسـن  اصـغر،  حسـين  فرزنـدان  از اميرالعـارفين   اهللاعبد چون يديگر زادگان امام .۸
 نيـز  مبلغان و قراء و راويان از يگروه مرقد بقيع، ،به عالوه و... يمثن حسن فرزند مثلث

  :مانند باشد، يم
  .مسعود بن اهللاعبد .۱
  .جبل بن معاذ .۲
  .سالم .۳
 سـادات،  انسـاب  در كـه  است يكس نخستين او ،يالعقيق النسابة ييحي ابوالحسين .۴

 تقـديس  و تمجيد مورد نيز رجال كتب در و دارد، يبسيار تأليفات نموده، تدوين يكتاب
  .است گرفته قرار

 منـوره  مدينـه  از ييها سؤال كه است يكس او ،ياعرج الحسين سنان ابننّهالم سيد .۵
 و داد جـواب  يوي هـا  سـؤال  بـه  هـم  عالمه و نمود، ارسال» =يحل عالمه« حضور به

  .است معروف »المهنائية المسائل اجوبة« به ها، جواب آن اكنون
 بقعـه  يدارا عموماً :معصوم امامان مرقد و بقيع گذشته در كه است ييادآور يه الزم

 هـيچ  اكنون هم و گرديده تخريب آنها همه اخيري ها سال در ليكن و بوده بارگاه و گنبد و
 در 1.نـدارد  وجـود  شده، گذاشته قبور ينپاي و باال در كه سنگ قطعه چند جز آنها از يآثار

   هجــري ۶۴۳ متوفــاي نجــار محمــود بــن محمــد چنانكــه قبــور ايــن اغلــب كــه حــالي
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 ۷۷۹ متوفـاي  بطوطـه  ابـن  و هجري ۶۱۴ متوفاي جبير ابن )الرسول مدينة اخبار كتاب در(
 شـده،  نوشـته  يهـا  سنگ و كتيبه داراي اند، داده شرح را آن خصوصيات و مشاهده را آنها
  .است بوده

 در و ديـده  را آثـار  ايـن  هجري ۱۳۲۰و ۱۳۰۲ سال در فراهاني حسين ميرزا نيز و
 ،بقيـع  در ترين صـحنه  اندوهناك و ترين مظلوم 2.است داده شرح را آنها خود سفرنامه

 چـون  كـه  اسـت  معصـومي  و مظلـوم  امـام  چهـار  قبـور  انگيز حزن و اندوهبار صحنه
. 7مجتبـي  حسـن  امـام  دوم پيشـواي  .۱ :انـد  مانـده  مسـتور  خاك دل در خورشيدي،

. 7بــاقرمحمـد   امــام پـنجم  پيشـواي  .۳. 7العابــدين زيـن  امــام چهـارم  پيشـواي   .۲
 آن دفـن  و شـهادت  علّـت  بيـان  اسـت  بديهي. 7صادق جعفر امام ششم پيشواي  .۴

 و مسـتقل  كتـابي  خـود  آنهـا،  از يك هر تدفين و تشييع ماجراي و بقيع در بزرگواران
 را مختصـر  ايـن  و پرداخـت  آن بـه  ديگـر  جـاي  در بايد كه طلبد مي جداگانه مقاالتي

  .نيست آن گنجايش
 بقيـع  در مدفون بزرگان از يبرخ يزندگان ياجمال شرح و يبيوگراف از يقسمت اينك

  :كنيم يم ذكر را
 ،7يعلـ  مـادر  و ابوطالب همسر هاشم، فرزند: اسد دختر فاطمه: اسد بنت فاطمه .۱

 بـا  كننـدگان  بيعـت  و نخسـتين  مهاجرين از كه يو. است طالب و يهان و عقيل جعفر،
 در كـه  است يكس تنها و است مشهور يپرهيزكار و يپاك به باشد يم 9محمد حضرت

 حيـات  زمـان  در او. آورد دنيـا  بـه  را 7يعل كعبه مولود و نمود حمل وضع كعبه خانه
 خـود  از فـراوان  انـدوه  و تأثر يو مرگ در حضرت آن گفت، بدرود را جهان ،9پيامبر
 را او قبـر  يبرخ. نهاد قبر ميان در را او و خواند، نماز اش جنازه بر سرانجام و داد، نشان

 كه است اين مشهور يول اند؛ دانسته پيامبر فرزند ابراهيم و مظعون بن عثمان قبر كنار در
 3زهـرا  فاطمـه  قبـر  را آن سـنت  اهـل  كـه  دارد قرار :معصوم امام چهار قبر نزديك

  .است داشته بارگاه و قبهالً قب قبر اين! دانند يم
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 نتيلـه  مـادرش  و 9پيـامبر  عموي عبدالمطلب فرزند عباس :9پيامبر عموي ،عباس .۲
 و بزرگـان  از عبـاس . بـود تر  بزرگ 9اسالم پيامبر از سال سه تا دو او. است خباب دختر

 عمـارت  و حاجيـان  سقايت منصب اسالم ظهور از پيش كه بود هاشم بني و قريش سادات
هـاي   فعاليـت  و مانـد  مكـه  در 9اكرم پيامبر دستور به او. داشت عهده به را مسجدالحرام

 بـه  قـريش  حملـه  خبر كه بود او نيز و. كرد مي گزارش 9پيامبر به را قريش اسالمي ضد
 بـه  مكـه  فتح از قبل ماه دو عباس،. داد اطالع 9پيامبر به خندق و احد جنگ در را مدينه
 از و درآمـد  9پيـامبر  صحابه و ياران جزء مستقيماً پس آن از و. كرد هجرت مدينه سوي

 نيـز  حنـين  جنـگ  در بود، 9پيامبر خاص عنايت و توجه مورد وي. شد شمرده مهاجران
 دنيـا  دار عثمـان  خالفت عصر در هجري ۳۳ سال در عباس. داد انجام زيادي هاي فداكاري

  .شد دفن اسد بنت فاطمه قبر كنار در بقيع در قبرستان و. گفت وداع را
 بـن  جعفـر  يسرپرسـت  بـه  مسلمانان، از يگروه مهاجرت از پس :جعفر بن عبداهللا .۳

 كـه  داد يفرزنـد  جعفـر  بـه  خداونـد  آنجا، در اقامت و حبشه يسو به مكه از طالب ابي
  .گذاشت اهللاعبد را نامش

 سـال  در جعفـر،  پـدرش . آمـد  دنيا به حبشه در كه بود يمسلمان مولود اولين اهللاعبد
 كـه  يسـپاه  يفرمانـده  بـه  هشـتم،  سـال  در و بازگشت مدينه به حبشه از يهجر هفت
 در و شـد  موتـه  عـازم  بودنـد  آن سوم و دوم فرمانده رواحه بن اهللاعبد و حارثه بن زيد
 او شهادت به نسبت شديد العمل عكس دادن نشان با 9خدا رسول... گرديد شهيد آنجا

 يو منـزل  به اش خانواده به تسليت يبرا و ستود را جعفر يفداكار و ايثار همراهانش، و
 يجـا  بـه  متعال خداوند: كه كرد اعالن بدينگونه جعفر به نسبت را خدا بشارت و رفت

 هماننـد  بهشـت  در تـا  اسـت  داده او بـه  بـال  دو موته، جنگ در او شده جدا يبازو دو
 جعفـر  پسر اهللاعبداما  .اند داده لقب »طيار جعفر« را او جهت بدين و كند پرواز فرشتگان

 و كـرد  بيعـت  9پيـامبر  بـا  يكودك در كه است يكس او بود، 9پيامبر محبت مورد هم
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 اهللاعبـد . شـد  پذيرا را او بيعت پذيرفت ينم را كودكان بيعتالً معمو آنكه با نيز 9پيامبر
 و سـخاوتمند  يمـرد  او. اسـت  3يكبـر  زينـب  حضـرت  اسـالم  بـزرگ  يبانو همسر

 يسـالگ  نود در و يهجر ۸۰ سال در كه بود 7طالب ابي بن يعل حاميان از و جوانمرد
  .كردند دفن عقيل عمويش قبر كنار بقيع قبرستان در را او و كرد، فوت مدينه در

۴. 7ابوالفضـل  مـادر  البنـين:  ام بــن يعلـ  همسـر  خالــد بـن  حـزام  دختـر  البنــين ام 
 اسـت  عبداهللا و عثمان جعفر، عباس، حضرت ييعن پسر چهار مادر او بود، 7طالب ياب

  .شدند شهيد كربال در فرزندان اين يتمام كه
 او نـام  چنـد  هـر . داشت عالقه خود فرزندان از بيش 7حسين امام به گرامي بانوي اين
 بـه  را او فقـط  و. شـد  مي خوانده نام اين به كمتر 7زهرا فاطمه احترام به وليكن بود، فاطمه

 بقيـع  در و رفـت  دنيـا  از مدينه در وي. خواندند مي) پسران مادر( »البنين ام« خاطر فرزندانش
  .دارد قرار) عاتكه و صفيه( 9پيامبر هاي عمه قبر كنار در او قبر شد، سپرده خاك به

. اسـت  حـارث  بـن  عبـداهللا  ابوذُويب، دختر و بكر بن سعد بني قبيله از حليمه حليمه: .۵
 قبـرش  و مـدفون،  بقيـع  در نيـز  او. اسـت  بوده 9اكرم پيامبر رضاعي مادر و دايه مدتي وي

 در او قبـر : نويسـد  مـي  »المنـورة  المدينة وصف« كتاب مؤلف موسي بن علي. است معروف
  .است بوده بارگاه و گنبد داراي هجري ۱۳۰۳ سال در كه دارد قرار عثمان قبر شمالي جهت
 و 7صـادق  امام فرزند ينتر بزرگ اسماعيل :7صادق جعفر امام فرزند اسماعيل .۶
 بـن  اثرم بن امام حسـين  حسين دختر فاطمه مادرش. بود حضرت آن شديد عالقه مورد

 فـوت  در 7امام. كرد فوت يهجر ۱۳۳ سال در 7صادق امام زمان در. است 8يعل
 عـريض  منطقه از كه يو جنازه استقبال به عبا و كفش بدون و گريست شديداً اسماعيل

 را صـورتش  و نهاد زمين به را جنازه بار چندين راه بين در. رفت شد، يم حمل مدينه به
 خيـال  يبرخـ  كـه  بود جهت بدين عمل اين و. نمود دفن بقيع در را او سپس و كرد باز

 او طرفـدارانش  از يا عـده  حال، اين با يول. است نمرده و بوده امام) اسماعيل( او نكنند
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 دانند يم ششم امام از بعد فرزندانش و او مسلّم حق را امامت و پنداشته موعود يمهد را
  .اند طايفه اين از ياسماعيل شيعيان و

 داراي او مقبـره  ...داند مي آن مغرب سمت در عباس قبر مقابل در را او قبر »سمهودي«
  .شد تخريب سپس و جدا، قبرستان از كشي خيابان از پس كه است بوده اي بقعه

 در نيـز  يو. اسـت  7طالب ابي بن يعل پسر اكبر، محمد او اسم حنفيه: بن محمد .۷
 بـود  معتقـد  7الحسـين  بـن  يعل امامت به آنكه بامحمد . است شده دفن بقيع قبرستان

 مـرگ  مورخين. اند خوانده موعود يمهد يحت و امام را او يبرخ مختار قيام از پس يول
  .اند كرده ذكر يهجر ۸۱ سال در را او

 و »صـفيه «هـاي   نـام  بـه  9اكرم پيامبر يها عمه از تن دو :9پيامبر هاي عمه قبور .۸
 در حضـرت  آن يهـا  عمـه  از تـن  سه كه معتقدند يبرخ و اند شده دفن بقيع در »عاتكه«

  .مدفونند آنجا
  :آنان مختصر حال شرح
 ييكـ  مـادر  و پـدر  جهـت  از سيدالشـهداء  حمزه با او: عبدالمطلب دختر صفيه )الف

. اسـت  عـوام  بـن  زبيـر  مادر و خديجه حضرت برادر خويلد بن عوام همسر يو .بودند
 قـرار  بـرادرش  شـده  مثلـه  جسـد  كنار در كهگاه  آن و داشت حضور احد نبرد در صفيه

 و ثابـت  بـن  حسان همراه خندق جنگ در. كرد ايراد يپرمعن و سوزناك يسخنان گرفت
 بـه  كودكـان  و زنـان  كه يا خانه از ينگهبان و شهر حراست به فارع، كوشك در ديگران،
 نيـز  را مهـاجم  ييهـود  يك او: نويسند يم پرداخت، بودند، جمع آن در 9پيامبر دستور

 در صـفيه . گرفـت  قـرار  9پيـامبر  تقدير مورد خاطر، بدين و درآورد، يپا از شمشير با
  .شد سپرده خاك به بقيع در و رفت دنيا از مدينه در هجرت ۲۰ سال

 نام به يديگر مادر از بره و اميمه خواهرش دو و عاتكه: عبدالمطلب دختر عاتكه )ب
 .بـود  اهللاعبـد  بن مغيرة بن امية عاتكه همسر .بودند عمران بن عايد بن عمرو بنت فاطمه
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 لـيكن  و نيـاورد  اسـالم  زهيـر  ظـاهراً . »عبـداهللا « و »زهير« هاي نام به پسرداشت دو او از وي
 حـال  هـر  به. رسيد 9پيامبر حضور به و شد مسلمان عباس و حارث بن ابوسفيان با عبداهللا
 مدينـه  بـه  سـرانجام  و. بـود  ديده رؤيا در را قريش شكست بدر، جنگ وقوع از پيش عاتكه

  .شد سپرده خاك به صفيه خواهرش قبر كنار در و رفت دنيا از آنجا در و كرد هجرت
 است، 9اسالم پيامبر يعمو پسر و عبدالمطلب نوه ابوسفيان حارث: بن ابوسفيان .۹

 حنـين  جنـگ  در. شـد  مسـلمان  مكـه،  فتح از پيش و بود 9پيامبر به افراد ترين شبيه او
 گـذارده  فـرار  بـه  پـا   يـارانش  و درآمـد،  محاصره به حنين تنگه در 9پيامبر كه يهنگام
 مـورد  را او حضـرت  پرداخت، 9پيامبر و اسالم از دفاع به فراوان اخالص با او بودند،
  3.كرد يمعرف بهشت  اهل از و داد قرار تجليل
 بـه  بعـدها  كه بقيع در يا مقبره كنار در و كرد فوت مدينه در يهجر ۲۰ سال در يو
  .گرديد دفن يافت، شهرت عقيل مقبره

 اسد بنت فاطمه مادرش و ابوطالب فرزند او :7علي برادر و ابوطالب پسر عقيل .۱۰
 بـه  او فرزنـد  سـه . بـود  تـر  بـزرگ  7يعل از سال بيست و جعفر از سال ده كه باشد يم

 از تنهـا  عقيـل  نسـل . شـدند  شهيد كوفه و كربال در عبدالرحمن و اهللاعبد مسلم،هاي  نام
 بسـزا  يشـهرت  عـرب  انسـاب  علـم  در عقيل. يافت ادامه عقيل بن محمد ديگرش فرزند
  .نمود يزياد يها يفداكار حنين جنگ در و شد، مسلمان بدر جنگ در يو. داشت

جهـت   دو بـه  را تو: فرمود چنين بدو حضرت و بود، محبوب 9پيامبر نزد در عقيل
 عمـويم  محبـت  خـاطر  بـه  .۲. مـن  بـا  يخويشـاوند  و قرابت خاطر به .۱: دارم دوست 

 يزيـد  توسـط  مدينه عام قتل و كشتار از پيش و شد نابينا عمر آخر در او. تو به ابوطالب
 بعـداً  كه بقيع قبرستان يغرب سمت عقيل دار در و رفت دنيا از مدينه در »حره« واقعه در

 خـاك  به شدند، دفن آنجا در نيز عبدالمطلب بن حارث بن ابوسفيان و جعفر بن اهللاعبد
  .است رفته بين از كه داشت، بارگاه و هقبالً قب مقبره اين. شد سپرده
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  :9پيامبر همسران .۱۱
 هسـتند،  نخسـتين  مسـلمانان  از جحش عبداهللا برادرش و او :جحش بنت زينب) الف

 آزاد بردگـان  از كـه  9پيـامبر  خوانده پسر حارثه بن زيد عقد به 9پيامبر اصرار به وي
 اشراف كه را جاهلي رسم كار، اين با خواست مي ،9خدا رسول شايد و درآمد بود شده

 خواسـتگاري،  آغـاز  در زينـب  گويند مي. بشكند كردند، نمي ازدواج شده آزاد بردگان با
 فراوان تمايل لذا و است كرده خواستگاري خود براي را او 9پيامبر كه بود كرده تصور
 بـه  اسـت،  نموده خواستگاري زيد براي را او حضرت شد معلوم كه بعداً ولي داد، نشان

 زنـدگي  لـيكن . داشـت   ادامه هجري پنجم سال تا ازدواج اين. پذيرفت 9پيامبر احترام
 طبق ديگر سوي از .گرديد طالق به منجر سرانجام و. بود فروغ بي و سرد اندازه بي آنان،

 ايـن  قـرآن  ولـي  بود، ممنوع خود خوانده پسر همسر با مرد ازدواج جاهلي، غلطسنت 
 حقـوقي  آثـار  و نيسـت  انسان واقعي پسر خوانده اصوالً پسر زيرا كرد؛ منسوخ راسنت 
 بنابـه  رو ايـن  از. نبـود  آسـاني  كـار  غلط،سنت  اين شكستن ولي ندارد؛ را انسان فرزند
 گرفتن طالق از پس حضرت. شد نهاده 9پيامبر عهده به شكنيسنت  اين وحي، دستور
 قضـيه  اين به احزاب سوره از ۳۷ آيه در نيز قرآن و. كرد ازدواج او با خدا امر به زينب،

ا قَ� َزْيٌد ِمْنها َوَطراً َزو�ْجناَكها( : است كرده تصريح  طالق را او زيد كه هنگامي« ؛ )...فَلَم�
  »...درآورديم تو همسري به را او ما داد،

 تشـييع  مراسـم  در و رفـت  دنيـا  از يسـالگ  پنجـاه  سن در يهجر ۲۰ سال در زينب
  .شد سپرده خاك به بقيع در و بودند حاضر صحابه رجال او، جنازه
 مـادرش  شد، متولد بعثت چهارم سال در ابوبكر دختر عايشه :بكر ابي بنت عايشه )ب

 وفـات  از سـال  پـنج  گذشت از پس و هجرت دوم سال در كه بود عامر دختر رومان ام
 مـردم  4يتاريخ مسلّم شواهد طبق آنكه با يو. كرد ازدواج 9پيامبر با خديجه حضرت

 آن بـا  مردم عموم بيعت و 7يعل خالفت از پس يول كرد؛ يم تحريك عثمان قتل به را



 27  مزار بقيع

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 بـا  را جمـل  جنـگ  عثمـان،  يخونخـواه  عنـوان  به افراد از يبعض تحريك به حضرت،
 ۵۸ سـال  در او. خـورد  شكسـت  7يعلـ  سپاه از و كرد يرهبر زبير و طلحه يهمكار

 بقيـع  در و خوانـد  نمـاز  اش جنـازه  بـر  ابوهريره و درگذشت) ۵۷ در ينقل به و( يهجر
  5.شد مدفون
 از قبـل  سـال  ۵( هجـرت  از پـيش  سال هيجده يو :خطاب بن عمر دختر حفصه )ج
 و كـرد  ازدواج حذافـه  بـن  خنـيس  با او. شد متولد مظعون بنت زينب مادرش از) بعثت
  6.آمد در 9پيامبر عقد به هجرت سوم يا دوم سال در يو مرگ از پس
 نيست روشن يخيل كه يداليل به ،يمدت از پس و داد طالق را او 9پيامبر: گويند يم

 بـر  مـروان  و رفـت  دنيـا  از در مدينـه  يهجـر  ۴۵ سال در او يواقد نقل به. كرد رجوع
  .شد دفن 9پيامبر همسران مقبره كنار در بقيع در و خواند، نماز اش جنازه
 .بـود  كنانيه عمر بنت عاتكه مادرش و ،مغيرة بن امية ياب بنت هند او نام :سلمه ام )د

 اسـالم  بـه  تـازه  نيـز  يو كه عبداألسد بن اهللاعبد ابوسلمه با بود، اوليه مسلمانان از كه او
. بودند حبشه به مهاجران، گروه نخستين جزء دو هر. كرد ازدواج بود، كرده پيدا گرايش

 او بعـدها  9پيـامبر  يول نهاد نام »بره« را يو كه آورد دنيا به يفرزند حبشه در سلمه ام
 بر احد جنگ در وليكن كرد؛ شركت احد سپس و بدر جنگ در ابوسلمه. ناميد زينب را
. كرد ازدواج سلمه ام با ابوسلمه، شهادت از پس 9پيامبر. شد شهيد جنگ جراحات اثر
  .بود ياسر عمار يرضاع خواهر سلمه ام

 يو. بـود  برخـوردار  يممتاز موقعيت از 9پيامبر زنان ميان در ايمانش، خاطر به او
 و 7يعلـ  بـا  مخالفـت  از را عايشـه  بار چندين يحت و بود :بيت اهل مدافع همواره
 شهادت از پس تا سلمه ام. نبخشيد يسود يول داشت؛ برحذر جمل جنگ يبرا حركت

 را مدينـه  ،7حسـين  امـام  بر اش گريه با كه بود يكس اولين او. بود زنده 7حسين امام
   سـلمه  و عمـر  فرزنـدش  دو. كرد وفات يهجر ۶۱ سال در يو. برد فرو ماتم و عزا در
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  .كردند دفن 9پيامبر همسران ديگر مقبره ركنا در و بقيع در را او
 يا نامـه  9اكرم پيامبر نامه پاسخ در مصر پادشاه »مقوقس« نويسند يم :قبطيه ماريه ) ه

 هـدايا،  جملـه  از كـه  داشـت  ارسال مدينه به يهداياي با همراه ،يهجر ششم سال در را
 راه بين در ماريه بود، يمصر يقبط شمعون دختر) مريم: يمار( ماريه نام به يجوان كنيز

 شـدن،  مسـلمان  از پـس . شـد  مسلمان »هبلتع ياب بن حاطب« 9پيامبر رسان نامه توسط
 بـه  ابـراهيم  نام به يفرزند يو از كه كرد انتخاب خود يهمسر به را او 9اسالم پيامبر

 زيـرا  شد؛ واقع 9پيامبر همسران از يبرخ حسادت مورد نيز جهت همين به و آمد دنيا
 اهللاعبـد  و قاسم كه خديجه، ييك شد ذكور فرزند يدارا همسر دو از تنها 9خدا رسول

 و كـرد  فـوت  مكـه  در قاسم متأسفانه يول. آوردند دنيا به را ابراهيم كه ماريه ديگر و را
  .شد دفن بقيع در و رفت دنيا از مدينه در يماهگ ۲۲ سن در نيز ابراهيم

 فـوت  مدينه در خطاب بن عمر خالفت عصر در ،يهجر ۱۶ سال در ماريه سرانجام
  .گرديد دفن بقيع در و كرد

 همسرش با كه بود، اخالص با و پاك يمسلمان او :)حبيبه ام( سفيان ابي بنت رملة )و
 آنجا در همسرش. نمودند مهاجرت حبشه به قهرآميز حركت يك در جحش بن اهللاعبيد

 يبـاق  بند يپا اسالم به رمله يول رفت دنيا از همانجا در و يافت، گرايش ينصار دين به
 و رانـده  وطـن  از كه يحال در بود، يامو خاندان از و مؤمن يزن كه او حال هر به. ماند
 و دتفقّـ  راه از ،9اكرم پيامبر داشت، قرار يسخت بسيار شرايط در و بود مانده غربت در

 اعـالن  بـا  سـرانجام  و كـرد،  يخواسـتگار  يو از حبشه، پادشاه ،ينجاش توسط يدلجوي
 يمصـلحت  و يسياسـ  و يعـاطف  لحـاظ  از ازدواج ايـن . درآمد 9پيامبر عقد به رضايت
 يهجر ۷ سال در آنكه تا بود حبشه در همچنان حبيبه ام يا رمله. داشت يفراوان اهميت
 در يهجـر  ۴۶ يـا  ۴۴ سـال  در يو. بازگشـت  مدينه به مهاجران، گروه آخرين با همراه
  .شد سپرده خاك به بقيع در و درگذشت مدينه
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ـ  يو است، حارث بنت خزيمه دختر او :خزيمه بنت زينب )ز  رئـوف  و مهربـان  يزن
 بـن  اهللاعبـد  همسـر  نخست او بودند. داده لقب) مسكينان مادر( المساكين ام او به كه بود

 يحال در يو. درآمد 9پيامبر يهمسر به احد جنگ در شهادتش از پس كه بود جحش
 يهجـر  ۴ سـال  االخـر  ربيـع  مـاه  در و 9پيـامبر  حيات در نداشت سال يس از بيش كه

 از پـس  و نكـرد  يزندگ 9پيامبر با ماه سه تا دو از بيشتر كه اند نوشته يبرخ. درگذشت
  .شد سپرده خاك به بقيع در فوت
 بـن  امسـلّ  عبيـد ابو« بـا  نخسـت  كـه  بـود  ييهود اخطب بن يح دختر او :صفيه )ح
 يو. شد »الحقيق ياب بن كنانة« همسر و شد جدا او از سپس و بود كرده ازدواج »مشكم

 ابـن . درآمـد  9پيامبر يهمسر به سپس و درآمد اسالم اسارت به خيبر شكست از پس
 يهمسـر  بـه  كـه  بـود  ديـده  رؤيا در خيبر شكست از پيش او اند گفته ديگران و اسحاق
 7...درآمـد  9پيـامبر  عقـد  به آنكه تا بود، انتظار اين در و است درآمده آخرالزمان پيامبر

  .شد سپرده خاك به بقيع در و كرد فوت مدينه در يهجر ۵۲ يا ۵۰ سال در يو
 بنـت  شموس مادرش نام و عبدشمس بن قيس بن زمعة پدرش: زمعه بنت سوده )ط
 حبشـه  به همسرش با و كرد ازدواج »عمرو بن سكران« با نخست يو. بود زيد بن قيس

 بـه هرحـال  . اسـت  اخـتالف  مكه يا حبشه در همسرش فوت در وليكن. نمود مهاجرت
 پيـامبر  زن دومـين  او. برگزيـد  خـود  يهمسـر  به را او 9پيامبر همسرش، فوت از پس

 كـرده  ازدواج او با ،7خديجه فوت از پس حضرت آن كه است يزن اولين و 9اسالم
  .شد دفن بقيع قبرستان در و نمود وفات مدينه در يهجر ۵۴ يا ۵۰ سال در يو. است
ـ  از يمـرد  باالً قب و بود نظير يبن قبيله از يو :زيد بنتريحانة  )ي  نـام  بـه  قريظـه  يبن

 و شـد  مسلمان مدينه از قريظه يبن يهوديان اخراج از پس يول بود؛ كرده ازدواج »حكم«
  .درآمد 9پيامبر عقد به يهجر ششم سال در

 طبقـات،  در سعد ابن نقل به وليكن درگذشت؛ 9پيامبر حيات در وي مورخان نقل طبق
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  8.نمود دفن بقيع در را او حضرت و كرد فوت حجةالوداع از 9پيامبر مراجعت از پس
) مصطلق بني جنگ يا( مريسع جنگ در او. بود مصطلق بني از :حارث دختر جويره )ك
 طايفـه  رئـيس  »شـماس  بـن  قـيس  بـن  ثابـت « درخواست به وي شد، اسير پدرش همراه

 كـه  ـ  مصـطلق  بنـي  اسـيران  ازدواج اين بركت از و. درآمد 9پيامبر ازدواج به مصطلق بني
 ازدواج بـه  هجرت ۶ يا ۵ سال در كه بود ساله بيست او. شدند آزاد ـ  بودند خانوار يكصد
 مدينـه  در حكـم  بـن   مـروان  خالفت ايام در هجرت، ۵۶ يا ۵۰ سال در و درآمد 9پيامبر
  9.شد دفن 9پيامبر همسران ديگر قبور مجاور بقيع در و كرد فوت

  :9پيامبر فرزندان .۱۲
 پسـر  دو از ييكـ  بـا  كـه  بود 9خدا رسول دختران از ييك كلثوم ام :كلثوم ام )الف
� لََهٍب ( :سوره نزول با بود، كرده ازدواج عتيبه نام به ابولهبِ

َ
 رابطـه  قطع و )...َيب�ْت يَدا أ

 كـرد،  مجبـور  كلثوم ام دادن طالق به را فرزندش ابولهب ،9پيامبر با ابولهب و جميل ام
 ديگـر  دختـر ( »رقيـه « مرگ از پس كه بود 3فاطمه همراه پدر، خانه در يو پس آن از

 سـال  تـا  يو. درآمد عثمان يهمسر به ينقل به بنا) عفان بن عثمان يقبل و همسر پيامبر
. درگذشـت  آن از پس و نياورد دنيا به عثمان يبرا يفرزند وليكن بود؛ زنده يهجر نهم

 بنـات  مقبره در بقيع، در و دادند غسل را او عبدالمطلب بنت صفيه و عميس بنت اسماء
  .شد دفن 9اهللا رسول
 وارد زيـد  بـن  اسـامة  و عبـاس  بن فضل و 7علي :كه نويسد مي »ةاالصاب« در حجر ابن

  .نيست دست در سندي و خبر او دفن در عثمان حضور ازاما  و كنند دفن را او تا شدند قبر
 دانند يم 3خديجه و 9رسول حضرت دختر ينتر بزرگ را او مورخين، :زينب )ب

 »هالـه « نيز ابوالعاص مادر و ربيع فرزند ابوالعاص همسر او. شد متولد بعثت از پيش كه
 شـرك  بـه  شـوهرش  ولـيكن  شد مسلمان اسالم ظهور از بعد زينب. بود خديجه خواهر

 جنـگ  در ابوالعـاص . مانـد  طائف در شوهرش با 9پيامبر هجرت از بعد يو بود، يباق
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 خبـر  اينگاه  آن و بدهد، يا فديه خود يآزاد يبرا ياسير هر گرديد مقرر .شد اسير بدر
  .رسيد زينب گوش به

 .فرسـتاد  مسـلمانان  بـراي  بـود،  داده او بـه  خديجـه  حضـرت  مـادرش  كه را گلوبندي
 مسـلمانان  فرمـود،  مطرح را او آزادي پيشنهاد و شد متأثر خديجه گلوبند ديدن با 9پيامبر

 دختـر  ابوالعـاص،  كه شد بنا و ساختند آزاد فديه بدون را ابوالعاص 9پيامبر احترام به هم
 مدينـه  بـه  زينب سرانجام. كرد موافقت نيز او كه بفرستد مدينه به داده، طالق را، 9پيامبر

 بـه  بـود  تاجرپيشه چون و. شد مسلمان و آمد مدينه به بعدها نيز ابوالعاص و كرد، هجرت
 مـن : گفـت  چنـين  مردم به حساب، تصفيه از پس و كرد رد را مردم اموال و برگشت مكه

 در زينـب  حـال  هـر  به. كرد ازدواج زينب با مجدداً و آمد مدينه به سپس و. شدم مسلمان
  .شد دفن بقيع در و اردزگ نماز او بر 9پيامبر و رفت دنيا از هجري ۸ سال

 او و بود ابولهب پسر »عتبه« همسرش ينقل به كه 9خدا رسول دختر رقيه :رقيه )ج
 بـا  رقيـه  يمـدت  از بعـد  و. داد طالق را او ابولهب، پدرش فشار با) عتيبه برادرش مانند(

  بازگشـت  مدينه به 9پيامبر همراه سپس و كرد، هجرت حبشه به او با و ازدواج، عثمان
 عثمـان  از او گوينـد  يمـ . شد دفن بقيع در و نمود فوت مدينه در هجرت دوم سال در و

ـ  بودنـد  نهـاده  اهللاعبـد  را نامش كه آورد دنيا به حبشه در يفرزند  چهـارم  سـال  در يول
 بـود  يمسلمان نخستين »مظعون بن عثمان« كه آنجا از و كرد فوت يبيمار اثر بر هجرت

 يالحقـ : «فرمود يو به خطاب رقيه فوت از پس 9اسالم پيامبر درگذشت، مدينه در كه
 دفـن  مظعون بن عثمان قبر مجاورت در را او داد دستورگاه  آن »مظعون بن عثمان بسلفنا

 3زهـرا  فاطمـه  كـه  يحال در نشست، يو قبر كنار 9پيامبر: گويد يم عباس ابن. كنند
 خـود  لبـاس  با را 3فاطمه چشم اشك حضرت  آن و گريست، يم و بود كنارش در هم

���$" B�*��9 D�� A B��C*�! "�@�? � ���< %=> 7; �9: �9)8 ��+ �. «كرد يم پاك E�7 
?�@�" ! (/  ?F� �'«.10 مسـلمانان  از فـرد  نخسـتين  مظعون بن عثمان شد، اشاره كه چنان 
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 خود مردگان تا گشت مسلمانان يبرا ينشان قبرش آن از پس و شد دفن بقيع در كه بود
  .سپارند خاك به يحوال همان در را

ــراهيم )د ــود، قبطيــه ماريــه مــادرش، و 9محمــد  حضــرت فرزنــدان از او :اب  در ب
 دختـر  »بـرده  ام« اش دايه و »يسلم« اش قابله .آمد دنيا به ،يقمر يهجر ۸ سال الحجه يذ

 مـاه  ده و سال يك او. داشت يزياد عالقه يو به 9پيامبر. بود نجار يبن از زيد بن منذر
 بقيـع  در و كـرد،  فوت هجرت دهم سال در سپس و بود مادرش و بزرگوار پدر كنار در

 خورشـيد  اتفـاق،  حسب بر و گرديد ناراحت بسيار او فوت در 9خدا رسول. شد دفن
 :فرمـود  9پيامبر يول پنداشتند، ابراهيم مرگ معلول را آن نيز مردم و گرفت، روز آن در

 و شـود  ينمـ  گرفتـه  يكسـ  حيات يا مرگ يبرا ماه، و خورشيد هرگز نيست، چنين اين
  .بايستيد نماز به بايد »خسوف« يا »كسوف« مشاهده صورت در شما
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 ها  نوشت پي

 .۱۴۲، ص۵ ج شريفين حرمين راهنماي. ١

 نجفي. باقر محمد شناسي، مدينه. ٢

 .۲۶۴، صشناسي مدينه و ۳۱۸، ص۲حاكم، ج مستدرك. ٣

 ؛۲۰۶، ص۳اثيـر، ج  ابـن  ،الكامل ؛۱۶۵، ص۲ج نيز و ۱۴۲، ص۲، ج)نجف چاپ( يعقوبي تاريخ. 4
 . و... ۲۴۸ص ،۲الفتوح، ج

 .۳۶۵ و ۳۶۶ صص شناسي، مدينه. 5

 .همان. 6

 .۳۶۵ تا ۳۷۵ صص شناسي، مدينه الكبري؛ طبقات و يعقوبي تاريخ و الوري اعالم. ٧

 .۲۹۹، ص۳هشام، ج ابن سيره. ٨

 .۳۰۶همان، ص. ٩

 و رحمـت  بـا  9پيـامبر  گريست مي و بود او كنار در 3فاطمه و نشست قبر بركنار 9پيامبر. «١٠
 .»کرد مي پاك خود لباس با را هاي فاطمه اشك لطف،
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  تخريب بقيع به روايت اسناد
  
  
  

  ا���د روا	� � ���� ���	�
  عسكر يقاض يدعلسي

  ۴۶و  ۴۵ش قات حج، يم

ت و آل يـ ع به دسـت وهاب يب قبور بقيرامون تخرياست مبسوط پ يرو پژوهش شينوشتار پ

مربوط  اسناد و مدارک ين مقاله نسبتاً طوالنيت اسناد و مدارک. نگارنده در ايسعود به روا

 يبازسـاز  يبرا به آن و اقدامات صورت گرفته ها العمل عکسو  ها ع، واکنشيب بقيتخر به

 را مورد ن مطلبيان مقدمه، ايشان پس از بيقرار داده است. ا يمورد بررس بور رار قيو تعم

ه و قبـ  يت بـر حجـاز، دارا  يـ ط وهابش از تسـلّ يع تا پيکه قبرستان بق قرار داده استاشاره 

ط بوده است؛ اما پـس از تسـلّ  بزرگان  يو برخ :قبور از جمله قبور ائمه يبر رو ييبناها

شـان در ادامـه بـه    ي. اندران شديب و ويه تخرين آثار و ابنيحجاز، ات بر يآل سعود و وهاب

سـنده در خـالل   يکـه نو  ينکته مهمـ پردازد.  مي آنها يح چگونگيو توض ها يرانين ويان ايب

 بيـ تخر از كارشـان،  نتيجـه  تـرس  از ن است که وهابيانيکند ا مي به آن اشاره اتحيتوض

ـ پ بارگاه و گنبد  اسـتثنا  را يضـريح  و قبـر  هـيچ  آنـان  گرنـه و  كردنـد  يخـوددار  9امبري

 عالقـه  و احتـرام  مـورد  بيشتر كه جهت آن از 9پيامبر قبر ها، آن بلكه از ديدگاه اند؛ نكرده

  يها العمل عکس و ها واکنش ، بهينگارنده در بخش بعد. است بيتخر به  ياول است، مردم

ان يعيش يها به واکنش شان نخستي، پرداخته است. اها بيتخر نيدر مقابل ا صورت گرفته

در  يعمـوم  يو عزا يليان را اعالم تعطيرانيا يها از واکنش يکيشان ي. اکند مي ران اشارهيا
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ران، تجمع مردم در تهران يمردم ا يها گر از واکنشيد يکيکند.  مي روز شانزدهم صفر ذکر

 نيـز  علميـه  يهـا  حوزه و علما مراجع،مرحوم مدرس در تجمع و مجلس بود.  يو سخنران

و  قبـور  تخريـب  عوامـل  با قاطع برخورد خواستار تلگراف، مخابره و نامه ارسال با پيوسته

ان شده اسـت. از  يگر مناطق بيو انزجار مسلمانان د ها واکنش ،بودند. در ادامه متبركه اماكن

سنده به آنها اشاره کـرده اسـت، واکـنش سـردار سـپه و واکـنش       يکه نو ييها گر واکنشيد

 بـوده  رانيـ که عمدتاً مربوط به ا ها است. نگارنده پس از پرداختن به واکنش مسلمانان هند

و  حجـاز  بـه  سـفر  ممنوعيت ،يسعودل دولت ير بر حجاز و تشکياست، به تسلط عبدالعز

ـ پلماتيو د يشان در ادامه بـه مـراوده رسـم   يا پردازد. مي رانيه دولت ايواکنش و اطالع ک ي

ن يدا به عنوان کاردار به ايران در عربستان و ارسال هويس سفارت ايران و عربستان، تأسيا

دا در يـ ت و نقـش هو يـ ک توطئه نام بـرده و بـه مأمور  يکشور اشاره کرده، از آن به عنوان 

 يب اماکن مقدسـه پرداختـه اسـت. در بخـش بعـد     يده انگاشتن تخريکمرنگ کردن و ناد

از  يرار گرفتـه و برخـ  قـ  يع مـورد بررسـ  يـ ر قبـور بق يو تعم يبازساز يان برايعيتالش ش

ن راه صورت گرفته، ذکر شده است. از جمله اقدامات صورت گرفتـه در  يکه در ا ياقدامات

سـنده بـه   يکـه نو  اسـت  جـده  در ايـران  دولت نماينده اعلم، مظفر يها ن راستا، کوششيا

ن راستا رد و بدل شـده را  يکه در ا ييها هها و ناموگو گفتصورت مفصل به آن پرداخته و 

بـه   يتشکر از بازساز يکه برا ييها هان انعکاس اقدامات مظفر اعلم، نامينقل کرده است. ب

ر قبـور  يـ و تعم يبازسـاز  يکه در راسـتا  ييها هها و ناموگو گفتمظفر اعلم نوشته شده و 

 ل داده است.يمقاله حاضر را تشک يانيبخش پا ،صورت گرفته

  اشاره

 امـام  چهـار  قبـور . اسـت  اسـالم  تـاريخ  گنجينه بلكه نيست، گورستان يك تنها بقيع
 و تـابعين  اصـحاب،  فرزنـدان،  يبرخـ  دختـران،  همسـران،  قبـور  نيـز  و شيعيان معصوم

 در اسـالم  تـاريخ  نامدار يها شخصيت از نفر هزار ده به نزديك و 9پيامبرخدا يها عمه
  .است واقع آنجا



 37  تخريب بقيع به روايت اسناد

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 يروشـن  بـه  اسـناد  در لـيكن  رسـد،  يمـ  اسـالم  از قبل دوران به بقيع قبرستان پيشينه
 مدينـه  مردمـان  زمـان  چه از و است مربوط يتاريخ چه به آن قدمت كه نيست مشخص

  .اند سپرده يم خاك به گورستان اين در را خود درگذشتگان جنازه

 را خـود  مردگان اجساد مدينه مردم هجرت، از پيش كه دهد يم يگواه يتاريخ منابع

 1.كردنـد  يمـ  دفـن  خـود  منـازل  در نيز يگاه و »سالم يبن« و »حرام يبن« گورستان دو در

 و زمان مرور به و گرديد مسلمانان قبرستان تنها بقيع مدينه، به مسلمانان هجرت با ليكن

 و فرزنـدان  و دختـران  و همسـران  نيـز  و تابعين و صحابه از يزياد تعداد اجساد دفن با

 رفتـه  پيشـين،  يهـا  گورسـتان  و 2.شد برخوردار يا ويژه اهميت از 9اهللا رسول بيت اهل

  3.رفت ميان از و درآمد متروكه حالت به رفته

 حضـور  قبرسـتان  اين كنار خداوند، دستور به 9اهللا رسول: كه است آمده روايت در

  4.طلبيد يم آمرزش خداوند از آنان يبرا و كرد يم سالم آن مدفونين به و يافت يم

 روييـده  يم آنجا در خاردار درخت ينوع كه اند ناميده »الغرقد بقيع« رو آن از را بقيع

  .شد ماندگار نامشاما  رفت ميان از درخت آن سپس 5.است بوده »غرقد« نامش و

 را آن تـوت  بلنـد  درخـت  ينـوع  كـه  اسـت  يزمين نام غرقد بقيع: اند گفته نيز يبرخ

  .باشد پوشانده

 محصور بلند يديوار با اكنون اما نداشت، يحصار و ديوار پيش، سال يكصد تا بقيع

 به 9پيامبرخدا زيارت از پس ،يمذهب و فرقه هر از مسلمانان تاكنون گذشته از و گشته

  .كنند يم زيارت را گورستان اين در آرميدگان ديگر و 9پيامبر بيت اهل آمده، اينجا

 سايبان و قبه يدارا نيز بقيع در شدگان دفن از يديگر تعداد و :معصوم امامان قبر

 و بـاز  يفضـا  صورت به قبرستان اين اكنون و گرديد تخريب وهابيان حمله در كه بوده،

  .است برخوردار يكوتاه يها ديواره از قبور از يبرخ تنها و درآمده يا ساده
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   بقيع قبرستان به واليانتوجه 

 يـاران  و فرزنـدان  ،9پيامبر همسران ،:بيت اهل مقابر تاريخ، طول در مدينه واليان
 عظـيم  يبناها و يهنر يها نبشته سنگ با را، بقيع در مدفون و مشهور تابعين و 9پيامبر

 و حراسـت  پيوسـته  ها، يبازساز و يبازآفرين در و مشخص سيمين و ثمين يها ضريح و
  6....گرفتند يم برعهده راآنها  از حفاظت

 ديـدار  مدينـه  از كـه  ينويسـان  سـفرنامه  بيشـترِ  حجـاز،  بـر  وهابيان سلطه از پيش تا
 و صـالحان  ديگـر  و ائمـه  قبور يرو بر شده ساخته يبناها و ها قبه از يگزارش اند، داشته

  .اند كرده گزارش را آن يچگونگ
 در شـده  سـاخته  يبناهـا  و قبرستان اين از يروشن و گويا تصاوير نيز تصويربرداران

   تـا  ۱۳۱۸  يهـا  سـال  در »پاشـا  رفعـت  ابـراهيم « را آن از يهـاي  نمونـه  كه اند برداشته آن،
  7.اند گذاشته يادگار به خود از .ق.  ه۱۳۷۷ سال در »بك لبيب محمد« نيز و .ق.  ه۱۳۲۵

 محمـدبن  با آنان يمذهب و يفكر پيوند به توجه با حجاز، بر سعوديانتسلط  از پس
 يرو بـر  شـده  ساخته ابنيه و آثار شدند، يم وارد كه يا منطقه و شهر هر در عبدالوهاب،

  .كردند يم ويران و خراب را اسالم صدر بزرگان قبور
 ويـران  را بقيـع  قبرسـتان  يبناهـا  از يبخش .ق.  ه۱۲۲۱ سال در نخست بار وهابيان،

 و بناها اين كليه .ق.  ه۱۳۴۴ سال شوال در حجاز بر خود سلطه تكميل با سپس و نموده
 تـاراج  بـه  را امـاكن  ايـن  در موجود قيمت گران ياشيا و اموال و ويران را آثار و گنبدها
ـ  بـه  بود، يزيارتگاه و بارگاه و گنبد هرجا در بلكه مدينه، در تنها نه و بردند  آن يويران
  .كردند اقدام

  :كند مي گونه وصف اين را حجاز در وهابيان هاي ويراني ابعاد امين، محسن سيد مرحوم
 چنانكـه  كردنـد،  خـراب  را عبـاس  ابـن  مدفن گنبد شدند، طائف وارد وهابيان يوقت

 قبـر  يگنبـدها  شـدند،  مكـه  وارد كـه  يهنگـام  آنان. بودند كرده را كار اين ديگر بار يك
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 و 9پيـامبر  زادگـاه  و نمودنـد  ويـران  را 3المؤمنين ام خديجه و ابوطالب عبدالمطّلب،
 را حوا قبر و گنبد شدند، هجد وارد كه گاه  آن و كردند يكسان خاك با را 3زهرا فاطمه
آنها  ينواح و طائف ه،جد مكه، در را مزارات و مقابر تمام ،يكلّ طور  به و كردند خراب
 و مسـجد  كـردن  ويران به كردند، محاصره را منوره مدينه كه هم يزمان و نمودند ويران
 شـيخ  وهابيان، القضات يقاض منوره، مدينه بر وهابيانتسلط  از پس. پرداختند حمزه مزار
 يا اعالميـه  و كرد حركت مدينه جانب به مكه از .ق.  ه۱۳۴۴ رمضان در بليهد، بن اهللاعبد

 كـرده  سـؤال  مردم از را ها زيارتگاه و گنبدها كردن ويران جواز آن، ضمن و نمود صادر
 را كـردن  ويـران  لـزوم  نيـز  يبرخـ  و نـداده  پاسـخ  آن بـه  ترس از مردم از يبسيار. بود

  !بودند شده خواستار
 ميان در خواست مي بلكه نبود، واقعي نظرخواهي سؤال، و اعالميه اين از او هدف البته

 گنبـدها  كردن ويران در و خود اعمال از يك هيچ در وهابيان چون كند، ايجاد آمادگي مردم
 پايـه  اعمـال،  اين و نبودند مردم نظر منتظر 9رسول حضرت مرقد گنبد حتي ،ها ضريح و

 همـه  جواب، و سؤال و اعالميه اين نشر از پس آنان آنكه، سخن شاهد. است آنان مذهب
 ائمـه  مضـاجع  گنبـد  حتـي  و كردنـد  ويـران  آن اطراف و مدينه در را ها زيارتگاه و گنبدها

 نمودنـد  خراب آنها بود، كنار در نيز 9پيامبر عموي عباس قبر كه بقيع، در را :بيت اهل
 بـين  از را همـه  داشت، قرار شريف قبرهاي روي كه ييها ضريح و ها صندوق و ديوارها و

 ايـن  آنهـا در  8.بودنـد  كـرده  هزينـه  مجيـدي  ريـال  هـزار  آن، بـراي  كـه  حـالي  در بردند،
  .نگذاشتند باقي عالمت عنوان به خاك، و سنگ تلّي جز ها، زيارتگاه

 حضـرت  مـادر  و پـدر  آمنـه،  و اهللاعبـد  مرقد گنبد بردن ميان از ها، تخريب جمله از
 بـن  اسماعيل قبر و عفان بن عثمان قبر و بزرگوار آن همسران مزار نيز و 9خدا رسول
 طـول   بـه آنهـا   همـه  بيان كه بود آن غير و دارالهجره امام مالك، قبر و 7الصادق جعفر

 و كردنـد  خـراب  را ينبع و آن اطراف و مدينه مزارات تمام خالصه، طور به و انجامد يم
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 و بودنـد  بـرده  بين از را احد يشهدا بقيه قبور و 9پيامبر يعمو حمزه قبر آن، از پيش
 كنـد،  زيـارت  را حمزه قبر بخواهد كه يكس و بود نمانده يبرجا خاك يمشت جزآنها  از
  .بيند ينم خاك از يا تپه جز صحرا در

 و 9رسـول  حضـرت  بارگاه و گنبد كردن خراب از كارشان، نتيجه ترس از وهابيان
 اسـتثنا  را يضـريح  و قبـر  هـيچ  آنـان  گرنه و كردند يخوددار بزرگوار آن ضريح كندن
 از اسـت،  مـردم  عالقه و احترام مورد بيشتر كه جهت آن از 9پيامبر قبر بلكه اند، نكرده

 خاطرشـان  نظـر  ايـن  از اگر و است يخراب به  ياول وهابيان، داليل نظر از وآنها  ديدگاه
 بـه  ديگـر،  يمزارهـا  از پـيش  بلكه! كردند يم ويران نيز را 9پيامبر قبر حتماً بود، جمع

  9.كردند يم اقدام آن تخريب
 دولـت  كامـل  استقرار از پيش را شريفين حرمين در قبور تخريب پاشا، يصبر ايوب

 نفرسـتادن  بـه  يـافتن  اطمينـان  از پس غالب، شريف« :كند يم گزارش چنين اين ،يسعود
 برگزيـد  خود يمقام قائم به را عبدالمعين شريف برادرش، ناچار به الزم، امكانات و نيرو

 و زن دسـت  و سـاخت  منهـدم  را ـ  جيـاد  كـوه  دامنـه  در واقع ـ  خويش يسرا مهمان و
  .شد جده رهسپار گرفته، را اش بچه

 محمـد  سـيد  طـاهر،  محمـد  شـيخ  چـون  مكه، يعلما از يجمع عبدالمعين، شريف
 عبـدالعزيز  بـن  سـعود  نـزد  را يعجمـ  عبدالحفيظ و يعطاس محمد سيد ،يميرغن ابوبكر
  ..ق)  ه۱۲۱۸ سال در( كرد امان و عفو يتقاضا او از و فرستاد

 نزدش به مكه از كه يعلماي همراه به و پذيرفت را عبدالمعين شريف يتقاضا سعود
  .نمود حركت معظمه مكه يسو به آمده، گرد سپاه با و بودند آمده

 تخريب و قبور هدم فرمان كردن صادر با و پذيرفت را عبدالمعين يمقام قائم سعود،
  .برداشت پرده خود شقاوت و قساوت ميزان از ها، بارگاه و گنبدها

 را هـا  بارگـاه  و گنبد يكتا، خداوند يجا  به شريفين، حرمين ياهال :گفتند يم ها يوهاب



 41  تخريب بقيع به روايت اسناد

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 تـازه  شـود،  برداشـته  مشـرفه  مشـاهد  يديوارهـا  و گردد تخريب گنبدها اگر. پرستند يم
 قـرار  يكتـا  خداونـد  پرسـتش  مسـير  در آمده، بيرون كفر و شرك دايره از حرمين ياهال

  10...!»گرفت خواهند
 شـدن  پيدا و مدينه شهر يطوالن محاصره از پس سعود :نويسد يم ديگر يجا در يو
 هـا،  آن پـذيرش  صـورت  در كـه  كـرد  تعيـين  آنـان  يبرا يشروط شهر، مردم تسليم آثار

  :از بودند عبارت شروط آن. باشد نداشته مدينه اهل به نسبت يتعرض
  .پذيرد انجام وهابيت آيين معتقدات و احكام اساس بر متعال پروردگار پرستش بايد .۱
 وهابيـان  يپيشـوا  طرف از كه يمعيارهاي اساس بر 9رسول حضرت احترام بايد .۲
  .گردد رعايت گشته، مقرر و معين
 ينـواح  در يـا  و منوره مدينه داخل در كه يمراقد و مقابر همه بارگاه و گنبد بايد .۳

 بـدون آنهـا   همه شده، برداشته ديوارشان و سقف ييعن گردد؛ تخريب است، موجود آن
  .شود درآورده يماه پشت صورت  به و صاف صندوق، و ضريح
 و درآيند وهابيت آيين و دين به نموده، ترك را خود نياكان آيين و دين بايد همه .۴
  .نمايند عمل دين احكام به وهابيت آيين براساس اين، از پس

 الهـام  رحمـان  خداونـد  سـوي  از عبدالوهاب محمد بن به كه شود معتقد بايد هركس .۵
  .بشناسد مذهب احياگر و دين مجدد عنوان به را او بايد و باشد مي حق مذهب او آيين شده،
 بـا  بايـد  نپذيرند، را وهابيت آيين و دهند نشان پايداري خود نياكان دين در كه كساني .۶
  .شوند تحقير و اهانت و گيرند قرار تنگنا در ستم و جور اجراي و غضب و خشم ابزار

 يـا  و برسـانند  قتـل   بـه  بايد زنند، يم سرباز وهابيت آيين پذيرش از كه را يعلماي .۷
  .كنند گزارش يوهاب يامرا به را آنان گاه يمخف

 حصـار  داخل به شد، خواهند تعيين مدينه حصار از حفاظت يبرا كه را يوهابيان .۸
  .دهند راه
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 اعالم يسياس يا و يمذهب مسائل مورد در وهابيان، طرف از كه ينه و امر هرگونه .۹
 اجـرا  مـو  بـه  مـو  و شوند پذيرا دل صميم از بايد باشد، فرسا توان و سخت هرقدر شود،
  11.بكوشند وهابيان يامرا العاده فوق احترام در و كنند

 بـه  را قبـور  بارگـاه  و گنبد تخريب مردم، يسو از شروط اين پذيرش از پس سعود
 يهـا  سـتم  و ياقتصـاد  شـديد  محاصـره  دليـل  بـه  نيـز  آنان و گذاشت مردم خود عهده

  .گذاشتند اجرا به و پذيرفته را آن از يبخش شدند،تحمل م كه يگوناگون
 كـرده  نقل را عبدالعزيز بن سعود به خطاب مدينه، مردم نامه متن پاشا، يصبر ايوب

 بـر  موجود يها بارگاه و گنبدها كه بوديد داده فرمان: «... است آمده آن از يقسمت در كه
 هـر  .داديم انجام مشهور حديث از تبعيت به نيز را آن كنيم، تخريب را مطهره قبور فراز
  12....»است نافذ ما حق در آن، و اين خواسته رغم يعل شود، صادر شما طرف از يفرمان

 بـه  را مدينـه  ياهـال  نمايندگان يو ليكن رسيد، عبدالعزيز سعودبن دست به نامه اين
 منـوره،  مدينـه  بـه  ورود لحظـه  در و افـزود  خود تضييقات شدت بر و نپذيرفت حضور
  .شود ويران كامل طور به ها بارگاه و گنبدها يبقايا بايد كه داد دستور
 مطهـر  مرقـد  آن خادمين دست به يهرگنبد بايد كه بود اين سعود، اكيد دستورات از

 هولنـاك  جنايت اين به ناچار به متبركه اماكن خدمتگزاران رهگذر، اين از. گردد تخريب
  .كردند يم اقدام

 و يپيـر  اثـر  در مـا : كـه  داشتند اظهار سيدالشهدا، حمزه حضرت مطهر حرم خادمان
  .نداريم تخريب و هدم قدرت ،يجسم ضعف

 از ييكـ  به و رفت حمزه جنابمطهر  حرم به شخصاً خود، خاص نزديكان با سعود
 دسـتور  دانسـت،  يم برابر قبيله يك با ،يگستاخ و جسارت در را او كه يوهاب زورمندان

 »العين و الرأس يعل« تعبير با نيز او. برودمطهر  گنبد فراز بر برداشته، كلنگ و بيل كه داد
 شـدت  بـا  را كلنـگ  و پانهـاد  مطهر گنبد فراز بر گستاخانه و كرد اعالم را خود يآمادگ
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 بيـرون  يو دسـت  از كلنـگ . آورد فـرود  بود، اهتزاز در گنبد برفراز كه يپرچم بر تمام
   مـرد  لحظـه  همـان  در و افتـاد  زيـر  بـه  گنبـد  فـراز  از خـورد،  هـم  به بدنش توازن شد،

  ..ق)  ه۱۲۲۲ سال(
 درِ سـوزانيدن  از پـس  و منصـرف  گنبـد  تخريب از واقعه، اين مشاهده از پس سعود

  13....»كرد يسخنران آنان يبرا و جمع مناخه ميدان در را مردم حرم،
 شـام  قافلـه  كه يهنگام: «نويسد يم خود كتاب از يديگر بخش در پاشا يصبر ايوب

 و زر همـه  كه داد دستور يافته، حضور محكمه در سعود شدند، دور مدينه از منزل چند
. كنند غارت را  ينبو حرم گنجينه و مطهر روضه در موجود يبها گران جواهرات و زيور
  .سازند منهدم نشده، تخريب تاكنون كه را يگنبدهاي داد فرمان سپس

 بـه  كـه  داد اجـازه  مدينـه  ياهال يتقاضا اساس بر را رسول حضرت مطهر گنبد فقط
  14....»بماند يباق حال همان

 در و كـرد  يسـخنران  آنـان  يبـرا  و گردآورد 9يمسجدالنب در را مدينه ياهال سپس
 سـابق،  رسم به كردن سالم و 9اهللا رسول يرو پيش در ايستادن«...  :گفت آن از يبخش

 و است نامشروع ،يوهاب مذهب در تجليل و تعظيم نوع اين و است ممنوع ما مذهب در
 پـيش  از كه يكسان. است ممنوع و ناپسند زشت، بدعت، يوهاب ديدگاه از ياقدام  چنين

 عبور حال در توانند يم فقط و كنند حركت توقف بدون بايد كنند، يم عبور مبارك يرو
+ GH��� ;7: «بگويند ��I« 15».تاس يكاف ما يپيشوا اجتهاد بنابر مقدار همين و  

  ها العمل عكس

 آن در مدفون معصومِ پيشوايان قبور آثار خصوص به بقيع، ابنيه تخريب خبر انتشار با
 خـود  از شـيعيان  و گرفـت  قـرار  تـأثير  تحـت  شدت به ايران در يعموم افكار قبرستان،
 روز شـد  مجبـور  وقـت،  يالـوزرا  رئـيس  كه يا گونهه ب دادند نشان يشديد يها واكنش

  :است زير شرح به نامه بخش متن. كند اعالم يعموم يعزا را صفر شانزدهم
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   است يفور و يتلگراف متحدالمآل
  :يدولت مأمورين و واليات و اياالت حكّام عموم

 و شدهمنوره  مدينه به ادب اسائه ها، يوهاب طايفه طرف از ،يتلگراف اخبار موجب به
 عظيمه، فاجعه اين استماع از دولت. اند داده قرار توپ تيرِ هدف را ياسالم اعظمِ مسجد

 نظـر  توافـق  با عجالتاً،. باشد يم مؤثره اقدامات تهيه و تحقيق مشغول و مشوش نهايت يب
 بـه  عمـل  و احساسـات  ابـراز  يبـرا  كـه  شـده  گرفتـه  تصميم مركز، اسالمِ حجج آقايان

 دارم، يمـ  مقرر لهذا شود، يعموم تعطيل مملكت تمام روز يك ،يدار تعزيه و يسوگوار
 اعـالم  يعلمـا  آقايـان  اطالع به خود مأموريت قلمرو در ،يدولت مأمورين و حكام عموم

 شـانزدهم  شنبه روز و ابالغ را تصميم اين مردم، عموم و يدولت ادارات تمام به نقطه، هر
  16.نمايند اعالم يعزادار و تعطيل روز را صفر

 و شد يعموم تعطيل ،)شهريور ۱۵( صفر شانزدهم شنبه روز نامه، بخش اين دنبال  به
 طبـق  و آمـد  عمـل   بـه  يعزادار و يسوگوار مراسم تهران، مختلف جات دسته طرف از

 و نمودنـد  اجتمـاع  يسـلطان  مسـجد  در علما روز، همان در بود، آمده عمل به كه يدعوت
 يسـلطان  مسـجد  طـرف  بـه  تهـران  نقـاط  كليـه  از ،يسوگوار حال با عزادار، جات دسته

  .آمد عمل به تأثر و تأسف اظهار آنجا در كرده، عزيمت
 دولـت  دروازه خـارج  در ،ينفـر  هـزار  ده چنـدين  اجتمـاع  يك نيز روز همين عصر
 بـه  نسـبت  و كـرده  ايـراد  يمهيجـ  يهـا  نطـق  ناطقين، و خطبا آنجا در و گرديد تشكيل
 عمـل  بـه  9رسول حضرت مطهر گنبد به ها يوهاب طرف از كه ياهانت و مدينه يقضايا
  17.شد تنفّر و انزجار اظهار بود، آمده

  :است داده گزارش چنين داشته، حضور مراسم در روز آن كه تلگراف، ديلي خبرنگار
 پوشـيده  فرش با كه پا، ۳۰ ارتفاع به گوش، شش يچوب برج يك راه، چهار وسط در

 مـردان  از نفر هزار ۲۵ حدود ...گرديد برپا بود، اهتزاز در يسياه پرچم آن يباال و شده
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 انتظـار  حـال  در زانـو،  چهـار  بسـته،  رج هـم  سـر  پشت خردسال، كودكان تا سالخورده
 از مشـاراليه  ...شد اعالم مردم مسرت فرياد و زدن كف با ...مدرس ورود ...بودند نشسته

 ،اهللاعبـد  ميـرزا  ...گرفـت  قـرار  مجلس نمايندگان و علما ميان در و نمود تشكّر جمعيت
ـ  كـرد،  شـروع  ائمـه  بر درود و پيغمبر نعت با را خود كالم معروف، واعظ  ناگهـان  يول
 جهـاد  اعـالم  شما اگر: گفت و ...گرفت خود به يجد صورت اش، آهسته و آرام يصدا
 و دنـدان  بـا  شتافته، اكرم پيغمبر مرقد به سالح، بدون و برهنه يپا و سر با]  مردم[ كنيد

 و گريه با او يحماس جمالت بيشترِ. كنند يم قطعه قطعه را خدا دشمنان خود، يها ناخن
  18.بود توأم يزار

   مجلس در مدرس مرحوم سخنراني

 .ش.  ه۱۳۰۴ شـهريور  هشـتم  روز در مهـم،  موضوعِ اين مناسبت به مدرس، مرحوم
 از پـس  و كرد ايراد ينطق ،يمل يشورا مجلس در .ق.  ه۱۳۴۴ صفرالمظفّر دهم با مطابق

  :گفت چنين يا مقدمه بيان
 دول كـه  دنيـا  اكثـر  در داريم يبرادران. داديم دست از را خودمان جامع يخيل ما«...  
 بيـدار  وقـت  يـك  بـاألخره  و است نكرده رفتارآنها  با شايد و بايد كه ي طور آن ،ياسالم
 ايـن  يلـوا  تحت در كه يآقايان از. كنيم حفظ را خودمان جامعه و شويم هوشيار و شده
 را لـوا  آن كـه  كيسـت  بهتـر؟  امـروز  از وقت؟ آن است وقت چه كنم، يم سؤال اند، قوم

 قوميـت  تحت در را قوم اين و دارم يبرم را اسالم يلوا من موقع اين در بگويد و بردارد
  .كنم يم حفظ و دهم يم يترقّ را قوميتشان اسالميه، ديانت جامع تحت در و

 اطمينـان  بايـد  كـه  درجه آن به اگرچه ايد، فرموده استماع كه يهاي واقعه اين از امروز
 دولـت  البته است؟ مرتبه چه تا و است قبيل چه از حادثه كه است نشده هنوز شود، پيدا

: كـنم  يمـ  عـرض  ولـيكن  برساند، مجلس عرض به و بكند كامل تحقيقات است مكلّف
 كـه  گفـت  تـوان  يم بلكه است، ياسالم دول يها قسمت از قسمت يك ايران اهل امروز
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 يمعرفـ  را خودشان دنيا تمام در جامعه اين امروز بايد. است ياسالم دول بزرگ قسمت
 بـه  را خودمان و كنيم حفظ را جامعه اين كه دارند يبرم قدم ايران دولت و ملت كه كنند

  .كنيم ينگاهدار جامعه اين بركت
 پيشـنهاد  كـه  بود همين هم شان وظيفه البته نمود، مجلس از كميسيون يتقاضا دولت

 بنـده،  عقيـده   بـه  و نمـود  خواهد مساعدت هم مجلس البته بفرمايند، كميسيون يتقاضا
 و ديانـت  حفـظ  يمقتضـا  كـه  يهاي قدم يك بايد و كرد كار اين صرف بايد را فكر تمام

 و يكـار  هـيچ  و بـرداريم  مـورد  ايـن  در اسـت،  خودمـان  مليـت  حفظ و قوميت حفظ
 اسباب اين، از زيادتر مسأله اين كه نگذاريم و ندهيم قرار كار اين بر مقدم را يچيز هيچ
 نخواسـته  يخـدا  و گـردد  مترتب ما بر يتر عظيم ضرر يك مبادا كه شود جامعه يخراب
  19».مكن ينم عرض يچيز اين، بر زياده و. شود بدتر هستيم كه يروز اين از ما حال

 يبرا ويژه كميسيون تشكيل مسأله مجلس، در يسخنران ايراد از پس مدرس، مرحوم
  .كند يم دنبال يجد شكل به را موضوع يپيگير

   مراجع و علما يها تلگراف و ها نامه

 تلگـراف،  مخـابره  و نامـه  ارسـال  بـا  پيوسـته  نيـز  علميـه  يهـا  حوزه و علما مراجع،
  .هستند متبركه اماكن قبور تخريب عوامل با قاطع برخورد خواستار

 خالصـي  محمـد  شيخ اهللا آيت به تلگرافي اصفهاني، ابوالحسن سيد اهللا آيت مرحوم
 مرحـوم  اطـالع  بـه  را وهابيان غارت مسأله بالفاصله نيز او و كرده مخابره كاظمين در

  20.رساند مي مدرس
 يگروهـ  بـا  من دهيد اطالع باشد، الزم اگر :نوشت يخالص اهللا آيت پاسخ در مدرس

  21.كرد خواهيم حركت ايران مردم از
 حركـت  تهـران  از مدرس كه شد شايع عراق در مدرس، مرحوم پاسخ ارسال دنبال به
  22.شد آماده نيرو نفر هزار ۲۰۰ حدود و كرده
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   مسلمانان ديگر يها واكنش

 و كردند اعالن تهران به ننگين، عمل اين از را خود انزجار نيز ديگر مناطق مسلمانان
  .شدند يجد اقدام خواستار
 آنـان  از ،يملـ  يشورا مجلس نمايندگان يبرا تفليس از عريضه ارسال با قفقاز مردم
 مـردود  رئـيس  و هـا  يوهاب ضالّه طايفه كه يهاي يادب يب و جسارت به توجه با :خواستند

 ايـران  دولـت  رئـيس  است، نموده مقدسه مراقد و متبركه اماكن به نسبت سعود، ابنآنها 
 كمـك  داننـد،  يمـ  خـوب  را خـود  وظيفه البته كه هم ياسالم دول ساير با شده، پيشقدم
 لـوث  از را پـاك  خـاك  و كـن  ريشـه  را انصـاف  و حق دشمن و فساد منبع اين فرموده،

  23.فرمايند تطهير وجودشان
 جمـاهير  تمـام  يهـا  مسـلمان  ماننـد  ديگـر،  منـاطق  از قفقاز، منطقه مسلمانان بر عالوه

 و قزاقـان  ياشقيرستان، تاتارستان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، آذربايجان، يعني متحده؛
 :كـه  نمودنـد  اعالم تلگرافي ارسال با هم مغولستان چين، افغانستان، تركيه، ايران، دول اتباع
 مسـلمين  تمـام  بـه  متعلـق  خـود،  مقـدس  يادگارهـاي  بـا منوره  مدينه و معظمه مكه چون

  24.بكوشند مقدس اماكن اين حراست و حفظ بر اسالم جهان دول تمام بايد پس باشد، مي

   سپه سردار واكنشِ

 موضوع اين به شخصاً تا داد قول مجلس در سردارسپه ها، اعتراض شدت به توجه با
ـ  اقدام هيچگونه يو كه دهد يم نشان مدارك و اسناد ليكن 25كند يرسيدگ  انجـام  يمثبت

 يشـورا  مجلـس  در گرگان نماينده ،يشوشتر يمحمدعل سيد مثال، عنوان به. است نداده
  :گويد يم پنجم مجلس ۱۹۸ جلسه در ،يمل

 منتشـر  مملكـت  ايـن  تـوي  چيزهـايي  يـك  سـعود،  ابن نماينده قول از سيم بي اخيراً« 
 دولـت  محترم رئيس كه محترمي كميسيون است، نشده واقع قضايا اصل حقيقتاً اگر. كردند
 تكـذيب  را قضـيه  ايـن  محترم كميسيون كرد، معين مجلس و است كرده اظهار است، آمده
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 مسـلمانان  در كه احساسي آن براي سياسي نظريات براي و است شده واقع اگر و بفرمايند
  26....»شود دراز مدينه و مكه به نبايد متجاسري و متجاوز هيچ دست كه شد توليد ديگر

  هند مسلمانان واكنش

 يمنشـ  ،يعلـ  شـوكت  يآقـا . گذاشت تأثير نيز هند در ايران، مجلس وقايع انعكاس
  :نوشت چنين ايران يزعما يبرا يا مراسله در هند، خالفت يمركز كميته يافتخار
 را ملـك  كشتي سكان متديني، شجاعِ نيرومند تواناي مرد اسالمي، كشور هر در اينك« 

 چنـين  كـه  وقتـي  واقعاً دهد، مي سوق شكوه و جالل مقصد سوي به را آن و گرفته كف در
 كـه  كنـيم  مـي  مشـاهده  و شـنويم  مي خود ايراني برادران به راجع خوبي تفاصيل و مطالب
 هرگونـه  بـه  وطـن،  ترقـي  بـراي  انـد  شـده  حاضـر  و نموده برون سر از را ديرين رخوت

 از كنفرانسي... عنقريب... گنجد نمي وصف به ما خوشوقتي و مسرت نمايند، قيام فداكاري
 تربيـت  و نـور  سرچشـمه  مقـدس،  حجـاز  اينكه براي و داد خواهيم تشكيل دنيا مسلمانان
 ممالك جميع از شود، محو آن از غيراسالمي نفوذ امارات و عاليم آخرين و گردد اسالمي
 گسـيل  آن در حضـور  بـراي  را خـود  مسـؤول  نمايندگان كه كرد خواهيم دعوت اسالمي

 و مسـاعدت  و كمـك  با منتخبه حجازيان از اسالمي، جمهوري يك خواهيم مي ما... دارند
  27».بچرخاند را عادي داخلي امور اداره اسالميه،) كنفرانس( مؤتمر مشورت

   يايران حجاج و اتباع سرپرست

 .ش.  ه۱۳۰۳ تيرمـاه  شانزدهم تاريخ در حجاز، در يهاشم حكومت سقوط آستانه در
ـ  حجـاج  و اتباع سرپرست سمت به الدوله منتخب  گرديـد،  مكـه  وارد و منصـوب  يايران

 مقـدس  امـاكن  تخريب بر يمبن ياخبار انتشار و عبدالعزيز آمدن كار يرو از پس ليكن
 بـه  ايـران  خصـوص  بـه  ياسـالم  يكشورها در كه يهاي ينگران و مدينه و مكه شهر دو

 ايـن  عبدالعزيز نداشت، را الزم استقرار سعوديان حكومت هنوز كه آنجا از و آمد وجود 
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  يپيگيـر  يبـرا  را ينماينـدگان  تـا  خواسـت  يم ياسالم يها دولت از و تكذيب را اخبار
 از مركـب  يهيـأت  كـه  بود يكشورهاي اولين جمله از ايران. دارند اعزام حجاز به موضوع

 حجـاز  بـه  هويـدا  خـان  اهللا حبيب و) مصر در ايران مختار وزير( السلطنه جالل غفارخان
  28.گرديد جده وارد .ش.   ه۱۳۰۴/ ۶/ ۲۴ تاريخ در هيأت اين و كرد اعزام

 اظهـار  هويدا گزارش براساس و آورده عمل به هيأت اين از يگرم يپذيراي عبدالعزيز
  :دهد يم نشان خود از ايران با ينزديك به يزياد تمايل
 العـاده  فـوق . شـد  مالقـات  سـعود  ابـن  با دفعه دو و متوقف بحره در روز شبانه يك«...  

 و كـرد  مـي  عليـه  دولـت  بـه  تقـرب  بـه  ميـل  اظهـار  خيلي دفعه هر و نمود محبت و احترام
 مـن  نـزد  احسـاء  و نجـد  در شـيعه  هـزار  سي قدر به و همجواريم ايران دولت با ما: گفت مي

 افتـرا  و تهمـت  اكثـر  دهند، مي شهرت ما حق در آنچه نماييد، آنها تحقيق از توانيد مي هستند،
 بـه  صـريحاً  من! است دروغ اند گفته آنچه كه ديد خواهيد رفته، مدينه به شما شاءاهللا ان. است
 و مـال  و جـان  بـه  را شريفين حرمين من كه بنويسيد عليه دولت به هم شما و گويم مي شما
  29».تاس بوده من ورود از قبل نيز مكه مهدومات. ام حارس و حافظ خود اوالد

 مالقات در ليكن داده، نسبت ديگران به را قبور تخريب موضوع اينجا، در عبدالعزيز
 هـا  يوهـاب  ،يبلـ «...  :كند يم اظهار چنين عبدالعزيز داشته، عبدالعزيز با هويدا كه يديگر
 حـديث  را »الدوارس خيرالقبور« و دانند يم بدعت و ندارند ها قبه و قبور تعمير به اعتقاد
 كمـال  با نيز حاليه و ام كرده يجلوگير فوراً خودم، ورود از بعد هذا مع. شناسند يم معتبر
 امـور  در و بفرسـتند  را خـود  يها نماينده ياسالم ملل و دول كه منتظرم الحاح و اصرار
 سهل كنم، ينم مخالفت شوند، مصمم اگر نيز قبور اين تعمير يبرا و دهند يقرار حجاز
  .»...كرد خواهم مساعدت است،

 شيعي رعاياي هزار سي ـ  بيست قريب«...  :گويد مي نجد شيعيان درباره همچنين وي
 راحتـي  و آسودگي و آزادي نهايت در همگي كنيد، سؤال دارم، احسا و نجد در مذهب،
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 آنها نبوده بر غيرمذهبي، نه و مذهبي نه فشاري، هيچ و هستند خود كار و كسب مشغول
  30....»نيست و

 در كـه  يمشـكالت  لحـاظ   بـه  عبدالعزيز گذشت، پيشين يها گزارش در كه همانگونه
 تخريـب  بـه  وهابيان اعتقاد بر يپافشار ضمن كند يم تالش بوده، رو روبه آن با راه آغاز
 بـه  ياسـالم  يكشورها نمايندگان آوردن با و داده نسبت ديگران به ينوع  به را آن قبور،
 اسـتقرار  يسـو  بـه  آرام آرام ،يكش وقت با و كند تالش خويش حكومت تثبيت در حجاز

  .بردارد گام خود حكومت

   ديدگاه دو

 از دفـاع  كميسـيون « عنـوان  بـا  يكمسـيون  تشكيل با رابطه در يموجان يسيدعل يآقا
 در مشـخص  ديـدگاه  دو :نويسـد  يم شد، تشكيل مدرس اصرار به كه ،»شريفين حرمين

  :خورد يم چشم به ايران عهد آن يسياس رجال ميان
 نماينـدگان  خواهـان  كـه  داشت، قرارآنها  رأس در مدرس حسن سيد كه يگروه. ۱
  .بودند ها يوهاب اقدامات با مقابله و شريفين حرمين حفظ منظور به مسلمان دول

 از و داشـتند  قـرار  كشـور  يسياسـ  -يادار اركـان  رأس در كه يكسان دوم، گروه. ۲
 هـا  يوهـاب  توسـط  كه ،ياسالم خالفت كنفرانس به يا نماينده اعزام بر يمبن هويدا نظريه
  .نمودند يم يجانبدار شد، يم برگزار
 بـاب  دوم دسـته  نبودنـد،  هـا  يوهـاب  يشناساي به حاضر يحت اول، گروه كه يحال در
  .بودند گشوده نيز را ايشان با مراوده و مكاتبه
 دوره متأسـفانه  لـيكن  شـود،  تمـام  مجلسيان نفع  به آشكارا تا رفت يم يروياروي اين

 اتمـام  بـه  .ش  ه۱۳۰۴/ ۱۱/ ۲۲ شـنبه  پنج ظهر از بعد ۳/ ۵ ساعت در يگذار قانون پنجم
 إِلَيـه  إِنَّـا  و للَّـه  إِنَّـا «...  :نوشـت  مجلـس  دوره ايـن  پايـان  درباره ناهيد روزنامه و رسيد

ونيباشـ  يمتـول  طـرف  از وصيت، مطابق مرحوم، مخازن و اثاثيه و دوالب و در ...راجِع 
  .»واسعة برحمة عليه رحمةاهللا. شد موم و مهر كيخسرو ارباب يآقا دوم،
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  ها يسعود با يهمكار عدم

 متأسـفانه  و شـود  كاسـته  مدرس هاي فعاليت امكان از عمل، در تا شد سبب حادثه اين
 فتـرت،  دوره ايـن   طـي  الزم، مـدارك  و اسـناد  فقـدان  و مطبوعات شديد سانسور دليل به 

 پراكنـده  اسـناد  اي پـاره . گردد مي رو روبه مشكل با است، داده رخ آنچه قضاوت و ارزيابي
 اسـت  واقعيـت  ايـن  مبين ايران، اسالمي جمهوري خارجه امور وزارت بايگاني در موجود

 همـين  و گرفتـه  شـدت  اسـالمي  خالفت كنفرانس در حضور با مدرس مخالفت ظاهراً كه
 فتـواي  انتشـار  بـا  31.است بوده شده نيز ديگر كشورهاي از برخي شيعيان ترديد سبب امر

 و مقدسـه  امـاكن  زيـارت  عـدم  و قبـور  ويرانـي  وجـوب  بر داير وهابي، علماي از جمعي
 تـا  شـد  سـبب  و فراگرفـت  را اسالم جهان نفرت، و خشم از موجي ايران، به آن انعكاس
. بپوشـند  چشـم  كنفـرانس  در حضـور  از مدرس، دعوت به مسلمان، كشورهاي از بسياري

 بشـود؛  اسـالمي  دول و ملل طرف از حقيقي اجتماع كه كنم نمي تصور بنده« :بود گفته وي
 بـرود،  كسي  رود نمي وگمان اند نداده) سعود ابن( او به جواب هنوز حال به تا سوريه مثالً از

 و فلسـطين  و عراق از... شده حاضر انجمن در هستند مكه در كه هايي سوري از اينكه مگر
  ».تنيس آثاري هيچ هم غير و افغان و تركيه و تونس و ريف و الجزاير

/ .ق.  ه۱۳۴۴ قعـده  يذ اول در خالفت كنگره گرفت، صورت كه يهاي تالش با ليكن
 ،يخالـد  خليـل  شـيخ  دوم، جلسـه  در. شد آغاز اندك يگروه حضور با م۱۹۲۶ مه ۱۳

 يكشـورها  سـاير  بـا  اتصـال  و ارتبـاط  خصـوص  در كـرد  پيشنهاد سوريه القضاة قاضي
 نجـف  يعلما كه بود جريان در كنگره هنوز اما. شود مذاكره ايران خصوص  به مسلمان،

  32.اند نموده حمله بقيع به وهابيون دادند اطالع

   شريفين حرمين كميسيون تشكيل

 در اي جلسـه   تشـكيل  بـا  مدرس، جمله از تهران؛ علماي از جمعي خبر، اين نتيجه در
 در آمـده  پـيش  وقـايع  به رسيدگي براي كميسيوني تا گرفتند تصميم خويي جمعه امام منزل
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 بهبهـاني،  تهران، جمعه امام خويي، جمعه امام مدرس، حسن سيد حضور با مجلس، محل
 الدولـه،  وثـوق  الممالـك،  مسـتوفي  كرمـاني،  محمدرضـا  ميرزا حاج خراساني، زاده اهللا آيت

 موجـود  هاي پرونده بررسي با و شود تشكيل السلطنه احتشام و مشيرالدوله السلطنه، محتشم
  .شود اخذ خصوص اين در الزم تصميمات شاه، دفتر و خارجه وزارت در

 بـه  مـدرس  كه است جلسه اين در و شد تشكيل بعد روز كميسيون، اين جلسه نخستين
  .گردد وزرا رياست مقام دار عهده حساس شروط اين در تا كند مي پيشنهاد الممالك مستوفي

 تمـام  كـه  بود دربار وزارت به يا ابالغيه صدور تكليف، كميسيون ديگر مهم تصميم
 تنهـا  را حـرمين  به مربوط امور تمام تا كرد يم مكلف را خارجه امور وزارت يها بخش

  .دارند يمجر كميسيون اطالع از پس
 از و شـود  تبـديل  شـريفين  حـرمين  دفاع كميسيون به كميسيون، نام تا شد مقرر همچنين

  .آيد عمل  به دعوت جلسات، در حضور براي نيز ممتازالدوله و مستشارالدوله مخبرالسلطنه،
. كرد آغاز را يا گسترده فعاليت كميسيون، اقدامات به نسبت واكنش در يوهاب دولت

 و منتشر مصر يها روزنامه در يمفصل شرح المنار، مجله امتياز صاحب رضا، رشيد شيخ
 دريافـت  طـال  ليـره  ۴۰۰۰ خدمت اين مقابل در و كرده ياد زندقه به ايران هيعلّ دولت از

 دايـر  معظمـه  كعبـه  صحن در يمفصل درس مجلس و شد متوجه معظمه مكه به نموده،
  .گرفت دست به را سعود ابن اراده كرده،

 چـرا  بـود،  مدرس يرهبر به ايران، يمذهب جناح متوجه بيشتر تبليغات اين تند يرو
الً كـام  سـعود  ابـن  و يپهلو دربار روابط كه است حقيقت اين نمايانگر اسناد، يبررس كه

  .است بوده دوستانه
 شـوكت  قـوي  حضـرت،  اعلي بندگان، تاجگذاري موقع در: «است آمده اسناد از يكي در

 جـاي  به  عليه دولت اولياي. بود نموده عرض تبريك تلگراف سعود ابن شاهنشاهي، همايون
 نجـد  سـلطان  بـه  دربـار  توسـط  به يا خارجه امور جليله وزارت توسط به را آن جواب اينكه
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 كـه  فرمودنـد  اعـزام  مكـه  بـه  رسمي مأموريت با را) هويدا( الملك عين فرمايند، آقاي مخابره
  33».نمايد ابالغ سعود ابن به را همايوني مظاهر مهر خاطر محظوظيت مراتب

 واقعـه،  اين درباره ياصول موضع يك اتخاذ يبرا ايران، يسياس رجال ميان در ترديد
 دادن قـرار  فشـار  تحـت  بـا  مـدرس،  يرهبـر  بـه  كميسـيون . كـرد  يم پيدا شدت آن هر

 ياهـال  بـه « عنوان تحت ياعالن انتشار به تا واداشت را او الوزرا، رئيس الممالك، يمستوف
 اقـدامات  بـه  خـود  دولـت  يرسـم  اعتـراض  ،»شـود  يم اعالم مسلمين عموم و مملكت

 در كـه  كند يم تقاضا اسالميه ملل تمام از اعالميه اين در دولت. نمايد آشكار را ها يوهاب
  34.نمايند تسويه و حل را شريفين حرمين مقدرات ياسالم ملل ،يعموم تجمع يك

 اين در بود، شده تشكيل شريفين حرمين كميسيون موازات به كه نجف علميه هيأت
 عمليـات  از انزجـار  ضـمن  ديگـران،  و مـدرس  حسن سيد يبرا يتلگراف ارسال با زمان

  .نمايد يم اعالم اسالم نواميس حفظ يبرا را خود يآمادگ وهابيان،
 شـرح  رفته، منبر بر تهران مروي مسجد در مجلسي برگزاري با وقايع، اين پي در مدرس

  .شود مي اسالمي جامعه اتحاد خواهان داده، ها وهابي سخيفه عقايد و فجايع از مبسوطي
 فكـر  كماكـان  موجود، يداخل مشكالت رغم يعل و يگذار قانون ششم دوره افتتاح با

  .باشد يم شريفين حرمين موضوعِ يگير يپ اطرافيانش، و مدرس ذهن و
 به نسبت مسلمان ملل يتوجه يب به اشاره با خود، دستور از پيش سخنان در يبهبهان
  :گيرد يم نتيجه چنين كفار، تهديدات

 مسـلمانان  از يـك  هـر  قلـوب ! ؟...مسـامحه  كي تا! اعتنايي؟ بي تاكي! حالي؟ بي كي تا«
... اسـالمي  ملـل  بـه  جديـدي  صـفوف  يك خواهند مي)...! اند كرده( خون از مملو را ايراني

 فـرق  جميـع  از مـذهبي،  نظـر  نقطـه  از هـم  و سياسـي  نظـر  نقطه از هم كه ايران ،...بيفزايند
 هـا،  متـولّي  هـا،  مقـي  سـرها،  بـاال  آقـا ! است؟ حال چه در باشد، عالقمندتر بايستي اسالمي

 نـاچيز  را ديگران و چيز همه را خود هميشه كه آنها باألخره اختيارها، صاحب سياستمدارها،
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 مديـد  مـدت  ايـن  در حياتي، موقع اين در ديانتي، و سياسي مهم موقع اين در شمارند، مي
 مشغول نفر چند خيال، بي جماعتي تكذيب، مشغول جمعي! اند؟ كرده چه) سال يك تقريباً(

 مـذاكره  مشغول: گفتند پرسيدم، هركس از. و برخاستند گفتند و نشستند كار؟ چه ولي كار،
  !».فايده بي و خالي حرف! اند زده حرف! اند؟ كرده چه تاكنون خالصه. هستيم
 كنفـرانس  يـك  انعقاد براي را مسلمان كشورهاي نمايندگان با مذاكره پيشنهاد سپس او

 دو قيـد  بـا  پيشـنهادي  و شـود  مشـخص  حجـاز  سياسي آينده آن در تا دهد مي المللي بين
 حـرمين  دفـاع  كميسـيون  كـردن  قانوني واقع در پيشنهاد اين. كند مي مجلس تقديم فوريت
 نماينـدگان  از بعضـي  و الـوزرا  رئيس شديد العمل عكس با او پيشنهاد ليكن است، شريفين

 سـازد  مي روشن مجلس، مذاكرات دستنويس فرد به منحصر نسخه بررسي. شود مي رو روبه
 نطـق  حتي نظميه،« است؛ شده مي اعمال مطبوعات بر شديدي سانسور سازمان، اين در كه

 ايـن  كـارش  فقـط  نظميـه . شـود  نوشته ها روزنامه در گذارد نمي و كند مي سانسور را وكال
  35.بكند سانسور شود مي نوشته هرچه كه كند درست سانسور اداره كه است

 كميسـيون،  ياعضـا  يفشـار  پـا  و »دسـتور  از قبـل  مذاكرات تعقيب« اثر بر سرانجام
 مجلـس  در واحـده  مـاده  عنـوان  بـه  مـدرس،  جمله از تن؛ ۲۲ يامضا با يبهبهان پيشنهاد
 انجـام  يتوانـاي  كميسـيون  آيـا  كـه  نماينـدگان،  يبعض مخالفت رغم يعل. شود يم مطرح
  :گويد يم واحده ماده از دفاع در مدرس خير؟ يا دارد را يعمل ياقدام
 بايـد  و عظمتاً و سياستاً است؛ نافع خيلي ايران مملكت براي از كه است اين ما عقيده«

 جهـت  بـه  اسـت  ايـران  دادن مركزيت اخري، عبارت به كه برآييم مسأله آن انجام صدد در
 مركزيـت  بـراي  است، اسالم بزرگ دولت كه ايران ليكن داريم، شركت همه ما. مسأله اين

 اسـت  اولـي  و احـق  ملي شوراي مجلس البته است، تمام نظر منظور كه مسأله اين به دادن
 يـك  اش نتيجه بزرگي اين به مسأله اين بگويم توانم نمي اما... كند شركت مسأله اين در كه

 سـال  دو سـال،  يـك  بايد كه است بزرگ قدري به مسأله. شود مي ساله يك دوماهه، و ماهه
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  36».مبگيري خوبي نتيجه) نيستيم نااميد( الرحمان شاءاهللا ان تا كرد تعقيب هم
 تصـويب  بـه  واحـده  ماده اين كه دارد آن از حكايت موجود، ناقص مدارك و اسناد

  مـاه  يـك  تقريباً كه يطور به آمد، وارد مجلس جناح اين بر يزياد فشار ظاهراً اما رسيد،
) يشـهيدمطهر ( سپهساالر مدرسه راه در .ش  ه۱۳۰۵/ ۸/ ۷ تاريخ در مدرس اين، از پس

 جلسـه  ۱۰ در الاقـل  نتوانسـت  امـا  برد، در به سالم جان توطئه اين از اگرچه و شد ترور
  .يابد حضور مجلس

 از ياطالعـ  ديگـر  واقعـه،  ايـن  از پـس  تا شده سبب مدارك و اسناد فقدان متأسفانه
  .باشيم نداشته اختيار در مدرس يها فعاليت و كميسيون اقدامات نتيجه

ـ  تاريخ كه سند يك تنها  يتاحـد  اسـت،  ش.  ه ۱۳۰۵/ .ق.  ه۱۳۴۵ سـال  آن، يتقريب
 ييك از ،يزنجان يمهد ميرزا سند، اين در. كند يم روشن را مدرس جناح بر حاكم فشار

 از ياقـدام  يـك  چنانچه: «كه كند ابالغ مدرس به را او پيام تا خواهد يم) تهران( تجار از
 خواهـد  مفاسـد  توليـد  موجب و مسلمين يسرشكستگ اسباب نشود، ايران دولت طرف

 حملـه ( قضـيه  ايـن  ترسـم  يم ،يتعال اهللاشهد ...نوشتم محرمانه شما به را كاغذ اين. شد
  ».دشو مسلمين يتباه موجب بالمره و شود تعاقب) ها يوهاب

ـ  نگارش به تنها نامه، اين حاشيه در مدرس  نشـانگر  خـود  كـه  كنـد  يمـ  بسـنده  يبيت
  :است پرده پشت مسائل و موجود يها يدشوار

ــت    ازازازاز ــتقيامـ ــتقيامـ ــتقيامـ ــري    قيامـ ــريخبـ ــريخبـ ــريخبـ ــي    خبـ ــيمـ ــيمـ ــيمـ ــنوي    مـ ــنويشـ ــنويشـ ــنويشـ         37373737!!!!داريداريداريداري    بــــرآتشبــــرآتشبــــرآتشبــــرآتش    دوردوردوردور    ازازازاز    دســــتيدســــتيدســــتيدســــتي        شـ

  حجاز بر عبدالعزيزتسلط 

 در و شـد  مسـلّط  حجـاز  بر عبدالعزيزالً عم قدرت، از يعل ملك يگير كناره از پس
  :كرد صادر شرح اين به يا اطالعيه ش.  ه ۱۳۰۴ ماه يد ۱۷ تاريخ
 خيـر  يعلـ  نسـلّم  و نصلّي و نشكره و نحمده  للَّه الحمد ��� .  الرحيم الرحمن اهللا بسم«

  .سلّم و صحبه و آله و عليه اهللا يصلّمحمد  سيدنا مخلوقاته  أشرف و أنبيائه
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 يبـرا  آنكـه  تـا  انـد  شنيده نزديك و دور ما، با را پسرانش و حسين يقضايا بعد، اما
 ناچـار  ناشايسته، اعمال از يجلوگير و مقدسه بالد از دفاع و بالدمان و حيات از مدافعه
 بـالد  رئـوف،  خداوند فضل به و كرديم اتفاق راه اين در مال و جان با و كشيده شمشير

 بوديم مصمم نموديم، مبادرت كار اين به كه يوقت از و شد حاصل آنجا در امنيت و فتح
 مقدسه بالد اين آينده به راجع است، آن از يركن حجاز اهل كه ياسالم عالم كه را آنچه
 ياسـالم  مجمـع  كـه  نمـودم  دعـوت  را مسـلمانان  عموم مكرر و شود اجرا نمايند حكم

 و عـام  دعـوت  بـه  سـپس . دارنـد  مقرر است بالد اين آينده مصلحت آنچه داده، تشكيل
 اسـالم  شـعب  و هـا  حكومـت  بـه  .ق.  ه۱۳۴۴ يالثـان  ربيـع  ۱۰ تاريخ به پرداخته، خاص
 گذشـت،  مـاه  دو. شـد  فرسـتاده  ـ  يافت انتشار نيز عالم جرايد در چنانكه ـ  جات نوشته
 بتوانـد  آنچه ـ  فيها اهللا بارك ـ  او و هند در خالفت جمعيت جز نرسيد، ياحد از يجواب

 حجـاز  در قضيه اهللابحمد چون و .نمايد يم و نموده اجرا حجاج آسايش و يخوش يبرا
 آزادانـه  و آمدنـد  يـك  يـك  و دسـته  دسـته  حجـاز،  ياهال و كرد پيدا خاتمه منصوريت با

 قبـول  جـز  يا چـاره  و نمودنـد  درخواسـت  بـود،  شده وعده چنانكه را مملكت تشكيل
  .نيافتمآنها  مكرر يها خواهش
 قسـم  هـر  كـه  ننمـود  ياقـدام  و تصـميم  مهم، موقعِ اين در اسالم عالم آنكه از پس

 جـز  يقصـد  مـا  و شد داده آنان به يآزاد لهذا دارند، مقرر خود را بالد اداره خواهند يم
  تَـْوفِيِ%  مـا وَ ( نـداريم؛  امكـان  قدر به اصالح

�
ـُت  َعلَْيـهِ  بِـاهللا إِال

ْ ْـهِ  وَ  تََو�1 غِيـُب  إ2َِ
ُ
 39و 38.)أ

  ۱۳۴۴ الثانيه يجماد ۲۲ / سعود آل الفيصل عبدالرحمن بنا عبدالعزيز

   يسعود دولت ابالغيه

 تشـكيل  يسـعود  دولـت  رسـماً  .ق.  ه۱۳۴۴ يالثان يجماد ۲۴ تاريخ در آنكه از پس
  :نمايد يم صادر شرح اين به يا ابالغيه شود، يم
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
   متحابه يها حكومت به يپادشاه ابالغيه

 طبـق  بـر  حجاز، در ما يپادشاه به و اجتماع حجاز اهل پروردگار، عنايت و فضل به
  كـه  يمـوروث  حكومت تأسيس و راشدين يخلفا و 9رسول حضرت سنت و اهللا كتاب
 اقدسـش،  ذات بر لتوك و خداوند اميد به و كردند بيعت باشد، حجاز اهل با حجاز امور
 پـس . داريـم  يتعـال  و تبـارك  خداوند ذات از استعانت و استمداد و نموديم بيعت قبول
ـ  و امنيت يبرا و باشد يم »و ملحقاتها نجد سلطان و الحجاز ملك جاللة« ما لقب  يراحت

 نهايـت  زائـرين،  و حجـاج  عمـوم  و بـالد  ايـن  سـاكنين  يخوش و سعادت و گشايش و
 امـور  جريـان  از و آيد عمل  به است ياسالم عالم منظور آنچه عنقريب و داريم كوشش
 معاونـت  امـر  ايـن  انجـام  در مـرا  كه نمايم يم مسألت خداوند از و شوند خشنود حجاز
  ملحقاتها و نجد سلطان و الحجاز ملك//   التوفيق يول إنّه و».دفرماين

  حجاز به سفر ممنوعيت

 عمـل  مقابـل  در را ياسـالم  يكشـورها  كـه  بـود  جهـت  بـدين  عبدالعزيز اقدام اين
 رغـم  يعلـ  لـيكن  كند، يسعود با ارتباط يبرقرار به ناگزير را آنان و دهد قرار شده انجام

 موجـب  مختلـف  يكشـورها  يهـا  ينگران و عربستان از واصله يها گزارش و اخبار آن،
 رفـتن  اجازه نيز انگليس دولت و كند منع مكه به رفتن از را مسلمانان مصر، يمفت تا شد
.ش   ه۱۳۰۴ اسـفند  يـازدهم  جلسه در هم ايران دولت و نداد هند مسلمانان به را حج به

 آسـايش  و امنيـت  از دولـت  كه برسانيد عامه اطالع به است يمقتض«...  :كرد اعالم خود
  40».دنماين يخوددار حج از امسال كه كند يم توصيه و است نگران حج در حجاج
 بـه  صـريحاً  ،يرسـم  يا اطالعيـه  صـدور  با ايران دولت.ش   ه۱۳۰۵/ ۴/ ۱ تاريخ در

 اعمـال  و اعتـراض  بقيـع  ائمـه  قبور و ياسالم اماكن تخريب در يسعود دولت اقدامات
  .نمود محكوم را وهابيان
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  :است شرح اين به اطالعيه متن
 عـالم  به نسبت كه تجاوزاتي و شود تعديات مي اعالم مسلمين عموم و مملكت اهالي به«

 كـه  حرمتي هتك و اند آورده عمل به وهابيه طايفه قبل، مدتي از مسلمين، فرق عقايد و ديانت
 مسـلمين  تمـام  روحاني اتحاد مركز و مؤمنين كافه معبد و قبله كه شريفين، حرمين به نسبت
 از كـه  جسـارتي  و اسـت  سـاخته  نگران و را مضطرب مسلمين عموم اند، شده مرتكب است
 متـأثر  را مؤمنين قاطبه و رسيده ظهور  به بقيع در دين بزرگان متبركه بقاع به آنها نسبت طرف

  .باشد مي مملكت اهالي عموم خاطر معلوم است، نموده سوگوار و
 آداب مخـالف  كـه  گونه عمليات اين بر هميشه طايفه، اين تجاوزات بدو از ايران دولت

 طـرف  از اينكـه  تا نمود شديد اعتراضات است، تمدن اصول با مناقض و ديانتي حيثيات و
 كـه  تجاوزات و گونه فجايع اين كه شد مواعيدي ابراز طايفه آن رئيس سعود، بن عبدالعزيز

 نشـود؛ ولـي   تكـرار  و ارتكاب است، اسالم عالم ملي شعائر و عقايد به صريح احترامي بي
 قلـوب  كـه  رسـيد  ظهـور  آنهـا بـه   از خود مواعيد با منافي اخيراً عملياتي انتظار، برخالف
 بـراي  را سـعود  ابـن  دعوت ايران دولت كه گرديد سبب و نمود متألم و متأثر را اسالميان
  .نمايد رد و ندانسته قبول قابل حجاز عمومي مجمع در شركت
 نقـاط  آن ايمـان،  و عقيـده  روي از نفـوس  كرورهـا  كه مقدسه اماكن تجليل كه آنجا از
 و اسـت  اسالمي ملي شعائر از دانند، مي آسماني فيض منبع و رحماني انوار مهبط را شريفه

 ملـل  تمـام  و اسـت  ديانتي آداب و عقايد احترام عصر كه زمان، از برهه اين در مخصوصاً
تكريم و تعظيم را ديگران مذهبي معتقدات كه دارند سعي ملت، و قوم هر از عالم، نهمتمد 

 و دولـت  است بديهي. سازند منسوخ را ملل ساير ديني شعائر بر تحميل و تعدي و نمايند
 ملـل  بـه  نسـبت  كـه  معـدود  فرقـه  يك نمايد تحمل و نشسته ساكت تواند نمي ايران ملت

 و. نماينـد  تحميـل  اسـالم  عـالم  تمـام  بر را خود عقايد هستند، قليل اقل حكم در اسالمي
 و آثـار  بـراي  از حيـه،  ملل از هر يك كه عصري در. نيست تحمل و بردباري جاي حقيقتاً
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 باشـند،  ديگـري  ملـل  به منسوب كه هرچند صنعت، و شعر ارباب و بزرگان و حكما قبور
 فرقـي  نـژاد  و قوميـت  و مليـت  مـابين  لحـاظ،  اين از و شوند مي قائل احترامات هزارگونه

 و اوليـاي  هـدي  ائمـه  آثـار  خود، مبادي و تعاليم استمساك به فقط طايفه يك گذارند، نمي
  .سازند منهدم دارند، جاي نفوس كرورها قلب و روح در كه را خدا

 و نمـوده  تلقـي  جاهليـت  و توحش ادوار اعمال تجديد مقوله از را رفتار اين ايران دولت
 خطـاب  عـالم  مسلمانان قاطبه به حال، همان در. نمايد مي اعتراض شديداً فجيع كردار اين بر
 عمليـات  ايـن  از ممكنـه  وسايل به متفقاً اسالمي، عقيده وحدت حكم به كه، دارد مي اعالم و

 عـالم  تمـام  بـه  حقيقتـاً  شـريفين،  حرمين آنجا كه از و آورند به عمل جلوگيري تجاوزكارانه
 قبلـه  كه را مقدسه نقاط اين ندارد حق ديگر، ملت دون مسلمان ملت هيچ و دارد تعلق اسالم
 مـا  كَيـف  تصـرفات  داده، اختصـاص  خود به است اسالم روحانيت مركز و مسلمانان جامعه
  .كند تحميل ديگران عقايد بر را خود تعاليم اصول و نمايد يشاء

 ،ياسـالم  ملل يعموم مجمع يك در كه شود يم تقاضا اسالميه ملل تمام از بنابراين،
 تمام كه گردد وضع ينظامات و قوانين و نمايند تسويه و حل را شريفين حرمين مقدرات

 يآسـمان  فيوض و يروحان بركات از آزادانه بتوانند خود، مختصه عقايد برطبق مسلمانان
 فـيض  سرچشمه اين و شوند عمتمتّ و برخوردار طيبه مدينه و معظمه مكه مقدسه اماكن

  .سازد سيراب استثنا و تبعيض بدون را عالم مسلمانان طوايف تمام ياله سعادت و
 اجابـت  قبـول  سمع به را يمل و يدين يتقاضا اين ،ياسالم دول و ملل كه اميدواريم

 وارد لطمـه  آنـان  يمـذهب  شـعاير  و يملـ  مقدسـات  بر اين از بيش نشوند يراض و كرده
  الوزرا رئيس يوسف بن حسين/  ۱۳۰۵ تيرماه لاو 41».دآي

 يبـرا  اسـالم  جهـان  در يجد حركت گونه هيچ متأسفانه اطالعيه، اين صدور از پس
 پذيرد ينم صورت شده تخريب آثار حفظ و قبور ترميم پذيرش در سعوديان كردن وادار

 هفـتم  شـب  در كـه  يشـكل  بـه  يافته، افزايش شيعيان بر يسعود دولت فشار نتيجه در و
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 يعـزادار  يبرگـزار  محـل  بـه  سـرباز  يتعداد با يسعود شرطه مدير .ق.  ه۱۳۴۷ محرم
 حجـاج،  سادات از يسيد و كند يم غارت را آنجا وسايل و اسباب و حمله ايران شيعيان

 و 42.بـرد  يمـ  زنـدان  بـه  زجركشـيده  و اهانـت  كمـال  با را باقر محمد سيد يحاج نام به
  .شود يم بيشتر روز روزبه يايران حجاج به نسبت يسختگير

  :است آمده چنين ،.ق   ه۱۳۴۷ محرم ۲۸ تاريخ به جده، در ايران كنسولگري گزارش در
 بسـيار  ايرانـي  حجاج با مكرمه، مكه در و منوره مدينه در حجاز حكومت مأمورين«... 

 9پيغمبر حضرت زيارت خودشان آزادي، به حجاج كه گذاشتند نمي و كردند سختگيري
 ابـداً  بـود،  داده حكومـت  كه هايي وعده و بياورند عمل به بقيع در :اطهار ائمه زيارت و

  .نمايد مي گيري سخت خيلي پيشتر، خالف به بلكه نگذاشت، اجرا موقع
 مـأمورين  واسـطه  بـه  معظمـه  مكـه  در را همـه  كه را، يايران حجاجِ اموات متروكات

 تـأمين  يبـرا  از لهذا ...اند نفرستاده يقنسولگر جنرال به تاكنون اند، كرده ضبط المال بيت
 مانند كه است آن بهتر حجاز، قطعه در ايران عليه دولت يرعايا يمذهب شؤون و حقوق

 كـس  هيچ كه فرمايند صادر مؤكده اوامر ايران عليه دولت اشد، طور به بلكه گذشته، سال
ـ  تـا  فرمايد مقرر سخت قدغن و نيايد حجاز به ايران از  فيـه،  مختلـف  مسـائل  كـه  يوقت
 شـؤون  و حقـوق  حفـظ  جهـت  بـه  كافيـه،  تأمينات و شود تسويه اكمل و احسن طور به

 جهت به. شود گرفته صحيح قاعده يك تحت حجاز در ايران عليه دولت يرعايا يمذهب
  .رسيد عرض به يعال اجل خاطر استحضار
   يالر يمحمدعل/  ايران علّيه دولت يقنسولگر جنرال وكيل

   توطئه يك شروع

 يكـي  براي ايران دولت اگر مصر، در ايران سفارت از 43پيرنظر حسين گزارش براساس
 شـرايط  قبـول  بـه  حاضر حجاز حكومت حتماً كرد، مي منع را حج به رفتن ديگر، سال دو

 هـم  و گرديـد  مـي  مزاحمت رفع ايراني زائران براي هم نتيجه، در و شد مي ايران پيشنهادي
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  .آمد مي دست به امتيازاتي آمده عمل به هاي خرابي و قبور تعمير به نسبت
 مـراوده  اولـين .ش   ه۱۳۰۸ خـرداد  در و پـذيرد  ينمـ  صورت كار اين متأسفانه ليكن

 همـين  شـهريور  در و گرفتـه  صورت عبدالعزيز حكومت و ايران ميان ديپلماتيك يرسم
 اهللا حبيـب .ش   ه۱۳۰۹ سال فروردين در و امضا حجاز و ايران ميان مودت معاهده سال،
  .شود يم جده وارد كاردار سمت با و ايران نماينده عنوان با هويدا

ـ  در را عبدالعزيز حكومت تقويت ينوع به كه عربستان، در ايران سفارت تأسيس  يپ
 كفيـل  قـول  از ،يو با مالقات از پس هويدا كه بود مهم عبدالعزيز يبرا يحد به داشت،
  :نويسد يم خود گزارش در خارجه وزارت
 نديـده  مسـرور  و شـاد  درجـه  ايـن  تـا  را حضرت ياعل وقت هيچ كه كرد ذكر و«... 

 و يشـاد  اظهـار  يشاهنشـاه   همـايون  ناصـر  وصول و شما مالقات از امروزه كه بوديم
  44....»فرمودند يم يعلن سرور

  هويدا اهللا حبيب مأموريت

 بـه  نيـز  حجـاز  دولـت  لـذا  و داشته يمهم نقش ارتباط اين ايجاد در هويدا اهللا حبيب
 نگـاه  خرسـند  و يراضـ  را او هميشـه  كه دهد يم دستور خود خارجه وزارت مسؤوالن

 يتقاضـاها  و مطالب تمام و نشود فراهم او يبرا يدلتنگ و خاطر تكدر اسباب كه دارند
  45!دهند انجام فوريت به را او

 وضـعيت  يبررسـ  يبـرا  ايـران  نماينـده  دو از ييكـ  هويدا اهللا حبيب اينكه به باتوجه
 براساس يو ديگر، يسو از و بوده مقدسه اماكن تخريب و ها يوهاب حمله اثر در حجاز
 است آن يگويا همه 46است، بوده شده شناخته بهائيان از و بهائيت مسلك يدارا اسناد،

 مهـم  مسأله اين گرفتن ناديده در مؤثر ينقش يپنهان صورت  به ايران نماينده متأسفانه كه
 ما: «... گويد يم هويدا به عبدالعزيز ملك كه شود يم تقويت يزمان نكته اين. است داشته
 وقـت  هـيچ  ندانيد، اجانب نمايندگان ساير مثل را خود نيز شما دانيم، يم خود از را شما
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 مـا  ديـدن  بـه  مالحظه، هيچ بدون داريد، ميل كه هروقت نيست، اجازه تحصيل به لزوم
  47....»هستيم شما مالقات آماده هميشه ما جا، اين در چه مكه در چه بياييد،
 زمينـه  در .ق.  ه۱۳۴۸ االول ربيـع  ۲۰ تـاريخ  در ،)بغـداد  چـاپ ( الـوطن  روزنامـه  در

 خـان  اهللا حبيـب  ايـران،  نماينـده  دربـاره  ايـران  توسـط  حجاز دولت شناختن رسميت به
  :نويسد يم هويدا به معروف الملك عين

 يخوب به را مملكت زبان اينكه بر عالوه و است آگاه قضايا اين بهالً كام مشاراليه«... 
آنهـا   نـزد  شخصـاً  و است حجاز حكومت رجال و عبدالعزيز ملك اعتماد محل داند، يم

 و حـل  دلخـواه  طـور  بـه  را مسأله سمت، اين به او تعيين كه است يبديه و است محترم
  48!»نمايد يم تسويه
 تخريـب  مسـأله  به اي اشاره هيچ كشور، دو ميان شده امضا مودت، عهدنامه سوم ماده در

 49.انـد  گذشـته  آن كنـار  از راحت تأسف كمال با و نشده بقيع ائمه قبور و اسالمي آثار هدم و
  .است بوده كار به مشغول در حجاز ايران نماينده عنوان به.ق.   ه۱۳۵۳ سال تا هويدا

 تـالش  ها، يخراب ميزان از اطالع كسب يبرا مدينه، به مأموريتش در هويدا اهللا حبيب
 تبرئـه  ،ينـوع   بـه  را وهابيان نموده، يتلق كمرنگ بسيار را مهم حادثه اين تا كرده يجد

  :است آمده چنين يو گزارش در. نمايد
 قبـه آنجـا   از و رفتـيم  بـاال  پلـه  يس و يكصد كرديم، صعودمطهر  قبه مناره يباال... 
  ).است غيرممكن قبه يباال صعود زيرا( نموديم زيارت را مطهر
 انـدكي  و نمـوده  اصـابت  مطهـر  قبـه  به تفنگ گلوله پنج فقط كه نموديم آنجا مشاهده از

 از هـا  گلوله اين كه كرد حتم شود اوالً نمي! است نيامده وارد خرابي ابداً و است كرده سوراخ
 عمـدي  اسـت  واضـح  باشد، آنها بوده طرف از اينكه برفرض ثانياً! است بوده ها وهابي طرف
 دليـل  و! اسـت  كـرده  اصابت مطهر قبه به خطاًء همديگر به تيراندازي اثناي در و! است نبوده

 در هـم  ها وهابي و است بزرگ و عظيم خيلي مطهر مرقد قبه كه است اين نظريه اين صحت
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 قصـد  اگر است؛ بوده هزار چهار ـ  سه از بيش تعدادشان و اند بوده شهر قلعه و دروازه پشت
  !رسيد مي مطهر قبه به گلوله هزار سه اقالً دو داشتند، مي اصابت
 -چهـار  آثـار  همچنـين  و بود مطهر قبه يرو در تفنگ گلوله پنج آثار فقط هرحال به

  .بود بيت اهل قبه بر گلوله پنج
 هـا  ايـن  كه گفت و داد بنده به و آورده گلوله عدد چهار ـ  سه نيز مقدس حرم باشي خادم

. اسـت  رسـيده  مقدس قبه به كه است هايي گلوله از كه كند مي تصور و يافته حرم بام روي را
  50....»بماند محفوظ معارف وزارت موزه در كه نمود خواهم تقديم آنها را فدوي

  هويدا گزارش كامل متن

  :گردد يم تقديم شرح اين به گزارش كامل متن خوانندگان، بيشتر اطالع جهت
  ۱۳۰۴ ديماه ۱۱: سند تاريخ

  هويدا اهللا حبيب: فرستنده
   خارجه امور وزارت: گيرنده

  حجاز وقايع باب در گزارش: موضوع
  ۲۱۱: نمره
   شوكته دامت خارجه امور جليله وزارت منيع مقام

 مطـابق  ،۱۳۰۴ مهرماه ۱۵ روز متبوعه، جليله وزارت يتلگراف متعدده اوامر حسب بر
 در مصـر  مختار وزير غفارخان، جناب معيت درآنجا  از و مصر به شام از ۱۹۲۵ اكتبر ۷

 شده جده وارد مهرماه ۲۴ روز و حركت جده طرف به يخديو يكشت با مهرماه ۱۹ روز
 در سـعود  ابـن . شديم رهسپار معظمه مكه طرف به نجد سلطان يها اتومبيل با ۲۹] روز[

 نماينـده  از يپـذيراي  يبرا است، معروف بحره اسم به كه يمحلّ در مكه، و جده راه ميان
 و بـود  افراشته متعدد يچادرها بود، آمده معاهده عقد يبرا كه ،»كاليتون مستر« انگليس

   ،يچـا  و ناهـار  صـرف  از پـس  رفتـه،  او مالقـات  يبـرا  اول بـود، آنجـا   چون نيز خود
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 يحالت در مخصوص، گارد نفر چهار و مخصوص ميهماندار نفر يك با ظهر از بعد چهار
 كه يا خانه به عمره، دينيه وظايف يادا و معظمه مكه به وصول از پس بوديم، محرم كه

 در كـه  مهدومـه،  قبور و مقامات زيارت و مشاهده يبرا بعد روز رفته، بودند كرده معين
 حضـرت  قبر. رفتيم است واقع يكوه دامنه در شهر طرف يك اليه يمنته در كه يقبرستان
 و جن مسجد و هاشم يبن قبور و بكر ياب بن عبدالرحمن قبر و 51آمنه حضرت و خديجه

 همـه  ها يوهاب بود، قبرستان آن در كه ناس ساير قبور و شهدا قبور و الزبير بن اهللاعبد قبر
  .اند كرده مهدوم و خراب را

 طـاهره،  صـديقه  حضرت والدتگاه كه خديجه حضرت خانه و پيغمبر حضرت مولد
 مراقـد  يهـا  قبه و عمارت. اند كرده يكسان خاك با و مهدوم را همه است، بوده 3زهرا

 خديجـه  حضرت قبر است، سهل اند كرده يكسان خاك با كه را آمنه و خديجه حضرت
 قبـر  يمتـول  خانـه . انـد  كرده پر گل و خاك با دوباره كه بود معلوم و بودند كرده نبش را

 قبرسـتان،  همـان  در يمتـول  خانه و اند برده يغما به را او يداراي تمام و منهدم را خديجه
  .است بوده خديجه و آمنه حضرت قبر يپهلو

   سـعود،  ابـن  سـلطان  بـا  مـذاكرات  و مالقـات  تفصيل و معاهدات اين به راجع البته
 تكـرار  بـه  احتيـاج  و انـد  نمـوده  تقـديم  مفصل راپرت مختار وزير غفارخان اجل جناب

 و ذهـاب  در بنـده . اسـت منـوره   مدينه يبرا فقط يفدو مأموريت زيرا 52!نيست يفدو
 سـعود  ابـن  سلطان و يعل ملك حضرت ياعل با يها مالقات در و مواقع كليه در و اياب

 عـرض  قـدر  همين لهذا آوردم، يم عمل به را يترجمان وظيفه و بودم وزيرمختار جناب با
 متانت با و هوشيار و ديده تجربه يسياس رجال از ييك الحق غفارخان، جناب كه كنم يم
 و متانـت  بـا  العـاده  فـوق  را مأموريت اين و هستند مدت ابد علّيه دولت انديش عاقبت و

  .نيست و نبوده پذير امكان بهتر اين از و دادند انجام كياست و سياست
 حضـور  بـا  سعود ابن سلطان و يعل ملك با كه يمذاكرات و ها مالقات به راجع يفدو



 65  تخريب بقيع به روايت اسناد

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 و شـود  زيـاد  و كـم  تعبير در مبادا كه دهم ينم يشرحاينجا  در شده، مختار وزير جناب
ـ . نمـايم  يمـ  انـد،  كـرده  تقديم ايشان خود كه يراپرت به محول ـ  هـذا  يعل  شـرح  بـه الً ذي

  :پردازم يم است،منوره  مدينه به راجع كه خودم مخصوص مأموريت
 بـه  تـا  فقط مرا ايصال كه نمود ذكر نجد سلطان بوديم، معظمه مكه در وقتي اينكه به نظر

 كنـد  مي تعهد است دور منوره مدينه از ساعت دو و است ها وهابي قشون اردوگاه كه »عيون«
 بـه  وزيرمختـار  جنـاب  بـا  داده، دست را ما سوءظني گيرد، نمي درعهده را مدينه آنجا تا از و

 بگوييـد  شـما  هرچـه  مـن  :گفت بيچاره علي ملك. نمايم مذاكره علي ملك با كه برگشتم جده
 از و( نـداريم  قشـون  شـهر  خـارج  در و هسـتند  مدينه داخل در همه ما قشون ولي حاضرم،

 كـه  ترسـم  مـي  اسـت،  ها وهابي خود دست در همه و است نخلستان همه مدينه به تا) عيون
  .است بوده ما طرف از كه بگويند و بزنند شما به تيري نخيل بين از كردن بدنام براي

 مـا  سـيم  يب تلگراف دائره به را شما خود يگاردها با سلطان كه است آن اصلح پس
 حـين  در و گيرنـد  يمـ  تحويـل  را شـما آنجـا   ما يگاردها رسانده، است شهر خارج كه

  .دهند يم سلطان يسوارها  تحويل را شما نقطه همان در نيز عودت
 كـرد  قبول و رسيد جواب بعد روز. نوشتم سعود ابن به را تفصيل جده از يفدو لهذا

 شـدند،  مصـر  عازم و يكشت سوار وزيرمختار جناب كه يروز همان و فرستاد اتومبيل و
 با دفعه دو و متوقف بحره در روز شبانه يك. گشتم) بحره( عازم و اتومبيل سوار نيز بنده
 بـه  ميـل  اظهـار  يخيل دفعه هر و نمود محبت و احترام العاده فوق. شد مالقات سعود ابن

  :گفت يم و كرد يم علّيه دولت به تقرب
 من نزد احساء در و نجد، در شيعه نفر هزار يس قدر به و جواريم هم ايران دولت با ما

 و تهمـت  اكثـر  دهنـد  يم شهرت ما حق درآنچه  نماييد، تحقيقآنها  از توانيد يم هستند،
  . اسـت  دروغ انـد  گفتـه  آنچـه  كـه  ديـد  خواهيـد  رفتـه،  مدينه به شما اهللاشاء ان. افتراست

 را شـريفين  حرمين من كه بنويسيد يهعلّ دولت به هم شما و گويم يم شما به صريحاً من



 بقيع در آينه تاريخ  66

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 بـوده  مـن  ورود از قبـل  نيز مكه مهدومات. حارسم و حافظ خود اوالد و مال و جان به
   و داننـد  يمـ  بـدعت  و ندارنـد  هـا  قبـه  و قبـور  تعميـر  بـه  اعتقـاد  هـا  يوهـاب  يبل. است

 فـوراً  خـودم  ورود از بعـد  هـذا  مـع  .شناسـند  يم معتبر حديث را،! »الدوارس خيرالقبور«
 ،ياسـالم  ملـل  و دول كـه  منتظـرم  الحاح و اصرار كمال با نيز حاليه و ام كرده يجلوگير
 نيـز  قبـور  ايـن  تعمير يبرا و دهند يقرار حجاز امور در و بفرستند را خود يها نماينده

 خـروج  اگـر  يحت كرد، خواهم مساعدت است، سهل كنم ينم ممانعت شوند مصمم اگر
  .روم يم بيرون فوراً دارند، مقرر حجاز از نيز مرا

 مكـرر  را هـا  صـحبت  ايـن  سـلطان  عـودت،  از بعد و منوره مدينه به بنده حركت از قبل
 تقـرب  در فـدوي  كـه  كـرد  خواهش اخير مالقات در مدينه از عودت از بعد و نمود گوشزد

 هرصـورت  به. باشم داشته او با مكاتبه كه نمود خواهش نيز و كنم اقدام علّيه دولت و او بين
 مخصـوص  ذلـول  شـتر  نفر سه با را خود شخصي مخصوص تفنگداران از نفر پنج سعود ابن

 از حركـت  تهيه براي و باشند بنده با اياباً و ذهاباً مدينه تا كه كرد معين بنده نوكر و بنده براي
 كنـار  كـه  رابـغ  بـه  را شتر سوار تفنگداران سپس آنجا ماندم در روز چهار رفته، مكه به بحره

 مكـه  از. رفتـيم  رابـغ  به اتومبيل با او خود مخصوص مستشار با نيز بنده و فرستادند درياست
  .كشيد طول ساعت نه اتومبيل با است، منزل پنج شتر با رابغ تا

 عودت مكه به سلطان مخصوص مستشار. شدم تفنگداران منتظر يروز چند رابغ در
 سفر روز ده و شدم يدسانتر به مبتال و يبستر و مريض سخت يفدو اثنا اين در. نمود
  .يطبيب نه و يحبيب نه ،يدرمان نه  عالجي نه .افتاد تأخير

 و نـان  جـز  شـود،  ينم يافت آن در چيز هيچ كه است يبزرگ ده يك از عبارت رابغ
. نـاگوار  و تلـخ  هم آن چاه آب. نيست ياثر سبزيجات از. نيست يچيز گوشت و برنج

 مناجـات  و دعـا  قـوه  بـه  شـده،  متوسـل  مرتبت يختم حضرت روحانيت به هرحال، به
  .شد حاصل يبهبود
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 بـه  رفـتن  يبـرا  هـا،  يوهـاب  قشون از شترسوار نفر پانصد با سلطان پسر اثنا، اين در
 بـه  مخصوصه يتفنگدارها با نقاهت و ضعف وجود با نيز يفدو. رسيدند رابغ به مدينه
  .رسيديم عيون به ششم روز و نموديم حركت و شدم ملحقآنها 

 فـدوي  ايـن  سـر  بـر  چـه  شترسواري روز شش اين كنم عرض دانم مي جسارت ديگر
 لشـكري  حـاكم  بـه  و مدينـه  اميـر  به اي مراسله استراحت، روز دو از بعد هرحال به. آورد
 مدينـه  بـه  مخصـوص  قاصـد  با نهاده، جوف در را علي ملك هاي نامه توصيه نوشته، مدينه

 نفـر  پـنج  با لهذا. هستند منتظر افتخار و شادي نهايت با كه رسيد جواب بعد روز. فرستادم
 دار مهمـان  نفر يك معين محل همان در. كردم حركت سلطان قشون از پياده نفر ده و سوار

 رئـيس  و گرفتنـد  تسـليم  مـرا  بـوده  حاضـر  مسلّح سوار نفر هفت - شش و درشكه يك با
  .دهند تحويل سالمت به مرا كه گرفتند بنده از كتبي ورقه هم سلطان سواران
 نفـر  پانصـد  قدر به دروازه، از خارج در شديم، رهسپار منوره مدينه سمت بهآنجا  از
 و منصـور  احمدبن شريف مدينه امير و يكشور و يلشكر يها منصب صاحب و قشون
 ترتيـب  همـين  بـه  عـودت  روز همچنين و نمودند يشايان استقبال ياهال از يزياد جمع

  .كردند مشايعت
 حضرت مطهر مرقد ،ياعل مأل مطاف مقدس حرم زيارت به استحمام و ورود از بعد

 مقـدس  مقـام  آن در كه يروحانيت شدم، مشرف -الثناء و التحية آالف عليه -االنبياء خاتم
 راه[...]  يخستگ و زحمات ،يبوس عتبه محض به. است خارج وصف از دهد، يم دست

 حضـرت  نصـيب  را پاسـبان  ماليـك   آسـتان  ايـن  به سودن سر خداوند. شد نابود يكل به
  !فرمايد دوستان جميع و اشرف
 پاشـا  عـزّت  بـا  مطهـر،  قبـه  بازديد قصد به دوم روز .نمودم توقف مدينه در روز سه
 حـرم  يباشـ  يمتول و يعراق يشيع تاجر عمران سيد جناب ميهماندار و شهر لشكر حاكم
  .شديم حرم داخل مطهر
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 يبـرا  حـرم،  يباشـ  خـادم  ييعنـ  ؛يآغاباش ،يبوس عتبه و زيارت فريضه يادا از بعد
 كـرديم،  صـعود  مطهر قبه مناره يباال و پوشيديم آورده، خدمتكاران لباس ماها از هريك
 قبـه  يباال صعود زيرا( نموديم زيارت را مطهر قبهآنجا  از و رفتيم باال پله يس و يكصد

  ).است غيرممكن
 ياندك و نموده اصابتمطهر  قبه به تفنگ گلوله پنج فقط كه نموديم مشاهدهآنجا  از

 ايـن  كـه  كـرد  حـتم  شـود  ينمـ : اوالً. است نيامده وارد يخراب ابداً و است كرده سوراخ
 واضح باشد، بودهآنها  طرف از اينكه برفرض: ثانياً است، بوده ها يوهاب طرف از ها گلوله
 مطهـر  قبـه  بـه  خطـا  يرو از همديگر، به يتيرانداز ياثنا در و است نبوده يعمد است

 و عظيم يخيل مطهر، مرقد قبه كه است اين نظريه اين تصح دليل و است كرده اصابت
 سه از بيش تعدادشان و اند بوده شهر قلعه و دروازه پشت در هم ها يوهاب و است بزرگ

 قبـه  بـه  گلولـه  هـزار  سه ـ  دوالً اق داشتند، يم اصابت قصد اگر. است بوده هزار چهار ـ
  .رسيد يممطهر 
 چهـارپنج  آثار همچنين و بود مطهر قبه يرو در تفنگ گلوله پنج آثار فقط هرحال به
  .بود بيت اهل قبه بر گلوله

 را اينهـا  كه گفت و داد بنده به و آورده گلوله عدد چهار ـ  سه نيز مقدس حرم باشي خادم
. اسـت  رسـيده  مقـدس  قبـه  به كه است هايي گلوله از كه كند مي تصور و يافته حرم بام روي

  .بماند محفوظ معارف وزارت موزه در كه نمود خواهم تقديم آنها را فدوي
 نفـر  چهل -يس تقريباً با سلطان، سواران بنده، خواهش برحسب چهارم روز باألخره

 بيسـت  قريب با نيز بنده آمده، شهر خارج به بودند شده آمدن به مايل خودشان كه پياده
 سـيد  و سرهنگ منصب صاحب دونفر و يعل ملك قشون از پياده، و سواره تفنگدار نفر

 بـه  يا ورقـه  و نمودنـد  سـعود  ابن گارد تسليم] را ما[ و آمده شهر خارج به تاجر عمران
  .نمودند عودت و گرفتند بنده از مهر و خط
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 واقـع  راه بـين  در كـه  شدم مشرف حمزه حضرت مقام به سلطان سواران با نيز بنده
 تصـرف  در كـه  اسـت  ماه چندين اينكه وجود با حمزه حضرت قبه و عمارت به. است
 روپـوش  و اند نزده يدست نيز حمزه قبر به. است نرسيده يآسيب ابداً است، بوده ها يوهاب
آنجـا   كـه  يا اثاثيه گويا فقط است، نخورده دست نيز آن اطراف آهن شبكه و موجود آن

 ذكـر  مدينـه  اهـل  از نفـر  يـك  فقط. اند برده غارت به چراغ و يقال و پرده قبيل از بوده؛
 است، بوده مدفون حمزه مرقد جنب در كه را پيغمبر اصحاب از نام، عقيل قبر كه كرد يم

 دوبـاره  آيـم،  يمـ  تحقيـق  يبـرا  بنده شنيدند اينكه از بعد ها يوهاب. اند بوده كرده خراب
  .نيست معلوم قول اين سقم و صحت ليكن اند، كرده تعمير
 بـه  گوينـد  يم كه هم را اثاثيه. است نشده خراب ابداً حمزه حضرت مقام هرحال، در
 منـوره  مدينـه  در يفـدو  زيـرا  باشد؛ بوده يمهم چيز كه شود ينم تصور اند، برده غارت
 فقـط  آن اثاثيـه  ام، كـرده  زيـارت  كه را پيغمبر پدر عبدالمطّلب، بن اهللاعبد حضرت مرقد

 و كثيـف  يقـدر  بـه  و شـده  پـاره  حصير و كهنه و مندرس قاليچه و گليم چند از عبارت
 اسـت  تأثّر اسباب يخيل گفتم همراهان به صريحاً كه شد يم متأثر انسان كه بود گردآلود

 يصـورت  در. ايد داشته نگاه كثيف و ايد نموده ياهتمام يبگونه  اين پيغمبر پدر مرقد به كه
 يعمـو  مرقـد  كـه  كـنم  ينمـ  تصـور  نمودم، مشاهده وضع اين با را پيغمبر پدر مرقد كه

 را خـود  فقط نبوده، يقابل چيز اند كرده غارت اگر هم ها يوهاب و است بوده بهتر پيغمبر
  .شد عرض كه يفدو مشاهدات حقيقت بود اين. اند كرده مفتضح
 تفنگـداران  نفـر  پـنج  با كرده، توقف روز دو آمده، سلطان اردوگاه به زيارت، از پس

 بـوديم؛  حركـت  در روز و شـب . شـدم  رهسپار مكه طرف به شده، شتر سوار مخصوص
 بـه  جان نيمه ظهر، از بعد هشتم، روز. بوديم حركت در ساعت چهارده يروز شبانه ييعن

 آثـارش  هنوز كه شدم نوبه تب به مبتال ناگوار كثيف آب از راه در .رسيديم معظمه مكه
ـ  باشد، تر راحت شايد اينكه تصور به خريده، كجاوه يك عودت وقت در .است يباق  يول
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ـ  كه شدم مجبور روز سه -دو از بعد افسوس  آن بـا  كجـاوه  زيـرا  كـنم؛  سـفر  كجـاوه  يب
  .است بيشتر عذابش شتر، مخصوص حركت
. آمـدم  جـده  به اتومبيل با كرده، وداع سعود ابن با مانده، مكه در روز يك و شب دو

 سـمت  به باالخره كرده، مالقات چند يعل ملك با شده، يكشت منتظر جده در يروز چند
  .آمدم شام به آنجا از و مصر

 همچنـين  و رسـانم  يمـ  عـرض  بـه  حـده  يعلـ  ورقه در را سعود ابن با اخير مالقات
 زيـرا  شد؛ حجاز از هجرت و استعفا به مجبور باالخره بيچاره كه را، يعل ملك با مالقات
  .است منوره مدينه درخصوص توضيحات دادن فقط راپرت، اين از مقصود
 مرا رسيد، يفدو بر كه يمصايب مسافرت اين در كه ورزم يم جسارت را نكته اين اما

 ضـعف  است، شده قسمتم كه يظاهر ينعمت العجاله يعل و است كرده پيرتر سال دهالً اق
 قلـب  صـميم  از كـه  اسـت  شـاهد  خداونـد  و اسـت  يجسمان يقوا انحالل و يناتوان و
 شـام  بـه  سـالم  را بنـده  آلـه  و عليهاهللا  يصل پيغمبر حضرت روحانيت فقط كه گويم يم

 مأيوس عودت از خودم و باشم شده هالك مكه و مدينه راه در يبايست ����  داد، عودت
  هويدا اهللا حبيب ـ يفدو 53!باد مستدام شوكت ايام حال، كلّ يف الحمدهللا. بودم

 تبرئـه  قبـور  تخريـب  اتهـام  از را سعود ابن كرده يسع باز يديگر گزارش در هويدا
 مسـلمانان  كه است حيرت اسباب يخيل: «... نويسد يم چنين سعود ابن قول از يو. كند
 جاهـل  يهـا  يبـدو   ايـن  دسـت  به من ورود از قبل كه قبر چند تخريب يبرا فقط عالم

 و منـابر  و مجـامع  در و نمودند يدردمند و حميت و غيرت اظهار همه اين شده، مهدوم
  54....»خواستند بدنام و شوراندند من بر را عالم و كردند تكفير و لعن مرا ها روزنامه

   بازسازي براي تالش

 ديگـر  و :بقيـع  ائمـه  گنبـد  و حـرم  سـاختن  ويـران  و حجاز بر وهابيان سلطه از پس
 و هـا  تـالش  دينـي  علمـاي  و مراجـع  خصوصـاً  و جهـان  شـيعيان  قبرستان، اين در مدفونين
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  :كنيم مي آنها اشاره از بعضي به كه اند داده انجام بقيع قبور تعمير و بازسازي براي اقداماتي
 ايـن  در يهـاي  كوشـش .ش   ه۱۳۳۰ سـال  از جده در ايران دولت نماينده اعلم، مظفر

 بـه  خطـاب  ،۴۰۲ شـماره  بـه  يا نامـه  در ۱۳۳۰/ ۹/ ۲۱ تاريخ در يو. است داشته راستا
  :نويسد يم چنين حج يدائم كميسيون
  .رفتمآنجا  به منوره مدينه زيارت يبرا ۱۳۳۰ آذرماه ششم شنبه چهار روز

  :رساند يم عرض بهالً ذي را خود مطالعات نتيجه
ـ  از بعد بقيع وضعيت .۱  بسـيار  :اطهـار  ائمـه  قبـور  يهـا  سـاختمان  تمـام  يخراب

 يامتيـاز  و فـرق  هيچ كه است يعموم بلند و پست قبرستان از عبارت و است دلخراش
 موافقـت  كـه  شـود  حاصـل  توفيـق  اگر و نيست يباق ناس عامه و دين بزرگان قبور بين
 مطهـر  مدفن محوطه گرد يآهن يها پنجره با يديوار ساختن يبرا يسعود دولت ياوليا
 قـدم  بمانـد،  محفـوظ  ديوار چهار اين ميان در قبور اينالً اق كه شود تحصيل يهد ائمه
 مـذاكره  در يمقتضـ  مواقع در اميدوارم. است شده برداشته اسالم شعائر حفظ در يبزرگ

 منظـور  قبـور  حفاظت اندازه اين تاالً فع بتوان شايد. نشود يكوتاه ذ،متنفّ و مؤثر اوليا با
 در يبـان  سايه نيز و نمود تأمين است مربع متر ۱۲۰ وسعت به يا محوطه از عبارت كه را،

  .شود ساخته مروه و صفا بين بان سايه مانند محوطه اين مقابل
 يبروجـرد  اهللا آيـت  حضـرت  طـرف  از كه يطالقان يمحمدتق سيد يآقا حضرت .۲

 يال پنج از عبارت كه نخاوله، به موسوم مدينه، يشيع جماعت هدايت و يسرپرست يبرا
 در يخـوب  موقعيت اند، شده اعزام باشند، يم مدينه مؤثر و كارآمد عناصر از نفر هزار شش
 روز چنـد  اين در. باشند يم وظيفه انجام مشغول جديت كمال با و نموده احرازآنها   ميان

 همـه  از و نمـوده  مربـوط  مدينه يرسم مقامات با را ايشان بازديدها، و ديد از استفاده با
  .ننمايند دريغ ايشان درباره را مساعدت الزمه شد تقاضا

 جمعـي  كـه  رفتيم نخاوله تكيه به ايشان بازديد به مصر مختار وزير اتفاق به هم روز يك
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 اي صـميمانه  پـذيرايي  دو هـر  از و بودنـد  آراسـته  آبرومنـدي  طـور  به آنجا را آنها، رؤساي از
 و باشـند  مـي  توجـه  مورد و خوب و راحت بسيار مدينه در ايشان فعالً وضعيت. آمد عمل به

 حضـرت  طـرف  از كـه  است بوده انتخابي بهترين نيز متانت و اخالق و رفتار حيث از الحق
   اعلم مظفر - شاهنشاهي مختار وزير .است آمده عمل به العظمي اهللا آيت

   اعلم مظفر نامه به پاسخ

 رئـيس  و خارجـه  امـور  وزارت كـلّ  معـاون  نبيـل،  اهللا فضل يآقا نامه، اين پاسخ در
 ۶۷۷۷۳/ ۳۱۳۴ شـماره  ۱۳۳۰/ ۱۱/ ۲۰ مـورخ  شـماره  نامـه  يطـ  حـج،  يدائم كميسيون

  :نويسد يم چنين اعلم مظفر يآقا به خطاب
  :دارد يم اشعار ۱۳۳۰/ ۹/ ۲۱ مورخه ۴۰۲ شماره نامه به بازگشت

 آن نـاظر  نزديـك  از كـه  بقيـع،  در :اطهار ائمه قبور انگيز تأسف وضع به راجع .۱
 جديت با است اميد و باشد يم شيعيان جميع خاطر كدورت مايه منظره آن البته ايد، بوده
 دولت از يموافقت اند فرموده هادنپيش كه طور همان مركز، در وقت ياوليا كوشش و كامل

  .نمايند خارج يفعل حال از را قبور آن و تحصيل يسعود عربستان
 مبـين  ديـن  تـرويج  در نـامبرده  كه ياقدامات و يطالقان يمحمدتق سيد يآقا درباره .۲
 ايرانيان افتخار مايه موضوع اين. بود شده اشاره نموده، مدينه نخاوله جماعت بين اسالم

 يالعظمـ  اهللا آيـت  جناب خدمت به بوديد، داده الذكر فوق نامه آخر در كه يتذكر بنابر و
 يطالقـان  يآقـا  تشـويق  نظـر  نقطه از نيز آن رونوشت و گرديد معروض يبروجرد يآقا

  .گردد يم ابالغ ايشان به يشاهنشان سفارت آن توسط
 يبـرا  كـه  ياقـدامات  و ۴۰۲ نامـه  وصـول  كـه  رسـاند  يمـ  يعال جناب اطالع به ضمناً
 تحسـين  و تمجيـد  مـورد  بوديـد،  فرموده بقيع در اطهار ائمه قبور و طيبه مدينه مشاهده

  .گرفت قرار حج يدائم كميسيون ياعضا و عالقمندان كليه
   نبيل اهللا فضل/   خارجه امور وزارت كل معاون
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   اعلم مظّفر دوم نامه

  :نويسد مي خارجه امور وزارت به خطاب ۱۷۸۲ شماره تلگراف به پاسخ در اعلم مظفر
  ۱۳۳۰ اسفند ۲۷ جده،
  ۸۲ شماره محرمانه، دفتر

   خارجه امور وزارت
  :دارد يم معروض ۱۷۸۲ شماره تلگراف پاسخ در
 دسـتورات  و وظـايف  بر عالوه و نداشته دور نظر از گاه هيچ را بقيع موضوع جانب اين
 پيوسـته  و نمايم اتمام و اقدام باب اين در امكان حد تا كه دانم مي خود ديني وظيفه اداري،

 كـه  كشـور  مؤثر مقامات با را موضوع اين كه باشم مناسبي فرصت آوردن دست به درصدد
 نهـاده  ميان در است خارجه وزير و حجاز السلطنه نايب اميرفيصل پادشاه، خود از فعالً بعد

 اميـر  بـا  زمينـه  ايـن  در قـاهره،  در دشـتي  آقـاي  جناب سفارت زمان در كه را مذاكراتي و
   محرمانـه  گـزارش  در كـه  طـوري  بـه  ولي. نمايم تجديد بود، مانده نتيجه بي و شده له معظم

 جـده  در جانـب  ايـن  كـه  انـدي  و پنجـاه  مـدت  اين در است، شده عرض ۳۰/ ۷/ ۲۵ - ۳۰
 شـكارگاه  در يـا  ريـاض  در پيوسـته  و نبوده جده در روزي چند از بيش له معظم باشم، مي

 عـازم  ديگـر  روز چنـد . اسـت  نيامده دست به مناسبي و ممتد مالقات فرصت و است بوده
  .شويم بحث وارد مسائل اين در ايشان فعالً با نيست مقتضي و است ايتاليا
 سـفارت  ايـن  در يا سـابقه  و پرونـده  گونـه  هيچ يدشت يآقا مذاكرات به راجع اما و

 در و اسـت  داشـته  حضـور  مـذاكرات  آن در كـه  يآزرم يآقا اظهار قرار از يول نيست،
 بـه  متمسـك  و  نـداده  نشـان  يتـوافق  يرو فيصل امير است، منعكس قاهره يها گزارش

 يعلمـ  هيئـت  اسـت  ممكـن  اسـت  داشته اظهار و گرديده يا عقيده و يمذهب مشكالت
 نماينـد  متقاعـد  شرعيه ادلّه با راآنها  و شده مباحثه وارد ما يعلما با زمينه اين در يايران

 نشـان  خـاطر  را قبـر  ياحيا ييعن را؛ امر اين امكان عدم نتيجه و شوند مجاب خود يا و
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 چنـين  ام، آورده عمـل  بـه  مـدت  ايـن  در كـه  يمطالعـات  در نيز جانب اين و است نساخته
 بـر  يمـذهب  امـور  در و متعصـب  بسيار خود عقايد در يوهاب يعلما كه ام كرده استنباط

 قبـور  پوشـانيدن  و سـاختن  زمينـه  در رود ينمـ  تصـور  و باشند يم مسلط حاكمه هيئت
  .بنمايند موافقت

 سـاختن  باب در دارم نظر درالً فع است، شده عرض شرگزا آن در كه يطور به يول
 مـذاكره  مروه و صفا ميان بان سايه مانند ،:اطهار ائمه قبور مقابل در بقيع، در يبان سايه

 يبزرگـ  قدم بنده عقيده به نمايم، تحصيل راآنها  موافقت اندازه اين تا بتوانم اگر نموده،
 هـم  را قبـور  محوطـه  ،يبـان  سـايه  چنين  ساختن ضمن در است ممكن زيرا بود؛ خواهد
 اولـين  در را مـذاكره  ايـن  و نمـوده  خـارج  ،يخـاك  حاليه صورت از نموده، فرش سنگ

  .نمود خواهم فيصل امير خود شخص با مناسب فرصت
 از فرماييـد  يمـ  دسـتور  هرطور حال. بقيع مذاكرات باب در جانب اين نظريه بود اين

 از قبـل  تـا  خواهشـمندم  لـذا  رسـانيد،  خـواهم  عرض به را نتيجه نموده، مذاكره قرار اين
  .نماييد ابالغ را يعال نظر 55يايطال از ايشان مراجعت

   سفارتاول  دبير گزارش

 در ايـران  سفارت اول دبير .ش  ه۱۳۳۱/ ۱/ ۲۰ تاريخ در مجدداً گزارش، اين دنبال به
  :كند يم مخابره تهران به شرح اين به يگزارش ،يآزرم كاظم يآقا جده،

  ۸: محرمانه شماره
  ۱۳۳۱/ ۱/ ۲۰: تاريخ

   محرمانه
   خارجه امور وزارت

 ائمـه  قبـور  تعميـر  به راجع ۱۳۳۰/ ۱۲/ ۲۷ مورخ ،۸۲ شماره  محرمانه گزارش تعقيب در
 بـود،  نرسـيده  باب اين در مجددي دستور و مزبور گزارش پاسخ هنوز اينكه وجود با :بقيع
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 امـاكن  موضـوع  بـه  رسـيدگي  براي مختار وزير آقاي جناب كرد مي ايجاب كار جريان چون
 مدينـه  آنجا بـه  وضع اصالح در سعودي دولت امور، اولياي اقدامات مراقبت و مزبور متبركه
 محمـد  سـيد  آقـاي . نمودند آنجا پرواز به هواپيما با امروز بامداد ۵/ ۳۰ ساعت شوند، مشرف
 بـه  اعلـم  آقاي جناب اتفاق به بودند، آمده حجاز به قبل روز دو كه هم) العراقين دسي( خزانه
  .نمود خواهند عزيمت قاهره به مستقيماً جا، آن در توقف روز سه از پس و رفتند مدينه

 ايـن  گـزاش  دادن مجـال  وزيرمختار يآقا جناب و شد يم فرستاده پست امروز چون
 لـه  معظـم  دسـتور  مطابق اجمال طور به را جريان فرمودند، دستور بنده به نداشتند، را امر
 مفصـل،  بازگشـت  از پـس  خـود  تـا  برسـانم  عرض به استحضار مزيد يبرا زير شرح به

  .دهند گزارش را جريان
 چـون  رسـانيد،  عـرض  بـه  هم ۳۰/ ۱۲/ ۲۷ مورخ ۸۲ شماره گزارش در كه يطور به
 يعلمـا  تعصـب  علـت  بـه آنهـا   پوشـاندن  و قبور تعمير به راجع مذاكره رفت يم انتظار
 مـورخ  ۵۲ شـماره  محرمانـه  گـزارش  در كه يطور همان لذا نرسد، يجاي به ينجد يوهاب
 و آن تنظيـف  و بقيـع  محوطـه  يبـرا  يديـوار  يبنـا  به راجع شده، معروض ۳۰/ ۹/ ۱۷

 ايـن  بـه  را امور ياوليا موافقت و آورند عمل به يمذاكرات داشته درنظر يبان سايه ساختن
 و بـود  خواهـد  راه ايـن  در يبزرگـ  قـدم  عمل، اين كه معتقدند و نمودند جلب قسمت
 تـدريج  بـه  احوال، و اوضاع تغيير با شوند موفق متعال خداوند ييار به بعداً است ممكن

  .بردارند راه اين در يتر بزرگ يها قدم
 اميرفيصـل  بـا  كـه  مالقـاتي  در داشـتند،  مـي  اظهـار  هـم سـيدالعراقين   آقـاي  كه قراري به
 نمودنـد،  مـذاكراتي  باب اين در آوردند، عمل به ايشان فرزند اميرعبداهللا و حجاز السلطنه نايب

 بقيـع  قبرسـتان  دور اسـت  شـده  داده دسـتور  مدينـه  شـهرداري  به كه شد گفته هم ايشان به
آنجـا   در هـم  باني سايه ـ  آورد بيرون فعلي وضع از و داشته مصون را آن كه ـ  بكشند ديواري

   آزرمي كاظم سفارت/ يكم دبير .دارد محفوظ آفتاب از را زائرين كه نمايند برپا
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   اعلم مظفر گزارش

  :نمايد يم مخابره تهران به شرح اين به يگزارش مدينه، از بازگشت از پس اعلم يآقا
  ۹: محرمانه شماره
  ۱۳۳۱ فروردين ۲۵ جده،

   محرمانه
   خارجه امور وزارت

 را يعـال  خـاطر  بقيـع،  بـه  راجـع  ۳۱/ ۱/ ۲۰ مـورخ  ،۸ شماره محرمانه گزارش پيرو
 ائمـه  قبور محوطه مقابل تا بقيع درِ از يبان سايه ساختن باب در چون دارد، يم مستحضر

 يآقا اتفاق به فروردين بيستم چهارشنبه روز. گرديد حاصل موافقت و مذاكره :اطهار
 گرديـده  واقـع  يسـعود  دولـت  يپذيراي مورد و آمدهاينجا  به يكراچ از كهسيدالعراقين 

 نمـوده  مالقات نيز كشور وزير اهللاعبد امير و اميرفيصل با مذاكرات، آن دنباله در و بودند
 را اميـر  هـردو  اوامر و رفته منوره مدينه به بودند، كرده تأييد را يقبل مذاكرات نيزآنها  و
 و نمـوديم  معاينه نزديك از را محل و رفتيم بقيع به ايشان اتفاق به و ابالغ مدينه امير به

 يخـال  مشـغول  اسـت  يمـدت  كـه  حرم توسعه دايره به بان سايه ساختن موضوع شد قرار
 يجـار  يكارها ضمن كه گردد ارجاع باشند، يم ينبو مطهر حرم اطراف توسعه و كردن
  .دهند انجام نيز را بقيع موضوع خود،

 نمـوده  مذاكره جداگانه ديگران، و شريف حرم توسعه مهندسين و متصديان با ضمناً
 آن ترتيـب  و تنظيـف  در المقدور يحت يا شايسته بان سايه ساختن باالً فع كه شد تأكيد و

  .نمايند اقدام نيز محوطه
 در تـا  اسـت  داده مساعدت وعده است، يمساعد نسبتاً شخص كه مدينه امير ظاهراً

 بـه  شـروع  مجـرد  بـه  دارم نظر در نيز و. شود معلوم او مواعيد و اظهارات حقيقت عمل
 يكارهـا  مشـغول  و مقـيم  مكه در سال چندين كه را يايران مهندس نام رضا يحاج كار،
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 بـه  بقيع كار در نظارت يبرا دارد، يآشناي سابقه مدينه رجال اغلب با و است يساختمان
 بـه  دادن صـورت  و سر يبرا را استفاده اكثر بان، سايه ساختن ضمن كه دارم اعزام مدينه

 بنمايـد  قبـور  مرمت و اصالح و زمين فرش سنگ و آن ديوار تعمير قبيل از قبور محوطه
 ائمـه  قبـور  محوطـه  و بـان  سـايه  بين نيز و شود خارج يكنون اسفناك صورت ازالً اق كه

 بـا  شـدن  طرف از كه كنند زيارت نرده آن پشت از زوار كه بكشد آهن از يا نرده اطهار،
  .باشد شده اجتناب باشند يم محوطه در دخول مانع كه مستحفظين

 هـر  دهنـد،  يم نشان قبور موضوع به راجع حضرات كه يشديد تعصّب با درهرحال
 در و اسـت  شـيعيان  از كه عمران محسن سيد بهالً فع. است مغتنم باشد مقدور ياصالح

 را كـار  جريـان  ام، داده دسـتور  اسـت،  كـار  مشـغول  شـريف  حرم توسعه يمهندس دايره
  .نمايم مراجعه اهللاميرعبد به اًمجدد تأثر، و تعلّل صورت در كه دهد گزارش

   خارجه وزير يكاظم يآقا پاسخ

 سـفارت  بـه  خطـاب  ۴۹۸ شـماره  بـه  .ش  ه۳۱/ ۲/ ۱ مـورخ  يا نامـه  در يكاظم يآقا
  :نويسد يم چنين جده در ايران يشاهنشاه

 نامـه  و ۳۰/ ۹/ ۲ مورخه ۵۲ و ۳۰/ ۷/ ۲۵ مورخ ۳۰ شماره يها گزارش به بازگشت
 ائمـه  قبـور  مقابـل  بقيـع  در بـان  سـايه  ساختن موضوع ،۱۳۳۰/ ۹/ ۱۷ مورخه ۸۲ شماره
  :دارد يم اشعار اطهار،

 مقامـات  بـا  دار نـرده  ديـوار  گذاشـتن  و بـان  سايه ساختن يبرا كه يمقدمات مذاكرات
 قبـور  ياساس ساختمان كه را ياصل منظور آمده، عمل به يسعود عربستان كشور مربوطه

 هـر  بـا  مـذاكره  و مـؤثر  و يجـد  اقدام با كه رود يم انتظار. نمايد ينم تأمين باشد، منوره
 فـراهم  را منوره قبور كامل و ياساس ساختمان موضوع باشد، داشته صالحيت كه يمقام

   يكاظم /خارجه وزير .فرماييد اعالم سريعاً را خود اقدامات نتيجه و
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   حج يدائم كميسيون به خطاب نامه

 اداره بـه  خطـاب  ،۸۸ شـماره  بـه  يا نامـه  در .ش  ه۳۱/ ۱/ ۲۶ تـاريخ  در اعلم مظفر
  :نويسد يم خارجه وزارت در حج يدائم كميسيون
 انگيـز  تأسـف  وضـع  بـه  راجع ۱۳۳۰/ ۱۱/ ۲۰ مورخ ۶۷۷۷۳/ ۳۱۳۴ شماره نامه به عطف

 واالحضـرت  بـا  قبلي مذاكرات و مالقات نتيجه در: كه دارد مي اشعار بقيع در اطهار ائمه قبور
 و كشـور  وزيـر  اميرعبـداهللا  فرزنـدش  و حجـاز  السلطنه نايب و خارجه امور وزير فيصل امير

 روز ،:اطهـار  ائمـه  قبـور  محوطـه  مقابـل  تـا  بقيع درِ از باني سايه ساختن با ايشان موافقت
 از كـه ) سـيدالعراقين ( خزانـه  محمـد  سيد آقاي اتفاق به جاري ماه فروردين بيستم چهارشنبه

 بقيـع  بـه  فقـاً متّ نمـوده،  مالقات مدينه امير با و رفته منوره مدينه به بود، اينجا آمده به كراچي
 حـرم  توسـعه  اداره بـه  را بـان  سايه موضوع شد قرار. نموديم معاينه نزديك از را و محل رفته

 بـا  و دهنـد  انجـام  را بقيـع  موضـوع  خود، جاري كارهاي ضمن كه نمايند ارجاع نبوي مطهر
 در و آمـد  عمل به الزم مذاكره جداگانه نيز ديگران و شهرداري رئيس و مهندسين و متصديان

 توجـه  مـورد  كـه  را ايرانـي  مهندس مهرآيين، رضا حاج آقاي كار، به شروع مجرد به دارم نظر
 بنـا  ييهـا  سـاختمان  جـده،  و طائف و مكه در و باشد مي كشور وزير اميرعبداهللا واالحضرت

 اكثـر  بـان،  سـايه  سـاختن  ضـمن  كه دارد اعزام مدينه به بقيع كار در نظارت براي است نموده
 فـرش  سـنگ  و ديـوار  تعميـر  قبيـل  از مزبـور،  محوطه به دادن صورت و سر براي را استفاده

 فعلـي  اسـفناك   صـورت  اقـالً از  كـه  بنمايـد  قبور مرمت و اصالح امكان صورت در و زمين
 از زوار كـه  بكشـند  آهـن  از اي نـرده  اطهـار،  ائمـه  قبور محوطه و بان سايه بين و شود خارج
  .نكنند پيدا تماس مستحفظين با و كنند زيارت نرده اين پشت

 يبعضـ  و آمـد  و رفـت  كرايـه  يبـرا  اسـترلينگ  ليره دويست مبلغ است خواهشمند
 بعـداً  آن هزينـه  صـورت  البتـه . بگذارند سفارت اين اختيار در مزبور مهندس يها خرج
   اعلم مظفر ي/شاهنشاه مختار وزير .شد خواهد ارسال



 79  تخريب بقيع به روايت اسناد

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

   حج كميسيون به ديگر نامه

 ۲۵۷ و در شـماره  پيگيـري  خارجـه  امـور  وزارت طريـق  از را موضوع مجدداً ايشان
  :نويسد مي چنين حج دائمي كميسيون به اي نامه در مجدداً .ش   ه۱۳۳۱/ ۳/ ۱۲ مورخ

 يچنـد  كه دارد يم اشعار ۱۳۳۰/ ۱۱/ ۲۰ مورخ ۶۷۷۷۳ -۳۱۳۴ شماره نامه به عطف
 و كشـور  وزيـر  و حجـاز  سـلطنت  نيابـت  كفيل( فيصل اهللاميرعبد واالحضرت از است
 بـا  كـه  گرديـده  سفارش آن در كه شده گرفته منوره مدينه امير عنوان به يا نامه) يبهدار

 سـاختن  در تـا  شـود  يهمراه و كمك هرگونه ،يايران مهندس مهرآيين، رضا حاج يآقا
 معـادل  كـه  ياعتبـار  هنـوز  يول. گردد استفاده او مهارت و هنر از بقيع ديوار و بان سايه

 بـه  مربـوط  مخـارج  يبرا ۱۳۳۱/ ۱/ ۲۶مورخ  ۸۸ شماره نامه در استرلينگ ليره دويست
. باشـيم  يمـ  مزبـور  وجـه  رسـيدن  انتظـار  در و نرسـيده  بـود،  شـده  خواسته قسمت اين

 اسـتفاده  آمـده،  پـيش  كه يفرصت اين از تا گردد تسريع مذكور وجه ارسال در اميدواريم
 عمـل  به يآبرومند طور به مبارك بقعه ديوار و بان سايه ساختن يبرا الزم اقدامات و شود
   اعلم مظفر ي/شاهنشاه مختار وزير .آيد

   نيست يكاف سايبان ايجاد

 در ايـران  سـفارت  بـه  خطاب يديگر نامه در وقت، خارجه امور وزير يكاظم يآقا
  :نويسد يم جده

 ائمـه  قبـور  تعميـر  بـه  راجـع  ۱۳۳۱/ ۱/ ۲۵ مورخه ۹ شماره محرمانه نامه به بازگشت
 طـرف  از زمينه، اين در كه زحماتي از قدرداني اظهار با بقيع، در بان سايه ايجاد و :اطهار

 كـه  طوري به :نگارد مي است، آمده عمل به اعلم مظفر آقاي و جناب شاهنشاهي سفارت آن
 همـواره  و بـوده  ايرانيـان  عمـوم  مخصـوص  عالقه مورد بقيع قبور تعمير دارند، استحضار

 پـس  اگـر  كه فرمايند مي تصديق البته ولي بشود، زمينه اين در مؤثري اقدامات دارند تقاضا
 نيست معلوم هم آن كه بان سايه ايجاد به فقط اكنون اقدام، و فعاليت و كوشش همه اين از
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 قطعـاً  و نشـده  تـأمين  عظام علماي آقايان نظر شود، قناعت شد خواهد ساخته نحو چه به
  .داشت خواهد ادامه خارجه امور وزارت به مزبور محافل مراجعات

 امور ياوليا ياساس يها مخالفت و كار اشكاالت از خارجه امور وزارت است يبديه

 ساختن در موفقيت همين كه است آگاه يخوب به و دارد استحضار يسعود يعرب دولت

ـ . است شده حاصل يشاهنشاه سفارت آن يها كوشش اثر در نيز، بان سايه  نظـر  بـه  يول

 مربوطـه  مقامـات  شـود  يسـع  و تعقيـب  سابق اقدامات است بهتر خارجه، امور وزارت

 يآبرومند ساختمان ايجاد و السالم عليهم اطهار ائمه قبور تعمير با يسعود يعرب دولت

  .نمايند موافقت بقيع در
 بيشـتري  اطالعات بحث، مورد بان سايه ساختمان شروع از قبل است الزم صورت هر در
  .نمايند ارسال خارجه وزارت به را مذكور بان سايه نقشه االمكان حتي و آن به راجع

 يآقـا  كـه  نمايـد  يمـ  جلـب  نكتـه  ايـن  بـه  را يشاهنشـاه  سـفارت  آن توجه ضمناً
 در ايشـان  دخالـت  از بايـد  يشاهنشاه سفارت و نداشته يسمت وجه هيچ بهسيدالعراقين 

   يكاظم /خارجه امور وزير .نمايد يجلوگير جداً امر اين

   يبازساز خبر انعكاس

 يبرخـ  گرديده، شيعيان و مراجع علما، يخوشحال موجب بقيع، يبازساز خبر انتشار
   زمينــه ايــن در يخبـر  نيــز ايـران  راديــو و كردنـد  آن درج بــه اقـدام  عــراق مطبوعـات 

  .كرد منتشر
 كـه  يسـتون  چهـل  اهللاعبـد  ميـرزا  اهللا آيت مرحوم آقازاده سعيد، حسن اهللا آيت مرحوم

 آن در و كردنـد  يم جماعت نماز اقامه) يفعل امام مسجد( تهران جامع مسجد در ها سال
 سـال  رجـب  ۲۳ در بودنـد،  تحصـيل  به مشغول نجف در كه بود سال سه حدوداً تاريخ،
  :نويسد يم اعلم مظفر به خطاب شرح اين به يا نامه رابطه اين در .ق.  ه۱۳۷۱
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 كـه  گرديد زيارت يطالقان يآقا االسالمحجة جناب از يا مرقومه رساند يم عرض به

 و بـان  سايه ساختمان يبرا قرار صدور و منوره مدينه به يعال جناب تشرف از بود يحاك
 يدينـ  و يعلمـ  جامعـه  در يسـرور  و مسرت خبر، اين حقيقتاً و بقيع ائمه جهت ديوار
 كـه  موقـع   ايـن  در اسـت  يخوشـبخت  يجـا  چقدر و بود سابقه كم كه نمود ايجاد نجف

 ايـن  و داده انجام را شايان خدمت اين ايد، برده تشريف سفارت، عنوان  به يعال  حضرت
 يوال پرچمـدار  هميشـه  كه ايران ملت مخصوصاً تشيع جامعه يبرا تقدير قابل  موفقيت

 يبـرا  كـه  اسـت  يسعادت ينتر بزرگ اين يراست و است آمده وجود به بوده :بيت اهل
 عمومـاً،  انـد  نموده كوشش و يسع راه اين در كه يكسان و خصوصاً ،يعال جناب شخص

 موجـود  يعـال  جنـاب  ذات كمون در كه يكامل اعتقاد همان يروز اهللاشاء ان و آمده پيش
 كه شيعه قلوب و آيد دست به استفاده حداكثر فرصت اين از كه فرموده بليغ يسع است،
 در ايـران  ملـت  مخصوصـاً،  تشيع جامعه و پذيرد التيام گشته، دار جريحه است ييها سال
. آيـد  نايـل  اسـت  خـور  در كـه  يرفعتـ  و عظمـت  اوج به :اطهار ائمه توجهات سايه

 نمـوده  يمؤثر اقدامات كار اين در كهسيدالعراقين  حاج يآقا جليل مهعال جناب حضور
 كامـل  موفقيـت  تبريـك،  ارادت و سـالم  عـرض  بـا  اند ساخته هموار خود بر يزحمات و

 حضـرت  درگـاه  از را جنـاب  آن سـعادت  و عـزت  دوام خاتمـه  در خواستار، را له معظم
  .فائقه احترامات تقديم با. مسألت يتعال يبار

 نجـف  علمـاي  از بزرگـان  و تقليـد  مراجـع  بـا  طالقاني، آقاي جناب اشاره به بنا ضمناً
 در سـعودي  دولـت  از تشـكّر  عنـوان  بـه  مكـاتيبي  و تلگرافـات  كه آمده عمل به مذاكراتي
 و گـردد  مـي  ايـران  دولـت  امور اولياي از كه تشكراتي بر مضافاً بشود، عمل اين خصوص

 اشـخاص  سـعودي  دولت است ممكن  چون و شود اتخاذ ترتيبي شور، از پس كه شد قرار
 فرماينـد  مراقبـت  فرماييـد  مقرر است مستدعي لذا نمايند، تلقي اعادي نموده، تطبيق آنها را

 رود مـي  تصـور  و شـده  نوشـته  مكـاتيبي  هـم  تهـران  به. بشود الزمه احترامات رعايت كه
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 موكـول  بعـد  بـه  عمـومي  تظاهرات ولي بنويسند، هايي نامه يا تلگرافات و بنمايند اقداماتي
  سعيد / حسن.  ه۱۳۷۱ رجب ۲۳ / نجف  بقائكم اهللا ادام .است گرديده

   ====حكيم يالعظم تآي مرحوم نامه

 نجف علميه حوزه بزرگ مراجع از حكيم، محسن سيد يآقا يالعظم اهللا آيت مرحوم
 خبـر  از و فرمـوده  مرقـوم  زمينـه  ايـن  در يا نامـه  ،.ق  ه۱۳۷۱ شـعبان  اول تاريخ در نيز

 كـه  اسـت  سـعيد  حسن اهللا آيت خط به نامه متن. كنند يم يخرسند اظهار بقيع يبازساز
 يآقا آنكه يا و اند كرده امضا و مهر را آن حكيم يآقا مرحوم و نوشته را آن يوالً احتما
  .است نوشته را آن خود خط با و ترجمه يفارس به را نامه سعيد حسن

  :است شرح اين به نامه متن
   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 شـامل  يربان توفيقات و است سالمت شريف مزاج اهللاشاء ان رساند يم يعال عرض به
 يآقـا  االسـالم  مـالذ  االعـالم،  العلماء عمدة مستطاب جناب از يا مرقومه. باشد يم حال
 تعميـر  موضـوع  والمنّه اهللابحمد كه شده واصل -عزّه دام -يطالقان يمحمدتق سيد حاج
 و گرفته قرار دولت تصويب مورد حائط، تعمير و مظلّه بناء صورت به :بقيع ائمه قبور

  .اند نموده عمليات به شروع
 همـه  از حقيقتـاً  و نمـوده  سـرور  و بهجـت  ايجاد شيعه قلوب در خبر اين نهايت يب

 به موفق راآنها  متعال خداوند كه نمايد يشاد اظهار تشيع جامعه كه است سزاوار جهت
 انجـام  يبـرا  طويـل،  مدت اين طول در كه يكسان به خداوند. است نموده يخدمت چنين

 يخـدمات  راه ايـن  در كه يسركارعال و فرمايد عنايت جزيل اجر ،اند برداشته قدم كار اين
 موضـوع  ايـن  يعـال  جنـاب  يتصـد  موقع در كه كرده، پيدا توفيق اهللابحمد و داده انجام

 بـه  يشـايان  خـدمات  هميشـه  كـه  فرمايد عنايت عمر طول گيرد، خود به يعمل صورت
  .نماييد حاصل را دارين سعادت و بفرماييد متدينين و شرع
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 دقـت  كامالً مورد بايد و است مسلمين بلكه شيعه، جامعه عالقه مورد امر اين چون ضمناً
 لـذا  درآيد، است معصومين مقام خور در كه صورتي به متعال خداوند خواست به تا گيرد قرار

 و دولـت  از كـه  تشـكري  اظهـار  بـر  عـالوه  كه نمودند درخواست مؤمنين و علما از جمعي
 مخـابره  سـعودي  دولـت  عنوان به مكاتيبي و تلگرافات شود، مي ايران علّيه دولت امور اولياي
  .نمود آنها استفاده مساعدت از بتوان آينده در و گرديده آنها نيز عواطف  جلب تا گردد

 خاتمـه  در يبايسـت  مراجـع  و علما چون است، زودالً فع كه بودند معتقد هم يبعض
 استفسـار  يعـال  جنـاب  از كـه  شد بنابراين لذا آورند، عمل به تشكر عنوان به ياقدام عمل
 بـا  كـه  دانيـد  يمـ  يمقتض كه ياقدام هرگونه با را ساختمان طرز و مفصل شرح كه شود

 را يفعلـ  سـاختمان  خاتمـه  و داشـته  مرقـوم  دارد، مطابقت فكر طرز و يمحلّ وضعيات
 و متعـال  خداونـد  خواسـت  بـه  بلكـه  شـود،  عمـل  اسـت  ميسورآنچه  تا فرموده اعالم

 جناب آن تدبر و درايت حسن با و شده يعموم ينگران اين رفع :اطهار ائمه توجهات
  .كند پيدا خاتمه يمطلوب صورت به

  .دارم مسألت پروردگار از را يعال جناب توفيقات
 از روحانيـت  جامعه و جانب اين طرف از است صالح كه يتشكر ابراز هرگونهالً فع
 .اسـت  يدعاگوي موجب فرماييد، معمول اند داشته شركت كار اين در كه يكسان و دولت

   ق.  ه۱۳۷۱ شعبان غرة شنبه،/  الحكيم يالطباطباي محسن

   حكيم اهللا آيت به اعلم مظّفر پاسخ

 مرحـوم  نامـه  بـه  پاسـخ  در .ق  ه ۱۳۷۱ المعظـم  شعبان ۱۶ تاريخ در اعلم مظفر يآقا
  :نويسد يم چنين حكيم محسن سيد يالعظم اهللا آيت

  :رساند يم يعال عرض به
 از يقـدردان  بـر  دايـر  كـه  يعال جناب ۱۳۷۱ شعبان) يكم( غره ۳۱/ ۱/ ۲۹ مورخ نامه
 نهايـت  موجـب  بـود،  :بقيـع  اطهار ائمه مطهر قبور جلو سايبان ساختن يبرا اقدامات
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 جـديت  و كوشـش  نهايت كه دانم يم خود يدين وظيفه جانب اين گرديد، تشكر و امتنان
 :اطهـار  ائمـه  قبـور  وضع بعدها متعال خداوند ييار به تا نمايم مبذول باره اين در را
  .التكالن عليه و التوفيق اهللا من و. درآيد بخش رضايت صورت به

ـ  دولـت  از كتبـاً  يا تلگرافاً خواهند يم مؤمنين و علما از يجمع اينكه  يسـعود  يعرب
 يكـار  چنـين  كـه  بفرماييـد آنهـا   بـه  خواهشمندم و نيست صالح ابداً بفرمايند، يقدردان

 چـه،  گذارد، يم بالاثر را سابق اقدامات و برد يم بين از به كلي را موضوع زيرا نفرمايند؛
  .هستند مخالف قبور 56تشييد با ها يوهاب

 تشـكر  يمقتض طور به مناسب موقع در يسعود يعرب دولت امور ياوليا از جانب اين
 نظـارت  كـه  فرسـتم  يمـ  مدينه به را يايران مهندس نفر يك روزها همين و نمود خواهم
  .شود برپا آبرومند يخيل طور به بان سايه تا نمايد

 حضرت مطهر حرم در مؤمنين و اعالم يعلما حضرات و يعال جناب ادعيه اميدوارم
 والسـالم  .نمايـد  نصـيب  خيريه امور در موفقيت بهترين جانب اين يبرا 7اميرالمؤمنين

   اعلم مظفر/ بركاته و رحمةاهللا و عليكم
 محسـن  سـيد  يآقـا  يالعظمـ  اهللا آيت مرحوم يبرا آنچه مشابه نيز يپاسخ اعلم مظفر

  .است داشته ارسال سعيد حسن سيد اهللا آيت مرحوم يبرا بود، فرستاده اهللا ةرحم حكيم

   يشهرستان هبةالدين اهللا آيت مرحوم نامه

 از .ق.  ه۱۳۷۱ شـعبان  ۳۰ تـاريخ  در نيـز  يشهرسـتان  هبةالـدين  سيد اهللا آيت مرحوم
  :اند نموده مرقوم چنين و نوشته اعلم مظفر به خطاب يا نامه بغداد

 را سـعادتمندي  و سـالمتي  دوام و خورسـندي  و عـزّت  مزيـد  ايزدي درگاه از پيوسته
 و نگـاري  عريضـه  در تقصـير  يـا  قصـور  از و خواسـتار  صميمانه بزرگوار دوست آن براي

 خـوش  يـاد  و خير ذكر به غالباً شهيدا، به كفي و شهداهللا اعتذار در و شرمسار سپاسگزاري
 شـريفه  خيلـي  اينكه با وظيفه اين اسناد از مخصوصاً متألّم، فراق طول از و ممترنّ جناب آن
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 حجـاز  و جـده  آب چون ولي 57...ايرانيان خصوص و اسالميان عموم و است كثيرةالنفع و
 يـا  زودتـر  سـاعت  يـك  منتظـرم  و ام مانـده  نگـران  نيسـت،  معـده  تـرش  مـرض  با ماليم

 كـه  بدانيـد  حقـاً  و برسم تهران به بنده اينكه يا و شويد فرما تشريف بغداد به عالي حضرت
 مراسـله  بـر  قـادر  كه ديگري مانع چند عالوه به بستري، و مريض مخلص چندماهه اين در

 اشـرف  جنـاب  كـه  آنجا رسيده تا نموده مقصر احباب مكاتبات در مرا حال همين و نبوده
 همـين  و فرموده تعبير لطفي كم به را داعي قصور شهرستاني آقامحمدتقي كارت، در عالي،

 نتوانسـتم  كـه  گرديـده،  پاكسـتاني  آقايـان  اجابـت  عـدم  باعـث  مـزاجم  كسـالت  و عاللت
 بـه  را جـواد  سـيد  زاده مخلـص  اخيـره،  مرحلـه  اين در و نمايم اجابت آنها را هاي دعوت
 ايـن،  از پـيش  مرحله در و نمايد آنها عودت طياره با امشب بايستي و فرستاده خود عوض
 آنجـا و  مـردم  ميـل  برخالف خيلي كه افسوس ولي فرستاديم، را الغطا كاشف آقاي جناب
 استحصـال  كـه  فرمودنـد  اميدوار را ما مراجعتشان در اگرچه اند، فرموده اينجا سلوك مردم
 او رسـمي  نوشـته  و خطيب عبدالحميد سعودي، سفير واسطه به را شريف بقيع تعمير اذن
 آقـاي  يعنـي  پاكسـتان؛  سوي به ايراني وفد رئيس تأسف كمال با ليكن و... حجاز پادشاه به

 را معنـي  اين تحقيق مشاراليه سعودي سفير از كه نمودند تصريح اي كمره خليل ميرزا حاج
 ايـن  در آنهـا چيـزي   غير به يا خودم متبوعه دولت به هرگز من كه نمود ياد قسم نموديم،

 چنـين  اگـر  و آنهـا اسـت   مـذهب  خـالف  كه زيرا بنويسم؛ نيست ممكن و ام ننوشته باب
بـا  شخصـي  كـه  گفـت  سـپس  نمـود،  خواهـد  مـن  بـراي  اشـكال  توليـد  بنماييم طيتوس 

 بـراي  سفارشـي  كـه  شـيخ  اصـرار  با نمود درخواست) دالعراقينسي يعني( بود الغطا كاشف
  .دادم او به و نوشتم نديده مانعي هم من بنويسم، او شخص احترام و اكرام

ـ  او تنويهات و نشريات وسيدالعراقين   تصرفات سوء اين خالصه، ـ  و يخراب  يانقالب
 شـيخ  حضـرت  با هرجا در و دارد يبد يها دنباله آتش اين شراره و دود كه كرده توليد

 مزّيفـه  منقـوالت  و عكـس  و يعال حضرت مالزمان بيانات و مراسالت به استشهاد فقاًمتّ
  ).شود چه تا( نمايند يم 58و... و...
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 آقـا  و العـراقين  شـيخ  يآقا خصوصاً نمودند؛ رجعت رجبيه عمره از كه يآقايان ،يبار
 و ساختند روشن همه بر را حقايق و فاش راسيدالعراقين  اسرار ،يشهرستان ابراهيم سيد

 مجـالس  نُقـل  و نَقـل  را جنـاب  آن جليلـه  خـدمات  و يداعـ  به نسبت را عاليه توجهات
 خواهشـمندم  اند، داده مخلص به را يعال موكب يفرماي تشريف بشارت ضمناً و اند نموده

 وعـده  ماننـد  و فرماييد قرار است خودتان منزل كه منزل بنده در يعال حضرت ورود كه
  .مخلص با مترنم ارادت عرض به همه دوستان نشود، تخلّف قبل سال سه

  :است آمده حاشيه در
 باالختصـاص  سالم و اخالص عرض به ،ينخع قدس حسين ايران، كبير سفير يآقا جناب

 عـرض  بـه  زادگـان  مخلـص  تمـام  بـا  خانواده و اللسان رطب يعال جناب مناقب و محامد ذكر و
  ۱۳۷۱ شعبان ۳۰/  يالشهرستان يالحسين هبةالدين .اند مصدع يدستبوس

   يشهرستان يآقا نامه به پاسخ

 پاسـخ،  در .ش   ه۱۳۳۱/ ۴/ ۱ بـا  برابـر  .ق  ه۱۳۷۱ رمضـان  ۲۹ شنبه تاريخ در اعلم مظفر
  :نويسد يم تعارفات از پس و نوشته يشهرستان هبةالدين سيد يآقا اهللا آيت به خطاب يا نامه

 كريمـه  يسـجايا  و الطـاف  از بخشـيد،  وصول شرف كريمه رقيمه يأعل قبل، يچند
 ما نصيب يزيارت حج، فريضه يادا از بعد اميدوارم. هستم سپاسگزار هميشه يعال جناب
 موفـق  اهللا آيـت  حضـرت  ديـدار  تجديـد  و عاليات عتبات زيارت به يروز چند كه شود
 مستحضـر  كه يطور به السالم عليهم بقيع ائمه قبور برابر در بان سايه يبنا به راجع. شوم

 و نيسـتم  مأيوس باز كردند، متزلزل را موضوع خود اساس يب انتشارات با آقايان هستند،
 هسـتم   مطمـئن  و شـود  دادهآنجـا   به يوضع و سر كه كنم يم كوشش جديت، نهايت با

. نمود خواهد خير امر اين به موفق مرا پايان در صالحين و مؤمنين و اعالم يعلما يدعا
  .برسانيد عزيز آقازادگان خدمت وافر سالم لطفاً

   اعلم مظفر. ختام خير السالم و دارم مخصوص يدعا التماس
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  دربار وزير نامه

 :نويسـد  يم اعلم مظفر به .ش   ه۳/۲/۱۳۲۱ تاريخ در يتلگراف در نيز دربار وزير عالء،
 بـه  يبروجـرد  يآقـا  اهللا آيـت  حضرت نماينده يمحمدتق سيد يآقا جناب كه يقرار از

 امامـان  يقبرها يبرا يبان سايه است درصدد يسعود يعرب دولت اند، داده اطالع له معظم
ـ  دولـت  طـرف  از فرماييد معلوم است خواهشمند. نمايد ايجاد بقيع  چـه  يسـعود  يعرب
 از كـه  اسـت  مناسـب  تقدير و تشكر از يعمل چه و گرديده معمول باب اين در ياقدام

 آيد؟ عمل به سعود ابن ملك حضرت ياعل از امر اين انجام مقابل در سلطنت مقام طرف
  عالء ،يشاهنشاه دربار وزير .دهيد اطالع زودتر
 ،۱۹۵۲ آوريـل  ۲۸ تـاريخ  در دربار، وزير عالء اعلم، مظفر يآقا مثبت پاسخ دنبال  به

  :نويسد يم چنين اعلم به خطاب .ش   ه۱۳۳۱/ ۲/ ۸
  -جده -اعلم يآقا جناب

 هزينه ايرانيان طرف از كه فرماييد اقدام است، شده بان سايه ايجاد با موافقت كهالً فع
 چنـين  سعود ابن حضرت ياعل به يشاهنشاه يهمايون حضرت ياعل و شود پرداخت آن

. شـود  درسـت  يآبرومنـد  شكل به بان سايه ايران نظر تحت الاقل وگرنه، بفرمايند پيشنهاد
 كـار  و نـه؟  يا بشود پيشگاه طرف از يتقاضاي چنين كه دارد اقتضا آيا بدهيد نظر صريحاً

  عالء ،يشاهنشاه دربار وزير/   هفت و سيصد و هزار .دارد پيشرفت اندازه چه تا
  .كند ينم موافقت آن با و نيست صالح يپيشنهاد چنين كه دهد يم پاسخ اعلم

   يشهرستان ابراهيم سيد يآقا نامه

  :نويسد يم اعلم مظفر به خطاب نيز يشهرستان ابراهيم سيد يآقا
 -شـوكته  دامت -اعلم مظفر يآقا يعال اكرم اجلّ مستطاب، حضرت محترم منيع مقام

  :رسانم يم يعال عرض به
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 را يعـال  حضرت محترم جود يذ وجود يسالمت و صحت و شوكت و عزّ دوام الزال
  .السالم عليهم الطاهرين آله و محمد جاه به خواهانم، اسمه جلّ احديت درگاه از

 و توجهات از امتنان و شكر بتوان آنكه از است قاصر و الكن قلمم و لسان آنكه بعداً
 زمان از و بنمايم يصميم يدعاگو اين به نسبت را، يعال حضرت ناحيه از مبذوله مراحم
 و بـوده  بزرگـوار  آن حسنه اخالق به مترنم محافل و مجالس  جميع در عراق، به ورودم

 و ام كـرده  بيـان  بـود  مشاهداتم آنچه شده، يعجيب بغرنج بقيع بقعه تعمير قضيه. باشم يم
 تجـاهالت  و اغـراء  بـه  -بركاتـه  دامـت  -الغطـا  كاشـف  يآقـا  حضـرت  ناحيـه  از ليكن

 تكـذيب  البتـه  شـده،  پخـش  يا بيانيه و يانتشارات ديگر، يجاها و نجف درسيدالعراقين 
 هـم  را الغطـاء  كاشـف  يآقا بيانيه از يا نسخه لذا ايد، نموده مالحظه را يسعود حكومت

  .بفرماييد مالحظه ارسال، لفّاً
 از را يعـال  حضـرت  جـود  يذ وجـود  آن نجـاح  و ظفر و سعادت و عزت خاتمه در

  .خواستارم متعال خداوند
   يشهرستان ابراهيم سيد/   بركاته و اهللاورحمة عليكم والسالم

   اعلم مظفر پاسخ

  :نويسد يم چنين يشهرستان ابراهيم سيد يآقا نامه به پاسخ در اعلم يآقا
  -عزّه دام -يشهرستان ابراهيم سيد يآقا حضرت عزيزم دوست

  .بخشيد وصول عزّ بود، مهرآميز عواطف و الطاف از پر كه يگرام نامه
 و تبـارك  خداونـد  از و دانيم يم مقصر را خودمان و آورديم عمل به بود وظيفهآنچه 

 مخصوصاً او، پاك ارجمندخانه حجاج به بيشتر هرچه بتوانيم كه خواهيم يم توفيق يتعال
  .نماييم خدمت دوستان و برادران
 و دهـيم  يم ادامه آرام و سروصدا يب را خود يها كوشش بقيع، مطهر بقعه تعمير يبرا

 برادران دعوات يهمراه و يياور البته آوريم، دست به يهاي موقعيت تدريج  به اميدواريم
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ـ  داريـم،  ما كه يهدف چون و است شرط دين بزرگوار يعلما انفاس و ايمان با  شـك  يب
 يـا  ديـر  كـه  داريم واثق رجاء اوست، معظم و مقدس ياوليا و جهان يخدا پسند مورد
 هبةالــدين ســيد يآقــا مــه،عال حضــرت يمهربــان و لطــف از برســيم، مقصــود بــه زود

 سـالم  عـرض  و ارادت مراتـب  خواهشمندم و دارم را امتنان و تشكر نهايت ،يشهرستان
  .داريد تقديم ايشان خدمت مرا

 سالم عرض به و سپاسگزارند شما محبت اظهار از شريعت، و رائد آقايان همكاران،
دارند 7سيدالشهدا حضرت مطهر حرم در دعا التماس و هستند عمصد.  

  كرد تكذيب يسعود دولت

 ايـن  انتشـار  و افـراد  يبرخ يظرفيت يب و يرازدار عدم و بقيع يبازساز خبر انعكاس
 نشـان  العمـل  عكـس  بالفاصـله  يسعود دولت تا شد موجب مطبوعات، و راديو در خبر
  .نمايد تكذيب را آن داده،

  :نويسد يم باره اين در اعلم مظفر
  ۱۱: محرمانه دفتر شماره
  ۱۳۳۱/ ۲/ ۹ تاريخ

   محرمانه
   خارجه امور وزارت

 از بعـد  كـه،  رسـاند  يمـ  عرض  به ۱۳۳۱/ ۱/ ۲۵ مورخ ،۹ شماره محرمانه گزارش پيرو
 فيصـل،  اهللاميرعبـد  واالحضـرت  بـا  و گرديد حاصل يفرصت هم باز سابق، گزارش ارسال
 ائمـه  قبـور  مقابـل  در بان سايه ساختن و بقيع به توجه مورد در حجاز سلطنت نيابت كفيل
 عاجـل  نحـو  بـه  امـر  ايـن  به مربوط اقدامات كه دادند وعده ايشان و شد مذاكره :اطهار
 از كـه  ينماينـدگان  بـا  كار شروع هنگام در كه دهند دستور يمحلّ مقامات به و شود شروع
 و نظـرات  و نماينـد  يهمراهـ  رونـد  يمـ  يراهنماي و كمك و مشاهده يبرا سفارت طرف
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 يمحمـدتق  سـيد  يآقـا  حضـرت  هم روز آن در و دهند قرار توجه مورد را آنان يراهنماي
 بـه  و بودنـد  آورده تشريف جده به مفرده، عمره يادا و معظمه مكه به رفتن يبرا يطالقان
 دربـاره  را مسـاعدت  و نيـت  حسن نهايت اهللاميرعبد واالحضرت كه شد داده مژده ايشان

 وجـود   بـه  ينگران  اين تهران، راديو در خبر اين شنيدن از يول. دهند يم نشان موضوع اين
 موجب يخارج مطبوعات و راديو در موضوع اين خبر شدن پراكنده و انتشار مبادا كه آمد

 دولـت  نمـودن  منصـرف  درصـدد  دوآتشـه،  يها يوهاب و رياض متعصب يعلما كه شود
) سـيدالعراقين ( خزانه محمد سيد يآقا آمدن از نيز و .برآيند تصميم اين ياجرا از يسعود

 ايشـان  مبادا كه رفت يم ينگران و بيم اين موضوع، همين درباره ايشان فعاليت و حجاز به
ـ  دولـت  سياسـت  بـا  كه] نمايند[ ياظهارات خارج، در يا حجاز در  سـازش  يسـعود  يعرب

 بايـد  و .گردد ييجز يهمراه اندازه همين از مذكور دولت انصراف موجب و باشد نداشته
 مالقـات  و ريـاض  بـه  رفـتن  داوطلـب  مشاراليه، كه برساند عرض به هم را اين ضمن در
 بـه  احسـن  نحـو  بـه  جده در يسعود مقامات يول گرديدند، سعود ابن ملك حضرت ياعل

 ريـاض  بـه  ايشـان  رفـتن  مبادا تا شوند، منصرف عزم اين از است بهتر كه فهماندند، ايشان
  .گردد يمذهب يهاوگو گفت يبعض ايجاد مايه

 استفسـار  آن در كـه  رسيد يشاهنشاه دربار وزير عالء يآقا جناب از يتلگراف سپس
  .آيد عمل  به يسپاسگزار يسعود دولت ياوليا از باره اين در چگونه بود شده

 همـين  بـه الً فعـ  است بهتر و كرده تشكر خود سفارت: كه رسيد عرض به پاسخ در
  ).است پيوست به آن پاسخ و تلگراف متن رونوشت( شود اكتفا اندازه

 را امتنان و تشكر نهايت عالء يآقا جناب از و يشاهنشاه دربار وزارت از جانب اين
 شـاهد  نزديـك  از كـه  جـا،  ايـن  مقـيم  مسؤول شخص از ياقدام هرگونه از قبل كه دارم

 اتفاقـات  و فرمودنـد  مشـورت  دارد، امـر  حقيقت به يكاف وقوف درنتيجه و است جريان
 صائب عمل اندازه چه تا مشورت اين كه نمود ثابت رسد يم عرض به ذيل در كه يبعد
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 دربـار  اقـدامات  العـاده  فـوق  اهميـت  و احتـرام  و ارزش حفظ موجب و بوده يجاي به و
  .است گرديده يشاهنشاه همايون
 يآقـا  گويـا  كـه  ترتيب بدين شد، واقع رفت يم آن بيمآنچه  باالخره متأسفانه ،يبار

 را موضـوع  كـه  انـد  نمـوده  ياظهـارات  عـراق  در حجـاز،  از مسافرت از پسسيدالعراقين 
 شـاخ  با را مذكور خبر هم عراق مطبوعات و اند ساخته گر جلوه واقع حقيقت از تر بزرگ

ـ  دولـت  نتيجـه  در و انـد  نمـوده  منتشر زياد برگ و  مالحظـه  و تـرس  از  يسـعود  يعرب
  .است نموده خبر تكذيب به مبادرت رياض يعلما و ها يوهاب انتقاد و اعتراض

  ).شود يم تقديم گزارش پيوست به آن ترجمه با شده، صادر يخشك لحن با كه تكذيب متن(
 قبـور  مقابـل  در بـان  سايه ساختن از يحت يسعود دولت مبادا كه رود يم آن بيم اكنون

 دخالـت  ترتيـب  بـدين  و كند يخوددار يموقّت مدت يبرا ولو ديوار كردن برپا و :ائمه
 مـورد  كه يموضوع درباره را خانه سفارت يك يها كوشش زحمات مسؤول، غير اشخاص

  .دهد برباد است يشاهنشاه دولت و ايران ملت خصوصاً جهان، مسلمانان توجه
 كـه  يتـوافق  جريان در غيرمترقبه اتفاق اين كه نمود خواهد بليغ يسع جانب اين البته
 بقيـع  يبـرا  ديـوار  و بـان  سـايه  سـاختن  از يسـعود  مقامات و نگردد مؤثر شده حاصل

 عاجـل  نتيجـه  منـتج  حاضـر  حال در ما يمساع كه ندارد اطمينان ليكن نشوند، منصرف
  .افتد تعويق به ساختمان كار شود، يم داده احتمال كه طور همان شايد و شود

 يجلـوگير  بـه  ايشان مساعد نظر و اهللاعبد امير واالحضرت نيت حسن كه است اميد
  .كند كمك مذكور تكذيب العمل عكس توسعه از

 بـاره  ايـن  در يشاهنشـاه  دربار وزير عالء يآقا جناب از نيز يديگر تلگراف ديروز
 ديگـر  اخيـر،  يهـا  جريـان  بـا  كـه  است واضح و پيوست به آن متن رونوشت كه رسيد

 بايـد  و نمـود  يا تـازه  اقـدام  يـا  داد، يجديـد  پيشنهاد موضوع اين دربارهالً فع شود ينم
 كـه  كرد كوشش و گرديد امر اين به نسبت يسعود دولت يقطع نظر شدن روشن منتظر
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   اعلم مظفر -يشاهنشاه مختار وزير .نخورد هم به سابق تصميم و نقشه
 يشاهنشـاه  دربـار  وزارت استحضار يبرا ۱۰۳ تلگراف به عطف باال، نامه رونوشت

 استحضـار  امر ،يفعل  وضع و داده رخ باره دراين كه يجديد اتفاقات از تا شود يم تقديم
  .فرمايند حاصل

  خبر تكذيب

 يـا  و تعميـر  و تـرميم  خبـر  رسماً يسعود دولت و يافت تحقّق ينگران اين سرانجام
  .كرد تكذيب را بقيع قبرستان در ساختمان احداث
 روزنامـه  در .ش   ه۱۳۳۱/ ۲/ ۷ بـا  مطـابق  ۱۹۵۲ آوريـل  ۲۷ تـاريخ  در تكذيبيـه  متن
  .گرديد منتشر مكرمه مكه چاپ يسعود البالد روزنامه ۱۱۷۱ شماره

   معظمه مكه چاپ السعودية البالد روزنامه
  )۱۳۳۱/ ۲/ ۷( ۱۹۵۲ آوريل ۲۷ -۱۱۷۱ شماره

   يعرب متن
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   يفارس ترجمه

   بقيع ائمه قبور تعمير
 ائمـه  قبـور  تعمير با حضرت ياعل كه اند داده شهرت و انتشار عراق يها روزنامه از يبعض

 نتيجـه  را ايـن  و است گرديده آغاز ساختمان و تعمير كار اكنون هم از و اند كرده موافقت بقيع
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 شـيخ  يهـا  سـفارش  بـا  كـه سـيدالعراقين   توسـط  بـه  الغطاء كاشف محمدحسين يها فعاليت
 كـه  يحـال  در يسعود يعرب دولت. اند دانسته است بوده آمده حجاز به نجف از الغطاء كاشف

 و اسـالم  حنيـف  ديـن  مخالف كه يامر با او كند يم تأكيد نمايد، يم تكذيب جداً را خبر اين
  .كند ينم موافقت است صالح سلف طريقه و 9پيغمبر حضرت يدستورها

   يبعد يها يگير يپ

 در و يپيگيـر  اعلـم  مظفـر  يسـو  از موضـوع  ،يسـعود  دولـت  تكـذيب  رغـم  يعل
  .شود يم مطرح مجدداً كشور آن مقامات با بعد يها مالقات
 يسياسـ  اول اداره بـه  خطاب اعلم ،.ش   ه۱۳۳۱/ ۲/ ۱۶مورخ  ۱۷ شماره گزارش در

  :است آمده چنين خارجه امور وزارت
   محرمانه دفتر اداره

  ۱۷: شماره
  ۱۳۳۱/ ۲/ ۱۶: تاريخ

   محرمانه
   يسياس اول اداره -خارجه امور وزارت

 شـماره  محرمانه نامه به عطف و ۱۳۳۱/ ۲/ ۹مورخ  ۱۱ شماره محرمانه گزارش پيرو
  :كه دارد يم اشعار اداره آن ۱۳۳۱/ ۲/ ۱ مورخ ۴۹۸

 و حجاز سلطنت نيابت كفيل( فيصل اهللاميرعبد واالحضرت با يمالقات فرصت اخيراً
 در يسـعود  دولـت  كـه  يتكـذيب  بـه  راجع اينجانب و داد دست) يبهدار و كشور وزير

  .نمودم گله ايشان از كرده، منتشر بقيع تعمير موضوع
 عـراق  يهـا  روزنامـه  منـدرجات  تكذيب فقط مذكور، تكذيب كه دادند پاسخ ايشان

 به بان سايه و ديوار ساختن با موافقت موضوع و باشد يم بقيع ائمه قبور تجديد به راجع
  .آورد نخواهد وجود  به نقشه اين ياجرا در يتغيير تكذيب اين و است يباق خود قوت
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 قبـور  تعميـر  كـه  كنيم يم تكرار هم اكنون و ايم گفته اول از ما كه كردند اضافه سپس
 معتقـدات  بـا  زيـرا  گيـرد؛  قـرار  يسـعود  يعرب دولت موافقت مورد تواند ينم بقيع ائمه
  .پذيرند ينم را آن ما يمذهب يعلما و ندارد توافق يمذهب

 يبيشـتر  مجـال  بـود،  افتاده اتفاق ها يميهمان از ييك در چون مذاكره، و مالقات اين
 مالقـات  وقـت  بتوان آينده در است اميدوار. بشود يديگر يها صحبت تا نداشت وجود
 بـه  ايـران  كمـك  موضـوع  مالقـات،  آن در تـا  گرفت اهللاميرعبد واالحضرت از يمفصل

  .بگيرد قرار مذاكره مورد ايشان با بقيع، بقعه ديوار و بان سايه ساختمان
 ائمـه  قبـور  خود تعمير يبرا ،يسعود يعرب دولت ياوليا موافقت جلب به راجع اما
 عـرض  به بايد مذكور، بقعه در ديوار و بان سايه از غير ييها ساختمان ايجاد يا ،:اطهار

 كـه  يكوشش هرگونه و ندارد وجود موضوع اين يبرا يا زمينه گونه هيچالً فع كه برساند
 دولـت  حاضـر  حـال  درالً اقـ  و اسـت  نرسـيده  نتيجه به شده، مبذول راه اين در تاكنون
 چـه  و دهـد  نشـان  موضـوع  ايـن  بـه  يمـوافقت  يرو گونـه  هـيچ  نيسـت،  آماده يسعود

 رتبـه  يعـال  رجال ساير چه و فيصل اهللاميرعبد واالحضرت چه و اميرفيصل واالحضرت
 انتظـار  نبايد كه كنند يم تأكيد هم باز و اند كرده تأكيد بارها تاكنون ،يسعود يعرب دولت
  .داشت يسعود يعرب دولت از مورد اين در را يموافقت

 هنوز دارند، كامل استحضار هم جناب آن و هستم شاهد نزديك از جانب اين كه چنان
 هـر  در كه يجاي تا است، يقو بسيار يسعود يعرب يدولت دستگاه در يوهاب يعلما نفوذ
 حقـوق  دولـت  از كـه  هسـت  معـروف  بـه  امـر  هيئـت  نام به يهيئت كشور اين از يشهر

 مـذهب  يـا ( ديـن  مخالف يامور نگذارند و باشند مراقب است اين كارشان و گيرند يم
 نظـارت  يگمركـ  واردات موضوع در يحت هيئت اين و گيرد صورت) درحقيقت يوهاب

 يـا  سـينما  يهـا  فـيلم  يـا  ،يوهـاب  مـذهب  مخالفـت  مورد يها كتاب گذارند ينم و دارند
 در چيزهاگونه  اين ازآنچه  و شود مملكت وارد كاالها قبيل اين از يا صفحه و گرامافون
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 همـين  و اسـت  شده داخل يمخف و قاچاق طور به اش همه شود، يم ديده يسعود كشور
 دارد سـينما  اش خانه در يشخص كه كردند حاصل اطالع جده در كه بود پيش هفته چند

 يهـا  فـيلم  يتماشـا  از او منـزل  در و رونـد  يمـ  يمبلغ دادن با يپنهان طور به اشخاص و
 هـا  فيلم كليه و سينما دستگاه و رفتند او خانه به فوراً نتيجه در كنند، يم استفاده يسينماي

  .نمودند مجازات را خانه صاحب خود و زدند آتش عام مأل در و آوردند بيرون را
 كـه  يمـوافقت  انـدازه  همـين  بـه  حاضـر،  وضع در است بهتر شود يم تصور رو اين از

ـ  نتيجـه  كـه  ياقـدام  از و گـردد  اكتفـا  شده حاصل  .شـود  يخـوددار  داد نخواهـد  يمثبت
   اعلم مظفر -يشاهنشاه وزيرمختار

   فيصل اهللاعبد امير با ديدار

  ۲۱: محرمانه شماره
  ۱۳۳۱/ ۲/ ۲۳: تاريخ

   محرمانه
   يسياس اول اداره -خارجه امور وزارت

 عصـر  كـه  دارد يمـ  اشـعار  ۱۳۳۱/ ۲/ ۱۶ مـورخ  ۱۷ شـماره  محرمانـه  گزارش پيوند
 كفيـل  فيصـل،  اهللاميرعبـد  واالحضـرت  بـا  يقبل وقت تعيين به بنا ،يجار ماه چهارشنبه

 مالقـات،  ايـن  در. داد دسـت  يمالقـات  يبهـدار  و كشـور  وزيـر  و حجاز سلطنت نيابت
 و نظـارت  يبـرا  سفارت طرف از يايران مهندس مهرآيين رضا حاج يآقا اعزام موضوع
 واقـع  ايشـان  تأييـد  مـورد  و مطرح نو از بقيع بان سايه و ديوار و ساختمان در يراهنماي
 تسـهيل  وسـايل  تا بنويسند منوره مدينه يمحلّ امور ياوليا به يسفارش شد قرار و گرديد

  .كنند فراهم را مهندس رضا حاج يآقا كار
 نمـودم  يمـ  يبين پيش جانب اين اينكه وجود با ساختمان، اين به ايران ملت كمك به راجع

 حضـرت  مطهـر  حـرم  مرمـت  و تعميـر  سـابقه  و شود پذيرفته يتقاضاي چنين است بعيد كه
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 كمـك  و اعانـه  نشـد  حاضـر  سـعود،  بـن  عبـدالعزيز  ملـك  حضرت ياعل كه 9پيغمبراكرم
ـ  پـيش  و ظـن  ايـن  كند،  قبول را جهان مسلمانان ساير و ها يمصر  كـرد،  يمـ  تقويـت  را يبين

 مايـه  چقـدر  كـه  داشـتم  بيان و نمودم تشريح باره اين در را ميهنان هم پاك احساسات ذلك مع
  .كنند كمك خير، عمل اين در بتوانند كه شود يم ايرانيان يسرفراز و مسرت

 را كمـك  ارزش و اسـت  كوچـك  كار اين :فرمودند پاسخ در اهللاميرعبد واالحضرت
 هـم  بـا  شـما  پـول  و مـا  پول و هستيم اسالم عالم خدمتگزاراناينجا  در همه ما و ندارد

ـ  يهـا  كمك از بتوانيم يتر بزرگ يها نقشه و كارها در اميدواريم و ندارد يفرق  دريـغ  يب
 پيشـنهاد  قبـول  از يا آراسته و مؤدبانه لحن با ترتيب بدين و شويم برخوردار ايران ملت

  .خواستند معذرت ما
 از تقـدير  بـر  يمبن كه ۳۱/ ۲/ ۱۶ مورخ ۵۳۷۶/ ۴۳۲ شماره نامه مالقات، اين از پس
 بـاره  ايـن  در يبيشتر يها موفقيت احراز در تشويق و ترغيب و سفارت اين يها كوشش

 ايـن  كارمندان كليه و خود طرف از پايان يب امتنان و تشكر اظهار با جانب اين. رسيد بود
 از اسـتفاده  بـا  سـفارت  ايـن  كـه  دارد يمـ  معروض تقدير، و توجه ابراز اين از سفارت،
 تـا  داد خواهـد  ادامـه  راه ايـن  در را خـود  مـداوم  يها كوشش مناسب، مواقع و فرصت

  .شود گرفته يبيشتر و بهتر نتيجه االمكان يحت
 آميـز  تعصـب  احساسات تحريك از احتراز يبرا است بهتر سفارت اين عقيده به يول
 كمتـر  و شود صحبت كمتر موضوع اين اطراف در المقدور يحت نجد، يعلما و ها يوهاب

  .گردد منعكس راديوها و مطبوعات در آن يوگو گفت
 حـاج  يآقا چون شود، ساخته است نظر در كه بان سايه و ديوار نقشه ارسال به راجع

 از كـرد،  خواهـد  شـركت  مذكور نقشه تهيه در سفارت اين طرف از يايران مهندس رضا
 ايـن الً فع. داشت نخواهد ياشكال مذكور ساختمان نقشه ارسال و آوردن دست به رو اين

 حـج  كميسيون از منظور اين يبرا كه است يا ليره دويست اعتبار رسيدن منتظر سفارت
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 يموجـود  محـل  از كـه  اسـت  بهتـر  نـرود،  دست از فرصت اينكه يبرا و است خواسته
 تسـريع  مزبور وجه ارسال در باشد، ميسر كه يديگر محل هر از يا حج يدائم كميسيون

 بتـوان  ،اهللاميرعبـد  واالحضـرت  طـرف  از توصيه، و حكم صدور محض به بلكه تا شود
  .نمود اعزام منوره مدينه به فوق منظور يبرا را مهندس يآقا

   اعلم مظفر -يشاهنشاه مختار وزير
 استحضـار  يبـرا  ۱۳۳۱/ ۲/ ۹ مورخ ۱۱ شماره محرمانه نامه تعقيب در باال رونوشت

  .گردد يم تقديم يشاهنشاه دربار وزارت
   اعلم مظفر -يشاهنشاه مختار وزير

   خارجه امور وزير از سؤال

 امـور  وزيـر  از را يسـؤال  سنا، مجلس سناتور ،يدفتر متين دكتر يآقا زمان همين در
  .شود يم آن به يگوي پاسخ خواستار و مطرح مجلس در وقت خارجه

 در.ش   ه۱۳۳۱/ ۲/ ۲۲ مـورخ  دوشـنبه  روز نيـز  يكـاظم  دكتـر  يآقـا  خارجه، وزير
  :نمايد يم ايراد شرح اين به يسخنان و حاضر سنا مجلس

   يسياس اول اداره
  ۶۹: شماره
  ۳۱/ ۲/ ۹: تاريخ

   خارجه امور وزارت
   ايران يشاهنشاه سفارت

   جده
 وزيـر  يآقـا  جناب از :اطهار ائمه قبور تعمير به راجع يسؤال سنا مجلس از اخيراً

  .بود آمده عمل به خارجه امور
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 مجلـس  ۱۳۳۱/ ۲/ ۲۲ دوشـنبه  روز جلسه در كه يپاسخ كامل متن پيوست به اينك
 فرسـتاده  پيوسـت  به يشاهنشاه سفارت آن اطالع يبرا است، شده داده باب اين در سنا

   خارجه امور وزير. شود يم

   خارجه امور وزارت

 قبـور  موضـوع  در يدفتـر  متـين  دكتر يآقا جناب محترم سناتور كه يسؤال پاسخ در
 ياقـدامات  و امـر  جريـان  از يا خالصه داند يم الزم بودند، فرموده بقيع در :اطهار ائمه
  .برسانم عرض به است آمده عمل به خارجه امور وزارت طرف از تاكنون كه

 و ملـت  طـرف  از اسـت  ها سال كه يعالقمند ابراز با بقيع در اطهار ائمه قبور تعمير
 همـواره  منظـور  ايـن  انجـام  و اسـت  يممتد سوابق به مسبوق آمده، عمل به ايران دولت
 خارجه در ايران يها ينمايندگ. باشد يم و بوده ايران ملت و دولت يتقاضا و نظر مورد

 و مؤثر مقامات با اند آورده دست به كه يمناسب موقع هر زياد، موانع و اشكاالت وجود با
 انـد،  گرديـده  متـذكر  را موضـوع  اهميـت  و گرفته تماس يسعود يعرب كشور رتبه يعال
 در يدشت يآقا جناب محترم، سناتور يكبرا سفارت دوره در كه است ياقدامات جمله من

 و السـلطنه  نايـب  اميرفيصـل  واالحضـرت  بـا  باب اين در كه يمالقات و آمده عمل به مصر
ـ  كشـور  خارجـه  امور وزير  اشـكاالت  و آورده عمـل  بـه  ۱۳۲۹ سـال  در يسـعود  يعرب

  .اند رسانيده خارجه امور وزارت اطالع به يمفصل گزارش ضمن را موجوده
 اعـزام  بـا  و نگرديـده  مـأيوس  يقبل يها موفقيت عدم از اخير، ساله يك در هم جانب اين

 اقـدامات  بقيـع،  متبركـه  بقاع تعمير درباره الزمه تعليمات صدور و جده به جديد وزيرمختار
ايـن  در. نمـودم  صـادر  اخيـر  مـاه  چند عرض در يمكرر يدستورها و آورده  عمل به يجد 

 و السـلطنه  نايـب  اميرفيصـل  واالحضـرتين  با جده در ايران نماينده كه يمالقات از پس اواخر،
 و ملـت  انتظـار  و آوردنـد  عمـل  به يسعود يعرب كشور وزير اهللاميرعبد و خارجه امور وزير

 ايـن  درنتيجه اند، گرديده متذكر جداً باب اين در يسعود يعرب كشور  ياوليا از را ايران دولت
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 ايـن  بـه  نسـبت  ياسـالم  مهم محافل از يا پاره در كه يهاي يمند عالقه و توجهات و اقدامات
 اسـت  گرديـده  ابالغ مدينه امير به الزم يدستورها و شده حاصل يهاي موافقت شده، ابراز امر
 آورنـد  عمـل  به الزم اقدام بقيع در بان سايه ساختمان و :اطهار ائمه قبور ديوار تعمير در كه
 حـرم  اطـراف  توسـعه  و كـردن  يخال مشغول است يمدت كه حرم توسعه اداره به موضوع و

 را بقيـع  موضوع اين خود، ديگر يكارها ضمن كه است گرديده واگذار باشند يم ينبو مطهر
 اطهـار  ائمـه  قبور تعمير درباره كشور، آن مقيم يايران مهندس نفر يك يحت و دهند انجام نيز

 ايجـاد  و بقيـع  ديـوار  تعميـر  خارجـه  امور وزارت البته. داشت خواهد شركت السالم عليهم
 اسـت  داده جـده  در يشاهنشاه سفارت به الزم دستور و ندانسته يكاف را يمختصر بان سايه

ـ  دولـت  محتـرم  ياوليـا  توجه و تعقيب را خود مذاكرات و اقدامات تا  بـه  را يسـعود  يعرب
 جامعـه  يتقاضا و نظر مورد كه ياقدام در نمايند تقاضا و جلب پيش از بيش موضوع اهميت

  .دارند مبذول الزم و سريع توجه باشد يم ايرانيان و تشيع عالم و مسلمين

   خارجه وزير از فروزانفر سؤال

 مجلـس  رياست از وقت سناتور فروزانفر، يآقا .ش  ه۱۳۳۱/ ۳/ ۲۸ تاريخ در مجدداً
  :پرسد يم سنا

 تا شود ارسال خارجه امور وزير يآقا يبرا زير سؤال فرماييد مقرر است خواهشمند
  .شوند حاضر سنا مجلس در جواب يادا يبرا

 سـؤال  قبـل  يچنـد  نيـز  باب اين در كه شيعه امام چهار متبركه بقاع تعمير آيا: سؤال
  خير؟ يا است شده انجام بود، شده

 يآقـا  جنـاب  سـؤال  پاسـخ  در :دهـد  يمـ  پاسـخ  يكـاظم  يآقـا  وقت، خارجه وزير
 آقايـان  توجـه  دانـم  يم الزم :اطهار ائمه قبور تعمير به راجع محترم، سناتور فروزانفر،
 سـؤال  پاسـخ  در ۱۳۳۱/ ۲/ ۲۲ دوشـنبه  جلسـه  در كـه  يبيانـات  به را محترم يسناتورها

  :كنم جلب نمودم، ايراد يدفتر متين دكتر يآقا جناب
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 آمـده  عمل  به اخير ساله يك در كه ياقدامات اثر در كه رسانيدم عرض به موقع آن در
 ائمـه  قبور ديوار تعمير در كه اند كرده موافقت ،يسعود يعرب دولت محترم ياوليا است،
 يبنا تجديد از صحبت و آورند عمل به الزم اقدام بقيع در بان سايه ساختمان و :اطهار
 اگـر  حـاال . باشد شده حاصل آن از يانصراف تا نبوده بين در بقيع در :اطهار ائمه قبور

 اظهـارات  عـراق،  در چه و ايران در چه ،يخودنماي و تظاهر يبرا يمسؤول غير اشخاص
 نتيجـه  باشـند،  زده صـدمه  منظـور،  اصـل  ياجـرا  به اينكه جز باشند، كرده يآميز مبالغه
 فقـط  امور قبيل اين در همواره است بهتر جانب اين نظر  به لذا و ندارد و نداشته يديگر

 كـه  هـم  يتوضـيح  هرگونه و فرموده توجه مسؤول مقامات اظهارات و بيانات به نسبت
 و نشـده  حاصل موضوع اصل در يابهام تا بخواهند مربوطه خارجه وزارت از باشد الزم
  .نگردد ايجاد ديگران آميز مبالغه اظهارات از يتفاهم سوء
 رسانم يم محترم آقايان عرض به خود، يقبل توضيحات تأييد در باال مراتب عرض با

 در يشاهنشـاه  سـفارت  بـه  منظـور  انجام يبرا يمؤكّد و جديد دستورات نيز اخيراً كه
 آينـده  در امـر  اين انجام و حاصل يبخش رضايت نتيجه است اميدوار و شده صادر جده
  .بشود زمينه اين در يتر مهم يها موفقيت اساس و پايه

   فيصل امير با اعلم مجدد ديدار

 بـه  اقـدام  ديگـر  بـار  .ش   ه۱۰/۴/۳۱ تـاريخ  در ،يشاهنشـاه  مختـار  وزير اعلم مظفر
 بـرده،  سـر  بـه  طائف در گرما فصل دليل به كه حجاز السلطنه نايب فيصل، امير با مالقات

  :نويسد يم خود گزارش در و نمايد يم
 تجديـد  يبـرا  نيـز  و حبشـه  به مسافرت مناسبت به يخداحافظ يبرا هم جانب، اين
 مـذاكره  يبـرا  همچنـين  بقيع، ديوار و بان سايه ساختمان موضوع به له معظم توجه جلب

 بـه  ۳۱/۳/۳۳۱ مـورخ  ۱۷۷۸ شـماره  محرمانـه  نامـه  طبـق  بايـد  كـه  يدعـوت  موضوع در
 بـه  مسـافرت  يبرا له معظم از وزير، نخست مصدق، دكتر يآقا جناب طرف از ينمايندگ
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  ....كند مالقات را له معظم و برود طائف به ديد الزم ...آيد عمل به ايران
 يبعـد  نفـرات  و كننـد  يم تغيير سفرا يابد، يم ادامه همچنان هاوگو گفت و ها مالقات

 يها سال در باالخره آنكه تا نمايند يم دنبال ضعف و قوت با را گذشتگان يها تالش نيز
 يبازسـاز  و ائمـه  قبـور  نزديـك  سـايبان  ايجـاد  بقيـع،  يداخل يها خيابان موزاييك اخير

  !هرگز قبور يبازساز ليكن يابد، يم تحقّق ديوارها
 و اسـالم  صـدر  آفرينـان  افتخـار  از يبسـيار  قبـور  و شـيعه  امام چهار قبور اكنون هم
 دارد قـرار  باران و باد معرض در و آفتاب زير در ياسالم مذاهب احترام مورد يها چهره

  .نمايد يم دعوت يانديش چاره به را همه و كند يم روبرو شديد تأثّر با را يزائر هر و
 مـذاهب   پيـروان  يتمـام  و هـا  گـروه  احـزاب،  ،ياسالم يكشورها يرؤسا آنكه اميد

 بقيـع  سريعترهرچه  بخواهند يسعود دولتمردان از و اقدام مشكل اين حل يبرا ياسالم
 اسـالم  تـاريخ  در جاودانـه  اثر يك عنوان به را آن نموده، خارج غريبانه حالت اين از را

  .نمايد يپاسدار و احيا
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 .٩٢همان، ص. ١٢

 .٩۴همان، ص. ١٣

 .١٠٧همان، ص. 14

 .١٠٨همان، ص .15

 .۶٨٢، ص٢، جآزادي قهرمان مدرس .16
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 .٨۴همان، ص .44

 همان. .45

. شد مي محسوب افندي عباس فدائيان از و متعصب بهائيان از قناد، رضا ميرزا هويدا، پدربزرگ .46
رفـت و  » عكـا «حدي بود كه هنگام سفر او به فلسطين، همراهش بـه   به ئيانبها رهبر به او عالقه

خـدمات ميـرزا رضـا     هواسـط  مستخدم و خادم مخصوص عباس افندي گرديد. عباس افندي بـه 
 اروپـا  بـه  تحصـيل  بـراي  را) اميرعبـاس  پدراهللا ( مخارج تحصيل فرزند او را تقبل كرد و حبيب

ي انگليسي و فرانسه مسلط شد و چون عربـي را هـم روان   ها زبان به اروپا در اهللا حبيب. فرستاد
عنـوان متـرجم     كرد، در مراجعت به ايـران، در دسـتگاه سـردار اسـعد بختيـاري بـه       صحبت مي

عهـده گرفـت.    را هـم بـه  » رعد هروزنام«متون خارجي براي  هاستخدام شد و همزمان كار ترجم
هويدا را يكي از چنـدتن رازدار رهبـر    پروفسور براون، ميرزا رضاي قنّاد (محمدرضا) پدربزرگ

داند. فاضل مازندراني، مؤلف كتاب ظهورالحق (متعلـق بـه بهائيـان) در جلـد هشـتم       بهائيان مي
 قناد محمدرضا آقا ديگر«: نويسد مي هويدا پدربزرگ معرفي درباره ،١١٣٨ ه(قسمت دوم) صفح

نمـود و مـدفن او در   تـا وفـات    شـد  حضرت آن اصحاب مستقيمين مخلصين از الوصف، سابق
 و تأييـد  پرتـو  بـه  كه) هويدا پدر( الملك عيناهللا  است و از پسرانش ميرزا حبيب» عكا«قبرستان 

 بـه  شـبيه  كـه  كوشـيد  و كـرد  سعي همي و شد كمال و خط حسن صاحب حضرت، آن تربيت
ات گرديـد.  خـدم  مباشر و آثار كاتب حضرت آن نزد اوليه سنين در و. نوشت مبارك الخط رسم

ايران يافت و پسر ديگرش ميرزا جليل خيـاط   هبعداً مشاغل دولتي و مأموريت در وزارت خارج
هويدا) كه در شام شوهر نمود، مآل با سـعادت   هو هم از دخترش (عم» عكا«(عموي هويدا) در 

. كـرد  ازدواج افسـرالملوك  نـام  بـه  دختـري  بـا ) الملـك  عـين اهللا ( و رضايتي بروز نكرد! حبيـب 
هاي معـروف بهـايي بـود كـه در دوران      خان سردار از تروريست دختر محمدحسينافسرالملوك 

اهللا  حبيـب  راه انداختند نقش داشت. قاجاريه در آشوب و بلوايي كه بهائيان در چند شهر ايران به
 واسـطه  بـه  و رفت خارجه امور وزارت به بختياري اسعد سردار حمايت و كمك با) الملك عين(

اقامـت در شـامات، مـأمور خـدمت در سـوريه و لبنـان گرديـد.         هي و سابقيي به زبان عربآشنا
معـروف بـود، بـا سـوء اسـتفاده از موقعيـت       » رضا آل«ها همچنان به  الملك كه در اين سال عين

الملك  گري در اين كشورها پرداخت. چند ماه پس از اقامت حبيب ديپلماتيك خود، به تبليغ بابي
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ها سر و سـري پيـدا    با انگليسي» جده«كردند. وي در » جده«در در شامات، او را مأمور خدمت 

گـردد، بـه تبليغـات     رغم اقامت در سرزميني كـه قلـب جهـان اسـالم محسـوب مـي       كرد و علي
گري قنسول ايران موجد بروز آثار سوئي گرديد و  هاي بهايي گري خود ادامه داد.. .. فعاليت بابي

الملـك پـس از احضـار     ي را به تهران احضار نمايد. عينايران مجبور شد و هوزارت امور خارج
 »اهللا حبيـب «عكا گرديد و تا پايان عمر در خدمت رهبر بهائيان باقي ماند.  هبه تهران، مجدداً روان

 اميرعبـاس . (هويـدا  فريـدون  نـام  بـه  ديگري و اميرعباس نام به يكي: داشت پسر دو الملك عين
 ).١۵ و ١۴صص  هويدا،

 .٨٨سعودي، ص عربستان و ايران روابط اسناد .47

 .٧۵همان، ص .48

 .٧٧همان، ص .49
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 حرم ائمه بقيع تاريخ

  

  

  

�م ر������ ا �� 
:   

   يجنم حممدصادق

  ۷؛ ۶؛ ۵؛ ۴ش قات حج،يم

کـه سـه موضـوع را مـورد      :عيرامون حرم ائمه بقيپ يخياست تار ينوشتار حاضر پژوهش

 فاطمـه  و قبـر  :بقيـع  ائمـه  ضريح ، تاريخ:بقيع ائمه حرم قرار داده است: تاريخ يبررس

 يکـ يل شده و در هر بخش ي. مقاله از سه بخش تشک9خدا رسول دختر فاطمه يا اسد بنت

اختصـاص   :بقيـع  ائمـه  حـرم  ده است. بخش اول به تاريخياز موضوعات مذکور را بررس

، بـه خانـه    شان در مرحله نخسـت ين بخش پرداخته است. ايدارد. نگارنده، در سه مرحله به ا

 يپرداختـه و بـه دفـن عمـو     9رامبيبستگان پ يبه عنوان آرامگاه خانوادگ طالب ابي بن  ليعق

شـان در ادامـه   ين خانه اشاره کرده است. ايدر ا :هارگانهچائمه  اسد، بنت فاطمه ،9پيامبر

ل يـ ع، در خانـه عق يبق يبه جا 9امبرياز بستگان پ ين پرسش پرداخته است که چرا برخيبه ا

ان يـ خانـه و ب  ل و استحباب و استجابت دعا در کنار آنيگاه خانه عقيت و جايدفن شدند. اهم

ن مطلـب بـه   يـ شده است. از مباحـث مـذکور ا   ياست که در ادامه بررس يعلت آن، موضوع

 آن مناجـات  و دعـا  محـل  و 9خـدا  رسـول  خاصّتوجه  مورد ليخانه عق د کهيآ مي دست

 ايـن  معنويت يمعرف و قداست نشانگر و عظمت يگويا ،9پيامبر عمل اين و بوده حضرت

 و افـول  شريف مكان اين در واليت آسمان از يستارگان دور، چندان  نه آينده در كه بود خانه

 افـراد  عميـق  توجه .شد خواهند سپرده خاك به خانه اين در حضرت آن ياوصيا از تن چهار

 حقيقـت  ايـن  بـر  شاهد خانه، اين به نقطه نزديكترين در شدن دفن بر آنان اصرار و سرشناس
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ر شکل آن سخن ييارتگاه و تغيل به حرم و زيعق ل خانهيسنده در مرحله دوم از تبدياست. نو

 وگـو  گفـت آن را مورد بحـث و   ياسيو س يمذهب يها هگفته و قرائن و شواهد موجود و جنب

 خالفـت  دوران در را يعمـوم  زيارتگـاه  و حـرم  بـه  عقيل خانه شان تبديليقرار داده است. ا

خ قـرن  يدر مرحله سوم به تـار منصور دانسته است. نگارنده  خالفت دوراناوايل  در يا احسفّ

خ سـاخت  ين مرحله تاريشان در ايپردازد. ا مي عيقبور بق يپنجم به بعد و ساختن گنبد بر رو

قـرار داده   وگـو  گفتع را مورد بحث و يحرم بق يها يژگيرات و ويت آن، تعميفيع، کيگنبد بق

 جنـاب  و :بقيـع  ائمـه  اختصاص دارد. قبور :عيح ائمه بقياست. بخش دوم مقاله به ضر

 بـه  كـه  انـد  بـوده  صـندوق  و ضـريح  يدارا هفـتم،  قرن از پيش بلكه و االيام قديم از عباس،

 بـا  فاصـله  علت به عباس قبر و ضريح يك داخل در آنها همه ،:ائمه قبور ينزديك مناسبت

 ضـريح  يك صندوق، دو اين بر عالوه اخير يها قرن است. در بوده مستقل ضريح يدارا آنها،

نخست  .اند داشته قرار آن داخل در صندوق دو هر كه شده ساخته هم بزرگ چوبين و مشبك

 بـه  منسـوب  ضـريح  و قبر يح دوم و در ادامه چگونگيو سپس ضر يميح و صندوق قديضر

 3قبر فاطمه زهرا«با عنوان  يانيقرار گرفته است. در بخش سوم و پا يمورد بررس 3فاطمه

 مطهـر  حرم داخل كه يژوهش قرار گرفته است که قبرن پرسش مورد پيا» ا فاطمه بنت اسدي

؟ اسـد  بنـت  فاطمـه  يـا  اسـت  3زهرا فاطمه شود، يم داده نسبت 3فاطمه به :بقيع ائمه

ان کـرده و در  يآن را ب ياختفا و علت 3زهرا حضرت ن بخش نخست مدفنيسنده در اينو

 اهـل سـنت  عه و يشـ  ي، علمـا  روايـات  ديـدگاه  از 3زهـرا  حضـرت  مدفن يادامه به بررس

در خانـه خـود    3عه، حضـرت فاطمـه  يشـ  يدگاه علمـا يات متعدد و ديپردازد. طبق روا مي

ت خـود،  يسه قول هستند: در ب ينه اختالف کرده، داراين زميمدفون است؛ اما اهل سنت در ا

جه گرفته است که يگفتارها نت و بحث مجموع سنده ازي. نو:عيع و داخل حرم ائمه بقيدر بق

 مسـجد رسـول   كنـار  در و خـود  بيـت  در 3زهرا حضرتمطهر  قبر ،يقين به قريب ظن به

 بنـت  فاطمه قبر .است گرفته قرار :بقيع ائمه حرم داخل در اسد بنت فاطمه قبر و 9خدا

 مرقـد  اطـراف  در شـبكه  ، نصـب 3فاطمه بيت تخريب ، تاريخ عقيل فرزندش خانه در اسد

، 7اميرمؤمنان خانه و دومين 3فاطمه بيت در ضريح و ، محراب3فاطمه حجره و شريف

  دهند. مي ليمقاله حاضر را تشک يانيپا يمحورها
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  پيدايش

 معـروف  بيـت  اهـل  »حرم« و »مشهد« عنوانه ب تاريخ كتب در كه :بقيع ائمه حرم
 قبـر  مطهـر  حـرم  ايـن  در كه است شده واقع بقيع اليه يمنته و يغرب سمت در گرديده،
 هم كنار در :صادق امام و باقر امام سجاد، امام ،يمجتب امام بيت؛ اهل ائمه از چهارتن

 و گرفتـه  قرار 9خدا رسول يگرام يعمو عباس قبر قبرها، اين يمتر ۲ -۳ فاصلهه ب و
 بـه  متعلق ضعيف احتمال به و اسد بنت فاطمه به متعلق است يديگر قبر نيز آن كنار در

 قبور اين همه مطهر، حرم اين ساختمان يويران از قبل كه 9خدا رسول دختر 3فاطمه
  .بودند زيبا صندوق و ضريح يدارا و گنبد يك زير در ششگانه

  :دهيم قرار يبررس مورد جداگانه و مستقل صورته ب را موضوع سه كه آنيم درصدد
  .:بقيع ائمه حرم تاريخ .۱
  .:بقيع ائمه ضريح تاريخ .۲
  9خدا رسول دختر 3فاطمه يا اسد بنت فاطمه قبر .۳

  :بقيع ائمه حرم تاريخ از ياجمال

 بـين  از و :بقيـع  ائمـه  مطهـر  حرم تخريب از قرن يك به قريب گذشت از پس گرچه
 از ،يمـذهب  و يتـاريخ  ابنيـه  ساير همانند توان ينم ،يمعنو و باشكوه يبنا اين آثار تمام رفتن
ـ  را آن ساختمان تاريخ و برد يپ قدمتش و عظمت به آن آثار ـ  آورد، دسـت ه ب  از آنچـه  يول

 شـريف  حـرم  ايـن  يچگونگ و تاريخ با را ما تواند يم يحد تا آيد، يم بدست مختلف منابع
  .گردد تاريخ طول در يمعنو پرشكوه و فخيم يبنا اين وضع بيانگر و سازد آشنا

 در قبرهـا  سـاير  ماننـد  :بقيـع  ائمـه  قبور كه است اين مقدس حرم اين تاريخ اجمال
 رسـول  پـاك  تربـت  ماننـد  آنـان  قبـر  بلكه نبوده؛ سقف و ديوار بدون و مكشوف محوطه

 يا خانـه  داخل در مطهرشان پيكر و مبارك اجساد دفن آغاز از 7رضا حضرت و 9خدا
 مناسـب،  سـاختمان  بـه  خانه اين زمان مرور به و است داشته قرار بوده، عقيل به متعلق كه
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 تـرين  مرتفـع  و ينتر بزرگ ،ساختمان همان محل در سپس گرديده، تبديل مسجد شكل به
تـرين   ظريـف  يدارا و دربان و خادم يدارا يمتماد قرون در و است شده بنا بارگاه و گنبد

 و اسـت  بوده قنديل و فرش يدارا و روپوش زيباترين با صندوق و ضريح بهاترين گران و
  .است گرديده منهدم وهابيان وسيله به .ق  ه۱۳۴۴ سال شوال هشتم در باالخره
  :دانيم يم الزم را مطلب دو به توجه ،يتاريخ حقيقت اين توضيح يبرا

   بقيع در يخانوادگ يها مقبره .1

 اجسـاد الً قـب  كـه  مدينـه  مـردم  كـه  شود يم برداشت چنين مورخان گفتار مجموع از
 يبنـ « گورسـتان  نـام  به يعموم گورستان دو در و مختلف نقاط در را خود درگذشتگان

 بقيع يافتن رسميت با كردند، يم دفن خود منازل داخل در يگاه و 1»سالم يبن« و »حرام
 توجه آنجا به 3 9خدا رسول فرزند ابراهيم و 2مظعون بن عثمان جسد دفن مناسبت به

ـ  9خدا رسول ياران و صحابه از يا عده و نمودند  درختـان  ريشـه  و خارهـا  تـدريج ه ب
 خـود  خـانواده  بـه  ،يخصوصـ  آرامگـاه  عنـوان ه ب را بخش آن و قطع را بقيع در موجود

 منـازل  از يبعضـ  داخـل  در 9خـدا  رسـول  عشيره و اقوام از يبعض و دادند اختصاص
  .گرديدند دفن بقيع به متصل
 ايـن  در كـه  يزياد قبور از و شده دگرگون قرن، چهارده مرور با بقيع وضع اينكه با

 جـز ه ب داشت، تعلق ياسالم هاي شخصيت و صحابه از معروف افراد به يتاريخ آرامگاه
 توانـد  يمـ  نيـز  قبـور  از تعداد همين حال عين در يول است نمانده يباق محدود يتعداد
 كـه  زيـرا  باشـد؛  دوران آن در موجـود  ترتيـب  و نظـم  بيانگر و مورخان اين گفتار مؤيد

 اسـت،  شـده  واقـع  بقيع يغرب قسمت در 9خدا رسول اقوام همه قبور اينكه از گذشته
 در 9خـدا  رسـول  بـه  انتسابشان و همديگر با شانارتباط تناسب به نيز آنان از گروه هر

 چهارگانه ائمه قبورالً مث اند؛ شده دفن هم كنار در و مخصوص جايگاه و معين نقطه يك
 همســران همــه و هــم كنــار در و نقطــه يــك در اســد بنــت فاطمــه و عبــاس قبــر بــا
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 در 9پيامبر دختران كلثوم ام و رقيه و هم كنار در و معين نقطه يك در 94خدا رسول
 نـام  بـه  بخـش  ايـن  مجمـوع  كه هم، كنار در البنين ام با حضرت آن يها عمه و هم كنار

 نيـز  بقيع مختلف يها بخش ساير كه همانگونه است؛ گرديده معروف» هاشم يبن مقابر«
  5.»زوراء« و »روحاء« مانند شد؛ ناميده يخاص يها نام به

 يشـهدا  تمـام  بقيـع،  يافتن رسميت از قرن نيم از بيش گذشت از پس بينيم يم باز و
  .اند شده سپرده خاكه ب هم كنار در و بقيع از نقطه يك در حره

   مدينه يها خانه پشت در بقيع .2

 موجـود  ليـ دال طبـق  كه است اين است اهميت حائز بحث اين در كه يدوم مطلب
ـ  آنكـه  از پـيش  بقيـع  و داشـته  امتداد بقيع تا مدينه منازل و ها خانه ،يتاريخ  صـورت ه ب

 و نَخْـلٌ  شَـرقيها : «اسـت  شـده  گفته آن يمعرف در كه همانگونه و درآيد يعموم آرامگاه
 يمتعـدد  يهـا  كوچـه  و داشت قرار مدينه منازل پشت در غرب طرف از 6»بيوتٌ غَربيها

 اين از يبعض كه گرديد يم يمنته بقيع محل به و نمود يم وصل همديگر به را منازل اين
 هـم  آنهـا  از يبعض و 7گرفته قرار استفاده مورد متشخص دافرا دفن يبرا تدريج هب منازل

  8.است گرديده منضم بقيع به و تخريب
 بـود  خـواهيم  زمينـه  اين در يمتعدد نيقرا و ليدال شاهد ،آينده صفحات در گرچه

  :است يضرور اينجا در يتاريخ شاهد و دليل چند نقل كه رسد يم نظر به يول
 اطـالق  بقيـع  از يبخش به كه »روحاء« يمعرف در ،يشناس مدينه و تاريخ كتب در .۱

�[�]n : «است شده گفته چنين گرديد؛ يم �#��  oJ p>n�pn�� B����  pq p9 p�  r���p�n��  oq� os � rt  uv o# o@ ?� p#n_ o
«.9  
 احاطـه  را آنجـا  يمتعـدد  هـاي  هرا كه باشد يم بقيع يميان بخش در يا مقبره روحاء«

  ».تاس نموده
�[�]: «است شده يمعرف چنين منابع اين از يبعض در و .۲ �#��  o� ô �
  nMpT�]  pX�#_��  n	� r
 

 r��K  r	n + p�p oI + n� pb 0� ? p���b  r��K ���7 ?��rOwp���  xN���r�?yz10  
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 خانـه  از كـه ) يا كوچـه ( يراهـ  يمحـاذ  در كـه  اسـت  بقيـع  از بخش آن »روحاء« 
  .»است گرفته قرار ،گردد يم يمنته عقيل خانه يشرق زاويه به زيد بن  محمد
 دفـن  محـل  در شـيعه،  علمـاي  هماننـد  سـنت  اهل شناسان مدينه و مورخان گرچه .۳

 واقعيـت  اين مؤيد نيز مختلف نظرات همان ليكن و دارند نظر اختالف 3فاطمه حضرت
 باشـد؛ زيـرا   مـي  بقيـع  غربي سمت در متعدد هاي كوچه و ها خانه وجود گوياي و تاريخي

o>p� ?�@�"  o.n*r  8(9 : «گويند مي گاهي p� :� ?p���b  r��K ��� p7 ?��rOwp���  r? p7 r��f�� { ���p���yz11  
<p  ��� : «گويند يم يگاه و p� ?�r@�"  p|�A r�  pv� o�b ?n�p� oO  o! �O� p� 0� ��K ��� p7  og p# n��«12  
p  ��� : «گويند يم ديگر مورد در و n> p� ?�r@�"  p� n\ r]  r? p���b  r��K ��� p7 �� r} ;p� ��K  n!�p� oO«13  
p  ��� : «است شده گفته همچنين و n> p� ?�@�"  p~ p# p�  rv�� o\�� `\���  p nEp   r��K ��� p7  p� �Y r��K !n�� oO«14  

 در متعـدد  يهـا  كوچه و منازل وجود بيانگر صريح جمالت و مختلف هايتعبير اين
 متصـل  عقيـل  خانـه  زاويـه  بـه  را زيد بن محمد خانه كه يهاي كوچه باشد؛ يم بقيع كنار

 محل به كه يهاي كوچه و داشت قرار نبيه و عقيل خانه ميان در كه يا كوچه و ساخت يم
  .گرديد يم يمنته بقيع

 يديگـر   خانـه  و طالب ابي بن عقيل و زيد بن محمد به متعلق كه يمنازل و ها خانه و
 يمعرفـ  به ينياز كه ديگر اشخاص به متعلق يمنازل طبعاً و بوده نبيه ابن و نبيه به متعلق

  .است نبوده آنها

  خانوادگي آرامگاه يا عقيل خانه

 كـه  اسـت  طالب ابي بن عقيل خانه تنها خانه چند اين ميان در كه است توجه جالب
 خـواهيم  آينـده  صـفحات  در كه يطوره ب و باشد يم ممتاز خصوصيت و اهميت يدارا
 حضـرت  آن از پس شناس سر افراد و 9خدا رسول توجه مورد كه است خانه اين ديد
 در ديگـر  منـازل  يمعرفـ  ،فرموديـد  مالحظـه  يقبلـ  تعبيرات در كه همانگونه نيز و بوده

  .باشد يم آن محور حول در و عقيل خانه يمعرف جهت
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 نظـر  از گرچـه  خانـه  ايـن  كه است آمده وجوده ب اينجا از خصوصيت و اهميت اين
 بـه  حـال  عين در اما بوده، طالب ابي بن عقيل به منتسب و يمسكون خانه يك يساختمان
 و اسـت  گرديـده  لمبـد  9خـدا  رسول فرزندان و اقوام يخانوادگ و يخصوص آرامگاه

 ضـعيف  احتمـال  بـه  و 15اسـد  بنـت  فاطمه است، شده دفن آن داخل در كه يكس اولين
 پيكر آنها از پس و است 9امبرپي يعمو عباس آن از پس و 9خدا رسول دختر فاطمه

ـ  بيت اين در 9خدا رسول فرزندان و :يهد ائمه از تن چهار مطهر و پاك  خـاك ه ب
 مدينه ومورخ  كه نشده ديده و است تاريخ مسلمات از موضوع اين و است شده سپرده
 مـورد  در مگـر  باشـد،  داشته يمخالف نظر يا و ترديد و شك مطلب اين اصل در يشناس

 دختـر  3فاطمـه  يـا  و اسـت  اسـد  بنت فاطمه يو از منظور آيا كه فاطمه به متعلق قبر
  .گرفت خواهد قرار يبررس مورد مقاله اين سوم بخش در كه 9خدا رسول يگرام

  :مورخان از تن چند گفتار نص و تاريخ متن از يهاي نمونه به گرديم يبرم اينك
  :عقيل خانه در اسد بنت فاطمه و 9پيامبر عموي قبر

"r	p : «گويد يم شناس مدينه و مورخ ترين يقديم ۲۶۲ يمتوفا شبه ابن .۱ oK  o����� p�n��  o	�  
 n�� r+n� p7� x_ o��6 +*7  r n> p�  p?�@�"  r.n*r   r	n r+ p9�  n4 r%�1 { #r �� p
 8�� B*p  4 r%�1 B���� {  r��K ��� p7«16  
 قبـر  كنـار  در عقيـل  خانه داخل در و هاشم يبن مقابر اول در عبدالمطلب بن عباس«

  ».تاس شده دفن اسد بنت فاطمه
 شناس مدينه و 17يسمهود معروف شناس مدينه و مورخ را صريح جمله اين .۳و ۲
  .اند نموده نقل خود كتاب در نيز 18عبدالحميد احمدبن سوم

  عقيل خانه در 7يمجتب امام قبر

 در عبـاس  و فاطمـه  قبـر  اينكـه  به تصريح از پس) عبدالحميد بن احمد( اخير مورخ
 كـه  است يمطلب ،يتاريخ حقيقت اين مؤيد: گويد يم است، گرفته قرار عقيل خانه داخل

 او بـدن  7يعل بن حسن جنازه به نماز اقامه از پس كه اين آن و است آورده حبان ابن
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  19.گرديد دفن اسد بنت فاطمه اش جده كنار در و بقيع در
 بـرادرش  بـه  7علـي  بـن  حسن كه است آمده ديگر، منابع و »ةالمدين تاريخ« در باز و

 اگر فرمود سپس سپارد، خاك به 9خدا رسول جدش قبر كنار در را او بدن نمود وصيت
 مقبـره  در حضـرت  آن وصيت طبق و كنيد دفن فاطمه مادرم كنار در كنند مخالفت اميه ينب

"r	p .(شد سپرده خاك به فاطمه قبر كنار در و هاشم بني o+ p" {  n��p� rJ p r>n� 0�  r�n* pA  p?�r@�"(.20  
  : فرمـود  حضـرت  آن كـه  انـد  نمـوده  نقـل  چنـين  را وصيت اين يطبرس و مفيد شيخ

» �4o� -�K o� 0� � �+ pA  p?�r@�"  r.n*r  + p9� B�*r" nK� p"  p��* o1.«21  

  7مجتبي امام قبر كنار در :بيت اهل ائمه از تن سه قبور

 بـن  يعل بن حسن قبر و 9پيامبرعموي  عباس قبر: گويد يم ۶۴۳ يمتوفا نجار ابن

�!p�  o : «گويـد  يمـ  سـپس . اند گرفته قرار يقديم و مرتفع هقب يك زير در 8طالب ابي p� p
 { 
 r n> p�n��  o	n � !��� 2 p7  o	n   nc�o� rE�  o	n� pb  p	�+r ��n�� �  n#= n� pA( �  +�I	n  27  r#�����  o!o* n � p� # p= n� pA  rvK� �S��«.22  

��  �p : «گويد يم يغزال امام و pRp� n� o�  n��  p��d p�  p n> p� 	 p� pc�  o	n  ; p7 !�" p�  ����� >� 27  r	n  � nc�� rE� 
 p�  +�I r	n  2 p7  p� # p= n� pA  r	  + ��p oI− � p� :� 4 o5n* p7«.23  

�*p� {  r?p : «گويـد  يم 7سجاد امام درباره معروفمورخ  -۳۴۶ م -يمسعود p9 ��n p�  p� 
 pE� n�rC  pPr� o� 2 p7  o	n   nc�o��E  p�  p	r" oK { ���p   r+ p�# p,n��  p� p
 ! �� p7 	�c�  r	n   �2 p7«.24  

"r	p�  p : «گويد يم 7باقر امام وفات درباره و oK ���p�n��   p� p
  r!� � 2 p7 	n   nc�o�E�yz25  

�oC :�+�n)}� : «گويد يم 7صادق امام وفات مورد در و p7( �  o#� p= n� pA  o	�n   +��I?p*� p9 �w�p�  p� 
 pE�p n��  p� � r
L?  p�  p	r" oK ���p�n��r   p� p
  r!� �  p�  r| �+ pA«.26  

 ايـن  بيـان  گرديـد،  اشـاره  هك همانگونه ،يتاريخ نمونه چند اين نقل از هدف: نتيجه
 انـد؛  نشـده  دفن سقف و ديوار بدون و باز محوطه در عباس و فاطمه بدن كه است نكته
 بـه  داشـت  قتعلّ طالب ابي بن عقيل به كه يا خانه داخل در و سقف زير در ابتدا از بلكه
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 اهـل  چهارگانـه  ائمـه  مطهـر  و پـاك  بدن بزرگوار، دو اين از پس و اند شده سپرده خاك
  .اند گرديده دفن سقف همان زير در و خانه همان در و قبر دو آن كنار در نيز :بيت

  !منزل؟ داخل در چرا

 چـرا  بقيع، وجود با كه آيد وجود به ارجمند خواننده ذهن در سؤال اين است ممكن
 داخل در و يعموم آرامگاه اين خارج در 9خدا رسول فرزندان و اقوام از يا عده پيكر
 اسـت،  شـده  دفـن  خانـه  ايـن  در كه يجسد اولين اگر و است گرديده دفن عقيل خانه

ـ  را او بدن شخصاً 9خدا رسول چگونه باشد، اسد بنت فاطمه به متعلق  داخـل  يجـا  هب
  !است؟ سپرده خاك به منزل داخل در بقيع،

 روشـن  و واضح باشند، داشته يآشناي مدينه تاريخ با كه يكسان يبرا سؤال اين پاسخ
 ،يعمـوم  گورستان يجا به احترام، مورد و متشخّص افراد شدن دفن روز آن زيرا است؛

 مرسـوم  دنيـا  در امـروز  آنچـه  از بيش يخصوص هاي هآرامگا به توجه و منازل داخل در
 يگرامـ  پدر اهللاعبد شدن دفن از توان يم مثال عنوانه ب. است  بوده رايج و معمول است،
 از پـس  كـه  نوفـل  آل خانـه  در 28مالـك  بن رافع و 27نابغه ابن خانه در 9 خدا  رسول

 29مالـك  سـعدبن  از و گرفـت  انجـام  مدينـه  بـه  اش جنازه انتقال و احد در يو شهادت
 شـدن  دفن همچنين و نمود، ياد است گرديده دفن »قارط يبن« خانه كنار در كه يانصار
 و راستا اين در 7يمجتب امام پيشنهاد و 9خدا رسول بيت داخل در دوم واول  خليفه

  .است ها نمونه همين از
 خـويش  حجره و بيت داخل در 3زهرا حضرت و 9خدا رسول شدن دفن اساساً

 دو آن شخصيت به نسبت بلكه نبوده، سابقه يب و تازه مسأله يك تنها نه ياجتماع نظر از
  .آمد يم حساب به يطبيع و يعاد عمل يك بزرگوار،
 �p  �: ��� : «كـه  بـود  7اميرمؤمنـان  گفتـار  داشت، يتازگ 9خدا رسول مورد در آنچه

P���  ����O { ���
  �� � |��C�� !�
#� -�� !*"�K { !C#$] B��� P��� �5�"�.«30  از صـحبت  كـه 
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 و. بـودن  حجـره  و بيـت  داخل در نه بود، 9خدا رسول روح قبض محل در شدن دفن
 وصـيتش  طبـق  حضـرت  آن شـدن  دفـن  حسـاس،  موضـوع  ،3زهرا حضرت مورد در


> C)�0  �( حجره داخل در شدن دفن نه بوده، قوم سران اطالع بدون و شبانه و مخفيانه� 
E*
i��7 �56�� { �(A ��6�� � �5*"K  �� �� !���)(  �5*
 { V�T(.31  

  9خدا رسول دعاي جايگاه عقيل خانه درب

 اوقـات  در 9خـدا  رسـول  كه است آمده يمتعدد روايات تاريخ، و حديث كتب در
 بقيـع  اهـل  بـر  و پرداخـت  يم مناجات به آنجا در و گرفت يم قرار بقيع كنار در مختلف

 شـب  يهـا  نيمـه  يگـاه  و نمود يم استرحام و استغفار آنان يبرا متعال خداوند از و دعا
  .نمود يم حركت بقيع يسو به و ترك را خويش رختخواب مقصود، همين يبرا

 كنـار  در حضرت آن يدعا جايگاه و توقف محل به راجع و مطلب اين با ارتباط در
 اسـت  گرديده نقل سنت اهل ننويسندگا و علما از و يشناس مدينه منابع در يروايت بقيع
  .است ما يتاريخ بحث اين با متناسب و اهميت يدارا كه

 در زنـده  زبالـه  ابـن مـورخ   و شناس مدينه اولين از يسمهود نقل به بنا روايت متن
  :است چنين .ق   ه۱۹۹ سال

 n	 p7  r	n  r+r��� ?$ p9 n( p7� : o.n* ô  p�? p6n�p� ( o7 nK 0� ?� r��b ��K  r��� p7  r	n  �� ���@ B���� ;pC  pg�  ���+���  �#� p�" 
� # p= n� pA  o	n  + ��p oI7  o+�# o�  pPn� p# o���  o! p� p
  o! o6 n1�  p8�� p" �  n	� p7� #�p��  p.� n= p� p� ��*5�1  o.�n6 o� : y p8��� :�\�1 

 oQr� n( p
 B�O :�−  p; p) :�  r!� p6 p7  p� !r��  p� 4�6 p9− ��6���  �T�  p[�A  p# r= n,p� n�p�r�  p3  r� n1 ���p�n��.«32  
 درب جنـب  در كـه  عقيـل  خانه زاويه يسو به رو يشب: «گويد يم عوسجه بن خالد

 اش خـانواده  همـراه  بـه  كـه  7محمـد  جعفربن كردم يم دعا است، گرفته قرار خانه اين
 يخاص مطلب و خبر محل اين درباره آيا پرسيد و ديد حال آن در مرا بود، عريضْ عازم

 يبـرا  كـه  هنگـام  شـب  خداست، رسول يدعا جايگاه اينجا: فرمود نه،: گفتم ؟يا شنيده
  ».دنمو يم توقف اينجا در آمد يم بقيع اهل استغفار
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   جايگاه اين در دعا استجابت و استحباب

 خانـه  ايـن : كـه  كند مي بازگو چنين وي از زباله، ابن از روايت اين نقل از پس سمهودي
 انـد  شده دفن آن در جعفر بن عبداهللا اش زاده برادر و او كه است خانه همان و عقيل به متعلق

 بپردازنـد  مناجات و دعا به محل اين در مسلمانان است بهتر: گفت مي) مراغي زين( استادم و
 در و خانـه  ايـن  كنـار  در دعـا  كـه  ام شـنيده  معنـا  و دعـا  اهل از زيادي افراد از شخصاً من و

 بركـت  بـه  شـايد  دعـا  استجابت اين و: كند مي گاه اضافه آن. است مستجاب قبر اين نزديكي
 بـذل  كثـرت  پـاداش  بـه  خداوند كه است جعفر بن عبداهللا قبر جهت به يا و عقيل قبر وجود

  .است داده قرار وي قبر كنار در را جيحوا قضاي و دعا استجابت وجودش
 افـراد  از ييكـ  يبـرا  محـل  ايـن  در كه يجالب اتقتفاا از و: گويد يم سپس زباله ابن
 مشـغول  محل اين در كه يهنگام به او كه است اين است داده رخ وثوق مورد و متدين

ـ  و افتـد  يمـ  بوده رويش پيش در كه يكاغذ صفحه به چشمش بوده نياز و راز و دعا ه ب
 طـرف  دو هـر  در كـه  كند يم مشاهده تعجب و حيرت با و دارد يم بر را آن تفأل عنوان

p�  p8��  n4 : «است شده نوشته آيه اين صفحه، o�� p� -(7nK�  n� r$p� n9�  n4 o�p�«  

  !او توجيه و يسمهود پاسخ

 اسـتجابت  و روايـت  اصـل  قبول با و زباله ابن توجيه و تعليل بيان از پس يسمهود
 مـن : گويـد  يمـ  پرداختـه،  زبالـه  ابن گفتار رد به خانه، اين كنار در و جايگاه اين در دعا

 شـدن  دفـن  از ينشـان  و دليـل  شناسـان  مدينـه  و مورخـان  از يك هيچ گفتار در تاكنون
 اخـتالف  ،يو دفـن  محـل  اصل در مورخان بلكه ام، نيافته محل اين در جعفر بن اهللاعبد
  33.ابواء در يا است مدينه در آيا كه دارند نظر

 در كـه  اسـت  همـان  محـل  ايـن  در دعا استجابت دليل اما: گويد يم سپس يسمهود
 بـوده  9خـدا  رسـول  يدعـا  جايگاه محل اين كه است آمده 7محمد بن جعفر گفتار
 ينقـاط  و امـاكن  تمام در كردن دعا كه اينجاست از و: كند يم اضافه آن تأييد در و است
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 بـه  امـاكن  اين در زيرا است؛ مستحسن و مستحب است نموده دعا آنها در 9پيامبر كه
  34.است ديگر نقاط از بيش آمال به نيل و اجابت اميد حضرت آن يدعا بركت

 استجابت مورد در زباله ابن توجيه به يو اشكال و يسمهود توجيه و نظريه بود اين
  .عقيل خانه كنار در دعا

   موضوع اصل تحليل و يبررس

 و تحليـل  و اسـت  ايـراد  و اشـكال  يدارا شناس مدينه دو هر گفتار نويسنده، نظر به
 اسـت،  حسـاس  نكتـه  و واال حقيقـت  يـك  بر ناظر كه مهم روايت اين از آنان برداشت

ـ  نمـودن  توجه و ريشه گرفتن ناديده و »فرع« به پرداختن و »اصل« از غفلت  و شـاخ  هب
 ايـن  شـريف،  روايـت  ايـن  در توجـه  قابل و ظريف نكته و مهم مطلب زيرا است؛ برگ

�oQr  1\�: «است 7 صادق امام فتارگ از جمله n( p
  �Br� pO :� ��6���  �T�  p[�A  p# r= n,p� n�p�r�  p r r�� n1  r����p�n��« 
 يا ايستاده كه محل اين به راجع آيا نمود سؤال عوسجه خالدبن از حضرت اينكه از پس

 او و اسـت؟  نشـده  نقـل  تـو  يبـرا  يخاصـ  مطلب و خبر يهست دعا خواندن مشغول و
 هنگـام  شب است 9پيامبر يهميشگ جايگاه ،محل اين: فرمود 7امام داد، يمنف جواب

  .کرد  يم توقف محل اين در آمد يم بقيع اهل بر استغفار يبرا كه
 محـل  9خـدا  رسـول  چـرا  كـه  است يبررس و دقت قابل كه است مطلب اين يآر
هـا   شب دل در و داده اختصاص خود يدعا جهت عقيل خانه درب مقابل در را يخاص

 نيـاز  و راز بـه  متعـال  يخـدا  بـا  خانـه  ايـن  درب كنـار  در و مخصوص جايگاه اين در
  .است پرداخته يم

 و بحـث  محور و توجه مورد يبايست كه است روايت از حساس و ياصل نكته اين و
 و گرفـت  يمـ  قـرار  »يسمهود« و »زباله ابن: «همانند شناسان مدينه و نويسندگان تحليل

 در دعـا  اسـتجابت  و استحباب ييعن آن؛ يجنب و يفرع مسأله ،ياصل موضوع اين حل با
  .گرديد يم روشن نيز مكان اين
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  9خدا رسول يها ييپيشگو و غيبي اخبار

 خصوصـاً  و آينـده  مهـم  حـوادث  و حسـاس  مسائل نبوتش طول در 9خدا رسول
 و اسـالم  بـا  ارتبـاط  و بـوده  بيـتش  اهل و خاندان به مربوط كه يآمدهاي پيش و مسائل

 و اسـت  ساخته مطلع مهم حوادث چنين وقوع از را پيروانش و داده خبر داشته مسلمين
 و اسـالم  سرنوشـت  بـه  مربـوط  و العاده فوق اهميت يدارا كه حوادث اين از بخش آن

 رفتـارش  و عمل با هم و گفتار طريق از هم بوده بعثت ياصل اهداف با آميخته و عجين
 وصـايت  و واليت اصل كه آنجاالً مث است، ساخته متوجه موضوع اهميت به را مسلمين

 يبصـر  و يسـمع  طريـق  از و يعملـ  و يقـول  جنبـه  دو از 9خدا رسول ،است مطرح
 خـم  غـدير  در حضـرت  آن است، داده قرار امر جريان در را خود امت و نموده استفاده
 و صـبر  آنقـدر  و كنـد  يمـ  صـادر  سـوزان  و داغ يسـرزمين  در را حجاج اجتماع دستور

 و آينـد  هـم  گـرد  قافلـه  روان پـيش  و مانـدگان  عقـب  همـه  تـا  دهد يم بخرج حوصله
ـ  آن اهميت به موضوع بيان از قبل و 9خدا رسول عمل اين با مسلمانان  برنـد،  يمـ  يپ

 حاضـران  اطـالع  بـه  را ياصـل  هدف 7مؤمنان امير يعمل يمعرف با و گفتارش با سپس
	n : «كه رساند يم p
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 و بـود  گرفتـه  انجـام  يوحـ  طريـق  از بيـت  اهـل  يمعرف و طهارت اعالن اينكه با و

 مـاه،  نـه  مـدت  بـه  والً عم 9خدا رسول يول ،نمودند يم قرائت را تطهير آيه مسلمانان
 ديـد  مقابـل  در و نمـازگزاران  منظـر  و  يمرئ در نماز جگانهپن اوقات در و بار پنج يروز

 اميرمؤمنان خانه آستانهدر  بودند مقدمش انتظار در نماز صفوف در كه مهاجران و انصار
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�oGH : «فرمود يم و ايستاد يم شد يم باز مسجد به كه او خانه درب كنار در و ����  p74 o�n�� p6 ��� 
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 ديـد  از نيـز  آنهـا  اسـت،  نبـوده  اسالم اصول جزء كه ديگر مهم حوادث و موضوعات اما
 بـه  پيشـاپيش  را حوادث چنين وقوع و نمانده دور به حضرت آن بين حقيقت چشم و وسيع
 اسـت  داده خبـر  نزديـك  و دور آينده در آمدها پيش اين تحقق از و رسانيده مسلمانان اطالع

 غيبـي  اخبـار  حوادث، اين از دادن خبر و) مالحم( محدثين اصطالح در حوادث نوع اين كه
 همانگونـه  گردد؛ مي اطالق مالحم اخبار نوع اين به خود گاهي و شود مي ناميده ييپيشگو و

  .گردد مي اطالق هم حديث به خود است حديث محتواي كه سنتکه 
 نمونه دو نقل به است داده خبر آنها از 9خدا رسول كه مالحم صدها ميان از اينك

  :كنيم يم اكتفا

        زيتزيتزيتزيت    احجاراحجاراحجاراحجار    دردردردر    ييييريزريزريزريز    خونخونخونخون    وووو    جنگجنگجنگجنگ

 رسـول  اسـت،  شـده  نقـل  سـنت  اهـل  يحديث منابع در كه يمفصل حديث ضمن در
: جمله اين با و كند يم گوشزد يغفار ابوذر بزرگ صحابي به را مهم حادثه چند 9خدا

»��  n� pT� �  p̂ pQn�  p� p.nO« اسـت  اين حوادث اين جمله از و سازد يم باخبر آنها وقوع از: » pQ�n� p̂ 
 p� p.nO �T�  p.n�� p� ��$]�  p.n� pdn��  n+ p�  n.p� r# o� G �+��r .«39  

 خـون  در زيـت  احجـار  و واقع مدينه در يسخت جنگ كه يروز بود يخواه چگونه
  .شود غرق

 و شـجاعانه  قيـام  از و مهـم  حادثـه  از است مالحم از كه 9خدا رسول حديث اين
 ۱۴۵ سـال  در كه 40زكيه نفس به ملقب محمد نامه ب فرزندانش از ييك مظلومانه شهادت

 ايـن  اهميـت  و دهد يم خبر افتاد اتفاق مدينه معروف يها محله از ييك زيت احجار در
 جعفرابـو  ،يعباسـ  معـروف  سـتمگران  و طواغيـت  از ييكـ  مقابل در كه را مقدس قيام

  .كند يم ترسيم ،گرديد واقع يدوانق منصور
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        41فخفخفخفخ    بيابانبيابانبيابانبيابان    دردردردر    خونبارخونبارخونبارخونبار    جنگجنگجنگجنگ

 بيابـان  به چون مكه به خود مسير در 9خدا رسول ياصفهان ابوالفرج نقل اساس بر
 در و خوانـد  نماز ركعت دو سرزمين اين در و گرديد پياده خويش مركب از رسيد »فخ«

 و شـدند  محـزون  و متـأثر  حضـرت  آن ياران و اصحاب كه نمود شديد گريه نماز حال
 را نمـاز  اول ركعـت  چـون : فرمود شدند، جويا را حضرت آن گريه و اندوه علت چون

ـ  محل اين در تو فرزندان از ييك محمد يا :شد نازل من بر پيام اين با جبرئيل خواندم ه ب
 خواهـد  نائـل  شـهيد  دو ثـواب  بـه  ،شود شهيد او ركاب در كه يكس و رسد يم شهادت
p8 ( گرديد pd pO  x p2 p7  o��L p n> pA  p8�� p" ��  x�I + ���  n	 r
 �H oA p�  n� o� p� r+  o�p� n� o� { �\1  n��� p�� r���  p�  pY o# nA +�5fn��  o!� p� p
 

 pY o# nA  r	n� p+�5 p%«42  
 آن خوانـدن  نمـاز  و) فـخ ( ريگـزار  و خشـك  بيابـان  در 9خـدا  رسول شدن پياده
 حادثـه  و ملحمـه  يـك  از خبـر الً عمـ  كنـد،  اعالن را جبرئيل پيام اينكه از قبل حضرت

 بـن  يعل بن حسين و افتاد اتفاق بيابان اين در ۱۶۹ سال ترويه روز در كه است يديگر
 بـود  كـرده  قيـام  يعباسـ  يهـاد  ضـد  بـر  كـه  :طالب ابي بن يعل بن حسن بن حسن

  .رسيد بشهادت

        عقيلعقيلعقيلعقيل    خانهخانهخانهخانه    كناركناركناركنار    دردردردر    9خداخداخداخدا    رسولرسولرسولرسول    حضورحضورحضورحضور

 اسـت  ايـن  نشانگر ،فرموديد مالحظه را آن از نمونه دو كه مالحم احاديث يطرف از
 آن نظـر  از 9خـدا  رسـول  فرزنـدان  و خانـدان  بـه  مربـوط  نزديـك  و دور حوادث كه

 از گويـا  يعمل با يگاه و گفتار و بيان با يگاه مختلف طرق از و نبوده دور به حضرت
 حضـرت  آن گفتـار  و عمـل  هـيچ  ديگـر  طرف از و است داده خبر حوادث چنين وقوع

 تـوان  يمـ  لذا و پذيرد انجام يمشخص مقصد و هدف يك بدون و جهت بدون تواند ينم
 خانـه  درب مقابـل  در 9خدا رسول مستمر حضور كه نمود نظر اظهار و استنباط چنين
الً عمـ  خواسته يم حضرت آن كه است ها يپيشگوي و مالحم همان از طالب ابي بن عقيل
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 مـدفن  و يالهـ  ياوصـيا  از چهـارتن  آرامگـاه  به نزديك آينده در كه را خانه اين اهميت
 در كه همانگونه كند، بيان گرديد خواهد مبدل 9پيامبر بيت اهل و فرزندان از تن چهار
  .است داده انجامرا  عملي چنين 7اميرمؤمنان خانه مقابل
 ايـن  ،عقيـل  خانـه  درب دادن قـرار  »موقف« با كه است خواسته 9خدا رسول يآر

 طالـب  ابـي  بـن  عقيـل  به متعلق يگل و خشت خانه اين امروز اگر كه كند تفهيم را يمعن
ْن تُْرَفَع َو يُْذَكَر فِيَها اْسـُمهُ ( كه يبيوت از ييك به آينده در ،است

َ
ُ أ ِذَن اب�

َ
 خواهـد  مبـدل  )أ

 تحليـل  و تسـبيح  محـل  فـردا  دارد، يشخصـ  جنبـه  امروز ديوار و در اين اگر و گرديد
( كه شد خواهد يمردان  n4 r5�5n6 oC  uJ r�� r�  p�  u�n� p   n	 p7 :� r# n̂ rT( مطمـح  خانـه  ايـن  امروز اگر و 
 و فرشـتگان  نـزول  محل و مالئكه مهبط زمان، مروره ب ،نيست عامه توجه مورد و انظار
 مسـجد  يروز كه است اين نه مگر. گرديد خواهد متعال خداوند بركت و رحمت مورد
  .بود يشرايط چنين در نيز او پاك تربت محل و 9پيامبر

 ييكـ  در سال پنجاه و صد از پس كه يا حادثه از 9اكرم پيامبر است ممكن چگونه
 صـحابه  توجـه  و كند گوشزد را آن اهميت و بگويد سخن شود يم واقع مدينه ميادين از
 خواهـد  خـون  غـرق  كـه  را زيت احجار و جلب زكيه نفس شخصيت به را مسلمانان و

 بيت اهل ائمه از تن چهار مدفن از اما نمايد، ترسيم و تجسيم اذهان در پيشاپيش گرديد
 او مخزونـه  آيـت  و موصـوله  رحمـت  و خداونـد  اسـرار  حفظه و اسالم مبقيه علت كه

 خـويش  مركب از شدن پياده با 9خدا پيامبر است ممكن چگونه! نگويد سخن هستند،
 و صـد  از پـس  كـه  فرزنـدانش  از ييكـ  شـهادت  اعـالن  و فخ بيابان در خواندن نماز و

 ،سـازد  جاويـدان  و زنـده  را حادثه اين خاطره و بيابان اين نام افتد يم اتفاق سال شصت
 آن در معصـومين  ائمـه  و رحمـان  امنـاء  و ايمان ابواب كه را يجايگاه ياد و خاطره اما

  !سپارد؟ يفراموشه ب اند، آرميده

 طريـق  از كـه  9خدا رسول شده، ياد شواهد و ها نمونه به توجه با نگارنده عقيده به



 123  :تاريخ حرم ائمه بقيع

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

�	n �: فرمـود  يمـ  و نمود يم يمعرف را  يهد ائمه گفتارش r
 `+�n� o�  p+� p]� � pf p7� p#  ���p���pO  o[��� p$oO 
 p�(� �+p oIz43 و � o�( o�p� �*��  p pN p7  ��<
�  n4 o5 �6 ô  n	 r
 �n� p#� o�«44 عقيـل  خانـه  كنار دادن قرار موقف با 

 اهميـت  و عظمـت  بـه  را آنان توجه و يمعرف مسلمانان بهالً عم را خانه اين خواست يم

 ييك آينده در جايگاه اين كه كند اعالن ياسالم امت به و نمايد جلب شريف مكان اين

ـ  قيامـت  تـا  و گرديـد  خواهـد  معرفـت  و توحيد مهم يها كانون از  از ييكـ  صـورت ه ب

  .درخشيد خواهد عرفان و حكمت و برهان و نور يها قلّه ينتر بزرگ

 كـه  شود يم روشن عقيل خانه كنار در دعا استجابت و استحباب علت توجيه، اين با

 خانـه  ايـن  گوشه در جعفر اهللاعبد و عقيل قبر وجود اثر در نه استجابت و استحباب اين

 در بايد بلكه است، بوده جايگاه اين در 9خدا رسول توقف اثر در تنها نه يحت و است

 كـه  گرديـد  يتـر  مهـم  واقعيـت  كشـف  يپ و كرد جستجو را يديگر حقيقت ،محل اين

 مناجـات  و دعا محل را جايگاه اين حقيقت، آن اعالن يبرا هم 9 خدا رسول شخص

  .است داده قرار خويش

 راه آن بـاطن  به خانه، اين ظاهر يجاه ب فكرانشان هم و يسمهود و زباله ابن اگر و

 بـه  كه رسيدند يم واقعيت اين به شدند، مي آشنا »بيت اهل« با »بيت« يجاه ب و يافتند يم

 متعـال  خداونـد  كه است خانه اين در بيت اهل از تن چهار مطهر و پاك قبر وجود يمن

 و .اسـت  فرموده مستجاب نيز را قبورشان كنار در دعا نموده تطهير را آنان كه همانگونه

 و خانـه  داخـل  در و پذيرفتـه  را خاندان اين واليت كه آنان يدعا تنها نه كه يافتند يم در

 مرحلـه  ايـن  بـه  كـه  يكسـان  يحت بلكه است، قبول مورد اند شده جايگزين امنشان حرم

 امنشـان  خانـه  بيرون به و حرمشان حريم به آگاه ناخود طوره ب اند توانسته اما اند نرسيده

 و نيسـتند  مـأيوس  خـدا  رحمـت  و فضـل  از پاكشان قبور بركت به هم باز بگذارند قدم

ْسَتِجْب لَُكمْ (: وعده
َ
  .گرديد خواهد نيز آنان حال شامل )اْدُعوِ? أ
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        عقيلعقيلعقيلعقيل    خانهخانهخانهخانه    آيندهآيندهآيندهآينده    ازازازاز    9خداخداخداخدا    رسولرسولرسولرسولسخن گفتن سخن گفتن سخن گفتن سخن گفتن 

 9اسـالم  پيـامبر  محضر از روز آن اگر گذشته، مطالب اساس بر و نگارنده عقيده به
 در حضـرت  آن پاسـخ  نمودنـد،  يم سؤال محل اين به را حضرت آن خاص توجه علت
 فرزنـدان  از تـن  چهـار  مـدفن  آينـده  در مكان اين كه بود روشن و صريح نيز مورد اين

 و واليت آسمان درخشان ستاره دوازده از ستاره چهار آرامگاه و من بيت اهل و معصوم
 مـورد  در كه همانگونه گرديد، خواهد شوند يم شهيد من آيين دشمنان بدست كه امامت
p8 : «فرمود فخ حادثه pd pO  x p2 p7  o��L p n> pA  p8�� p" ��  x�I + ���  n	 r
 �H oA p�  o� p� r+�  o�p� n� o� { �\1  n��p� p���yyy«  
 موجـود  قرائن و زمينه اين در 9خدا رسول تصريح نشانگرِ ،يتاريخ شواهد بلكه و
 و يزندگ تاريخ در زيرا است؛ حقيقت اين بيان و كشف در حضرت آن از يگفتار مؤيد
 قائـل  ياجتمـاع  شخصـيت  خـود  يبرا كه يكسان و سرشناس افراد از يا عده حال شرح
 مـرگ  آسـتانه  در را خـود  كهگاه  آن و خويش يزندگ يروزها آخرين در بينيم يم بودند
 قبـر  كنـار  و »بقيع روحاء« يجاه ب آنان قبر كه كردند يم تالش و يسع ديدند، يم يحتم

 ايـن  محوطه در و عقيل خانه داخل در 9خدا رسول فرزند ابراهيم و مظعون بن عثمان
 ايـن  كنـار  در حـداقل  شدندن نائل يموفقيت چنين به اگر و بگيرد قرار يخصوص آرامگاه

 بـه  و كننـد  كسـب  يافتخـار  راه ايـن  از تـا  شـوند  دفن آن نقطهترين  نزديك در و خانه
 آينـده  مـورد  در كـه  اسـت  حقيقـت  اين مؤيد افراد چنين عملكرد و گردند نائل يامتياز
 امـروز  كه يگفتن حقيقت آن و رسيده آنان گوش به يمطلب 9خدا رسول از عقيل خانه

 آنـان  يبـرا  خانـه  آن در نهفتـه  راز آن و بود شده بازگو آنان يبرا نيست ما دسترس در
 از راز ايـن  كـه  كـرد  يمـ  ايجـاب  موجود سياست و روز شرايط يول بود گرديده كشف

  .بماند پرده پشت در و مستور تاريخ در حقيقت اين و گردد نهان ديگران
 بـا  چگونـه  كـه  كـرديم  مشاهده موضوع همين ديگر بعد در را يرازدار اين نمونه و
 بـا  و عقيـل  خانـه  داخـل  در 9رسول حضرت فرزندان و معصوم پيشوايان قبور وجود
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 ابـن  بيـت،  ايـن  در سـنت  اهل مورخان از يا عده نظر طبق 3زهرا حضرت قبر وجود
 را مقـدس  مكـان  اين حريم در دعا استجابت انگيزه و گرفته ناديده را حقيقت اين زباله

 ايـن  در يسـمهود  يـا  و !اسـت  كرده يمعرف عقيل قبر يا جعفر اهللاعبد قبر يخيال وجود
  .است نموده ييفرسا قلم آن فرع در و فراموش را موضوع اصل زيركانه مورد
 از صـريح  يگفتار بيانگر و واقعيت چنين نشانگر موجود نيقرا و شواهد حال هره ب

 يمعنـو  ملجـاء  و  يمـأو  عنـوان ه ب آن يمعرف و عقيل خانه آينده مورد در 9اكرم پيامبر
 و شـاهد  دو نقـل  بـه  كـه  است آفرين جهان يخدا پرستش و عبادت پايگاه و مسلمانان

  :كنيم يم اكتفا يتاريخ نمونه

   وقاص ابي سعدبن وصيت .۱

ـ  45وقـاص  ياب سعدبن دفن محل درباره نويسان حال شرح و خانرمو  نقـل  را يمطلب
 زاويـه  بـه  را دوسـتانش  از ييكـ  عمـرش  اواخر در او است اين آن اجمال كه اند نموده

 را زمـين  يسـطح  يها خاك است خواسته يو از و برده بقيع كنار در عقيل خانه يشرق
ـ  داشته همراه به كه ميخ عدد چند سپس بزند كنار  آنجـا  بـه  نشـانه  و عالمـت  عنـوان ه ب

 كـه  يمدت از پس و بسپارند خاكه ب محل آن در را او بدن است نموده وصيت و كوبيده
 طبـق  و منتقـل  مدينه به را بدنش رفته دنيا از شهر بيرون و عقيق يواد در خود قصر در

 انـد  نمـوده  دفـن  بـود  شـده  يميخكـوب  و يگـذار  عالمـت  كه محل همان در او وصيت
)��+A p( p"  pK�C n�� � o�# p= pRp"  o!p�  p��* o1  p�  o| o(* p" pK(.46  

  عقيل خانه بيرون فضاي در[بن حارث بن عبدالمطلب]  ابوسفيان .۲

 بـن  عقيـل  يروز كـه  انـد  نمـوده  نقل 47ابوسفيان درباره همچنين نويسان حال شرح
 قـدم ) يخصوصـ ( مقـابر  ميـان  در كـه  ديـد  بود مريض سخت كه را ابوسفيان طالب ابي

ـ  در داد پاسـخ  ابوسـفيان  نمود، سؤال يو از را امر اين علت زند، يم  يمناسـب  محـل  يپ
ـ  را او عقيـل  بسپارند، خاكه ب آنجا در مرا كه هستم  در و هـدايت  خـود  خانـه  يسـو  هب
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 يقبـر  ابوسـفيان  يبـرا  محـل  آن در كه نمود مشخص را يمحل منزل اين يبيرون يفضا
�#p�  p «. شد سپرده خاكه ب قبر همان در رفت دنيا از كه روز چند از پس و گرديد آماده p
� 
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 مكـان  ايـن  سـاختمان  بـه  نسـبت  آنچه و :بقيع ائمه حرم تاريخ از اول مرحله بود اين
  نموديم. استفاده شناسي مدينه منابع و كتب از پاكشان پيكر دفن از قبل و زمان هم مقدس

  :آمد دست به مطالب اين مرحله، نيدر ا
 داخـل  بقيـع،  از خـارج  در امامان، اين پيكر دفنِ از قبل :بقيع ائمه شريف حرم .۱
  .طالب ابي بن عقيل به متعلّق است بوده يا خانه
 بـوده  حضرت آن مناجات و دعا محل و 9خدا رسول توجه خاصّ مورد خانه اين .۲

 معنويـت  معـرف  و قداسـت  نشانگر و عظمت گوياي 9اسالم بزرگوار پيامبر عمل اين و
 شـريف  مكـان  اين در واليت آسمان از ستارگاني دور، چندان نه آينده در كه بود خانه اين

  .شد خواهند سپرده خاك به خانه اين در حضرت آن اوصياي از تن چهار و افول
 بـه  نقطـه تـرين   نزديك در شدن دفن بر آنان اصرار و سرشناس افراد عميق توجه .۳

 رسـول  يعملـ  يمعرفـ  بـر  عـالوه  آنان كه است حقيقت اين بر شاهد و قرينه خانه، اين
 دريافتـه  خانـه،  ايـن  آينـده  بـه  نسبت صريح يمطلب مستقيماً حضرت آن زبان از 9خدا

  .است نگرديده نقل ما بر گفتار اين و مطلب اين كه بودند

  )حرم( مسجد به عقيل خانهتبديل شدن 

 خانه تبديل مرحله اين و ايم گرفته قرار مطهر حرم اين تاريخ از دوم مرحله در اينك
 طشـراي  بـا  مناسب يفضا و ساختمان به يمسكون منزل اين شكل تغيير و حرم به عقيل

 هـاي  حرم و مساجد از يك هر كه است بعد هاي قرن يا و بعد يها سال يمذهب ياجتماع
 و تحـول  ايـن  از زمـان  ياقتضا و مرور با 9رسول حضرت روضه و مسجد مانند مهم

  .اند بوده برخوردار تكامل
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 يـك  به مسكوني شكل از را، :بقيع ائمه مدفن تحول تاريخ دقيق به طور توان نمي گرچه
 بـن  عبـدالعزيز  مورخ؛ و شناس مدينه ترين قديمي اولين و ولي نمود، مشخص عمومي، زيارتگاه

 حضـرت  حـرم  مـورد  در همچنـين  و شـريف  حـرم  ايـن  مورد در - ۱۹۹ سال در زنده - زباله
  .باشد مي شريف حرم دو هر در تحول و تغيير تقريبي تاريخِ گوياي كه دارد مطلبي 7حمزه

  :كند يم نقل چنين ترتيب به حرم دو اين مورد در را زباله ابن گفتار متن شبه ابن

�� # }  +9� 4%�1	    �6_��+�7 +*7 >� ?�@�" .*	 ������ K"	: «عبدالعزيز قال .۱ 8�� 
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 در كـه  ـ  اسد بنت فاطمه قبر كنار در و هاشم يبن مقابراول  در عبدالمطلب بن عباس

 قبـر  مقابـل  در) موجود( مسجد اين گويند يم و است شده دفن ـ گرفته قرار عقيل خانه
  .است شده بنا عقيل

S�� ���O+*7  x ���,���: «عبدالعزيز قال .۲ 	  <�7+�: � �7 	  �RA �*"K .� +$���� 
`\�� * � ;7 >� |dF � !O� ��� �
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 بـن  اهللاعبـد  و عمير بن مصعب كه باورند اين بر) مدينه دانشمندان( ما يعلما غالب
 در امـا  و انـد  گرديده مدفون شده، ساخته حمزه قبر يرو در كه يمسجد زير در جحش
  .است نشده دفن يكس او، خود بجز حمزه قبر داخل
  :آيد يم دست به مطلب دو زباله، ابن سخن دو اين از

ـ  كـه  ييهـا  سـاختمان  و هـا  حرم به اسالماول  هاي قرن در اينكه )الف  قبـور  يرو رب
 از مشـهد  و مـزار  حرم، كلمه و شد يم گفته) مسجد( گرديد يم بنا يمذهب هاي شخصيت
 از كه يمقدس احمد لذا و آمده وجوده ب ششم و پنجم هاي قرن در كه است ياصطالحات

 حـرم  مـورد  در اسـت،  ياسـالم  دانـان  يجغرافـ  و جهـانگردان  از و چهـارم  قرن يعلما
: گويـد  يمـ  و اسـت  برده بكار را) مسجد( تعبير همان ـ  زباله ابن مانند ـ  حمزه حضرت

 و است مسجد داخل در حمزه قبر آن، دامنه در كه مدينه يميل سه در است يكوه احد«
  52.است چاه يك آن جلو
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 از قـرآن  كـه  زيـرا  اسـت؛  شـده  گرفتـه  مجيـد  قـرآن  از تعبير اين كه رسد يم نظر به
  53.است برده نام مسجد شده به بنا كهف اصحاب قبور يرو رب كه يساختمان
 دو ايـن  و شـريف  حـرم  دو ايـن  ساختمان ياجمال تاريخ بيان درصدد زباله ابن )ب

 حيات حال در معروف، شناس مدينه و مورخ اين تصريح طبق كه است يعموم زيارتگاه
 بـه  نـه  تـاريخ،  اين در :بقيع ائمه حرم و است داشته وجود دوم قرن اواخر در و يو

 حـال  عـين  در يول است بوده يعموم زيارتگاه و حرم صورت به بلكه خانه، يك شكل
  .نيست قرن اين از يخاص مقطع بيانگر و تحول اين يقطع تاريخ يگويا

 در وضـع،  تغيـر  و تحـول  اين كه است اين بيانگر ديگر، يتاريخ شواهد و نيقرا اما
 و )۱۳۶ـ  ۱۳۲( احسـفّ  ابوالعبـاس  خالفـت  دوران ييعنـ  ؛يهجـر  دوم قرن از سوم دهه

  .است پيوسته بوقوع )۱۴۹ـ ۱۳۷( منصور ابوجعفر خالفت اول يها سال در حداكثر

   تاريخي قرينه اين توضيح

 و معـروف  افـراد  و يمذهب هاي شخصيت قبور و مدفن تعمير و ساختمان احداث در
 يـا  و دارد يسياسـ  و سـمبليك  جنبه يا دارد؛ وجود انگيزه دو از ييكالً معمو سرشناس،

 دو هـر  اسـت  ممكـن  نيـز  يگـاه  البتـه  و است يمذهب شعار و يمعنو يها انگيزه يدارا
 جنـاب  قبـر  وجـود  بـه  توجـه  با :بقيع ائمه حرم كه باشد داشته وجود همزمان انگيزه
 دو هر از شده، ياد مقطع در مخصوصاً آن، داخل در ـ  يعباس يخلفا سرسلسله ـ  عباس
 در آنـان  عملكـرد  و يامو سالطين سياست با حال عين در و است بوده برخوردار جنبه

  .كند يم پيدا ارتباط زمينه، همين

  قبور از سياسي برداري بهره و اموي سالطين

 در خـويش،  حكومـت  تقويـت  و تثبيـت  براي خود، فرمانروايي دوران در اميه بني سالطين
 مـوارد  برخـي  در كردنـد،  مـي  وارد شيعيانشان و :بيت اهل ائمه به كه اي العاده فوق فشار كنار
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 از بعضـي  مخالفـت  رغـم  علـي  ـ  نيـز  هـا  شخصـيت  قبـور  تعميـر  و تخريـب  سياست ازحتي 
  :ناشايست و ناروا سياست اين از هايي نمونه. نمودند مي برداري بهره ـ حكومت اين سرشناسان

 بـن  معاويـة  دسـتور ه ب بقيع، قبرستان به عفان بن عثمان دفن محل نمودن ضميمه .۱
  54.سفيان ياب

 قبـر  مخصوصـاً  احـد،  يشـهدا  قبـور  داخـل  از آب نمـودن  يجـار  و قنات حفر .۲
  55.معاويه دستوره ب شهيدان اين آثار بردن بين از يبرا حمزه، حضرت

 مظعـون  بـن  عثمـان  قبر روي رب 9خدا رسول مبارك دست به كه سنگي قطعه انتقال .۳
  56.حكم بن مروان به وسيله عفان بن عثمان قبر روي رب آن دادن قرار و بود گرفته قرار

 مـدفن  از هـا  امـوي  يسياسـ  يبـردار  بهـره  از يديگـر  فراوان يها نمونه شاهد تاريخ
 مدح در يساز حديث موازات به كه باشد يم آنها تعمير و تخريب طريق از ،ها شخصيت

  57.است نموده حركت ها شخصيت مطاعن وفضايل  در و افراد ذم و

  ها اموي سياست با عباس بني مقابله

 يرو بـا  كـه  عبـاس  يبن به آن انتقال و خالفت از يامو خاندان دست شدن كوتاه با
 يدگرگـون  و شـرايط  يمقتضـا  بـه  و پيوسـت  وقوع به .ق)  ه۱۳۶ ـ ۱۳۲( احسفّ كارآمدن

 يبـردار  بهـره  و برآمدند ها اموي سياست با مقابله درصدد يعباس يخلفا ،يسياس اوضاع
 و گرديـد  شروع يساز حديث راه از خاندان اين حكومت تثبيت و تقويت جهت يسياس

 است يطبيع و شد گرفته كار به يعباس سالطين تحكيم در فراوان يساختگ يها حديث
 جنـاب  دربـاره  و خلفـا  ايـن  يكايـك  درباره كه ها حديث نوع اين از استفاده موازات به

 نيـز  او مـدفن  توسـعه  و تغيير از يبردار بهره آمد، بوجود خاندان اين سرسلسله 58عباس
 يبـاطن  ميـل  بـرخالف  و يعمـوم  افكـار  رغم يعل اميه يبن اگر زيرا آمد؛ خواهد عمل به

 چـرا  نمـود،  يمـ  اسـتفاده  ـ  آينده هاي قرن و مدت دراز يبرا ولو ـ  سياست اين از مردم،
 بـود  آنـان  افكـار  بـا  موافـق  و مسـلمانان  ميـل  مطابق كه سياست اين از منصور و سفاح
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 رسـول  فرزنـدان  از تن سه مدفن روز آن كه را عقيل وخانه عباس مدفن و نكنند استفاده
 ايـن  از و درنيـاورد؟  يعمـوم  زيارتگـاه  و »مسـجد « صورت به بود 3فاطمه و 9خدا

 عامـل  ينتـر  بـزرگ  كه 9خدا رسول با آن پيوند و خويش خاندان يمعرف ضمن طريق
 شـعار  بـا  كـه  بيت اهل بر يضمن احترام با و نرساند اثبات به بود اميه يبن بر آنان يپيروز

 در مجسـم  صـورت  به را شعار اين بود كرده خارج صحنه از را اميه يبن آنان، از  حمايت
  ندهد؟ قرار همگان يتماشا معرض

 دفن محل كردن ضميمه با يعموم افكار به توجه بدون نمود يم تالش اميه يبن اگر و
 سياسـت  عفـان  ابـن  قبـر  بـه  مظعون ابن قبر سنگ انتقال و مسلمانان گورستان به عثمان
 9پيـامبر  يعمـو  عبـاس  دفن محل تغيير و توسعه با عباس يبن چرا كند، اعمال را خود

 شـده  دفـن  يخانوادگ و يخصوص مقبره در و بقيع كنار در احترام، و اعتبار انگيزه به كه
  شود؟ محروم سياست اين يكارگير به از بود

 جنايـت  آثـار  احد، يشهدا ساير و حمزه حضرت قبر نبش با خواست يم معاويه اگر
 شـكافتن  بـارِ  نكبـت  و تلخ خاطره و بزدايد تاريخ صفحه از را خاندانش و خود يتاريخ
 قهرمـان  و شـجاع  مدافع اين جگرِ جويدن و 9خدا رسول يعمو حمزه حضرت سينه

 احـداث  بـا  عبـاس  يبنـ  چرا بسپارد، يفراموش به گرفت انجام هند وسيله به كه را اسالم
 اعـالن  و يو بـا  خـويش  پيونـد  و يمعرف ضمن حضرت آن مطهر قبر يرو رب ساختمان
 بـود  اميـه  يبنـ  ضـد  بـر  و خاندان اين نفع به كه او خاطره تجديد و شجاعت و شهامت
  نكند؟ استفاده

  :تحول اين مذهبي جنبه اما و

 از مدينـه  در كـه  7الحسـن  يبنـ  مخصوصـاً  و شـيعيان  ها، عباسي آمدن كار يرو با
ـ  و يامـو  سـالطين  دوران در و بودند برخوردار يخاص محبوبيت و موقعيت  در يمروان
 خـويش  عقيـده  اظهـار  بـه  و يافتنـد  دسـت  يآزاد به ،بردند يم بسر شرايط ترين سخت
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 ميـان  ايـن  در .داشـت  ادامـه  منصـور  خالفت دوران از يبخش تا وضع اين كه پرداختند
 بـه  معـروف  محمـد  فرزنـدش  و محـض  حسن بن اهللاعبد مانند 7الحسن يبن از يبعض

 و بيت اهل آوردن كار يرو فكر در و قدرت كسب يپ در ها اموي دوران از »هزكي نفس«
 دور عباسـيان  چشم از آنان يپنهان فعاليت و بودند 9پيامبر فرزندان به خالفت تفويض

 7الحسن يبن ساختن جدا و شيعيان يخشنود جلب يبرا احسفّ حال عين در يول نبود
 انجـام  را آنـان  بـا  يهمفكـر  و احتـرام  و بخشش و بذل نوع هر زكيه نفس و اهللاعبد از
 7اميرمؤمنـان  حقانيـت  به احسفّ اعتراف ،يفكر هم و احترام اين يها نمونه از و داد يم

 ديگـر  نمونـه  و 59گرديـد  ايـراد  آمدنش كار يرو از پس كه باشد يم اش خطبه اولين در
  60.گرفت انجام احسفّ بوسيله باز كه است 7الحسن يبن به فدك تفويض احترام،

 و عصـمت  خاندان شيعيان موانع، همه شدن برداشته با و شرايط چنين در است طبيعي
 بـه  عقيل خانه تبديل و :بقيع ائمه مدفن توسعه و تعمير در 7الحسن بني سادات بويژه

 تحقق قرآني، آيه مفهوم به و ورزيده اهتمام مذهبي شعار و ديني وظيفه يك بعنوان »حرم«
 حضــور و ســبحان خداونــد ذكــر و عبــادت بــراي را رفيــع بيــت آن و بخشــيد خواهنــد

ْن تُْرَفَع َو (: كه نمود خواهند تر آماده طهارت و عصمت خاندان ارادتمندان
َ
ُ أ ذَِن اب�

َ
Cِ ُنُيوٍت أ

ُغُدوG َو اآلصاِل 
ْ
ُ فِيها بِال

َ
I ُحGيُْذَكَر فِيَها اْسُمُه يَُسب*  ِ ِر اب�

ْ
ِهيِهْم Qِاَرٌة َو ال َنْيٌع َقْن ِذك

ْ
  .)رِجاٌل ال تُل

   حرم داخل در 7777صادق اماممطهر  پيكر دفن

  :آيد يم بدست نتيجه دو يتاريخ تحليل اين از
 زيارتگـاه  و حـرم  بـه  عقيـل  خانـه  تبـديل  و :بقيـع  ائمه مدفن ساختمان ايجاد .۱
ــ  ۱۳۷ منصـور  خالفت دوران لياوا در يا و ۱۳۶ ـ ۱۳۲ احسفّ خالفت دوران در يعموم
 يـا  و مدينه شيعيان و 7الحسن يبن وسيله به يا و خليفه دو اين از ييك وسيله به ۱۵۸61
  .است گرفته صورت مختلف اهداف با و جناح دو هر يهنگهما
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 ؛يهـد  ائمه از تن سه مطهر اجساد گرديد، روشن گذشتهمباحث  در كه همانگونه .۲
 در ترتيـب  بـه  آنـان  شـهادت  و ارتحـال  كه :باقر امام و سجاد امام ،يمجتب امام ييعن

 امـام  پيكـر  يول است، شده دفن عقيل خانه داخل در شده واقع ۱۱۴ و ۹۵ ،۵۰ يها سال
 و مسـقف  محوطه داخل در تنها نه پيوسته، بوقوع ۱۴۸ سال در يو وفات كه 7صادق

 و »مسـجد « بـه  عقيـل  خانـه  شـدن  تبـديل  از پس و حرم داخل در بلكه خانه، داخل در
 مرحله بود اين و. است شده سپرده خاك به گانه، سه ائمه قبور كنار در يعموم زيارتگاه

  .:بقيع ائمه حرم تاريخ از دوم
 حـرم  ايـن  در پـنجم،  قـرن  تا تاريخ اين از پس كه يتحول و تغيير مورد در متأسفانه

 توجـه  بـا  يول ؛نيست دست در يتاريخ مستند و دقيق اطالع است، آمده بوجود شريف
 و عباسـيان  توجـه  مـورد  نيز قرن سه اين طول در حرم اين مسلماً گذشته، يها بحث به

 و انـد  ورزيـده  اهتمـام  آن يبنـا  تجديـد  و تعمير در ممكن فرصت هر از و بوده شيعيان
  .است حقيقت اين مؤيد نيز يتاريخ شواهد از يبعض

 مدينـه  زيـارت  بـه  هجـري  ۱۰۹۵ سـال  در كه جزايري مرحوم كه است مطلبي جمله، از
 مدينـه  علماي پيش، سال در كه گفت او به مدينه ساكن شيعيان از يكي: نويسد مي است رفته

 آنجـا  در را مفيـد  شـيخ  »المـزار « از اي نسـخه  و رفتـه  بوده بقيع خزانه در كه كتبي تفتيش به
 از و آورده قاضـي  نزد را كتاب بود، شده بدگويي صحابه از بعضي به نسبت آن در كه يافتند

 الرشـيد  هـارون  را قبـه  ايـن  گفـت  او. نمايند تخريب را ائمه قبه دهد اجازه تا خواستند وي
  62.بدهم فتوا قديمي قبه اين كردن خراب به توانم نمي من و ساخته پدرش براي
 در كـه  يا قبـه  ديـد،  خواهيم :بقيع ائمه حرم تاريخ از سوم مرحله در كه يطور هب
 داده يم نسبت الرشيد هارون به را آن ساختمان مدينه يقاض بوده بحث مورد يازدهم قرن

 است شده ساخته مجدالملك دستور به پنجم قرن در كه است يا قبه و بقعه همان است،
 در هـم  هـارون  كه است اين نشانگر مدينه يقاض گفتار يول ؛الرشيد هارون وسيله به نه

 اسـت؛  داشـته  ينقش آن تعمير در و توجه شريف حرم اين به ۱۹۳ـ ۱۷۰خالفتش دوران
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 يوزرا از ييكـ  بدست و او از پس قرن سه تقريباً كه يبارگاه و گنبدحتي  كه يطوره ب
  .است گرديده منتسب يو به است، شده ساخته يايران

  ::::بقيع ائمه حرم تاريخ از سوم مرحله

 قبور يرو رب گنبد ساختن با و پنجم قرن از ،:بقيع ائمه حرم تاريخ از سوم مرحله
  .شود يم شروع آنان

 نيـل  سهولت و شريف حرم اين تاريخ از بخش اين با عزيز خوانندگان يآشناي يبرا
 و مورخـان  از يبعضـ  گفتـار  نقـل  بـه  قـرن،  هشت طول در آن يچگونگ به مندان عالقه

  :پردازيم يم مورد اين در جهانگردان
 و اسـتحكام  نظـر  از كـه  :بقيـع  ائمـه  حـرم  بارگاه و گنبد تاريخي، مسلّم كرمدا طبق
 هشتصـد  مـدت  بـه  و داشـته  قتفو بقيع، در موجود هاي قبه همه بر زيبايي و ظرافت ارتفاع،

 صـفحات  در و جلـب  خود به را جهانگردان و مورخان توجه و سوده مي آسمان بر سر سال
 موسـي  بن محمد بن اسعد ابوالفضل مجدالملك دستور به گرديده منعكس آن عظمت تاريخ

  .است شده ساخته 64سلجوقي سالطين از بركيارق 63وزير القمي البراوستاني
 حـوادث  در) الكامـل ( خود كتاب در ق.  ه ۶۳۰ متوفاي اثير ابن معروف مورخ زمينه اين در

 و گفـت  وداع را دنيـا  حسـيني  عماره بن منظور مدينه امير سال اين در: گويد مي .ق   ه۴۹۵ سال
 بـن  حسـن  قبه ساختن براي 65بالساني مجدالملك سوي از و بود قم اهالي از كه را معماري او

  .رسانيد قتل به برد مي سر به مدينه در 9پيامبر عموي عباس و 7علي
 بـه  آن از پـس  و) ايـران  در( مجدالملك خود شدن كشته از پس قتل اين: گويد مي سپس

  66.بود داده جاني تأمين وي بر امير و نموده فرار مكه به شده ياد معمار كه پيوست وقوع
 7يعلـ  بن حسن قبه الملك مجد آثار از و :گويد يم يشوشتر اهللانور يقاض مرحوم

 بـن  عبـاس  و :صـادق  جعفـر  بـاقر،  محمـد  العابـدين،  زيـن  يعلـ  كـه  است بقيع در
  .اند آسوده آنجا در عبدالمطّلب
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 كـه  پندارنـد  چنان سنت اهل كه ـ  را مظعون بن عثمان طاق چهار و:... گويد مي سپس
 محمـد  امـام  و كـاظم  موسـي  امـام  مشـهد  و است كرده بنا او ـ  است عفان بن عثمان مقام
 حسـني  عبدالعظيم سيد مشهد و است نموده بنا او هم را بغداد در قريش مقابر در 8تقي
  68.اوست آثار از :فاطمي اشراف و علوي سادات مشاهير از آن غير و 67ري در

 ابوالفضـل  آنجاسـت  از و قـم  قراي از است اي قريه براوستان: گويد مي قمي محدث مرحوم
 ماننـد  حسـنه؛  آثار اوست براي از و بركيارق وزير شيعي مجدالملك موسي بن محمد بن اسعد

 و عبـدالعظيم  جنـاب  مشـهد  و :تقـي  محمـد  امـام  و موسـي  امام مشهد و :بقيع ائمه قبه
 از گذشـته  و اسـت  تـاريخ  مسـلّمات  از موضوع اين گرديد، قبالً اشاره كه به طوري 69غيرذلك

  70.است آمده نيز التواريخ منتخب مانند ديگر تاريخي يها كتاب در شده، ياد منابع

  : بقيع ائمه گنبد ساختمان تاريخ

 دسـتور  بـه  كـه  را گنبـد  يبنـا  و سـاختمان  ايجـاد  دقيـق  تاريخ مورخان، از هيچيك
 حرم اين معمار قتل تقارن به توجه با يول اند ننموده صمشخ پذيرفته، انجام مجدالملك

 كه گفت توان يم است پيوسته وقوع به ۴۷۲ سال در كه مجدالملك شدن كشته با مطهر،
ـ اوا در يـا  ششم دهه اواخر در نهايتاً و تاريخ همان مقارن نيز بقيع ائمه حرم قبه يبنا  لي

  .است رسيده اتمام به پنجم قرن از هفتم دهه

  : بقيع ائمه بارگاه و گنبد كيفيت

 و ياصل يبان مورد در مورخان تصريح و :بقيع ائمه حرم گنبد يبنا تاريخ بود اين
 و مورخـان  از ديگـر  يا عـده  گفتـار  بـه  داريـم  گـذرا  ينگاه اينك .آن مهندس و معمار

 هشتصـد  طـول  در شـريف  حـرم  اين يچگونگ درباره را خود مشاهدات كه جهانگردان
 يادگـار  بـه  آيندگان يبرا و ثبت خود يها سفرنامه و تأليفات در يزمان ترتيب به و سال

  .اند گذاشته
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 گنبــد مــورد در) .ق  ه۶۱۴ يمتوفــا( معــروف جهــانگرد جبيــر ابــن: هفــتم قــرن در

#=C�B1� ?��� ?: «گويد يم :بقيع   ائمه { [�('� ;7 ? #�
 	
 g�  ������«.  
 شـده  واقـع  بقيـع  درب ينزديك در كه كشيده بفلك سر و مرتفع است يا قبه آن و« 
  71.»است

 ^��>B1 J �: «گويد يم نيز) .ق  ه۶۴۳ يمتوفا( معروف مورخ و شناس مدينه ارنج ابن
?���7 ?��+� [�*��� � �5�67 �� �  D�=� ��+]� �^ G(�«.72  
 از ييكـ  كـه  دارد درب دو اسـت،  يزمان قدمت يدارا و مرتفع و بزرگ گنبد، اين« 
  .»است باز روز هر آنها

 سـفر  مدينـه  به .ق.  ه۷۴۰ سال در كه يالمغرب يالبلو يعيس بن خالد: هشتم قرن در

#=C�B1� ?��� J<�^ ?: «گويد يم است، كرده { [�('�«.73  
  .»كشيده بفلك سر و مرتفع بزرگ، است يگنبد اين« 
 است آورده .ق)  ه۷۷۹ يمتوفا( معروف جهانگرد بطوطه ابن را جمله همين مشابه و

��? �')�] } B1 ?�� ?�1�T �: «كه+  G��]�«.74  
  .»است انگيز اعجاب و بديع استحكام، نظر از و كشيده بفلك سر ايست قبه آن و« 

  75.»�')�] } %��? ���? 45�67 �: «گويد يم) .ق   ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود: دهم قرن در
  .»كشيده بفلك سر و بلند است يگنبد قبرشان يرو در« 

 در كـه  غربـي  جهانگرد) SIR RICHARD BURTON( بورتون ريچارد سر: سيزدهم قرن در
 توصيف چنين را :بقيع ائمه گنبد خود سياحتنامه در نموده مسافرت مدينه به.ق.   ه۱۲۷۶ سال
��Y � ��Y  o��� ����� �#�3� � ��C ;7 E^< �����? 1\| �«: كند مي ���+�� 	
 g�  J>���«.76  

 از زيبـاتر  و تـر  بزرگ است، گرفته قرار بقيع به واردين راست دست در كه قبه اين« 
  .»است ها قبه همه

 يكتـاب  و است مدينه ساكن نويسندگان از ييك كه يموس بن يعل: چهاردهم قرن در
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 و بقيـع  درباره نموده، تأليف .ق.  ه۱۳۰۳ سال در كه »المنوره المدينة وصف« نام به دارد
 �8 ���? �: «گويـد  يمـ  :بقيـع  ائمـه  قبه به راجع و دارد يتوضيحات آن يگنبدها و مقابر
.���� G�W��� � B1 >^� M�����«.77  
 از قبـل  سـال  ۱۹ و .ق.  ه۱۳۲۵ سـال  در بار آخرين كه پاشا رفعت ابراهيم باالخره و


	 �   27	 ��c	 � �������: «گويد يم است، نموده حج سفر :بقيع ائمه حرم تخريب 
|�O#^T !�
 45��� ?�� J+]�� B1 ;7� M����� B��� V��*1 ?��^ 4�1�# � yyy�.«78  
 يـك  زيـر  در) گانـه  سه ائمه( برديم قبالً نام كه ديگر تن سه و 7علي بن حسن و عباس و

  .باشد مي و... ابراهيم قبه مانند بقيع؛ در موجود هاي قبه همه ازتر  بزرگ كه اند گرفته قرار قبه
 يبنـا  ايـن  اصل در تاريخ، طول در كه يتحول و بقيع حرم يبنا بادر مباحث گذشته 

 يبـان  و آن عظمـت  با بارگاه و گنبد ساختمان تاريخ با همچنين و آمده وجود به مقدس
 ديگـر  موضوع دو است الزم بحث همين تكميل در اينك شديم، آشنا معمارش و ياصل

  :دهيم قرار يبررس مورد را
 انجـام  شـريف،  حـرمِ  ايـن  در قـرن،  چند طول در كه ياصالحات و تعميرات بيان .۱
  .است گرفته
 يـا  و داشـته  وجـود  نيـز  حـرم  ايـن  در هـا  حـرم  سـاير  هماننـد  كـه  يخصوصيات .۲

  .است بوده برخوردار آنها از شريف حرم اين منحصراً كه يهاي ويژگي
 مفيد عزيز خوانندگان يبرا بحث، اصل همانند موضوع، دو اين با يآشناي است اميد

  .باشد سودمند و

  حرم بقيع تعميرات

 ائمه بارگاه و گنبد و حرم در مختلف مقاطع در و زمان مرور با موجود، مدارك طبق
 اسـت  آمـده  عمل به سالطين و خلفا از يبعض وسيله به ياصالحات و تعميرات ،:بقيع
  :پردازيم يم افراد اين يمعرف و موارد اين نقل به كه
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 صورت به .ق  ه۵۱۹ سال در حرم اين كه است آن از پس بقيع، حرم در تعمير اولين
 دستور به كه ساختمان اين احداث از پس سال پنجاه فاصله به هم آن شده، ساخته گنبد

  .گرفت انجام) باهللا مسترشد( يعباس خليفه
6! �3
# ��� : «كه دارد وجود كتيبه اين عباس، قبر طرف طاق در: گويد يم يسمهود��  

+%���� :�  ?*9 ��C JN7 � Jw��«.79  
. اسـت  بـوده  تاريخ اين از پيش حرم، اين ياصل يبنا من، نظر به گويد يم سپس يو

 آن، از هـدف  بلكـه  سـاختمان،  اصـل  در عمـل  انجام يبرا نه دستور، اين صدور ييعن(
  ).است بوده اصالحات و تعميرات انجام

 سـال  در يو. است يعباس خليفه نهمين و بيست باهللا مسترشد كه است ذكر به الزم
   كشـته  .ق  ه ۵۲۹ سـال  در و رسـيده  خالفـت  بـه  اهللاب مستظهر پدرش از پس .ق  ه ۵۱۲
  .است شده

        ::::باهللاباهللاباهللاباهللا    مستنصرمستنصرمستنصرمستنصر    وسيلهوسيلهوسيلهوسيله    بهبهبهبه    بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرم    تعميرتعميرتعميرتعمير    ....2222

 از ديگـر  ييك وسيله به .ق  ه۶۴۰ و ۶۲۳ يها سال بين در بقيع حرم در تعمير دومين
  .است گرفته انجام باهللا مستنصر نام به يعباس يخلفا

 يديگـر  كتيبـه  در بقيع حرم محراب يباال در و: گويد يم مورد اين در يسمهود باز
6! �
#: «خورد يم چشم به جمله اين��  �(S*�� �*���� :� «.80  

 يبيشـتر  مشخصـات  دستور اين صدور تاريخ كتيبه اين در يول: كند يم اضافهگاه  آن
  .است نگرديده منعكس شخص، اين از

 سـومين  و يسـ  و بـاهللا  الظـاهر  فرزند ابوجعفر، اش كنيه منصور، نامش باهللا مستنصر
 در و رسـيده  خالفـت  بـه  .ق  ه۶۲۳ سـال  در ،يسيوط نقل به بنا كه است يعباس خليفه
  81.است گفته حيات بدرود ۶۴۰ سال
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 قرن اول نيمه در كه شود يم مشخص نيز تعمير و اصالح اين يتقريب تاريخ بنابراين،
  .است گرفته انجام ۶۴۰ تا .ق   ه۶۲۳ سال از يعباس مستنصر خالفت دوران در و هفتم

 و ليـ دال طبـق  و نمـوده  اشـاره  يسـمهود  كـه  همانگونـه : كه اين توجه قابل مطلب
 مستنصـر،  همچنين و »مسترشد« عملكرد و اقدامات ،نمود خواهيد مالحظه كه يشواهد
 ساختمان اصل به مربوط نه است بوده شريف حرم اين اصالحات و تعميرات به مربوط

 بـه  كـه  اسـت  يتعميرات تاريخ نشانگر نمود ياد يسمهود كه نيز كتيبه دو آن. آن يبنا و
 تعميـر  از قـرن  يـك  گذشت از پس مجدداً و حرم ياصل يبنا از قرن نيم از پس ترتيب،

  :زيرا است؛ گرفته انجام آن، اول
 مجـدالملك  دسـتور  به بارگاه، و گنبد اين ياصل يبنا كه مسلّم است يامر اين )الف
 اتفـاق  و صراحت مورد اين در مورخان و دارد، روشن تاريخ و پذيرفته انجام يبراوستان

ــد نظــر ــ. دارن ــا در اســت، يطبيع ــين يبن ــا ،يســاختمان چن ــت آن ب  قداســت، و اهمي
 قـرون  يبـرا  بلكـه  قـرن،  دو و قـرن  يك يبرا نه استحكام و دوام در الزم يها يبين پيش
 و 8كاظمين حرم ساختمان حرم، اين ساختمان قرينه و مشابه. گردد يم منظور يمتماد

 آثـار  ميـان  در هـم  هنـوز  قرن، ده گذشت از پس كه 82است يحسن عبدالعظيم حضرت
 پس مستحكم يبنا چنين بنابراين. اند ايستاده محكم و استوار يقامت با ،يباستان و يمذهب

 آن، از گذشـته . بـود  نخواهـد  بنا تجديد نيازمند سال، پنجاه و يكصد يا پنجاه گذشت از
 صـورت  در زيرا است؛ حقيقت اين بر روشن و واضح دليل خود متعدد، يها كتيبه حفظ

ندارد يمفهوم كتيبه حفظ خليفه، دو آن از ييك وسيله به بنا اصلِ تجديد.  
 نجـار  ابـن  گفتـار  شـده،  يـاد  خليفـه  دو وسـيله  بـه  بنا، تجديد برعدم دوم دليل )ب

 ����? } �����<��: «كند يم توصيف چنين را بقيع حرم گنبد كه باشد يم) .ق  ه۶۴۳ يمتوفا(
J<�^ ?���7 ?�� سـال  در كـه  يالبلـو  يعيس خالدبن را، توصيف همين مشابه و 83»���*�] �+
  84.است آورده ديده، را بقيع .ق   ه۷۴۰
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 دوران يبنـا  تجديـد  بـا  نـه  كـه  اسـت  شـريف  حرم اين قدمت نشانگر توصيف اين
  .است تطبيق قابل يبلو خالد دوران با نه و نجار ابن معاصر
 حـرم  بنـاي  اصـل  كـه ( خويش نظريه نقل از پس سمهودي كه است اين جالب نكته )ج

 بقيـع،  حـرم  قـدمت  و عظمـت  مورد در نجار ابن گفتار نقل از پس و) است مسترشد از قبل
 كـه  اسـت  خصوصـياتي  همان داراي و شكل همان به هم امروز بارگاه، و گنبد اين: گويد مي
���? ����? 1\| �� ��*$�� � 	 ��8 ��+ ؛( است نموده توصيف را آن نجار ابن+� ,[��*��� � �5=�)� w�  
B1 !�67 G(���(85نشـده،  داده اساسـي  تغييـر  نجار ابن از قبل حرم، اين در كه همانگونه يعني ؛ 
 هـيچ  كـرده،  مـي  زنـدگي  سمهودي كه هجري دهم قرناوايل  يعني امروز؛ تا نيز، وي از بعد

  .است نيامده وجود به آن ساختمان اصل در تحولي و تغيير
 يبان مورد در مورخان، صريح نظر برخالف: كنيم اضافه را نكته اين بايد سرانجام )د
 وجـود  يتاريخ و استناد قابل دليل هيچ ،)مجدالملك( :بقيع ائمه بارگاه و گنبد ياصل

 و سـاختمان   ايـن  يبنـا  اصـل  در سالطين و خلفا از ييك نقش نشانگر و مؤيد كه ندارد
 نمـود،  اظهار تأكيد و اطمينان با توان يم كه اينجاست از و. باشد بارگاه و گنبد اين ايجاد

 اسـت،  بـوده  بقيـع  حـرم  تعميـر  بـه  مربـوط  نمـوده  ياد آنها از يسمهود كه يا كتيبه دو
  .است داده قرار تأييد مورد را مطلب اين يو خود كه همانگونه

        محمودمحمودمحمودمحمود    سلطانسلطانسلطانسلطان    دستوردستوردستوردستور    بهبهبهبه    :بقيعبقيعبقيعبقيع    ائمهائمهائمهائمه    حرمحرمحرمحرم    تعميرتعميرتعميرتعمير. . . . 3333

 دسـتور  بـه  كـه  اسـت  يهجر سيزدهم قرناوايل  به متعلق شريف، حرم سومِ تعميرِ
  .است گرفته انجام يعثمان خليفه محمود؛ سلطان

 بقعـه  تعميـر  :نويسد يم است شده مشرف حج به .ق  ه۱۲۹۲ سال در كه ميرزا فرهاد
 چهـار  و يسـ  و دويسـت  و يكهـزار  سـنه  در ،86خان محمود سلطان از بقيع، در مباركه
  87.شد واقع سلطان امر به و يمصر يپاشا يعل محمد دست به يهجر

 يتركـ  زبان به ،يطوالن يا قصيده بقيع، سردر در: گويد يم يشيراز الصدر نايب يول
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 .ق  ه۱۲۳۳ تعمير تاريخ و خان محمود كننده، تعمير آن، آخر مصرع در كه شده يحكاك
  .است شده قيد

 بـه  آنهـا،  عامالن مشخصّات و روشن تاريخ با كه بقيع حرم تعميرات از مورد سه بود اين
 بقيـع،  حـرم  در آمده عمل به اصالحات و تعميرات طور مسلّم به ولي است، رسيده ما دست

 و مقتضـيات  طبـق  مكـرر،  اصالحاتي و تعميرات چنين بلكه نبوده، شده ياد موارد به منحصر
 گرفتـه  صـورت  شـود  منعكس منابع در يا و مشخص آنها تاريخ كه اين بدون شرايط ايجاب
 آمـده  عمـل  به محمود سلطان وسيله به كه تعمير مينسو بيان از پس ميرزا فرهاد لذا و. است
  88.اند آورده عمل به را آن الزمه تعميرات هم امسال و: گويد مي است،
 در عبدالحسـين،  يحـاج  التّجـار؛  امين جناب اوقات، اين و: گويد يم الصدر نايب و

  89.اند شده موفق مرمت
 ائمـه  قبور بر بارگاه، و گنبد ساختمان اصل احداث همانند تعميرات، اين حال هره ب
 شـريف  حـرم  ايـن  بـه  تـاريخ  طـول  در مسـلمانان  تـام  توجه و اهتمام نشانگر ،:بقيع

 و نـور  منبـع  و مقـدس  جايگـاه  ايـن  بر نيز را سالطين و خلفا توجه بالطبع كه باشد يم
  .است داده سوق هدايت

  شريف حرم خصوصيات و ها ويژگي

  :دهيم مي قرار بررسي مورد و مطرح را موضوعاتي بقيع، حرم خصوصيات و ها ويژگي مورد در

        بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرمهشت ضلعي بودن هشت ضلعي بودن هشت ضلعي بودن هشت ضلعي بودن     ....1111

 و تـاريخي  آثـار  در نويسـندگان  بيشـترِ  فرموديـد،  مالحظـه  گذشـته  در كـه  به طوري
 انـد،  آورده ميان به سخن :بقيع ائمه بارگاه و گنبد و حرم درباره كه خود، هاي سياحتنامه
 آن معرفـي  بـه  ابعاد اين از و داده قرار توجه مورد را آن استحكام و قدمت ارتفاع، عظمت،
 حـرم  ايـن  .ق   ه۱۳۰۲ ـ  ۳ سـال  در كـه  90فراهـاني  حسـن  ميـرزا  مرحوم ولي اند، پرداخته
 ضـلعي  شـش  بـه  او. اسـت  كـرده  توجه نيز آن ديگر جنبه دو به نموده، زيارت را شريف
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 گنبـد  ايـن  خـارج  و داخـل  چگـونگي  به همچنين و مهندسي نظر از حرم ساختمان بودن
 چنـين  بقيـع،  در مشـهور  افـراد  قبـور  معرفـي  ضـمن  و نموده اشاره رنگ لحاظ از شريف

 در كـه  اسـت  ـ  اجمعـين  علـيهم  اهللا صلوات ـ  عشر اثني ائمه از نفر اول چهار: «نويسد مي
 آن گنبـد  و انـدرون  و واقعنـد  اسـت  شده ساخته ضلعي هشت صورت به كه بزرگي بقعه

  91.»است كاري سفيد

        بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرمدو درب داشتن دو درب داشتن دو درب داشتن دو درب داشتن     ....2222

 ،:بقيـع  ائمـه  حـرم ) .ق  ه۶۴۷ يمتوفا( معروف شناس مدينه نجار، ابن گفته به بنا
 بـوده  بـاز  زائرين يرو به روز، اوقات تمام در و هميشه آنها از ييك كه درب دو يدارا

 بارگـاه  و گنبـد  ايـن  سـاختمان  ارتفـاع  و قدمت و عظمت به اشاره ضمن در يو. است
�=�D  � �� �5�67 �: «نويسد يم ��+]Y { �^ G(� J���d6�«.92  

        بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرم    محرابمحرابمحرابمحراب    ....3333

 مـورد  ايـن  در. اسـت  محـراب  داشـتن  شـريف  حرم اين خصوصيات از ديگر ييك
�. �: «نويسد يم يسمهودY� { ;7Y g�#I �\1 +5f�� :#
� !6��  �(S*�� �*���� :� «.93  

        بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرمخادمان خادمان خادمان خادمان     ....4444

 داراي هـا  حـرم  سـاير  ماننـد  نيـز  بقيـع  شريف حرم كه است اين نشانگر تاريخي شواهد
 تـن  سه مطالبِ نقل به ما زمينه اين در. است بوده متعدد هاي خوان زيارتنامه و كفشدار خادم،

  :پردازيم مي باشند، مي اهميت حائز و توجه قابل نكات داراي يك هر كه نويسندگان از
 آستان عنوان به) .ق  ه۱۳۰۶ محرم( هيجدهم شنبه سه: گويد يم يشيراز الصدر نايب

 آفتـاب  از سـاعت  سـه  كـه  اين با رفتم، بقيع به ـ  اهللا سالم عليه ـ  يمجتب حضرت يبوس
 نشسـته،  مكـين  عرشِ زمينِ يرو بقعه، بيرون در يساعت. بودند نيامده خدام بود، برآمده

 سـيد : اسـت  قـرار  ايـن  از خـدام  ياسـام  كـه  نمودنـد  يمـ  يصـحبت  كفشدار سودانيه دو
  .الحسن يبن من احمد سيد العابدين، زين سيد جعفر، سيد عبدالكريم،
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n4 « نمودم سؤال: گويد يم سپس p̂  �8�� r� � p)(o� 4 r5r�p�� 	 r
  r� p#p@ ? r~�c� ��p���   n�o�pC 8��� r� ��p  
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 و گشـودند  را مباركـه  روضـه  درِ آمدنـد  يسـاعت  از بعـد  »

  95.نمودم نياز نمودند، تمنا داشتم، يفيروزج انگشتر شدم، مشرف
 ،.ق]  [ه۱۳۱۶ محـرم  يـازدهم  يكشـنبه  :نويسد يم خويش نامه سفر در 96الدوله امين

 آستان آن به جان، و دل از و شدم محمود مقام به فوز و مقصود كعبه محرِم الصباح يعل
 صـادق  حاج جز آنجا كردم،  يهد ائمه زيارت و بقيع يهوا شد، روشن هوا. آوردم نماز
 خـوان  نامه زيارت و يمتولّ كليددار، .نبود يكس سقّا يك و كفشدار ضعيفه يك و ييزد

 بيرون از. شود معلوم سبب آنكه بي بود، لمقفّ و بسته متبركه بقعه درب. نداشتند حضور
 از نفـر  چنـد  بـه  ...برگشـتم  گـزارده،  زيـارت  نماز و خواندم زيارت نهاده، آستان بر سر

 اهللا صـلوات  ـ  ائمه حرمِ درب بودن بسته و داده حضور ،يايران يسفرها هم و ها حاجي
 و جـزّاء  شـيخ  اثنـا  اين در. است تعمد به معامله اين كه گفتند تواتر به ـ  اجمعين عليهم
 شـيخ  جنـاب  بـه  شـريف  حضـرت : كـه  اين آنها تحقيقات خالصه و آمدند صادق حاج

 از نبيـل  و جليـل  مـردم  و كـرام  زوار چـون  كـه  انـد  كـرده  توصيه نوشته، يشرح الحرم،
 توقـع  و طمـع  متولّيـان  و داران كليد و خدام كنيد اهتمام آيند، يم طيبه مدينه به ايرانيان،

 از انـد  كرده قدغن شريف توصيه به نظر الحرم شيخ. نكنند را ناروا عمل و اخذ در جا يب
 قـرش  چنـد  كـس  هـر  از مقطوع سبيل بر بقيع بقعه در چون و نشود گرفته يچيز زوار

 و اعراض الحرم شيخ حكم از شريفه بقعه كليددار يبرزنج عبدالكريم سيد شد يم گرفته
 بـوديم  مبحـث  اين در. بگشايد زوار يرو به در كه است نيامده بقيع به نشسته، خانه در
 اسـت  الحـرم  شيخ چه اين گفتم. است همين قضيه گفت و شد وارد هم حسن سيد كه
  !كند؟ يم اثر مقصود نقيض به عبدالكريم سيد در حكمش كه

 الحـرم  شيخ با كه ييوگو گفت و بحث و مالقات درباره كه يمفصّل شرح از پس يو
 را حرم درب و برويد گفتم :گويد يم است،  گرديده بقيع حرم شدن باز به منجر و داشته
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ـ  بـي  الحـق  هـم  زوار گشـود،  را در 98 و... رفت بدهم، را شما 97...من تا كنيد باز  يمروت
 حـاج  جناب! كليددار به رسد چه ندادند، كفشدار به ينقيب بسته، را خود دست و كردند
 يمحلـ  تبريـز  در انـد  شده حاضر ارجمند، نيت و بلند همت با تبريز جمعه امام آقا ميرزا
  99.شود عايد مطهر، حرم اين خدام يبرا تومان هزار ساله هر كه كنند معين

 الحـاج  اميـر « عنـوان  بـه  .ق  ه۱۳۲۵ سـال  در بـار  آخـرين  براي كه پاشا رفعت ابراهيم
 زيـارت  بـه  پنجشنبه روزهاي در مدينه مردم: نويسد مي است، شده مشرف حج به »مصري

 داخـل  شـيعه  هـيچ  و دهنـد  مي قرار ريحان و گل هاي دسته قبرها روي بر و روند مي بقيع
 هـيچ  بـه  كه همانگونه بپردازد،) خدام به( قروش پنج كه اين مگر گردد نمي بيت اهل حرم
 تـازه  بدهـد،  ريـال  يـك  مگر شود، نمي داده نبوي حجره و كعبه داخل به ورود اجازه كس
  100.شود مي دريافت بيشتري وجه ثروتمند افراد از و است عادي افراد براي اين

 يتحـول  و يدگرگـون  نشـانگر  شـده،  ياد نويسنده سه گفتار با نجار ابن گفتار مقايسه
ـ  اسـت؛  آمـده  وجـود  بـه  شرايط، اثر در قرن، چندين طول در بقيع، حرم در كه است ه ب
 يرو به روز، تمام در ها حرم ساير مانند حرم اين درب گذشته، يها دوران در كه يطور

 كـه  بودنـد  يكسان آن، متولّيان و كليددار اخير قرن در يول بوده باز مندان عالقه و زائران
 از و گرديده قائل زائران يبرا يهاي تمحدودي بيشتر، درآمد كسب و معاش تأمين جهت

  .نمودند يم يآزاد سلب آنان

        بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرم    يناتيناتيناتيناتييييتزتزتزتز    ....5555

 شـمعدان  چلچـراغ،  ضريح، روپوش ضريح، داراي ها، حرم ساير همانند ،:بقيع ائمه حرم
  اشاره خواهيم کرد. آينده صفحات در كه بوده فرش و

        نداشتهنداشتهنداشتهنداشته    صحنصحنصحنصحن    بقيعبقيعبقيعبقيع    حرمحرمحرمحرم    ....6666

 سـاختمان  بـر  عـالوه  كـه  زادگان امام بيشترِ بارگاه و بقعه ،ائمه ساير حرم خالف بر

 باشـند  يمـ  وسـيع  و متعدد يها صحن يدارا يوگاه حياط و صحن يدارا بقعه، و حرم
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 نـه  كـه  اسـت  اين مطلب، اين بر شاهد. است نبوده سرا و صحن يدارا بقيع، مطهر حرم

 ايـن  يبـرا  يسـراي  و صـحن  وجـود  به جهانگردان و مورخان از يك هيچ گفتار در تنها

 صحن نبودن آنان از يبعض كلمات در بلكه نگرديده، يا اشاره يا و تصريح شريف، حرمِ

 در كـه  الدولـه  سـيف  نامه سفر در جمله از است؛ شده ذكر بوضوح بقيع حرم در سرا و

 بـه  مدينـه  قلعـه  خارج در بقيع اما و: است آمده چنين نموده، حج سفر .ق  ه۱۲۷۹ سال

  101.صحن بدون دارد يا بقعه بقيع، ائمه مدفن است، واقع شرق طرف

ــ يشــيراز الصــدر نايــب و ــر اكــرم، اجــلّ جنــاب چنانكــه: گويــد يم  اعظــم، وزي

   بقعـه  يبـرا  صـحن  سـاختمان  يبنـا  قبـل،  سـال  چنـد  در -اقباله اهللا ادام -السلطان امين

 گنـاه  از بـدتر  يعـذرها  و ندانسـتند  صـالح  102وكـال  داشتند 7يمجتب حضرت متبركه

  .آوردند

  103.بسازند صحن نمايند يسع كه را يكسان دهد توفيق خداوند: گويد يم همو و

  .بقيع شريف حرم خصوصيات در ينكات و بحث اين دوم قسمت بود اين و

  :بقيع ائمه ضريح

 دوم؛ موضـوع  بـه  رسـد  يمـ  نوبـت  ،:بقيـع  ائمه حرم و بقعه تاريخ يبررس از پس

  .بزرگواران اين شريف ضريح تاريخ يبررس

 از عبـاس،  جنـاب  و :بقيـع  ائمه قبور كه است اين آيد، يم دست به تاريخ از آنچه

 مناسـبت  بـه  كـه  انـد  بوده صندوق و ضريح يدارا هفتم، قرن از پيش بلكه و االيام قديم

 بـه  عبـاس  جنـاب  قبـر  و ضريح يك داخل در آنها همه ،:ائمه قبور اتصال و ينزديك

 عـالوه  اخيـر  هاي قرن در و است بوده مستقل ضريح يدارا قبور، اين با آن فاصله علت

 دو هـر  كـه  شـده  سـاخته  هـم  بـزرگ  چـوبين  و كمشب ضريح يك صندوق، دو اين بر

  .اند داشته قرار آن داخل در صندوق
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  قديمي صندوق

 بـس  سـابقه  و قدمت يدارا ،يتاريخ نظر از صندوق دو اين شد، اشاره كه همانگونه
 جالـب  يزيبـاي  و ظرافـت  و اسـتحكام  نظـر  از ،:بقيع هائم ضريح مخصوصاً ،يطوالن
 هـا  يفرسـاي  قلـم  آن، وصـف  در نويسان تاريخ و مؤلفان كه يطوره ب. است بوده توجه
 اند نموده منتقل آينده يها نسل به هايشان نوشته وسيله به را يزيباي و ظرافت اين و كرده

  :دهيم يم قرار ارجمند خواننده اختيار در را مورخان اين از تن چند گفتار ما كه
 ائمه قبورِ صندوقِ از كه باراولين  يبرا تاريخ در ايم، آورده دست به ما كه آنجا تا .۱
 جهـانگرد  وسـيله  بـه  شـده،  توصيف آن يزيباي و ظرافت و آمده ميان به سخن :بقيع

 و قبـور  ايـن   دربـاره  او باشـد  يم) سنت اهلمورخ  .ق  ه۶۱۴ يمتوفا( جبير ابن معروف
  :گويد يم آنها ضريح
 كـه  باشـند  يم چوب از يضريح يدارا و بلندتر زمين سطح از و بزرگ قبرشان و... 

 بـر  مـس  جنس از برجسته ينقوش و هنر، و فن نظر از است نمونه زيباترين وترين  بديع
 ينمـا  كـه  اسـت  شده تعبيه آن در شكلترين  جالب به يهاي يميخكوب و ترسيم آن يرو
  .است نموده جالبتر و زيباترچه  هر را آن

  104.است شكل همين به نيز 9پيامبر فرزند ابراهيم ضريح: گويد يم سپس
 كـرده،  زيـارت  را شـريف  ضريح اين .ق  ه۷۴۰ سال در كه يالبلو يعيس خالدبن .۲
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 نقـش  آن بـر  يفارسـ  يخطـوط  و شـده  ساخته مس از و بزرگ يخيل قبه، اين داخل در

  .باشد عجم شيعيان آثار از گمانم به است، بسته

  :توجه قابل نكته دو

 در :بقيـع  ائمه ضريح باره در مورخان و نويسندگان از يتعداد مشاهدات بود اين
  .يهجر چهاردهم قرناوايل  تا هفتم قرناوايل  از قرن هفت طول

  :دانيم يم الزم موضوع اين با ارتباط در را نكته دو تذكر اينجا در
 :بقيـع  ائمه ضريح و صندوق توصيف رغم يعل فرموديد مالحظه كه يطوره ب. ۱

 يـا  و ضـريح  ايـن  ساخت دقيق تاريخ مورد در منابع، اين از هيچيك در متعدد، منابع در
ـ  اسـت،  نيامده ميان به يذكر آن، سازنده و يبان  اهتمـام  و آن قـدمت  بـه  توجـه  بـا  يول

 جنـاب  و  يهـد  ائمه بارگاه و گنبد احداث و ها حرم ساختمان به يبراوستان مجدالملك
 عبـدالعظيم  حضرت و 8كاظمين حرم ساختمان و بقيع در مظعون بن عثمان و ابراهيم

 ظـن  بـا  تـوان  يم :بقيع ائمه ضريح با ابراهيم جناب ضريح مشابهت و ها حرم ساير و
 شـده  سـاخته  يو دسـتور  به نيز بقيع در گانه سه هاي ضريح كه نمود ادعا يقين به قريب
 كـه  يفراوان امكانات و شديد عالقه با مجدالملك همانند يشخص است بعيد زيرا است؛

 بـر  صـندوق  و ضريح ساختن از يول كند بنا عظمت آن با يا بقعه است داشته اختيار در
 اين كه است اين مؤيد نيز يفارس خطوط وجود حال هر به. ورزد غفلت قبور، اين يرو

  .است ايرانيان آثار از يبتنون قول به ضريح
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ـ  تـاريخ  و هـا  ضـريح  اين يبان باشد، داشته واقعيت گمان و حدس اين اگر و  يتقريب
 دوم نيمـه  در ،:بقيـع  ائمه بقعه ايجاد با همزمان كه گرديد خواهد روشن آنها، ساخت

  .است شده ساخته مجدالملك دستور به ،يهجر پنجم قرن
 قـرن  تـا  قديم، مورخان از ديگر تن چهار و جبير ابن گفتار خالف بر كه اين دوم نكته. ۲
 از فلـزي  صـفحات  و نقـوش  بـه  مـزين  و چـوب  از ،:بقيع ائمه صندوق كه هجري دهم

 مـس  جـنس  از و فلـزي  صندوق اين كه است اين بتنوني گفتار ظاهر است، بوده مس جنس
 اخيـر  هـاي  قـرن  در قبلـي  صندوق تعويض نشانگر صحت، صورت در گفتار اين و باشد مي

  .است
 كـه  رسـد  يمـ  نظر به يول دانست، مردود قطع طوره ب توان ينم را احتمال اين گرچه

 در كـه  ،يقديم مورخان نظريه خالف بر و است نگرفته صورت يتعويض و تغيير چنين
 زيـرا  باشـد؛  يم گمان و حدس به مستند يبتنون نظريه بوده، نزديك تماس و مشاهده اثر

 و نزديـك  تمـاس  و مشـاهده  از مانع و فاصله موجب ،يو دوران در دوم ضريح وجود
  .گرديد خواهد يقطع نظر اظهار از مانع طبعاً

  دوم ضريح

 تـأليف  .ق  ه۱۲۵۵ سال در كه »مدينه توصيف« خود؛ كتاب در يمرند اسماعيل سيد
  :گويد يم است، نموده
 ائمـه  سـر  يبـاال  در عباس و مشبك، چوب از ندا ضريح يك در مطهر تن پنج هر و
 بـه  متصـل  معصـوم  چهـار  و ضـريح  ميـان  در. است حده يعل قبرش و شده واقع اربعه

  109.دارد بزرگ قبه يك و اند كشيده پرده مطهر قبر يباال در و يكديگر
 كـه  اسـت  بزرگ صندوق ميان در اربعه ائمه صندوق: گويد يم ميرزا فرهاد مرحوم و
 بـاز  را صـندوق  درِ آنجا يمتولّ. است گرفته قرار صندوق آن در نيز اهللا رسول عم عباس
 نـيم  از كمتر ضريح و صندوق ميان كردم، طواف ضريح دور و رفتم ضريح ميان به كرده
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  110.است رمتعس قطور يها آدم يبرا بلكه كرد حركت توان يم زحمت به كه است عذر
 يبزرگـ  صـندوق  مبـارك  بقعـه  ايـن  وسط در: نويسد يم يفراهان حسن محمد ميرزا

 يچـوب  صـندوق  دو بـزرگ  صندوق اين وسط در و ممتاز بسيار يجنگل چوبِ از است
 -حسـن  حضـرت  ممتحن امام ييك ندا مدفون نفر پنج صندوق دو اين در و است ديگر
  111 و... -عليه اهللا سالم
 دو يرو در كـه  :بقيـع  ائمـه  قبـور  دوم ضـريح  مورد در شاهدان گفتار بود اين و

  .بود گرفته قرار عباس جناب و :ائمه به متعلق مستقل و مجزا ضريح
 دهـم  قـرن  از پـس  مسـلّماً  كـه  هـم  ضريح اين تاريخ از منابع، اين در متأسفانه يول
  .نيامد دست به ياثر هيچ است، بوده يكس چه كه آن، سازنده از همچنين و شده ساخته

  3فاطمه به منسوب ضريح و قبر چگونگي

 از يبعضـ  بـه  يگاه و پرداخته :بقيع ائمه ضريح و قبه يمعرف به كه يمورخان اكثر
 سكوت 3فاطمه به منتسب قبر يچگونگ مورد در  متأسفانه دارند يا اشاره آنها جزئيات

 ايـن  در جزئيـات  و مطالـب  يبعض نويسندگان از تن چند آثار در فقط اند، نموده اختيار
 نقاط يگشا گره و يتاريخ ارزش يدارا مطالب همين ذكر و است گرديده منعكس زمينه
 آن خـارج  و بقيـع  در آثـار  سـاير  و حـرم  اين انهدام از سال هفتاد گذشت از پس مبهم،
  .است
 بودنـد،  عينـي  شـاهد  خـود  كـه  نويسندگان اين نقل اساس بر و مطالب اين مجموع از
 در كـه  حـال  عـين  در اسـد،  بنت فاطمه يا 3زهرا فاطمه به منتسب قبر كه شود مي معلوم
 سـمت  در بلكـه  شـريف،  حـرم  ايـن  وسط در نه اما داشت، قرار :بقيع ائمه بقعه داخل

 زمـين  سطح از چه گر و بود گرفته قرار محراب مقابل در طاقنمايي داخل در و آن جنوبي
 كنـار  در 3زهـرا  حضـرت  زيـارت  و بوده زائران احترام مورد و مشخص و بلندتر قدري

 :ائمـه  و عبـاس  جناب قبور همانند معمولي، ضريح داراي ولي شده، مي خوانده قبر اين
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 به ظاهراً هم آن شده، مي كشيده قبر اين روي به گالبتون و قيمتي روپوش يك بلكه نبوده،
 طـاق  ايـن  مقدم قسمت در اخير هاي قرن در و زائران كثرت مواقع در و حج موسم هنگام

 حـرم،  داخـل  عمـومي  فضـاي  و قبـر  اين ميان در حائلي صورت به فوالد از اي شبكه نما،
 معـروف  »3فاطمـه  حضرت ضريح« به عامه، اصطالح در شبكه اين كه بود گرديده تعبيه
 قسـمت  ايـن  و است شده معروف »3فاطمه محراب« عنوان به محراب كه همانگونه بود؛

  .است بوده چلچراغ و شمعدان مانند مختصري تزيينات داراي ،حرم از

  نويسندگان اين گفتار اينك و

ـ  يطاقنمـا  در متبركـه  بقعـه  همـين  وسـط  در: گويـد  يم يفراهان حسين ميرزا  يغرب
 گوينـد  يم و اند ساخته يآهن ضريح را آن طرف يك ديوار به كه است يا مقبره]  يجنوب[

 چلچـراغ  دو مگـر  نيسـت  يزينتـ  ديگـر  مباركـه  بقعـه  اين در. است 3زهرا فاطمه قبر
  112.است حصير بقعه زمين فرش و ،يبرنج شمعدان چند و كوچك

 ديـوار؛  طـرف  بـه  ائمه روي پيش در بقعه آن در آثاري و: گويد مي شيرازي الصدر نايب
  113.است مدفون 3طاهره صديقه جناب گويند مي دارد، پرده و ضريح نشين شاه مانند

 كننـد،  يم زيارت را 3فاطمه حضرت قبر محراب و: گويد يم يمرند اسماعيل سيد
 چـون : گويـد  يم حرم فرش مورد در و. دارد پرده هم و است اسد بنت فاطمه قبر ليكن

 امسـال  دارد، مسـتعمل  فرش ندارند، زينت هيچ اند افتاده سنت اهل ميان در حضرت كه
 يبـاال  در بودنـد،  نينداخته بود، فرستاده خوب بسيار فرش) ؟( دوز كالن نفر يك يزد از

  114.بود مانده هم
  115.هست طاهره صديقه قبر از يعالمت بقعه اين در هم: نويسد يم الدوله سيف و

  بقيع حرم از موجود يادگار تنها

 منعكس منابع در 3زهرا حضرت به منتسب ضريح و قبر به راجع كه آنچه بود اين
  :كه داشت توجه بايد يول است رسيده ما دست به يا و گرديده
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 دسـت  در ضـريح  ايـن  يبان و تاريخ مورد در معتبر شاهد و دليل هيچ متأسفانه: اوالً
  116.نيست
 آن بودن فلزي وي منظور است، آهن از ضريح اين كه است گفته فراهاني آنچه: ثانياً و
 العـاده  فـوق  اسـتحكام  و ظرافـت  داراي فنـي  نظر از و ناب فوالد از ضريح اين زيرا است؛
 بـوده  :بقيـع  ائمـه  حرم از مانده به جاي و موجود يادگار و اثر تنها حال عين در و بوده
 را ضـريح  اين .ق   ه۱۳۴۴ شوال ۸ در شريف، حرم اين تخريب هنگام به وهابيان كه است
 ورودي درب چـپ  و راسـت  سـمت  ديـوار  روي در را آن قطعه شش نموده، قطعه هفت

 انـد  نموده نصب احد در شهدا قبور سمت در را ديگر قطعه و حمزه حضرت حرم محوطه
 جـوي  شـرايط  تأثير تحت سال هفتاد گذشت از پس ضريح اين قطعات بينيم مي كه اين و

 نيـاورده  وجـود  بـه  آن در ين تغييريتر كوچک مدينه متغير و مرطوب هواي و نگرفته قرار
  .ضريح اين فوالد بودن خالص و اصالت بر است دليلي است،

  بقيع يويران از جهانگرد يك مشاهدات

 جلـوه  و شـكوه  و يروحان نظر از و يظاهر و يمعنو جنبه دو از :بقيع ائمه حرم
 و مسـلمانان  قلـوب  امـروز،  بـه  تا 9خدا رسول دوران از و تاريخ طول در ،يساختمان

  .است نموده جلب خود به را مورخان و نويسندگان توجه و زائران
 بيـوت  و بقـاع  از و متعـال  خداونـد  پرستش و عبادت جايگاه ينتر بزرگ اينجا زيرا

�p�rT� :�  n��  p (: كه است يرفيع p" n# oC  p�  p# p̂ n\ o� �5�" ! o� n9�(.  
  .است آسماني بركات و الهي رحمت نزول محل و فرشتگان و مالئكه مهبط خانه اين

 اينجـا . اسـت  الحاجات يقاض از حاجات درخواست و خداوند به ابتهال محل اينجا
 9خـدا  رسول ياوصيا از و معصومان از تن چهار پيكر دفن بركت به دعاها قبول محل

  .است 3زهرا فاطمه و 7مؤمنان امير فرزندان و
 هنگـام  به جايگاه، اين اهميت و عظمت بيان يبرا 9خدا رسول كه است رو اين از
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 از و توقـف  بود مطرح عقيل خانه عنوان به روز آن كه حرم اين كنار در بقيع اهل بر دعا
  .نمود يم مغفرت و رحمت طلب خداوند
 نقطـه  بـدين  مسـلمانان  توجـه  امامان اين پاك پيكر شدن دفن با و حضرت آن از پس

 در و حـرم  ايـن  در اهللا، رسـول  مسـجد  و قبـر  زيـارت  از پـس  زائري هر و گرديد جلب
 بـه  روز، سـاعات  تمام در حرم اين درب دو از يكي و گرفت مي قرار شريف قبور كناراين

  .است بوده باز امامان اين ارادتمندان و زائران روي
 بـه  سـر  و كهن بارگاه و گنبد با شريف حرم اين ،يظاهر جلوه و شكوه نظر از اما و
 درخشـيد  يم بقاع ساير ميان تاريخ، طول در ظريفش، و زيبا ضريح با و اش كشيده فلك

 يروشـناي  و نـور  ،9خـدا  رسـول  اقـوام  و يـاران  از مدينـه؛  در موجود مقابر همه بر و
 آن از نـه  سـتمگران،  ظلـم  جـور  و نظـران  كوته ينادان و جهل اثر در اينك كه بخشيد يم

  .ياثر بارگاه و گنبد آن از نه و خبريست محدود صورت به بجر كنندگان عبادت
 ايـن  ويرانـي  از ماه چند فاصله به كه )RITERريتر( مستر نام به غربي جهانگردان از يكي

  :است نموده ترسيم چنين را آنجا ويراني ديده، را بقيع ها، حرم و مقابر ساير و حرم
 پيوسـته  وقوع به يشديد زلزله كه ديدم يشهر همانند را آنجا شدم، بقيع وارد چون

ـ  بقيـع  يجا يجا در زيرا است؛ ساخته مبدلش يا ويرانه به و  و سـنگ  قطعـات  جـز ه ب
 و كهنـه  چـوب  يتيرهـا  و انباشـته  هـم ي رو يها زباله و ها خاك و ريخته هم در كلوخ
 تـوان  ينمـ  يديگـر  چيـز  شده، تكه تكه يها سيمان و آجرها و شكسته درهم يها شيشه
 يبـاريك  راه هـا  زبالـه  ايـن  ميـان  از قبرستان اين تنگ يرهگذرها از يبعض در فقط ديد،

 يتيرهـا  از بود يتل ديدم، بقيع يغرب ديوار كنار در آنچه اما و. اند نموده باز عابرين يبرا
 از يبخشـ  اينهـا  كـه  انباشته هم يرو آهن قطعات و ها سنگ و كهنه يها تخته و يقديم
 بـود  شـده  انبـار  هم كنار در كه بود يا شده ويران هاي ساختمان مصالح يبقايا و ها زباله

 و عـزم  بـا  بلكـه  ،يطبيعـ  حادثه يا و زلزله وقوع اثر در نه ها خرابي و ها يويران اين يول
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 كـه  رنـگ  سـفيد  و زيبـا  هاي هبارگا و گنبد آن همه و است آمده وجود به ها انسان اراده
  .است گرديده يكسان خاك با بود، اسالم پيامبر ياران و فرزندان قبور نشانگر
 صـدر  مسلمانان قبور نشانگر كه آثار، اين بيشترِ مشاهده يبرا چون: كند يم اضافه او
 زبـان  از. كـردم  يمـ  حركـت  كلـوخ  و سنگ ميان در است، روزگار سازان تاريخ و اسالم

 ،»���9,=#�:« :نمود يم تكرار! آهسته را ها جمله اين يناراحت شدت از كه شنيدم راهنمايم
»:�#=,�9�«، » 8(] � J �(� � :� «.  

 شـعر  بـا  و آورده در نظـم  بـه  را بـار  تأسـف  وضـع  همـان  يخزاعـ  دعبـل  يگوي و
 نثـر  بـا  و مشـاهده  را آن ها قرن از پس ريتر مانند ينويسندگان كه است كرده خودمجسم

 و ارادتمندان اين شيعيان؛ زبان از را خود قصيده دعبل كه يگوي و. اند نموده ترسيم خود
 به 7رضا حضرت محضر از و سروده عصر اين در طهارت و عصمت بيت اهل پيروان

  :گويد يم كه است گرديده نايل جايزه دريافت

���+
 M��� .6� 	
 J�HC � 8d*
 B]� #=�
 M�)#��� 
 ياله يوح نزول محل و گشته يخال كه بود يقرآن آيات گرفتن فرا محل ها خانه آن« 
  ».تاس شده مبدل قفر و خشك بيابان به كه بود

8b�*
 G(� `+�¦ 41�+t 	
i�" 45*
 ?�b M�#/��� 
 از عصمتشان اثر در و يابند، يم هدايت آنان بركت به ديگران كه يمردمان يها خانه« 

  .»امانند در لغزش و اشتباه هر

8b�*
 ��>A E
� �56s 	
 :� 4�6����  � M�^>�� 
  .»شد مي نازل آنها بر او، بركات و سالم همراه به خداوند سوي از امين جبرئيل كه هايي خانه«

8b�*
 ]�B :� �+�
 !�67 9��� K�%� D§�� M��#_�� 
  ».تاس او روشن و رشد هاي هرا و علم، معدن و خدا يوح محل كه يهاي خانه«
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 و يپاك و روزه يبرا آنها اساس و تقواست و نماز يبرا آنها يريز يپ كه يهاي خانه«
  ».تاس حسنات به نيل

���K �1�=7 �(A �^ \ �*
 �� Q�C G� ��H� � M�(*���117 
 و سـنوات  و ايـام  گذشت نه ساخته، ويرانشان دشمن جنايتكار دست كه يهاي خانه«

  ».يطبيع عوامل

  اسد بنت فاطمه يا 3زهرا فاطمه قبر

 مالحظـه  گذشـته  مباحـث  در كـه  ،:بقيع ائمه ضريح و حرم تاريخ يبررس از پس
 3فاطمـه  بـه  بقيـع  ائمـه  مطهر حرم داخل كه يقبر: «رسيم يم پرسش اين به فرموديد،

  »؟اسد بنت فاطمه يا است 3زهرا فاطمه شود، يم داده نسبت
 :بقيـع  ائمه حرم  تاريخ از ترين بخش جالب ترين و مهم كه موضوع، اين بيان و توضيح

  .گيرد قرار بررسي مورد مطلب چند كه كند مي ايجاب است، داده اختصاص خود به را

  كجاست؟ 3زهرا حضرت مدفن

 آن قبـر  كـه  اسـت  ايـن  3زهـرا  حضـرت  مـورد  در يقطعـ  و مسلّم مسائل از ييك
 حضـرت  آن بـه  يقبـر  ،يقطعـ  و مشـخص  طـور ه ب حال، به تا و است يمخف حضرت

  .است نشده داده نسبت
 باشـد  شـده  دفـن  جايگـاه  آن در حضرت آن پاك پيكر است ممكن كه محلي و مدفناما  و

  .است اختالف مورد و وگو گفت و بحث جاي و نيست معلوم دقيقاً تاريخي، نظر از هم آن

  اختفا علت

 ديگر يبعض و آن نبودن مشخص و 3فاطمه قبر ياختفا سبب: «گويد يم يسمهود
 و قبـور  يرو بـر  بنا ساختن اينكه بر عالوه اسالم صدر در كه است اين بزرگان، قبور از
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 بيت اهل قبور ياختفا درباره نبوده، معمول عموم طوره ب آجر و گچ با قبور استحكام يا
 گذشته در حكام يدشمن و عداوت آن و داشته وجود نيز يديگر انگيزه ،ـ   بخصوص ـ
 و يسـ  و دويسـت  سـال  در يمسعود نقل به بنا كه يطوره ب است؛ بيت اهل با! امروز و

 در كـه  يكسـان  و يكسـان  خاك با و محو 7يعل بن حسين قبر داد دستور متوكّل شش،
 يزيـاد  يهـا  پـول  دستور، اين ياجرا در و شوند مجازات شديداً باشند، يم قبر اين كنار

  118.گرديد پرداخت فرمان اين مجريان به يفراوان يها پاداش و صرف
 تاريخ، طول در كه است يحوادث با مطابق دقيقاً و درست يسمهود گفتار دوم بخش

 دليـل  و اسـت  پيوسـته  وقـوع  به 9خدا رسول بيت اهل مقابل در ها حكومت يسو از
 اسـت  گرفتـه  صـورت  سـوم  قرن اواسط در كه متوكّل اقدام از قبل ،يو گفتار بر روشن
 صـورت  اول قـرن  در كـه  اسـت  7زهرا فاطمه خانه انهدام و تخريب در اميه يبن اقدام

 ـ  9خـدا  رسـول  يادگار يگانه قبر مورد در ـ  را يسمهود گفتار اول بخش ليكن گرفت
 اين يواقع انگيزه يجا به يو زيرا دانست؛ واقعيت تغيير و تاريخ تحريف نوع يك بايد

 حضـرت  آن قبـر  ياختفـا  دليـل  را بزرگـان  قبور بر ساختمان و بنا نبودن رايج موضوع،
 مكه در 9خدا رسول ديگر اقوام و صحابه از يا عده قبور كه يصورت در. كند يم يمعرف

 آن قبـر  ياختفـا  علـت  بايـد  لـذا  و باشـد  يمـ  مشـخص  بقيع خارج و داخل در مدينه و
 بيـان  هسـت،  كه همانگونه را آن يواقع انگيزه و كرد جستجو ديگر يجا در را حضرت

 مـنعكس  سـنت  اهـل  و شـيعه  يتاريخ و يحديث منابع در كه يعلّت و انگيزه همان نمود؛
 پاكش پيكر كه اين بر 3زهرا فاطمه تأكيد و وصيت از است عبارت آن و است گرديده

  .گردد يمخف و پنهان مطهرش قبر و شود دفن شبانه
 حضـرت  نظـر  اخـتالف  جريـان  نقـل  ضـمن  در مسـلم،  صحيح و يبخار صحيح در
 چنـين  عايشه از 9خدا رسول ارث و فدك مورد در ابوبكر عملكرد و اقدام با 3زهرا
� M+A(" ?�@�" ;7 �Y #�  { V�T "5!C#$ 46" !�6�C« :است آمده�] .��"(C � .�%�7 +��  
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 نگفـت  سخن او با و كرد پيدا خاطر رنجش ابوبكر به نسبت جهت اين از 3فاطمه

  .رفت دنيا از تا
 دنيا از چون و بود زنده ماه شش 9خدا رسول از پس فاطمه: «كند يم اضافه عايشه

 نمـاز  او پيكـر  بـر  خودش و نساخت مطلع يو وفات از را ابوبكر ،يعل همسرش رفت
  ».دنمو دفن شبانه و خواند
�+"*O�^� M��%� ;7 �5A�b �Y �5.: «گويد يم عبدالبر ابن  �H��«120 همسرش به فاطمه«؛ 

  ».دبسپار خاك بهاو را شبانه  كه بود كرده اشاره يعل
 در كـه  شـب،  هنگـام  بـه  پيكرش شدن دفن و 3زهرا حضرت يسو از اشارت اين

  :است شده ذكر تر صريح يقدر شيعه منابع در گرديده، نقل فراوان سنت اهل منابع
 يروزها آخرين در و مرض شدت هنگام به 7اميرمؤمنان: كه است آمده يروايت در
 فاطمـه  جنازه تشييع و تجهيز مورد در كه عباس عمويش پيام پاسخ در همسرش، حيات
��� ���OY V6¨�9 �: «فرمـود  چنـين  داد يم ارائه را يپيشنهادات حضرت آن به 3زهرا  �4�7 �Y 

D��C � �#C �
 MZY ,!  � �j�" B*� �)� ��  �1#
�«121  
 نظـر  صرف مورد اين در تو پيشنهاد از دهي اجازه كه است اين من درخواست! عمو اي«
  ».پذيرد انجام مخفيانه وي تدفين مراسم كه است نموده وصيت من بر فاطمه خود زيرا كنم؛


*�w6" �]��©# J�"(�� .)� E : «كند مي نقل 7علي بن حسين از مفيد شيخ مرحومi���<
� 
��  �0(�� �1#
� � �5*"+� � �H�� B=�� ,�1>�  �0(�" V�T E*
i��<
� � �5*"pK � �=7 �§(
 �1>�«.122  

 هفـت  شـبيه  و پاشيد آب بقيع در قبر چهل بر 7اميرمؤمنان روايات، از يبعض بنابر
  123.نشود شناخته وجه هيچ به 3زهرا حضرت قبر تا آورد وجود به قبر

 3زهـرا  حضـرت  قبـر  كـه  گرديده موجب تدفين نوع اين و وصيت اين هرحاله ب
 از. آيد پديد يو دفن محل در مورخان و محدثان ميان در مختلف آراء و اقوال و يمخف
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 بـر  ديگـر  يا عده و گرديده واقع بقيع در 3فاطمه قبر گويند يم يا عده كه است رو اين
 مسجد در دهند يم احتمال ديگر يبعض و گرفته قرار اش خانه داخل در كه اند عقيده اين

 خواهيـد  مالحظـه  كه يطوره ب و باشد حضرت آن منبر و بيت ميان در و 9خدا  رسول
 و گفتـه  سـخن  شـديد  اختالف با اند، دانسته بقيع در را حضرت آن قبر كه يكسان فرمود،

  .اند ساخته مطرح را يمتعدد احتماالت

   روايات ديدگاه از 3زهرا حضرت مدفن

 حضرت دفن محل در :معصوم ائمه از كه  ياعتماد مورد و مسند و متعدد روايات
 خانـه  داخـل  در حضـرت  آن كـه  است اين نشانگر گرديده، نقل شيعه منابع در 3زهرا

 اسـت؛  شده دفن داشت، قرار 9خدا رسول خانه جوار در و مسجد كنار در كه خودش
 ضـميمه  مسـجد  بـه  و تخريـب  اميـه  يبن يخلفا و حكام از يبعض دستور به كه يا خانه

  :كنيم يم اكتفا روايت چند نقل به ،زمينه اين در ما و 124گرديد
 يموس بن يعل ابوالحسن امام از كه كند يم نقل يبزنط نصر ياب از صدوق مرحوم. ۱
"p*r.: «فرمود نمودم، سؤال 3فاطمه قبر محل از 7الرضا oK { ��5��   �w�6" MK�b (�*  ?��
� { 

+$��� M��) { +$���«.125  
  .اند كرده نقل نيز 128مجلسي عالمه و 127شهرآشوب ابن 126كليني مرحوم را روايت اين
 دختـر  3فاطمـه  كـه  كردم سؤال 7رضا حضرت از كند يم نقل يبزنط همچنين. ۲

 يمجلسـ  در را موضـوع  همين يشخص: «فرمود است؟ شده دفن كجا در 9خدا رسول
 در يعيسـ  نمـود،  سـؤال  7محمـد  بـن  جعفر از بود حاضر نيز 129يموس بن يسيع كه

 7محمـد  بـن  جعفـر  به شخص آن. است شده دفن بقيع در 3فاطمه :گفت يو پاسخ
 بـار  يداد، و پاسخ تو سؤال به يموس بن يعيس: فرمود فرماييد؟ يم چه شما: كرد عرض
! دارم كـار  چـه  يموسـ  بـن  يعيس با من. دارد سالمت به را شما خدا: نمود عرض ديگر
  K { �5�� .«130"*.« :فرمود حضرت بگوييد، من به را پدرانتان نظر شما
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 كه ييها سؤال ضمن در »األمة من واجوبتها المسائل: «كتاب از =طاووس بن سيد. ۳
 محمـد : كـه  كنـد  يمـ  نقـل  را مطلب اين است، آمده عمل به كتباً 7يالهاد يعل امام از

 مادرتـان  دفـن  محل از مرا دانيد يم صالح اگر: «نوشتم حضرت آن به: گويد يم يهمدان
 در گوينـد  يمـ  مـردم  كـه  همانگونه يا است مدينه داخل در آيا كه سازيد آگاه 3فاطمه


� B1: «نوشت من جواب در حضرت آن دارد؟ قرار بقيع ` �+A (6)�M :� !�67«.131  

   شيعه علماي نظر از 3زهرا حضرت مدفن

 و نمـوديم  نقـل  3زهـرا  حضـرت  مـدفن  مورد در كه ي روايات از نمونه سه بود اين
 در شـيعه  بـزرگ  محـدثين  و علما از يا عده نظريه به را ارجمند خوانندگان توجه اينك
  :نماييم يم جلب مورد اين

  :او زيارت كيفيت و صدوق شيخ نظريه. ۱

 حضـرت،  آن دفن محل در اختالف نقل از پس.ق)   ه۳۸۱ متوفاي( صدوق شيخ مرحوم
 بـر  دارد داللـت  كه اند پذيرفته را آنان مضمون و نقل را رواياتي محدثين از اي عده: «گويد مي

 بـه  گرديـده،  ضـميمه  مسجد به اميه بني توسعه اثر در كه اش خانه داخل در حضرت آن اينكه
  .»D�RS�� `+*7 1) 1\� �: «گويد مي سپس ».است شده سپرده خاك

 متعـال  خداوند توفيق به من: «گويد يم و كند يم بيان را خويش زيارت كيفيتگاه  آن
 9خـدا  رسول زيارت چون و شدم مدينه وارد الحرام، اهللا بيت حج از مراجعت هنگام به
 خانـه  يسو به را توجهم بودم داده انجام نيز زيارت غسل كه يحال در آوردم، يجا به را

 تـا  اسـت  جبرئيـل  بـاب  مقابـل  اسـتوانه  از خانـه  ايـن  حـد  و ساختم منعطف 3فاطمه
 بـه  محوطـه،  ايـن  ينزديكـ  در و گرديـده  واقـع  آن در 9خدا رسول قبر كه يا محوطه

 خانـه  و سـرم  پشـت  در قبلـه  و چـپم  سمت در 9خدا رسول مدفن كه ايستادم يطور
GH: «خواندم را زيارت اينگاه  آن 132گرفت قرار مقابلم در 3فاطمه ���� V�67 �� .*  B��O 

,:� GH ���� V�67 �� ���] :�yyy«.133  
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 حضـرت  يبـرا  يمشخصـ  زيـارت  احاديـث،  و اخبـار  در چـون : «گويـد  يمـ  سپس
 كـه  پسـندم  يمـ  را زيـارت  همـان  خوانند، يم مرا كتاب كه ي كسان يبرا نيافتم، 3فاطمه

  134.»پسنديدم خود يبرا
 3فاطمـه  قبـر  مـورد  در مـن  نظـر  از صـحيح  قـول : «گويد يم األخبار يمعان در يو

 نقـل  7رضـا  حضرت از عطار بن محمد طريق از پدرم كه است روايت همان مضمون
 توسـعه  هنگـام  به خانه اين و شد دفن اش خانه داخل در 3زهرا فاطمه كه است نموده

  135».دگردي منضم مسجد به ه،امي يبن وسيله به مسجد،

  ====مفيد شيخ نظريه. ۲

�� Q� ?�§�#��  � �b ?��@�"3 ��4 : «گويد يم .ق)  ه۴۱۳ يمتوفا( مفيد شيخ مرحوم �j�" 
��*1 J�(��
 را 3فاطمـه  و بايسـت  روضـه  كنـار  در 9خدا رسول زيارت از پس« 136»

  .است شده سپرده خاك به جايگاه اين در او زيرا كن؛ زيارت

  ====طوسي شيخ نظريه. ۳


+")g()� �j� ?O: «گويد يم .ق)  ه۴۶۰ يمتوفا( يطوس شيخ { �1��K �� { ?§�#��«.137  

  ====طبرسي نظريه. ۴

 آن مـدفن  در نظـر  اخـتالف  بـه  اشـاره  از پـس  ششـم،  قرن اعالم از يطبرس مرحوم
� �  ��+ �8�3 ����)8: «گويد يم حضرت،(��� ��#�ª� !�%�«:  

 در كـه  ديگر قول دو و است بعيد است، مدفون بقيع در حضرت آن كهاول  قول اما
  138.»رسد يم نظر به صحيح است شده دفن روضه در يا و اش خانه داخل

  ====طاووس بن سيد نظريه. ۵

  ��1���W���  ��� s«��5 �+���� { ��5#: «گويـد  يمـ  .ق)  ه۶۷۳ يمتوفا( طاووس بن سيد
��6��� M��ª�  � M�d$���«.139  
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 140اسـت  شـده  نقـل  7يهـاد  امـام  از مكتـوب  صورته ب كه يروايت از پس همو و
 در كنـد  يم كفايت يتنهاي به ،7يهاد امام از واضح نص و صريح گفتار اين: «گويد يم

 در نـه  و اسـت  شده سپرده خاك به 9خدا رسول مدفن كنار در 3زهرا فاطمه: كه اين
  141».رديگ يجا

  روضه مورد در او توضيح و ====مجلسي عالمه نظريه. ۶

 بيـان  مـزار  كتـاب  در كـه  همانگونـه : «گويـد  يم .ق)  ه۱۱۱۰ يمتوفا( يمجلس عالمه
  142.»است گرديده دفن اش خانه داخل در حضرت آن كه است اين اقوال اصح ايم، كرده
� �3¥5#«: گويد يم مزار كتاب در و �j�− M�(6�) :� ��5�67− ?�O("+
 { ��5��  � +�� �*
+�� 

����3� { V�T«.143  
 ايـن  و شده وارد علما لسان در و اخبار از يبعض در كه روضه مورد در مرحوم آن و

 و باشـد  شـده  دفـن  »روضه« در است ممكن حضرت آن: كه اند نموده مطرح را احتمال
 و منبـر  فاصـله  بـه  هم را روضه است، آمده 9ينبو احاديث از يبعض در كه همانگونه

 در كـه  روضـه  از منظور كه دهد يم توضيح چنين اند، دانسته منحصر 9خدا رسول بيت
 فاطمه خانه شامل كه است يوسيع يمعنا و مفهوم يك است، آمده عمير  ياب ابن روايت

  .است 3فاطمه بيت همان ،روضه از منظور و 144گردد يم نيز 3زهرا
  .3زهرا حضرت مدفن درباره شيعه ترين علماي معروف گفتار و روايات از اي نمونه بود اين

   سنت اهل علماي نظر از 3زهرا حضرت مدفن

  :باشند يم قول سه يدارا 3زهرا حضرت مدفن مورد در سنت اهل يعلما

   خودش بيت در. ۱

 يروايـات  ضمن در خود بيت داخل در 3زهرا حضرت شدن دفن كه اين از گذشته
 گرديـده  نقـل  نيـز  8صـادق  امـام  و باقر امام از آنان منابع در آمده، سنت اهل طريق از

  145.است
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 اش خانـه  در را حضـرت  آن دفن و تصريح معنا اين به نيز آنان دانشمندان از يبعض
 146عبـدالعزيز  از شـناس  مدينـه  و مـورخ  ترين يقديم از شبه ابن جمله از. اند نموده تأييد
�: «گفت يم يو كه كند يم نقل �j� .*"K { �5��  � �*) �t �
 �*) 8(9#  :�9 �� �j� .�*"K { 

�§(
 �5%�#".«147  
 عـالم  به كه يجايگاه در و اش خانه داخل در 9خدا رسول همانند 3زهرا فاطمه« 
  .»است شده سپرده خاك به يافته، ارتحال بقاء

 در حضـرت  قبرآن كه شده گفته و: «گويد يم مختلف اقوال به اشاره با يبكر ديار و
. اسـت  گرفتـه  قرار مقدسه حجره پشت در كه است يمحراب محلّ در و خود خانه داخل
  Y 8�(�3�«.148¥5# 1\� �: «گويد يم و كند يم تأييد را نظريه اين سپس

   بقيع در. ۲

 خـارج  در يول بقيع در حضرت آن: «گويند يم نيز سنت اهل يعلما از ديگر يا عده
 را يمختلفـ  احتمـاالت  و نظـرات  گروه اين .»است شده سپرده خاك به :ائمه حرم از

 يمنتهـ  بقيـع  بـه  كه عقيل، خانه يبيرون زاويه در گويند يم يبعض زيرا اند؛ ساخته مطرح
  .است شده دفن گردد، يم

 سـپرده  خـاك  بـه  بوده نبيه كوچه نام به كه يا كوچه مقابل در گويند يم ديگر يبعض
 .انـد  نموده يمعرف شد، يم ناميده 3فاطمه مسجد كه األحزان بيت در ديگر يبعض و شده

  149.گردد يم بالغ قول شش به مجموعاً كه يديگر اقوال و

  : بقيع ائمه حرم داخل در. ۳

  .دانست سنت اهل يعلما ميان در مشهور قول توان يم را قول اين و
: گويـد  يم 3زهرا حضرت مدفن در مختلف مطالب و نظرات بيان از پس يسمهود

 بـن  حسـن  قبـر  دركنار و دربقيع حضرت قبرآن كه آيد يم دست به چنين گفتيم، آنچه از«
  150.»است 7يعل
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 7يمجتب امام وصيت نقل از پس .ق)  ه۶۴۳ يمتوفا( ارنج ابن معروف شناس مدينه
K� 0� �*A B"*)-: «كه �
� ?�@�" J>��� « قبـر  كنـار  در 3فاطمـه  قبـر  بنـابراين : «گويـد  يم 

  151.»است قبه زير در و حسن فرزندش
 3فاطمـه  قبـر  بقيـع،  در واقـع  قبـور  از: «گويد يم عمدةاألخبار كتاب مؤلف يعباس

 7حسـن  فرزنـدش  قبـر  كنار در و عباس قبه داخل در آن و است 9خدا رسول دختر
 نمـود  وصـيت  وفاتش هنگام به 7يعل بن حسن كه است شده نقل زيرا گرديده؛ واقع

  152.»بسپاريد  خاك به 3فاطمه مادرم قبر كنار در مرا كه
 آن مـدفن  و كـرده  تكـرار  را مطلـب  همـان  153معاصـر  و گذشـته  نويسندگان اكثر و

  .اند نموده يمعرف :بقيع ائمه حرم داخل در را حضرت

   نظريه اين دليل

 آنـان  گفتـار  پـذيرش  نمودنـد،  ينم ذكر خود نظريه بر يدليل قول، اين طرفداران اگر
 وجـه  مقابـل  در آنـان  فرموديد مالحظه كه يبطور يول بود، پذير امكانمورخ  يك بعنوان

 وصـيت  اسـت  شناسـان  مدينـه تـرين   يقـديم  از يبعض گفتار و روايات مضمون كه اول

�K� +�*7 >�� B"*�)-: «فرمود كه اند نموده ذكر خود مستند و دليل را 7يمجتب حضرت� 

 بـه  فاطمـه  مـادرم  قبـر  كنـار  در ،گشتند مانع جدم كنار در من شدن دفن از اگر: »"�@��?
ـ  ابن گفتار در كه. بسپاريد خاكم سـاير  و گرديـده  تصـريح  دليـل  بـدين  يعباسـ  و ارنج 

 روش همين ازالً عم خويش، نظر اظهار كنار در وصيت اين نقل به توجه با نيز مورخان

�B« از حضـرت  آن منظـور  كـه  انـد  نموده يتلق چنين و استناد دليل همين به و يپيرو� 

  .باشد يم 9خدا رسول دخت 3زهرا فاطمه عزيزش مادر »"�@�?

   نظريه اين صريح نقض

 اسـت؛  تأييد مورد تاريخي نظر از 7مجتبي امام وصيت اصل كه اين عين در ما عقيده به
�B: «جملـه  از 7مجتبـي  امـام  منظور بلكه نيست، درست سوم وجه طرفداران برداشت اما �
� 
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  .3زهرا حضرت مادرش نه  باشد مي اسد بنت فاطمه بزرگش مادر »"�@�?
 اهل روش با مخالف برداشت اين اينكه از گذشته: گوييم يم موضوع اين توضيح در

 اينكـه  از نظـر  قطـع  و اسـت  3زهـرا  حضـرت  مطهـر  قبر نگهداشتن پنهان در :بيت
 مخـالف  و سـنت  اهل و شيعه طريق به :بيت اهل از منقول روايات  مضمون مخالفت

 ايـن  از گذشته و باشد يم خود بيت در حضرت آن دفن در ديگر دانشمندان و علما نظر
 ايـن  صـريح  نقـل  و گفتـار  اسـت،  شايع اطالق يك بزرگ، مادر به »ام« كلمه اطالق كه

 حـرم  در كـه  يا فاطمـه . اسـت  اين مؤيد و برداشت اين ناقض ديگر، موارد در مورخان
  .3زهرا فاطمه نه ،است اسد بنت فاطمه شده، دفن بقيع

 9پيـامبر  يعمو عباس جناب دفن محل در مورخان اين گفتار توان يم موارد اين از
 نقـل  چنـين  عبدالعزيز شناس؛ مدينهترين  يقديم از يسمهود و شبه ابن كه. نمود ذكر را

�� # ��  4%�1 { 8	 �  �6_��+�7 +*7 >� ?�@�" .*  +9	 ������ K"	: «كند يم B*  4%�1 B��� 

{ ��K ��7�.«154  
 در يو كـه  آورد يمـ  155حبـان  ابن از را يديگر گفتار باال متن نقل ضمن در يعباس

"K �������  +�*7 !�C	yyy : «است كرده تصريح 7يمجتب امام پيكر تجهيز و تشييع مورد �+A 
?�@�" .*  +9� 	  4%�1«.156  
 محـدثان  و مورخـان تـرين   يقـديم  از جملـه  دو ايـن  شـود،  يم مالحظه كه يطوره ب

 و 9پيـامبر  يعمـو  عبـاس  و شـده  دفن بقيع حرم در كه يبانوي اينكه بر دارد صراحت
 بن حسن حضرت بزرگ مادر و جده اند، شده سپرده خاك به آن كنار در 7يمجتب امام
  .9خدا رسول دختر 3زهرا فاطمه نه است اسد بنت فاطمه 7يعل

   عقيل فرزندش خانه در اسد بنت فاطمه قبر

 در كـه  همانگونـه  اسـت؛  توجـه  قابل نيز نكته اين گذشته مطالب توضيح و تأييد در
 يا خانه محل، اين كه داديم توضيح آنان، پاك پيكر شدن دفن و :بقيع ائمه حرم مورد
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 از تـن  سـه  و عباس و فاطمه پيكر شدن  دفن از پس و طالب ابي بن عقيل به متعلق بوده
 يافتـه  تغيير يعموم عبادتگاه و زيارتگاه صورت به يمسكون حالت از :چهارگانه ائمه

 افراد شدن دفن كه شديم متذكر يتاريخ شواهد ذكر با بحث، از بخش همين در و است
 برنامـه  يـك  مشـخص،  افـراد  مورد در مخصوصاً و اسالم صدر در خود منازل داخل در

  .است آمده يم شمار به رايج يعمل و يعاد
 مـادر  شدن دفن يچگونگ گذشته، مطالب گرفتن نظر در با و حقيقت اين به توجه با
 دسـت  بـه  و شـود  يمـ  روشـن  يتاريخ تحليل نظر از خانه اين داخل در 7مؤمنان امير

 كـه  يا العـاده  فـوق  اهتمام و احترام با رفته، دنيا از يهجر چهارم سال در كه يو آيد؛ يم
 آن بـا  را پيكـرش  بودنـد،  قائل او بر 9اكرم رسول شخص و مكرمه يبانو آن فرزندان

 فرزنـدش  به متعلق خانه داخل در است، شده نقل يتاريخ منابع در كه يخاص تشريفات
 عبـاس  پيكـر  ،يهجـر  ام يسـ  سـال  در ييعنـ  ؛يكم مدت از پس و اند نموده دفن عقيل
 سـپس  و اسـد   بنـت  قبـر  كنار در و محل همان در منوال همين بر 9خدا رسول يعمو

  .اند شده سپرده خاك به خانه همين در ترتيب به :چهارگانه ائمه 

   واقعيت تحريف و سياست

 فاطمـه  مدفن مورد در شيعه محدثان و ترين علما معروف نظر و روايات مضمون بود اين
 نيـز  و موضـوع  ايـن  در آنان علماي از اي عده نظر و سنت اهل روايات همچنين و. 3زهرا
 امـام  وصيت تبيين و اسد بنت فاطمه مدفن مورد در شناسان مدينه و مورخان از بعضي گفتار

  .تاريخي تحليل نظر از رسيد ما نظر به آنچه بود اين و مورد اين در 7مجتبي
مطهـر   قبـر  كـه  آيـد  مـي  دسـت  بـه  يقـين  به قريب ظن گفتار، و بحث اين مجموع از و

 در اسـد  بنـت  فاطمـه  قبـر  و 9خدا مسجد رسول كنار در و خود بيت در 3زهرا حضرت
 ايـن  تحريـف  كـه  گرفت ناديده را نكته اين نبايد ولي. است گرفته قرار بقيع ائمه حرم داخل

 قبـر  معرفـي  جهـت  در تـاريخ،  طول درها  حكومت و نويسندگان تالش و اصرار و واقعيت
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 نسـبت  و قبـري  شـبيه  ترسـيم  و ايجاد حتي و :بقيع ائمه حرم داخل در 3زهرا حضرت
 وسـيله  به حرم اين تخريب از پس كه آن، قبلي محل غير در 9خدا رسول دختر به آن دادن

 فكـري،  حملـه  تخفيف و سياسي فشار تقليل جهت در همه پذيرفته، انجام سعودي حكومت
 پيـروان  سـوي  از تاريخ طول در كه است بوده انتقادي و ايراد به گذاشتن سرپوش و عقيدتي
 قبـر  بودن مخفي لحاظ ازها  حكومت به و مخالف فكري خط پيروان به :بيت اهل مكتب
  .است گرديده مي وارد 9خدا رسول يادگار يگانه

 دخـت  3فاطمـه  يبـرا  يقبـر  شـده،  كه يعنوان هر به بودند مجبور ها حكومت لذا
 3زهـرا  فاطمـه  بـه  7يمجتب امام وصيت نمودن تطبيق و نمايند يمعرف 9خدا رسول

 چـه  حركـت،  همـين  كنار در و باشد معما اين يبرا يحل راه ،يطبيعطور  به توانست يم
 بنـت  فاطمـه  يبـرا  بود الزم طبعاً ديگر طرف از و شود ارائه هم يشواهد و نيقرا بهتر
 شـاهد  جهت، دو هر در كه شود يمعرف خود يواقع مدفن از غير يديگر مدفن هم اسد

  .باشيم حركت اين تحقّق
 حـرم  داخـل  در 3زهرا حضرت قبر وجود تأييد در شاهد و قرينه ارائه مورد در اما
 ائمـه  قبـور  يرو در يمرمـر  قطعـه  و نبشته سنگ تاريخ، از مقطع يك در بينيم يم بقيع،
 واقـع  اينجا در 9خدا رسول دخت 3فاطمه قبر كه گردد يم اعالم آن در و نصب بقيع
  .است شده

 �1\� } ���)�41 7; �: «گويد مي چنين مرمر قطعه اين مورد در الذهب مروج در مسعودي
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 ائمـه  حـرم  درب يبـاال  در كتيبـه  همـين  مشابه قرن چند از پس و ديگر مقطع در و
  .شود يم نصب :بقيع
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 تـأليف  .ق  ه۱۲۵۵ سـال  در كه خود كتاب در كتيبه اين درباره يمرند اسماعيل سيد
 ��< � �9: ��9)8  *�. "�@��? ��< �1\�« نوشته مرمر سنگ در در، يباال :گويد يم نموده
	�] 	  27 � >� +�I 	  27 yyy�.«158  

  قبر اصل مورد در اما و

 عبـدالبر  ابـن  از را مطلـب  ايـن  كـه  آن از پـس  .ق)  ه۶۹۶ متوفـاي ( طبري الدين محب
 مشـخص  و معـروف  كـه  7مجتبـي  امام قبر كنار در: «كه كند مي نقل .ق)   ه۴۶۳ متوفاي(

 مـؤمن  بـرادران  و صلحا از يكي: «گويد مي ،»ندارد وجود فاطمه به منتسب قبري اثر است،
 داخـل  قبلـه،  سـمت  مقابـل  در بقيع، زيارت هنگام به مرسي ابوالعباس كه نمود نقل من بر

 ظـاهر  مكاشـفه  راه از وي بر و گفت مي سالم فاطمه به و ايستاد مي) بقيع حرم( عباس قبه
  .»است بوده سمت اين در و حرم اين داخل در فاطمه قبر كه بود شده

 قبـر  مـؤمن،  و صـالح  فـرد  ايـن  نقل صحت بر اعتماد با من و: «كند يم اضافه يطبر
  159...».نمودم يم زيارت ترتيب همين به را فاطمه
 معـروف  هـاي  شخصـيت  و محـدثين  از دو هـر  كه يطبر و عبدالبر ابن گفتار اين از

 در و بـوده  رفته بين از حرم داخل در فاطمه قبر اثر كه گردد يم معلوم ،160هستند يعلم
 عالمـت  عبـاس  قبـر  و ائمـه  قبـور  خالف بر بقيع حرم داخل در هفتم قرن و پنجم قرن
  .است نداشته وجود فاطمه به منتسب آشكار يقبر

 حـرم  داخـل  جنـوبي،  قسمت در كه نموديم مطرح مورد اين قبالً در ما آنچه بنابراين،
 بـه  قسـمت  اين و فاطمه به منتسب بوده قبري شبيه محراب، مجاورت در طاق زير و بقيع

 جـاي  و سـؤال  جـاي  اسـت  مطلبـي  بـود،  شده جدا حرم فضاي از فوالديني شبكه وسيله
 وسـيله  بـه  و تـاريخي  چـه  در و چگونه كتيبه و مرمر قطعه دو آن و قبر اين آيا كه ترديد،

 فعلـي  قبـر  مورد در سؤال همين و است؟ آمده بوجود كسي چه دست به و حكومت كدام
 فـرض  بـه  كـه  اسـت  مطـرح  باشـد،  مـي  فاطمه به منتسب و بقيع ائمه قبور كنار در كه نيز
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 محـل  آن بـا  مطابقـت  مكـان  نظـر  از فعلـي  قبر گرديد، قبالً اشاره كه قبري انتساب صحت
  .است گرفته قرار آن كنار در نه و حرم وسط در قبور ساير مانند قبر اين زيرا ندارد؛

  اسد بنت فاطمه مدفن مورد در اما

 و عقيـل  فرزنـدش  خانه در كه اسد بنت مدفن اصل چون كرديم، اشاره كه يطوره ب
 و قرائن آن، تثبيت يبرا و يمعرف 3زهرا فاطمه مدفن عنوان به بود، :بقيع ائمه حرم

 مباشـرت  بـا  كـه  اسد بنت يبرا يديگر مدفن بود، الزم طبعاً گرديد، اقامه هم يشواهد
 شـود  مشخص و يمعرف بود، گرديده دفن يخاص تشريفات با و 9اكرم رسول شخص

  .گرديد يمعرف اسد بنت فاطمه مدفن عنوان به محل چند و يعمل برنامه اين و
 باشـيم؛  يمـ  مورخـان  يسـو  از گفتار تشتت و نظر اختالف شاهد مورد، اين در يآر

) األحـزان  بيـت ( 3فاطمـه  مسـجد  اسـد،  بنـت  فاطمه دفن محل: «گويند يم يگاه زيرا
 و ابـراهيم  قبـر  كنـار  در و »روحـاء « در يو پيكـر : «كـه  گوينـد  يمـ  يگـاه  و 161.»است

  162.»است شده دفن مظعون بن  عثمان
 يو قبـر  كـه  اسـت   اين يافته، اشتهار مردم بين در و مورخان از يا عده ميان در آنچه

 قبـر  از متـر  ۵۰ فاصـله  به عفان بن عثمان قبر شمال در و بقيع خارج در كه است همان
  163.است گرفته قرار يديگر قبر كنار در يو

 قـرار  »روحاء« در اسد بنت فاطمه قبر كه مورخان از بعضي گفتار نقل از پس سمهودي
 بنـت  فاطمـه  قبر كنار در 7مجتبي امام كه عبدالعزيز از شبه ابن گفتار نقل از پس و گرفته
 مطالـب  ايـن  همـه  و: «گويـد  مـي  است، شده دفن هاشم بني مقابر اول در و هاشم بنا اسد

 نزديكـي  در وي قبـر  كـه  اسـت  شده معروف آنچه با دارد آشكار نقض و صريح مخالفت
 كـرد  مطـرح  را مطلـب  اين كه كسي اولين و است گرديده واقع بقيع خارج در و عثمان قبر
 نظريـه  و نيـافتم  وي گفتـه  بـر  دليلـي  مـن  و نمودند پيروي وي از ديگران و بود ارنج ابن

 زيـرا  اسـت؛  شـده  دفـن  7مجتبـي  امـام  قبر كنار در او كه است همان من نزد در صحيح
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 ايـن  در را اسد بنت پيكر و كند نظر صرف بقيع اصل از 9خدا  رسول كه است بعيد خيلي
  .بسپارد خاك به است، شده واقع بقيع اقصاي در كه اي كوچه انتهاي در و دور محل

 زيـرا  باشـد؛  بقيـع  جـزء  محـل  ايـن  نيسـت  معلـوم الً اصـ : «كند يم اضافه يسمهود
 در كـه  محـل  اين و نبوده بقيع جزء عثمان دفن محل گفت، خواهيم آينده در كه يبطور
ـ  طريـق  بـه  گرفتـه  قـرار  عثمان قبر يشمال قسمت در يا كوچه يانتها  بقيـع  جـزء  ياول

  164.»بود نخواهد
 شـهادت  كيفيت به سپس آورده رعمدةاالخبا در يعباس احمد را مطلب همين مشابه

 كـه  يمـدفن  بـه  معاذ بن سعد مدفن: «گويد يم و كند يم اشاره معاذ بن سعد دفن محل و
 فاطمـه  خـود  تا است تطبيق قابل بيشتر است، منسوب اسد بنت فاطمه به بقيع خارج در

  165.»اسد بنت
 ايـن  ترسـيم  و هـا  كتيبـه  ايـن  نصب اصلي انگيزه گرديد، قبالً اشاره كه به طوري: خالصه

 ايـن  و بـوده  دفـاعي  سياست همان سعودي، حكومت دوران در حتي و تاريخ طول در قبرها
 بـراي  و بقيـع  حرم در مشخصاً 3زهرا مطهر حضرت قبر كه است گرديده موجب سياست

 كـه  بطـوري  و گـردد  معرفـي  وي اصـلي  مـدفن  از غيـر  مختلفـي  هاي مدفن اسد بنت فاطمه
 در و مـردود  مـوارد  اين همه مدينه، تاريخ در متخصصين از اي عده نظر از فرموديد، مالحظه
  .3زهرا فاطمه مدفن نه است، شده معرفي :بقيع ائمه حرم داخل در وي مدفن نهايت،

  3فاطمه بيت تخريب تاريخ

 بيـت  با ارتباط در ييك رسد؛ يم نظر به يضرور مطلب دو بيان بحث، اين خاتمه در
  .7مؤمنان امير خانهدومين  با ارتباط در يديگر و 3فاطمه حجره و

 بيـت  اسـت،  آمـده  يتـاريخ  منابع در و علما گفتار در و روايات متن در كه يطوره ب
 ضـميمه  9پيـامبر  مسـجد  بـه  و تخريـب  اميـه  يبنـ  حكام از يبعض وسيله به 3فاطمه

  .است گرديده
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 بـه  همچنين و يتاريخ مهم حادثه اين و تخريب اين تاريخ به داريم ينگاه اينجا در
  .است آمده وجود به حجره اين در امروز تا قرن چند طول در كه يتحول و تغيير

 9خـدا  رسـول  دستور طبق كه است يمتعدد يها خانه از ييك 3زهرا فاطمه خانه
  .بود شده ساخته بزرگوار آن مسجد كنار در

 جنـوبي  سـمت  در و شمالي و شرقي قسمت در ها حجره و ها خانه اين: گويند مي مورخان
 داشـت؛  اختصاص 9خدا رسول همسران از يكي به آنها از يك هر كه ،166داشتند قرار مسجد

 بيـت  موقعيـت،  نظـر  از. بود شده داده اختصاص حضرت آن به 3فاطمه حجره كه همانگونه
 بـه  آن در 9خدا رسول پاك پيكر كه اي حجره شمالي قسمت در و مسجد شرق در 3فاطمه
 در حفصـه  حجره  كه همانگونه بود؛ گرفته قرار داشت، اختصاص عايشه به و شده سپرده خاك

 از راهـروي  را حفصـه  و عايشـه  حجـره  كه تفاوت اين با داشت، قرار خانه اين جنوبي قسمت
 وجـود  ديـوار  جـز  بـه  اي فاصـله  ،عايشـه  و 3فاطمـه  حجره ميان در ولي ساخت مي جدا هم

 كـوچكي  روزنـه  خانـه،  دو اين ميان در سنت، اهل مورخان از بعضي نقل به بنا حتي و نداشت
 بـا  روزنـه  همـين  از بـرد،  مـي  بسر عايشه خانه در كه اوقاتي در 9اكرم پيامبر كه بود شده تعبيه
 عللـي  به مدتي از پس كه فرمود مي دلجويي و دتفقّ :حسنين و فاطمه از و صحبت بيت اهل

  167.گرديد مسدود 3زهرا حضرت درخواست طبق و
 و »3فاطمـه  بيـت « بـه  يتـاريخ  متون در و روايات لسان در كه حجره و خانه اين

 و 9خـدا  رسـول  بـه  متعلق يها خانه ساير مانند شود؛ يم تعبير 7»يعل بيت« به يگاه
 شـد  يم باز مسجد داخل به ييك بود؛ در دو يدارا حضرت آن اقوام و صحابه از يبعض

 هـم  يكـوچك  حيـاط  يدارا سمت، اين در كه بقيع طرف به و شرق سمت به يديگر و
 در اي خانـه  چنين يدارا كه يكسان همه داد دستور 9خدا رسول و بود بيوت ساير مانند

 مگـر  ببندنـد  شـود  يمـ  باز مسجد داخل به كه را خود خانه درب هستند، مسجد اطراف
  ).بابه الّا األبواب سد و( 7يعل خانه
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 در حضـرت  آن مسـجد  هماننـد  9خـدا  رسول مرقد و حجره و بيت اين در گرچه
 اسـت  آمـده  وجود به ديگر علل و توسعه اثر در يهاي دگرگوني و تحوالت تاريخ، طول

 يتحـول  و تغييـر  ييـادآور  و تذكر فقط اينجا در ما هدف گرديد، اشاره كه يطور هب يول
  .است آمده وجود به 3فاطمه بيت در كه است

 بـود،  شده مدينه وارد حج سفر قصد به ۸۸ سال در كه 168اموي خليفه عبدالملك وليدبن
 او و رفـت  كنـار  3فاطمـه  حجـره  پـرده  ،9خـدا  رسول مسجد در شا سخنراني هنگام به

 يـك  در نشسـته  خانـه  ايـن  ميان در 169)۱۶۹( 7علي بن حسن بن حسن كه گرديد متوجه
 خانـه  اين كه داد دستور بالفاصله وليد زند مي شانه را محاسنش ديگر دست با و آيينه دستش
 بـا  7الحسين بنت فاطمه همسرش و 7حسن بن حسن. شود مسجد ضميمه به و تخريب

 ايـن  اگـر  كـه  داد پيـام  وليد. ورزيدند امتناع حجره اين نمودن ترك از و مخالفت دستور اين
 دسـتور  وليد نمودند مقاومت هم باز آنان نمود، خواهم ويران شما سر بر نكنيد تخليه را بيت
 اجـراي  در و شـدند  خانه وارد مأمورين چون كنند، ويران اطفالشان و آنها سر بر را خانه داد

 بـه  و تـرك  را حجـره  اين اجبار به آنان ،كشيدند فاطمه و حسن پاي زير از فرش وليد فرمان
  170.گرديدند منتقل بود، 7اميرمؤمنان به متعلق كه ديگري خانه

 حـال  در حجـره،  اين پرده رفتن كنار و حادثه اين اصل: گويند يم مورخين از يبعض
 در كـه  يو مـأمورين  از ييكـ  يبـرا  بلكـه  نيفتـاده،  اتفـاق  وليـد  شخص يبرا يسخنران
 او و افتاده اتفاق شد يم وارد شهر اين به مدينه اوضاع يبررس جهت مختلف يها فاصله

 نمـوده،  سعايت وليد نزد در و يتلقّ خالفت شؤون برخالف يامر بعنوان را موضوع اين
  .است كرده صادر را يدستور چنين هم وليد

 كتبـاً  مدينـه  در خـود  يوال عبدالعزيز بن عمر به وليد .ق  ه۸۸ سال األول ربيع ماه در
 رسول صحابه و اقوام و همسران به متعلّق كه را مسجد اطراف يها خانه همه داد دستور

 هـر  كـه  بـود  كرده تأكيد خود نامه در او نمايد، ضميمه مسجد به و تخريب بود 9خدا
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 مخالفـت  كـس  هر و يخريدار كند موافقت اش خانه فروش با بيوت اين مالكان از يك
  .شود ويران يو رضايت بدون و پرداخت خانه قيمت نمايد،

 همـه  سـاخت،  آگـاه  وليد نامه مضمون از را مدينه يعلما و سران عبدالعزيز بن عمر
 مسـجد  توسـعه  وليـد  هدف واقعاً اگر: گفتند چنين و نموده مخالفت تصميم اين با آنان

  .گذاشت اجرا به ديگر جوانب از را آن توان يم است
 و بساطت اين با و حضرت آن يادگار و 9خدا رسول به متعلق كه ها حجره اين اما
 بيـانگر  كـه  خرمـا  يها شاخه پوشش با و كوتاه يها سقف با يخشت يديوارها و يسادگ

 سـبب  و قيامـت  تـا  زائـرين  توجـه  جلـب  موجـب  است 9اسالم پيامبر يزندگ كيفيت
 و باشد يم يگراي تجمل از يگير كناره و زهد به مسلمانان دادن سوق و يمعنو يگير بهره

ـ  منـاظر،  ايـن  مشـاهده  بـا  هـا  قـرن  طـول  در مسلمانان  بـه  عالقـه  كـه  بـرد  خواهنـد  يپ
 بـدور  انبيـا  روش از برق و زرق پر يزندگ و رفاه به گرايش و طبقه چند هاي ساختمان

  .نمود خواهند تبعيت يو روش از و يتأس حضرت آن به طبعاً و است
 دسـتور  مجـدداً  يو .نمود منعكس وليد به را مدينه سران پيشنهاد عبدالعزيز بن عمر

  !كند پيدا توسعه جوانب تمام از مسجد و ويران ها خانه اين بايد كه داد
 شـيون  و نالـه  آنچنان مدينه مردم ها، خانه اين تخريب هنگام به مورخين، نوشته طبق

 يتـداع  را 9خـدا  رسـول  رحلـت  ايـام  كـه  نمودنـد  يزار و گريـه  آنچنان و دادند سر
 چنـين  مدينـه  در يا حادثه هيچ در ،9خدا رسول انگيز غم درگذشت از پس و نمود يم

  .بود نشده مشاهده ياندوه و حزن ر،تأثّ
 خـدايت  به: گفت عبدالعزيز بن عمر به عبداهللا بن خبيب ،ها حجره اين تخريب هنگام به

ِيَن ( آيه كه نكنيد كاري سوگند
�

Rُُهْم ال َفْعِقلُـونَ إِن� اWَ
ْ
ك

َ
ُُجراِت أ

ْ
Yبـين  از را )يُناُدونََك مِْن َوراءِ ا 

 صـد  يـك  و بريزند سرد آب خبيب بدن بر سرد روزي در داد دستور عبدالعزيز فرزند. ببريد
 اقـدام  ايـن  از بعدها عبدالعزيز بن عمر. رسيد شهادت به فشار اين اثر در وي كه بزنند تازيانه



 171  :تاريخ حرم ائمه بقيع

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

  .كشتم نمي را خبيب كاش اي گفت مي و نمود مي ندامت اظهار خود
 جهـت  روم پادشـاه  از و داد توسـعه  را مسجد ،بيوت اين تخريب با وليد هرحاله ب
 و مسـجد  وارد يمسـيح  كارگر و معمار نفر چهل و نمود استمداد آن يزيباساز و يبنّاي

  171.رسيد پايان به مسجد يزيباساز و توسعه .ق   ه۹۱ سال در و شدند كار به مشغول
 در كـه  9پيـامبر   همسـران  بيـوت  تخريب و يثانو دستور خالف بر مورخان گرچه

ـ  ؛انـد  ننمـوده  ذكـر  يدقيقـ  تـاريخ  3فاطمـه  خانه تخريب يبرا بوده، .ق  ه۸۸ سال  يول
 نشـانگر  حادثـه،  دو ايـن  متعاقب وقوع شده، اشاره آنان از يبعض گفتار در كه همانگونه

 كه يحال در مسجد، به آن كردن ضميمه و 3فاطمه حجره تخريب كه است واقعيت اين
 نظـر  از و بيننـده  هـر  توجه جلب موجب بوده، يباق خود حال به موجود يها خانه همه

 مجبـور  يعمـوم  افكـار  فشـار  اثر در هم وليد. است بوده برانگيز سؤال شديداً ياجتماع
 ايـن  همه تخريب دستور »مسجد توسعه« عنوان به و يتصميم چنين اتخاذ با است شده

 بيـت  تخريب مسأله ،خود عمل به بخشيدن مشروعيت ضمن در تا نمايد صادر را بيوت
  .گيرد قرار يفراموش بوته در هم 3فاطمه

 به 3فاطمه حجره مانند و ويران را ها خانه اين عبدالعزيز بن عمر وليد، دستور طبق
 رسـول  مطهـر  مرقـد  و حجـره  اطراف در موجود يديوارها يحت و نمود ضميمه مسجد

 محـدوده  ،يقبلـ  ديوار يجا به مطهر مرقد شدن مشخص يبرا و برداشت نيز را 9خدا
 شده، تراشيده و صاف يول كعبه ديوار يها سنگ به شبيه ،يرنگ سياه يها سنگ با را آن

  172.نمود يديواركش
 را آن يشـمال  قسمت نكند، پيدا را كعبه حالت 9خدا رسول قبر كه اين يبرا باز و

 بـا  -بـود  شده مسجد جزء اينكه با -باشد يم 3زهرا حضرت و عايشه بيت محدوده كه
 نامنـد؛  يمـ  مقصـوره  را ديـواره  ايـن  محـدوده  كه درآورد يمثلث شكل به ،يكوتاه ديوار

  .گويند يم مقصوره نيز ديواره خود به كه يهمانطور
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  3فاطمه حجره و شريف مرقد اطراف در شبكه نصب

ـ  تغييرات از نظر قطع ،3فاطمه بيت و شريف مرقد وضع  مـدت  بـه  تقريبـاً  ،يجزئ
 9خـدا  رسـول  قبـر  زائـران  و شـد  داده توضـيح  كـه  بـود  يشـكل  همـان  به قرن شش

 اطراف در و كنند زيارت نيم و متر يك فاصله در را حضرت آن شريف قبر توانستند يم
 ائمـه  گفتـار  و بخواننـد  نمـاز  بيـوت  سـاير  و 3فاطمـه  بيـت  محـل  در و شريف مرقد

 تحول اين به ناظر و حالت اين بيانگر مختلف، مقاطع در مورخان و محدثان و :يهد
 دسـتور  بـه  كـه  است مسجد به آن شدن ضميمه و 3فاطمه بيت تخريب و يدگرگون و

 برسيب ظاهر ملك مصر، پادشاه دستور به .ق  ه۶۶۸ سال در يول. است گرفته انجام وليد
 شـبكه  داشـت،  قـرار  مطهـر  مرقـد  طـرف  چهار در كه يهاي ستون ميان در 173يبندقدار

 كـه  گرديـد  جـدا  مسـجد  از مجدداً قسمت اين و نصب متر دو تقريباً ارتفاع به يچوبين
. اند گرفته قرار شبكه اين داخل در نيز 3فاطمه بيت و عايشه بيت ،مطهر مرقد از عالوه

 سـوم  در و شرق طرف در دوم در و قبله سمت در در يك بود؛ در سه يدارا شبكه اين
  .داشت قرار مسجد داخل و غرب سمت در

 سـال  در كـه  ظـاهر  ملـك  شـبكه،  اين نصب محل يگير اندازه در گويند يم مورخين
 ۶۶۸ سـال  در و داشته مستقيم مباشرت بود، شده وارد مدينه به حج موسم در .ق  ه۶۶۷
  .گرديد نصب و آماده

 از مسـلمانان  و بيشـتر  9خـدا  رسـول  قبـر  با زائران فاصله شبكه، اين نصب از پس
 ايـن  و شـدند  ممنـوع  بـود،  شـده  ضـميمه  مسجد به كه فضا از يقسمت در خواندن نماز

 از مـانع  و مشـروع  غيـر  يعملـ  صـورت  هب و ظاهر ملك اقدام از انتقاد عنوان به موضوع
 يو طرفـداران  پاسـخ  و گرديـد  مطرح مسجد، از يبخش در مسلمانان، توسط نماز اقامه
 حفظ پيش از بيش را شريفه حجره قداست شبكه، اين نصب با ظاهر ملك: «كه بود اين

 عبـور  كردن ممنوع با است، شده وارد انور شرع در كه را مطهر روضه محوطه احترام و
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  174!»نمود ابقاء هميشه يبرا آن، در مرور و
 و فلـزي  شـبكه  به آن تبديل و ارتفاع لحاظ از شبكه، اين در امروز تا هفتم قرن از گرچه
 ايـن  بـراي  كـه  اي محـدوده  امـا  اسـت،   آمده وجود به تغييراتي ديگر، مختلف هاي دگرگوني

 در تغييـري  و اسـت  بـاقي  خود حال به هم هنوز بود، شده ترسيم ظاهر ملك زمان در شبكه
 در ،9خـدا  رسـول  مرقـد  شـمالي  سـمت  در كـه  3فاطمه بيت محل و است نداده رخ آن

  .دارد قرار محدوده همان در و شبكه داخل در نيزفعالً  بود، گرفته قرار شبكه داخل

  3فاطمه بيت در ضريح و محراب

 و احفـاد  از ييكـ  ابـراهيم؛  بـن  محمـد  از اينكـه  از پس .ق)  ه۶۴۳ يمتوف( ارنج ابن
: گويد يم دارد، قرار خودش بيت در 3فاطمه قبر كه كند يم نقل 7صادق امام نوادگان

».6� � �5��  G(��� !�(] J�(S�
 � !�" g�#I � (1 Q6� J#$] B��*��9«.175  
 يدارا و شـده  واقـع  محـدوده  و مقصـوره  داخـل  در 3فاطمه خانه ،يفعل زمان در«
  .»است گرفته قرار 9پيامبر حجره پشت در كه است يمحراب

 بيـت  اطـراف  در شبكه نصب تاريخ از قبل كه ـ  »مقصوره« از نجار ابن منظور ظاهراً
 قسـمت  در عبـدالعزيز  بـن  عمـر  زمان در كه است يديوار همان ـ  است بوده 3فاطمه
 برداشـته  نيـز  ديواره اين شبكه، نصب با كه بود شده ايجاد 9ينبو شريف مرقد يشمال
  .است شده

 از نجـار  ابن كه يمحراب: «كند يم اضافه و كرده نقل يسمهود را ارنج ابن گفتار متن
 يمحلـ  محـراب،  اين مقدم قسمت در دارد، قرار عايشه حجره پشت در كه نموده ياد آن

 يزياد احترام نقطه اين بر و شناسند يم» 3فاطمه قبر« عنوان به را آنجا مردم، كه هست
  176.»ورزند يم امتناع محوطه اين بر گذاشتن قدم از و قائلند

 بـه  يمشخصـ  نقطـه  ،3فاطمـه  بيـت  داخل در نموده اشاره يسمهود كه همانگونه
 شـود  يمـ  معلوم =يمجلس  عالمه گفتار از و شده يم شناخته حضرت آن قبر محل عنوان
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 3فاطمـه  قبـر  عنوان به نيز يقبر عالمت مرحوم، آن زمان در و گذشته هاي قرن در كه
 را يضـريح  ،3فاطمـه  بيـت  داخـل  در هم امروز و 177است داشته وجود نقطه اين در

 نـيم  و متر يك در نيم و متر يك يتقريب ابعاد به حضرت، آن به منتسب كنيم يم مشاهده
ـ  و شـده  نصـب  بـوده  حضرت آن قبر محل به معروف كه يا نقطه همان در ظاهراً كه  اب

 كيفيـت  تاكنون گرچه. است انطباق قابل فرموده، اشاره يمجلس مرحوم كه يقبر عالمت
 كـه  ـ  يقـديم  محـراب  احداث تاريخ همانند ضريح؛ اين نصب تاريخ و قبر اثر پيدايش

  .است نگرديده مشخص و معلوم ـ نموده ياد آن از نجار ابن

  7اميرمؤمنان خانه دومين

 بيـت،  ايـن  تـاريخ  بـا  يآشـناي  و 8اميرمؤمنان و فاطمه خانه مورد در بحث از پس
 شود مطرح ـ  نيست يقبل بحث با ارتباط يب كه ـ  نيز يديگر يتاريخ بحث است مناسب

  .باشد يم مدينه در 7اميرمؤمنان خانهدومين  وجود آن، و
 ،يتـاريخ  شـواهد  طبـق  كه دانيم يم الزم را نكته اين تذكر موضوع، اصل بيان از قبل
 بقيع يغرب سمت در كه را يوسيع زمين از يبخش مدينه، به ورود از پس 9خدا رسول

 از ييكـ  اختيـار  در را يا قطعـه  هـر  و تقسـيم  و تقطيع منزل ساختن جهت داشت، قرار
 بـود  عوف بن عبدالرحمان به متعلق ها منزل اين از ييك كه داد قرار صحابه از مهاجرين

 مناسـبت  بـه  منـزل  اين و گرديده احداث نقطه اين در كه است يا خانه اولين او خانه و
 رسـول  مهمانـان  يپذيراي و ضيافت محل كه اين تمناسب به و »يكبر دار« بودنش بزرگ

  .شد يم ناميده »دارالضيفان« بود 9خدا
 متصـل  منـزل  باب دو كه باب، يك نه او. بود عفان بن عثمان به متعلق ديگر منزل و

 بـه  رو ايـن  از و بـود  تـر  بزرگ يديگر به نسبت خانه دو اين از ييك. بود ساخته هم به
 در يو شدن كشته و محاصره جريان و شد يم ناميده »يصغر دار« يديگر و »يداركبر«

  .پيوست وقوع به يداركبر همان
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 قـرار  عثمان كوچك خانه مقابل در و بود ابوبكر به متعلق يديگر منزل كه همانگونه
 سـاير  بـه  كـه  بـود  نيـز  يديگـر  منازل و 178رفت دنيا از منزل همين در هم او و داشت
 بـود  يا خانه ،:بقيع ائمه دفن محل كه نموديم اشاره گذشته در و داشت تعلق صحابه
 در 9خـدا  رسـول  عمـه  صـفيه  گفـت،  خـواهيم  آينده در كه همانگونه عقيل؛ به متعلق

 معـروف  جملـه  ظاهراً و است گرديده دفن بود، شعبه بن مغيرة خانه به متصل كه يمحل
 ��5��Z ��£O � ��5� #� M(�� «179« دارد اشـتهار  شناسـان  مدينه ميان در كه بقيع يمعرف در

  .است بيوت همين به اشاره
 عنوان به. بود 7اميرمؤمنان به متعلّق نيز منازل اين از ييك ،يتاريخ شواهد براساس

  :كنيم يم نقل اينجا در را يتاريخ جمله چند متن موضوع، اين تأييد
�*�? � �_���  	 27 ��¬\�: گويد يم مورد اين در شناس مدينهترين  قديم شبه ابن. ۱+��  
	���K w¦+]� .6�K { +$�
 8(9� :�9 � B1 8d*
 ?�@�" .*  8(9� :� B��� 	���C ��5�" � 
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 همـان  ييكـ  بـود؛  كـرده  اختيـار  خانه دو مدينه در خود يبرا 7طالب ابي بن يعل«
 رسـول  دختـر  3فاطمـه  خانه همان آن و گرفت قرار مسجد داخل در كه است يا خانه

 شده واقع بقيع كنار در كه است يا خانه يديگر و فرمود يم سكونت آن در كه خداست
  .»بود او فرزندان دست در و حضرت آن موقوفات جزء خانه اين و بود

�.: «كه كند يم نقل جبير بن سعيد از .ق)  ه۶۴۳ يمتوفا( نجار ابن. ۲Y� >� 	�c� 	  
27 	  �� ���@ { 4" v��d�� `\��� E  ��K !��O � E  ��K 27 	  �� ���@«.181  

 بـن  يعلـ  خانـه  و نبيـه  خانه ميان در كه يا كوچه اول در را 7يعل بن حسن قبر« 
  .»نمودم مشاهده دارد، قرار 7طالب ابي

   27	   #�7	   +�I	   :�+��7	   27	 ��c	 7	 ��` �: «كند يم نقل نجار ابن باز. ۳
�	  E�c� 	  27 	  �� ���@ !�O� G+1 !�d*
 { ��K 27 	  �� �@�� 8�� �*A#��" !*
  ��#$]  �� (��
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 منـزل  داخـل  در را خـود  خانـه  كـه  يموقع: شده نقل اهللاعبيد بن يعل بن حسن از« 
 نوشـته  جملـه  اين آن در كه نمود پيدا يسنگ قطعه كرد، يم خراب 7طالب ابي بن يعل


6? �< 1\�: «بود شده� .*  #£)«.  
 همسـرش  و 7حسـن  بـن  حسن كه است آمده 3فاطمه بيت تخريب مورد در. ۴
 تـرك  را حجره اين شدند، 3فاطمه حجره ترك به مجبور چون 7الحسين بنت فاطمه

*! "£#A)�( شدند منتقل 7طالب ابي بن يعل خانه به و نموده ��] (C� ��K 27  ����j.(183  
 و بيـت  بـر  عالوه 7مؤمنان امير كه شود يم معلوم آنها مشابه و يتاريخ متون اين از
 بود گرفته قرار بقيع ينزديك در كه داشت اختيار در نيز يديگر منزل مسجد، كنار حجره

 آن موقوفـات  و صـدقات  جـزء  هـا،  چشـمه  و باغـات  و امالك ساير همانند خانه اين و
 بـن  حسين و يمجتب امام فرزندانش به ترتيب به هم را خانه اين توليت كه بود حضرت

  184.بود فرموده مشخص را آن از يبردار بهره كيفيت و محول :يعل

  شد واقع خانه اين در كه يحوادث

 رسـول  جانگـداز  رحلت از پس بالفاصله كه يتاريخ مهم حوادث نگارنده، عقيده به
 در نـه  بـوده  منـزل  ايـن  در آنها همه است، پيوسته وقوعه ب يديگر از پس ييك 9خدا
  .مسجد كنار در و 3فاطمه بيت

 خانـه  بـه  هجـوم  ابـوبكر،  بيعـت  با مخالفت در انصار و مهاجرين از يا عده اجتماع
 و هـا  مالقـات  و 3زهـرا  حضرت نقاهت دوران ،185خانه آن درب احراق و اميرمؤمنان

 حضـرت  آن تشـييع  و تجهيـز  مراسـم  همچنـين  و افتاده اتفاق دوران اين در كه يحوادث
 يگـاه  ،يعقل اعتبار بر عالوه كه است شده واقع خانه اين در و بوده منزل اين به مربوط
  .العالم  اهللاو .كند يم ييدأت را عقيده و نظريه اين نيز يتاريخ قرائن و شواهد
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 ها  نوشت پي

 مـرور  بـا  گورسـتان  دو ايـن : گويد مي )۸۸۸، ص۳ج وفاءالوفا، (در:.ق   ه ۹۱۱ متوفاي سمهودي. ١
 .است مشخص و معلوم مدينه در آنها سمت ليكن و رفته بين از آنها آثار و متروك زمان

 .است شده واقع گذشته، هجرت از نيم و سال دو در وي وفات. ٢

 .است شده واقع هجري هشتم سال حجه ذي در وي وفات. ٣

 .اند شده دفن سرف در كه ميمونه و مكه در كه خديجه به جز. 4

 مياني بخش روحاء. گويند را زيارت و توجه محل ؛»اءرزو« و راحتي و انبساط جايگاه ؛»روحاء«. 5
 و گرفتـه  قرار آن در 9خدا رسول فرزند ابراهيم و مظعون بن عثمان قبر كه است محلي و بقيع
 �1\|: «فرمـود  مظعـون  بـن  عثمـان  دفـن  هنگـام  به كه بوده 9خدا رسول از تفأل و تسميه اين

 .۱۰۰، ص۱، جةالمدين تاريخ. »��#�[�]

 .۱۵۱المختار، ص مدينة في األخبار عمدة ؛۸۸۹، ص۳الوفا، ج وفاء ؛۱۵۲، ص۱ج ة،اخبارالمدين .6

 .شد خواهد روشن مطلب اين آينده صفحات در. ٧

 خديجـه  خـواهرش  و علـي  زيـدبن  به متعلق كه را اي خانه عبدالعزيز عمربن: گويد مي نجار ابن. ٨
 مقبـره  و داد قـرار  بقيـع  جـزء  و نمـود  تخريـب  و خريـداري  دينـار  پانصدو  هزار مبلغ به بود،

 .۱۵۶اخبار المدينة، ص. گرديد خطاب عمربن خاندان خصوصي

 .۱۰۱، ص۱شبه، ج ابن ،ةالمدين تاريخ. ٩

 .۵۲المختار، ص مدينة في األخبار عمدة ؛۱۰۱، ص۱، جةالمدين تاريخ. ١٠

 .۹۰۱، ص۳الوفا، ج وفاء ؛۱۰۵، ص۱، جةالمدين تاريخ. ١١

 همان.. ١٢

 .۹۰۱، ص۳الوفا، ج وفاء ؛۱۰۱، ص۱، جةالمدين تاريخ. ١٣

 .۹۰۱، ص۳الوفا، ج وفاء ؛۱۰۶، ص۱، جةالمدين تاريخ .14

 .است شده واقع هجرت ششم سال در قولي به بنا و چهارم سال در اسد بنت فاطمة وفات .15

 .۱۲۷، ص۱، جةالمدين تاريخ .16

 .۹۱۰، ص۳الوفا، ج وفاء. ١٧

 .۱۵۳األخبار، ص عمدة. ١٨

 همان.. ١٩
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 .۱۱۱، ص۱تاريخ المدينة، ج. ٢٠

 .۲۱۱الوري، ص اعالم ؛۱۹۲مفيد، ص ارشاد. ٢١

 .۱۵۳الرسول، ص مدينة اخبار. ٢٢

 .۲۶۰، ص۱العلوم، ج احياء. ٢٣

 .۱۶۹، ص۳الذهب، ج مروج. 24

 .۲۳۲همان، ص. 25

 ۲۹۷همان، ص. 26

 .داشت خواهيم يمستقل بحث ،آينده در عبداهللا دفن مورد در. ٢٧

 9خـدا  رسـول  وفـاي  بـا  يـاران  و صـحابه  از و بارز هاي شخصيت از انصاري مالك بن رافع. ٢٨
 دوم و اول عقبـه  بيعـت  در و نمـوده  مسـافرت  مكه به 9خدا رسول با بيعت براي او باشد مي

 و اقـوام  دعـوت  بـه  و مراجعـت  مدينـه  به قرآن، از سوره چند فراگرفتن از پس و گرديد حاضر
 احـد  جنگ در كه داشت حضور احد و بدر مهم جنگ دو در و شد مشغول اسالم به اش عشيره

، ةاسـدالغاب . شـد  سپرده خاك به نوفل آل خانه در و حمل مدينه به اش جنازه و رسيد شهادت به
 .۹۴۱، ص۳وفاءالوفا، ج ؛۴۹۹، ص۱صابة، جالا ؛۱۵۸، ص۲ج

 در شـركت  بـراي  كه وي. است انصار و صحابه از) ساعدي سهل پدر( ساعدي مالك بن سعد. ٢٩
 بـه  قـارط  بنـي  خانـه  كنار در را اش جنازه. رفت دنيا از و شد مريض گرديد مي آماده بدر جنگ
 وي سهم و نمود محسوب جنگ در كنندگان شركت عمالً از را او 9خدا رسول. سپردند خاك

 ؛۳۴، ص۲، جاالصـابة  ؛۲۸۹، ص۲، جةاسـدالغاب . داد تحويـل  فرزنـدانش  بـه  جنگـي  غنائم از را
 .۳۵، ص۲ستيعاب، جاال

 .۱۴۴الوري، ص اعالم. ٣٠

 .۱۵۸همان، ص. ٣١

 ةالمدينـ  اخبـار  از موجـود  نسخه در. ۱۵۷نجار، ص ابن ةالمدين اخبار ؛۸۹۰، ص۳الوفا، ج وفاء. ٣٢
�+ : «جمله#�!61� !�
 .ندارد وجود »���#� � 

 در عبداهللا قبر است محتمل »الصحابة من بالمدينة دفن فيمن النجابة عنوان« در رافعي نقل به بنا. ٣٣
 .باشد مكه
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 .۸۹۰، ص۳الوفا، ج وفاء .34

 ة،ماجـ  ابـن  سـنن  ؛۳۸۰۸ح المناقـب،  كتـاب  ؛۵ترمذي، ص سنن ؛۲۴۰۴ ح ،۴مسلم، ج صحيح .35
 .۱۱۵ ح مقدمه،

 .۳۳۱، ص۱احمد، ج مسند ؛۳۷۹۶ ح المناقب، كتاب ؛۵ترمذي، ج سنن. 36

 .۲۶، ص۲ ج و ۳۳۱، ص۱احمد، ج مسند ؛۳۸۱۵ ح المناقب، ؛۵ترمذي، ج سنن. ٣٧

 مـتن  و است آمده تطهير آيه تفسير ضمن در تفسير كتب در حديث چندين طي در مطلب اين. ٣٨
 نقـل  ۳۳۷، ص۱۶الميـزان، ج  در و ۱۹۹، ص۵المنثـور، ج  تفسيرالدر در كه احاديث اين از يكي
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 ابـن  سـنن  ؛۱۶۳، ص۵حنبل، ج احمدبن مسند ؛۴۱۶المالحم، ص و الفتن كتاب داود ابي سنن. ٣٩
 .۱۵۸، ص۳صحيحين، ج مستدرك ؛۳۹۵۸ ح الفتن، كتاب ،۲ماجه، ج

 مدينـه  در .ق   ه۱۴۵ رجب ماه در 7مجتبي حسن امام بن حسن بن عبداهللا بن محمد زكيه، نفس .40
 خـويش،  برادرزاده و وليعهد منصور. نمودند بيعت وي با يمن و مكه و شهر اين مردم و نمود قيام

 و نمـوده  غسـل  يـارانش  و محمـد . كرد اعزام مدينه به تن هزار شش همراه به را موسي بن عيسي
 بـه  تـا  گرفت در سختي جنگ عيسي نيروهاي و او ميان در و كردند معطر را خود و پوشيدند كفن

 شـهادت  بـه  شديد مقاومت از پس نقطه اين در همراهانش و زكيه نفس و شد كشيده زيت احجار
 در فاطمـه  دختـرش  و زينب خواهرش وسيله به پيكرش و فرستادند منصور نزد را او سر رسيدند،

 اعضـايش  از عضـوي  هـر  بـه  كه بود شده وارد زخم آنقدر وي بدن بر گويند مي. گرديد دفن بقيع
 رمضـان  مـاه  چهـاردهم  در زكيـه  نفـس  شهادت گرديد، مي جدا تنش از و متالشي زدند، مي دست
  . .ق   ه۱۴۵ سـال  حـوادث  كثير ابن تاريخ و اثير ابن كامل طبري تاريخ. پيوست به وقوع .ق ـ    ه۱۴۵

 .۱۳۵المنتهي، ص تتمة ؛۲۳۱الخواص، ص تذكرة ؛۱۶۱ن، صيالطالبي مقاتل

 بـن  حسـين  كـه  بود چنين فخ جنگ و مدينه سوي به مكه ميلي شش در است بياباني نام »فخ. «41
 اي عده و كرد قيام عباسي هادي خليفه ضد بر مدينه در است 7مجتبي امام فرزندان از كه علي

 نيروهـاي  بـا  فـخ  در كـه  نمودنـد  حركـت  مكه سوي به و بيعت وقت خليفه با مبارزه در وي با
 



 بقيع در آينه تاريخ  180

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 
 روز سه اجسادشان و فرستادند هادي نزد به را شهدا سرهاي رسيدند، شهادت به و درگير خليفه

 از هولناكتر كربال فاجعه از پس اند گفته كه اينجاست از و گرديد درندگان طعمه و ماند بيابان در
 ايـن  معـروف  ميـادين  از و مكـه  شهر جزء اخير هاي سال در فخ. است نگرديده واقع فخ حادثه
 معجـم . .ق  ه۱۶۹ سـال  حـوادث  كثيـر  ابـن  تاريخ و اثير ابن كامل طبري تاريخ. است شده شهر

 .۱۶۴المنتهي، ص تتمة ؛۲۴۰الخواص، ص تذكرة ؛۲۳۸، ص۴البلدان، ج

 .۲۹۰ن، صيالطالبي مقاتل .42

 .۵۳۴، ص۱كافي، ج اصول. 43

 كتـاب  ،۶مسـلم، ج  صحيح االحكام؛ كتاب و ستخالفاال باب الفتن كتاب ،۹بخاري، ج صحيح. 44
 .االمارة

 .است شده واقع .ق  ه۵۶ سال در وقاص ابي سعدبن مرگ. 45

، ۳الوفـا، ج  وفاء ؛۱۵۲االخبار، ص عمدة ؛۱۱۶، ص۱، جةالمدين تاريخ ؛۲۹۳، ص۲، جاسدالغابة .46
 .۸۹۹ص

 .است شده واقع .ق   ه۲۰ سال در[ بن حارث بن عبدالملطلب]  ابوسفيان مرگ .47

 شـود  واقـع  اي محلـه  هاي خانه وسط در كه را بنا و سقف بدون فضاي: گويد مي الموارد اقرب .48
 .گويند مي »قاعة«

 عمـدة  ؛۹۱۱، ص۳الوفـا، ج  وفـاء  ؛۱۲۷ص ،۱شبه، ج ابن ،ةالمدين تاريخ ؛۹۰، ص۴ج صابة،الا. 49
 .۱۵۶االخبار، ص

 .۱۲۷، ص۱المدينة، ج تاريخ .50

 .۱۲۶همان، ص. 51

 .۱۱۸، ص۱منزوي، ج النقي علي ترجمه به التقاسيم، احسن .52

ْيِهْم َمْسِجداً ( .53
َ
َت�ِخَذن� َعل

َ
ْمرِِهْم _

َ
َ̀ أ ُبوا 

َ
ِيَن َغل

�
R۲۱: كهف )قاَل ا. 

، ۳بيروت، ج دارالكتاب چاپ اثير، ابن ؛ كامل۱۴۳، ص۳بيروت، ج دارالقلم چاپ طبري، تاريخ .54
 .۹۱، ص۱۰ابوالفضل، ج ابراهيم محمد تحقيق به الحديد ابي ابن البالغة، نهج ؛ شرح۹۱ص

 ؛ دالئـل ۱۳۲، ص۱شـبه، ج  ابـن  المدينـة  ؛ تاريخ۳۹۸و  ۳۹۷صص، ۳حنبل، ج بن احمد مسند. 55
 .۵۰، ص۲، جة؛ اسدالغاب۹۳۹، ص۳الوفا، ج وفاء نقل به بيهقي النبوة
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ـ  ؛ تاريخ۹۱۴ و ۸۹۴ صص ،۳الوفا، ج وفاء نقل به زباله، ابن ،ةالمدين تاريخ .56 شـبه،   ابـن  ،ةالمدين

 .۳۸۷، ص۳، جة؛ اسدالغاب۱۵۲االخبار، ص ة؛ عمد۱۰۲ص ،۱ج

 .شود مراجعه نويسنده اين از صحيحين در سيري اول جلد به مطلب اين توضيح در .57

k#~ 7*+ ���_��¢  :است گرديده نقل 9خدا رسول از كه ساختگي هاي حديث اين از هايي نمونه .58
 ���� �f] 8���� !�L�_7� �(���" ¡� �=���� !� 8��� �A� 	�=�� 	
 �(5¥ � ��
d�� 	
؛ ۸۰، ص۳احمـد، ج  (مسـند . 


*��)، ۲۳۸الخلفا، ص تاريخ ¡� �=��� � ��*
 �(S*�� � ��*
بغـداد،   ؛ تـاريخ ۲۴۲الخلفـا، ص  (تاريخ .��5+` 
). ۳۳۴، ص۳صـحيحين، ج  (مسـتدرك .  ������� � �+] �� �
�#- � ����#�  \` �: ��(�-)، ۶۳، ص۱ج

 را عبـاس  هـم  و داده قـرار  تأييـد  مورد را عباسي خلفاي از تن سه هم خدا رسول ترتيب بدين
 .است نموده معرفي بيت اهل افراد همه از برتر

 و گرفـت  قرار منبر دوم پايه در علي بن داود آمد، بند زبانش خطبه، اولين ايراد به هنگام احسفّ .59

�: است اين اش خطبه جمالت از كه خواند خطبه وي بجاي Q�� �\1 Q�(�� +�  8(9� :�  u+�]� 0�Y 
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 .۲۳۹، ص۴البلدان، ج ؛ معجم۲۱۶، ص۱۶الحديد، ج ابي ابن البالغة، نهج شرح .60

 حسـن  بـن  عبداهللا فرزندان ابراهيم و محمد قيام با ۱۴۵ سال از علويان با منصور مخالفت زيرا .61
	 ��*S)� ^��: «اند گفته او درباره مورخان كه طوري هب گرديد علني p
 8�� ����Y ?�*�=�� E�  E��9����� � 

E�(6��� � �(O�^ ���  ��¨�%  � .۲۴۳الخلفا، ص تاريخ. ��[+�

 .۱۲۵و  ۱۲۴صص صفوي، دوره در شيعي حجاج: مقاله ،۴ ش ميقات، مجله .62

 عنـوان  به اشتباه روي از ظاهراً و صفحه هشت فاصله به را مجدالملك ابوالفضل دهخدا لغتنامه .63
 .است نموده معرفي وي كاتب گاهي و ملكشاه وزير گاهي مستقل شخص دو

 مشـهور  پادشـاهان  از ابـوالمظفر  بـه  مكني و الدين ركن به ملقب سلجوقي ملكشاه بن بركيارق .64
 .دهخدا لغتنامه: نگا. است سلسله اين از.ق.)   ه۴۹۸ـ  ۴۸۶( پادشاه چهارمين و سالجقه سلسله

 آنجاسـت  از و قـم  روستاهاي از براوستان: گويد مي حموي ياقوت. است براوستاني آن صحيح .65
 .رسيد قتل به .ق  ه۴۷۲ سال در كه بركيارق وزير مجدالملك

 مطلبـي  شوشـتري  نوراهللا قاضي مرحوم .۲۱۴، ص۸بيروت، ج العربي، دارالكتاب چاپ الكامل،. 66
 گـاه ايـن   آن باشـد،  مي سنت اهل نفر يك كشتن به مجدالملك بودن متهم بر دليل كه كند مي نقل
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 ارتبـاط  قتـل  ايـن  با هم شده ياد معمار قتل رسد مي نظر به. دهد مي قرار ترديد مورد را موضوع

 .است شده منعكس تاريخ در كه بوده اهميت داراي موضوع و داشته

 .است صفوي سالطين آثار از اطراف هاي ايوان ولي مجدالملك، آثار از قبه اين اصل .67

 .۴۵۸، ص۲المؤمنين، ج مجالس. 68

 .۱۱۹االحباب، ص هدية .69

 .۱۰۲همان، ص. ٧٠

 .۶۴اللبنانية، ج دارالكتاب چاپ جبير، ابن رحلة. ٧١

 .است آورده ۹۱۶، ص۳الوفا، ج وفاء در سمهودي را نجار ابن گفتار. ٧٢

 .۲۸۸، ص۱مغرب، ج فضالة مطبعة ،شرق علماء تحلية في المفرق تاج. ٧٣

 .۱۱۹بيروت، ص دارالتراث، چاپ بطوطه، ابن رحلة .74

 .۹۱۶، ص۳الوفا، ج وفاء .75

 .۲۸۳، ص۳المقدسة، ج العتبات موسوعة .76

 تـاريخ  فـي  رسـائل  عنـوان  به ايست مجموعه جزء كتاب اين. ۱۰ صفحه ةالمنور المدينة وصف. ٧٧
 .است شده منتشر رياض ةداراليمام منشورات طرف از ق.  ه۱۳۹۲ سال در كه المدينة

 .۴۲۶، ص۱الحرمين، ج مرآت. ٧٨

 .٩١۶، ص٣، جالوفا وفاء. ٧٩

 همان.. ٨٠

 .۴٢۴الخلفا، ص تاريخ. ٨١

 است. براوستاني مجدالملك شريف، حرم سه هر باني كه گرديد اشاره قبالً. ٨٢

 .١۵٣مكرمه، ص مكة الثقافه، مكتبة انتشارات از ،ةالمدين اخبار. ٨٣

 . ٢٨٩ و ٢٨٨ صص ،١، جمغرب ،ةفضال مطبعة چاپ مشرق، علماء تحلية في المفرق تاج .84

 .٩١۶، ص٣، جالوفا وفاء .85

 بـه  سـالگي  ٢۴ در .ق   ه١٢٢٣وي سلطان محمود ثاني سي امين سلطان عثماني اسـت كـه در سـال     .86
 .۴٢٢۵، ص۶تركي، ج االعالم قاموس:   نك. است رفته دنيا از ق.   ه١٢۵۵ سال در و رسيده سلطنت

 .١۴١تهران، ص ش، ١٣۶۶ علمي، مطبوعاتي چاپ ميرزا، فرهاد سفرنامه. ٨٧
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 .١۴١تهران، ص ميرزا، فرهاد سفرنامه. ٨٨

 .٢٢٧الحرمين، ص تحفة. ٨٩

 گرديـد،  متولد فراهان قراي از آهنگران قريه درق .  ه١٢۶۴ سال در فراهاني حسين محمد ميرزا. ٩٠
 .است شاه فتحعلي دوران خوشنويسان و شعرا از الكتاب ملك به معروف مهدي ميرزا پدرش

 چـاپ  شمسي ١٣۶٢وشش مسعود گلزاري در سال ك به) كتاب اين ٢٢٨ ص( فراهاني سفرنامه. ٩١
 .است شده

، الوفـا  وفـاء  در مطلب همين. ١۵٣مکة مكرمه، ص ،ةدارالثقاف مكتبة چاپ الرسول، مدينة اخبار. ٩٢
 .است آمده ٩١۶، ص٣ج

 .٩١۶، ص٣، جالوفا وفاء. ٩٣

 .است مصر پول واحد هجني جمع. 94

 .٢۵٧ين، صالحرم تحفة .95

ـ اوا در.ق.   ه ١٣١۵ سـال  در خـان  علـي  ميـرزا  الدولـه  امين .96  بـه  شـاه،  مظفرالـدين  سـلطنت  لي
 وي. رفـت  دنيـا  از ق.  ه١٣٢٢ سال در و گرديد عزل .ق  ه١٣١۶ سال در و رسيد وزيري نخست

خـويش بـه    زمان سرآمدان از نويسي ساده طرز و) نستعليق شكسته( جديد الخط رسم ايجاد در
الخـط وي،   اي از رسـم  او را به عنوان نمونه هرنامسف توان مي و. دهخدا نک: لغتنامهآيد.  شمار مي

 .است موجود ٢۵٣٣٣٧معرفي نمود كه در كتابخانه عمومي آيةاهللا العظمي مرعشي قم به شماره 

 .ناخوانا كلمه يك. ٩٧

 .ناخوانا كلمه يك. ٩٨

 .است شده چاپ مصر در ق.    ه١٣۴٣ سال در كتاب اين.  ۴٢٧، ص١، جالحرمين مرآت. ٩٩

 ارد.ند صفحه شماره سفرنامه اين الدوله. امين سفرنامه. ١٠٠

 .١۴٣ ص. ش ١٣۶۴ چاپ پرست، خدا اكبر علي تصحيح به الدوله سيف سفرنامه. ١٠١

 .گرديد مي تعيين عثماني حكام طرف از كه است مدينه امراي و سران ،»وكال« از وي منظور. ١٠٢

 .٢١٢الحرمين، ص تحفة. ١٠٣

 .١۴۴اللبنانية، ص دارالكتاب چاپ جبير، ابن رحلة .104

 .٢٨٩و  ٢٨٨صص ،١، جمغرب ةفضال مطبعة چاپ مشرق، علماء تحلية في المفرق تاج .105
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 وشته است.ن .ق   ه٧۵٧ سال در را كتاب اين وي. ١١٩، صبطوطة ابن رحله. 106

 .٩١۶، ص٣، جالوفا وفاء. ١٠٧

 .ق  ه١٣٢٩ سـال  در كه است ق.   ه١٣٢٧ سال حج سفرنامه كتاب اين.  ٢٣٧بتنوني، ص ةرحل. ١٠٨
 .است شده چاپ مصر در

 .١١٨، ص۵ شماره حج، ميقات مجله مدينه، توصيف. ١٠٩

 .١۴٠علمي، ص چاپ ميرزا، فرهاد سفرنامه. ١١٠

 .٢٢٨فراهاني، ص سفرنامه. ١١١

 .٢٢٨فراهاني، ص حسين ميرزا سفرنامه. ١١٢

 .٢٢٧الحرمين، ص ةتحف. ١١٣

 .١١٨ص، ۵ شماره حج، ميقات فصلنامه مدينه، توصيف .114

 .١۴٣سيف الدوله، ص سفرنامه .115

 ترديـد  قابل جهاتي از »است كرده نصب السلطنه امين را ضريح اين« كه السلطنه مخبر نوشته .116
 .٢٧٠السلطنه، ص مخبر سفرنامه:   نك ـ است

 .رض - مجلسي عالّمه - خزاعي دعبل تائية شرح. ١١٧

 .٩٠۶، ص٣، جالوفا وفاء. ١١٨

 و الجهـاد  كتـاب  مسـلم،  صـحيح  ؛٣٩٩٨زي، باب غزوه خيبـر، ح  المغا كتاب بخاري، صحيح. ١١٩
 .١٧۵٩ ح السير،

 .٣٧٩، ص۴ة، جصاباال حاشيه در مطبوع ستيعابالا. ١٢٠

 .٢١٠، ص۴٣، جبحاراالنوار. ١٢١

 .١۴۶مفيد، ص امالي. ١٢٢

 .١٨٣، ص۴٣، جبحاراالنوار. ١٢٣

بـه   آن، اطـراف  كشـي  نـرده  با مجدداً خانه اين ششم قرن از كه داد خواهيم توضيح آينده در .124
 آن مشخص شده است. طهومح و مجزّا مسجد از بينيم، مي امروز كه طوري

 .٣١١، ص١، جالرضا األخبار عيون. 125

 .۴۶١، ص١، جكافي اصول .126
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 .٣۶۵، ص٣، جمناقب. ١٢٧

 .١٩١، ص١٠٠، جبحاراألنوار. ١٢٨

ـ . اسـت  7صـادق  امـام  بـا  معاصـر  و سـنت  اهل علماي و محدثين از موسي بن عيسي. ١٢٩ : کن
 .التّهذيب تهذيب

 .١٩٢، ص١٠٠، جبحاراألنوار نقل به اإلسناد قرب. ١٣٠

 . ۶٢٣االعمال، ص اقبال. ١٣١

 .مسجد داخل اصلي محدوده و غربي. ١٣٢

 انضمام به است، شده نقل زيارات و ادعيه كتب در كه است معروف زيارت همان زيارت اين. ١٣٣
 .:معصومين از يك هر براي مخصوص صلوات

�� «: معروف زيارت.  ۵٧۴ـ   ۵٧٢صص ،٢، جغفاري اكبر علي تصحيح به ،ةالفقي اليحضره من .134
yyyV�6� `\��� :� V*R�
� ?*R�}« محمـد  طريـق  از االنواربحـار  مـزار  در مجلسـي  عالمه مرحوم را 

 صـدوق  مرحـوم  دسـت  بـه  منقـول،  زيـارت  اين البد. است نموده نقل 9باقر امام از عريضي،
 .است فرموده مناقشه آن سند در يا و نرسيده

 .٢۶٨األخبار، ص معاني. 135

 .۴۵٩مفيد، ص شيخ كنگره دبيرخانه طبع ،ةمقنع .136

 .٣۶۵، ص٣، جشهرآشوب ابن مناقب. ١٣٧

 .١۵٩الوري، ص اعالم. ١٣٨

 .٢٢۴اقبال، ص. ١٣٩

 .نموديم نقل ما كه است رواياتي از روايت سومين اين .140

 .۶٢٣اقبال، ص .141

 .١٨٨، ص۴٣االنوار، جبحار .142

 .١٩٣، ص١٠٠، جهمان .143

 همان. .144
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 ،وفاءالوفـا  در سـمهودي  و ١٠٧ و ١٠۶ صـص  ،١ج ة،در تاريخ المدين اين دو روايت را ابن شبه

 .اند نموده نقل ٩٠٢، ص٣ج

 درقيـد  ١٩٩ سـال  در و داشـته  هـم  تـأليفي  موضـوع  اين در كه است شناسي اولين مدينه وي .146
 ه است.بود حيات

 .١٠٨، ص١ة، جالمدين تاريخ .147

 .١٧۶، ص٢، جالخميس تاريخ .148

، ٣، جوفاءالوفا در سمهودي و ١٠۶ و ١٠۵ صص ،١ة، جالمدين تاريخ در شبه ابن را اقوال اين .149
 .اند نموده نقل ٩٠١ص

 .٩٠١، ص٣ج ،الوفا وفاء .150

 .١۵۴اخبار المدينة، ص. 151

 .١۵۴االخبار، ص عمدة .152

 .١۶٨تاريخ المدينة، ص من فصول خود كتاب در حافظ علي مانند .153

 .٩١٠ص، ٣، جوفاءالوفا ؛١٢٧، ص١تاريخ المدينة، ج .154

 و باشد مي) ٣۵۴ت در قرن چهارم (متوفاي سن اهل علماي و محدثان ينتر بزرگ از حبان ابن .155
 .آيد مي شمار به حديث هاي كتاب بهترين از او كتاب

 .١۵٣األخبار، ص عمدة .156

 گفتـار  ايـن : گويـد  مـي  .٩٠۵، ص٣ ج وفاءالوفـا  در سـمهودي  ؛٢٩٧، ص٣ ج الـذهب  مروج .157
 .باشد مي.ق.   ه ٣٣٢ سال به متعلّق مسعودي

 .١١٧، ص۵شماره  ،ميقات حج هتوصيف مدينه، به نقل از فصلنام .158

 . ۵۴ذخائرالعقبي، ص .159

 و كتابهـا  داراي و علمي هاي شخصيت از.ق.)   ه ۴۶٣ متوفي( مالكي قرطبي عبدالبر بن محمد .160
. اين كتاب باشد مي »األصحاب اسماء في ستيعاباال« ترين آنها معروف از است، متعددي تأليفات

ي، محدث و مفتـي  عالدين طبري مكي شاف در مصر چاپ شده است. محب» ةاإلصاب«در پاورقي 
 واقع ۶٩۴ يا ۶٧۴باشد، وفات وي در سال  مي» األحكام و ذخاير العقبي«حرم مكه، مؤلف كتاب 

 .است شده
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 .١٢٣، ص١تاريخ المدينة، ج .161

 . ٨٩۵، ص٣، جوفاءالوفا. 162

داراي گنبـد قـديمي و    و بقيـع  خـارج  در كـه  قبـر  دو ايـن .  ١۵۶الرسـول، ص  المدينة اخبار .163
اي بودند، پس از تخريب گنبدها با احداث ديواري به دور آنها، مشخص و مورد توجـه   جداگانه

بقيـع در داخـل بقيـع قـرار      هاي از زائران بودند ولي در اين چند سال اخير، به علت توسـع  عده
 ك اثري از آنها باقي نيست.گرفتند و اين

 . ٨٩٣، ص٣، جالوفا وفاء. 164

 .١۵٧ و ١۵٣صص  االخبار، عمدة. 165

 .٧٣المدينة، ص األخبار في الثمينة الدرة .166

 . ۴۶۶، ص٢، جالوفا وفاء .167

 .است بوده.ق   ه٩۶ تا ٨۶ از سال ده وي خالفت دوران .168

صـدمين سـال هجـري بـدرود     ي كـه در  يهـا  در شرح حال شخصيت االسالم تاريخ در ذهبي .169
 7و متـولّي موقوفـات اميرمؤمنـان    7پدرش امام مجتبي گويد: حسن وصي اند مي حيات گفته

و علّـت انتقـالش    3فاطمه هبوده. از اين گفتار ذهبي، شخصيت وي و علت سكونتش در حجر
كند كه وليد كتباً دستور داد كه به حسـن   گردد. و باز ذهبي نقل مي اميرمؤمنان معلوم مي هبه خان

اش  بن حسن يكصد تازيانه بزنند و يك روز تمام در معرض تماشاي مردم قرار دهند و در نامـه 
اي كـه   كلمات فرج را به او تعليم فرمـود تـا از توطئـه    7و امام سجاد» واهللا انا قاتله«آمده بود: 

 براي شكستن شخصيت وي طراحي شده بود، نجات يافت.

 .۴۶۶ص، ٢، جالوفا وفاء. ١٧٠

ريخ طبري و كامل ابن اثير و تـاريخ يعقـوبي و سـاير منـابع     تا در تاريخي، حادثه اين خالصه. ١٧١
 .است شده نقل .ق  ه٨٨، در حوادث سال ةتاريخي و مشروح آن در البداية و النهاي

 متر بوده است. ن شصت سانتيآ عرض و نيم و متر شش تقريباً ديوار اين ارتفاع. ١٧٢

 داشت، بيشتري توجه مذهبي اساسي مسائل به كه بود كساني از و مصر مقتدر سالطين از وي. ١٧٣
همـه عقايـد و مـذاهب فقهـي اهـل       وسيع، برنامه يك با .ق  ه۶۶۵ درسال توانست رو همين از

 .٣۴۴ص ،۲ج  ،مقريزيخطط  نک:سنت را به چهار مذهب معروف منحصر نمايد.
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تـاريخ   مـن  فصـول  و ۶٠۴، ص٢، جالوفـا  وفـاء  در ظاهر ملك وسيله به شبكه نصب جريان. 174

 .است آمده ١٢۶المدينة، ص

 .٧۶مدينةالرسول، ص اخبار .175

 .۴۶٩، ص٢، جالوفا وفاء .176

 .١٩٣، ص١٠٠االنوار، ج بحار. ١٧٧

 .٧٣١، ص٢ ج الوفا وفاء ؛٢۴٢ و ٢٣۵ صص ،١، جشبه ابن تاريخ نک: بيوت اين مورد در. ١٧٨

 .٨٨٩، ص٣، جالوفا وفاء ؛١۵١االخبار، ص عمدة ؛١۵٢نجار، ص ابن تاريخ. ١٧٩

 نقـل  در امانت و صداقت و نظر دقت رغم علي.  ۴۶٩، ص٢، جوفاءالوفا در سمهودي نقل به. ١٨٠
 نسـخه  در، است نموده نقل شبه ابن از وي را كه مطلب اين است، مورخان زبانزد كه سمهودي،

با بررسي مكرر به دسـت نيامـد و دليـل     -شبه در اختيار ماست  ابن تاريخ از كه - جلدي چهار
آن همان است كه مصحح اين كتاب در صفحات اول آن تذكر داده است كه نسـخه موجـود در   

 اختيار وي از نظر خط غيرخوانا و در مطالب و صفحاتش سقط فراوان وجود داشته است.

 . ۵۴، ص١اخبار المدينة، ج. ١٨١

 . ٩١٢، ص٣، جالوفا وفاء ؛١۵۵همان، ص. ١٨٢

 .۴۶۶، ص٢، جالوفا وفاء. ١٨٣

 آمـده  ٢٢٩ـ   ٢١٩صـص  ،١، جشبه ابن تاريخ مانند تاريخي، منابع در 7اميرمؤمنان موقوفات. 184
 تنظـيم  .ق  ه٣٩ سـال  األولـي  جمـادي  در كـه  را حضـرت  آن جالـب  نامه وقف متن او و است
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 سـنت،  اهـل  تاريخي منابع در حضرت آن باب احراق و 3زهرا فاطمه خانه به هجوم حادثه .185
، ١، جالسياسـة  و اإلمامـه . .ق  ه١۱حوادث سـال   ،ست. تاريخ طبريا آمده زير منابع در جمله از

 .١٢۶، ص٢، جيعقوبي تاريخ ؛۶۴، ص٣، جمصر چاپ عقدالفريد، ؛١١ص
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  حرم جناب ابراهيم فرزند رسول خدا
  
  
  

�م�  9.'ا  ر-,ل *�ز)' ا&ا%$# "��ب 
  حممدصادق جنمي

  ۸قات حج، ش يم

 رسـول  فرزنـد  ابراهيم و حرم بقعه شده، بيوهابيت تخر توسط بقيع که يها بقعه جمله از

افته اسـت. نگارنـده نخسـت بـه     ين بقعه نگارش يرامون ايرو پ شياست. نوشتار پ 9خدا

شناسـان و   نـه ياز مد ينه مطالبين زميپرداخته و در ا  ابراهيم جناب ضريح و حرم يچگونگ

گنبـد و   يم دارايرد کـه قبـر ابـراه   يـ گ مي جهيکند و سپس از گفتار آنان نت مي مورخان نقل

م از جمله ين در بقعه ابراهير مدفونيشان در ادامه به سايبوده است. ا ييبايح زيبارگاه و ضر

خ يبحـث از تـار   ،مقالـه  يپردازد. محور بعـد  مي عوف نعثمان بن مظعون و عبدالرحمن ب

مربوط به بقعه  يخيسنده پس از مباحث تاريم را برعهده دارد. نويح ابراهيبقعه و ضر يبنا

بـه   يم و عثمان بـن مظعـون پرداختـه و نگـاه    يجناب ابراه يوگرافيم، به بيح ابراهيو ضر

نـه  ين زميـ در ا 9و سنت رسول خـدا  9امبريکر آن دو توسط پين پيع و تدفييمراسم تش

ر بـه  يـ ز يمظعون را مطـرح کـرده و در قالـب محورهـا     شان ابتدا عثمان بنياکرده است. 

 رد و مظعـون  ، ابـن  مكـه  در مظعـون  بـن  پرداختـه اسـت: عثمـان    ين ويو تـدف  يوگرافيب

 بـن  عثمـان  مـرگ  در خـدا  رسـول  ، گريـه  مدينه در مظعون بن عثمان  مشركان،  يپناهندگ

حفظ اثر قبـر و ابقـاء نـام صـحابه،      در 9خدا رسول عمل و گفتار از يهاي ، نمونه مظعون

 يم از تولد تـا وفـات بررسـ   يابراه يوگرافي. پس از عثمان، ب مظعون ابن قبر بر سنگ نصب
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 ماريـه  تولد، انتقـال  اند: مراسم بين ترتيم بديت ابراهيشخص يبررس يشده است. محورها

 كنار در ماريه و 9خدا رسول ابراهيم، گريه به نسبت 9پيامبر مدينه، محبت از خارج به

 تكفين هنگام به 9خدا رسول گريه  ابراهيم،  پيكر ، غسل ابراهيم پيكر ، انتقال ابراهيم بستر

 و 9خـدا  رسول ، گريه دفن ، كيفيت ابراهيم بر 9خدا رسول ، نماز جنازه ، تشييع ابراهيم

 9خـدا  رسول ي، جلوگير ابراهيم قبر بر آب ريختن و سنگ قبر، نصب كنار در مسلمانان

  . يعقيدت و يفكر يها بدآموزي نفوذ از

 گرديـده  منهـدم  وهابيـان  وسـيله  بـه  بقيع داخل در كه ها هبارگا و گنبد و ها بقعه جمله از

 ايـن  از و. باشد يم 9خدا رسول فرزند ابراهيم جناب به متعلق حرم و بقعه ساختمان است،

 رسـول  القـدر  جليـل  صـحابه  مظعـون  بـن  عثمـان  قبر كنار در ابراهيم جناب پيكر كه جهت

 كـه  همانگونـه  بقعـه  اين. اند گرفته قرار هم كنار در قبر دو هر و شده سپرده خاك به 9خدا

  .شود يم داده نسبت هم مظعون بن عثمان به يگاه است، شده مشهور ابراهيم جناب بقعه به

   ابراهيم جناب ضريح و حرم يچگونگ

 هفـتم  قـرن  اوايـل  از ،يشناسـ  مدينـه  و تـاريخ  كتب در ابراهيم جناب حرم وضعيت

 آيـا  شـده،  ياد تاريخ از قبل يول است شده گفته سخن آن از مختلف مقاطع در و مطرح

 يمطلبـ  مورد اين در نه، يا است بوده ساختمان يداراالً اص و بوده شكل چه به بقعه اين

 دفـن  هنگام به 9خدا رسول كه ياهميت با و است مسلم آنچه يول ؛است نيامده بدست

 ميـان  در قبـر  دو ايـن  اسـت،  بـوده  قائـل  آنـان  قبـر  يبقا و حفظ يبرا بزرگوار، دو اين

 زيارت ،مسلمانان كه بوده يقبور از و احترام يدارا و مشخص تاريخ طول در مسلمانان

 فيوظا جزء و مستحب اعمال از ،يمذهب يها شخصيت ساير قبور همانند را قبر دو اين

 آنهـا  يرو در بـان  سـايه  و سقف ايجاد در و قبرها اصل حفظ در طبعاً و دانستند يم مهم

  .نمودند يم تالش
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!o  �: «گويد يم بقعه اين مورد در) .ق  ه۶۱۴ يمتوفا( جبير ابن p
�
pY ?�H� ���� n> p� J#1��_�� 
4�1�# � �	  �*��B9 � !�67 ?�� [���� «1 خـدا  رسـول  سالله قبر انس بن مالك قبر مقابل در 
 بطوطـه  ابـن  را جملـه  همـين  مشـابه . رنگ سفيد است يگنبد قبر اين يرو در و است

  2.است نموده ذكر) .ق   ه۷۵۶م( ديگر جهانگرد

 ائمه ضريح استحكام و يزيباي كه آن از پس ابراهيم جناب ضريح مورد در جبير ابن
 وتـرين   بـديع  امـا  چـوب  از ضريح اين اصل: كه كند يم توصيف بيان اين با را :بقيع

 ترسـيم  آن بر مس جنس از برجسته. ينقاش و ظرافت و فن نظر از است  نمونه زيباترين
 و زيبـاتر  هرچـه  را آن ينمـا  كـه  شده تعبيه آن در شكلترين  جالب به يهاي يميخكوب و

  .است نموده جالبتر
 بـه  نيـز  9پيـامبر  فرزند ابراهيم قبر« ؛  B�*��«3	 � ��f�� >� 4�1�# 1\� 7; �: «گويد يم

  ».تاس شكل همين
 ضـريح  و بقعـه  از نيـز ) .ق  ه۶۴۳ يمتوفـا ( شناس مدينه نجار ابن جبير، ابن از پس

�6	 � ��B�*�� � !�67 ?  	 � #�4�1 �< �: «گويد يم چنين و نموده ياد ابراهيم جناب ~4.»�9  
  .»باشد يم ساج چوب از يضريح و گنبد يدارا 9پيامبر فرزند ابراهيم قبر« 

: گويـد  يمـ  بقعه اين ساختمان كيفيت در) .ق  ه۷۴۱ يمتوفا( يمطر احمد بن محمد
»� !�67 ?�� �5�" ���% 	
 ?5A ?6���� � (1 �("+
 +*7 �*A �w/7 	  �(�W
 �� :� !*7«.5  

 يهـاي  شـبكه  بقعه، اين يجنوب سمت ديوار در و است يگنبد ابراهيم بقعه يرو در« 
  .»است شده دفن مظعون بن عثمان قبر كنار در او و دارد وجود
 زمـان  در ضريح و بقعه اين كه شود يم معلوم) .ق  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود گفتار از

 انـد؛  نمـوده  ياد يو از قبل شناسان  مدينه ديگر و يمطر كه بوده يشكل همان به نيز يو

�� � (1 XS6���� � ��c	 �O >�. 7; �<| �« :گويد يم او زيرا 0� ��+A +5�f�� 2����� � { 
�\1 ��+®� ���%«.6  
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 بـه  چسـبيده  ضريح اين و است عباس و 7حسن) ضريح( همانند ابراهيم) ضريح(
  .دارد وجود يهاي شبكه ،ديوار اين در و حرم يجنوب ديوار

 خـود  كتاب در و نموده زيارت را مدينه.ق   ه۱۲۵۵ سال در كه يمرند اسماعيل سيد
 9خـدا  رسـول  حضـرت  پسر ابراهيم حضرت قبه ديگر و كند يم ياد چنين بقعه اين از

  7.دارد ضريح يك كه است
 شـمار  در اسـت،  نمـوده  حـج  سـفر  .ق  ه۱۳۰۵ سـال  در كـه  هـم  شـيرازي  الصدر نايب

 تركـي  شـعر  چند آن در سر بر 9النبي بن ابراهيم بقعه و: گويد مي بقيع در موجود هاي بقعه
  8.»ابراهيم رسل سلطان شهزاده: «شود مي نقل است فارسي كه آن مصرع يك و است

 قبـل  سال بيست تقريباً و .ق  ه۱۳۲۵ سال در بار آخرين يبرا كه پاشا رفعت ابراهيم
: بـرد  يمـ  نـام  چنـين  بقعه اين از نموده، زيارت را بقيع حجاز، در يمذهب آثار تخريب از
 بقيـع؛  در موجـود  هـاي  هبارگا و گنبد همه از 7يعل بن حسن و عباس بارگاه و گنبد«

  9».تاس تر مرتفع و تر بزرگ و... ابراهيم گنبد مانند
 چهـاردهم  قـرن  تـا  هفـتم  قـرن  از نويسندگان و مورخان اين گفتار از آنچه: خالصه

 و 9خدا رسول پاك سالله ابراهيم جناب شريف قبر كه است اين آمد، دست هب يهجر
 سـاير  هماننـد  حضرت؛ آن ياران و ها صحابه باوفاترين از ييك مظعون بن عثمان جناب

 جنـاب  قبـر  و است بوده بارگاه و گنبد و بقعه يدارا بقيع در 9اسالم پيامبر اقوام قبور
 ايـن  يجنـوب  سـمت  در و :بقيع ائمه ضريح همانند ضريح زيباترين يدارا كه ابراهيم

 بود شده تعبيه نيز يهاي شبكه ديوار از سمت اين در و گرفته قرار ديوار به متصل و بقعه
  .گردد يم حفظ شبكه اين وسيلهه ب حرم داخل با زايرين ارتباط كه

 مدينـه  بـه  جهان مختلف نقاط از تاريخ طول در كه حجاج و زائرين توجه باألخره و
 اثـر  در اگر و گشت يم منعطف مبارك قبر و شريف بقعه اين به شدند، يم مشرف منوره
 از طبعـاً  نداشـت،  وجـود  حـرم  ايـن  داخل به شدن وارد امكان زائرين، ازدحام و كثرت
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 دعـا  به محل اين در و زيارت را 9خدا رسول فرزند قبر شبكه، مقابل از و حرم بيرون
  .پرداختند يم متعال خداوند با نياز و راز و

 ييكـ : رسـد  يمـ  نظر به يضرور موضوع دو تذكر شريف حرم اين مورد در اينك و
  .بارگاه و بقعه اين يبنا تاريخ بيان يدوم و محل اين در مدفونين ساير يمعرف

   ابراهيم بقعه در مدفونين ساير

 در و فرموديـد  مالحظـه  شناسـان  مدينـه  و مورخـان  از يبعض گفتار در كه يطوره ب
 دو هـر  و مظعون بن عثمان قبر كنار در ابراهيم جناب قبر رسيد، خواهيم آن به نيز آينده
 وجود ،مظعون بن عثمان قبر بر عالوه مورخان از يبعض يول. داشتند قرار گنبد يك زير
 قبـر  جملـه  از انـد؛  كـرده  گـزارش  بقعـه  ايـن  در نيـز  را صـحابه  از ديگـر  يتعـداد  قبـر 

  .عوف بن عبدالرحمان
ــن ــ ضــمن در نجــار اب ــ يروايت ــد يم ــا آخــرين در عايشــه: «گوي ــدگ يروزه  يزن

 در كنـد  وصـيت  توانـد  يمـ  تمايـل  صورت در كه داد پيام يو بر عوف، بن عبدالرحمان
 كـه  ايـن  از گذشـته « :گفـت  پيام اين پاسخ در عوف ابن شود، دفن 9پيامبر حرم داخل

 مضـيقه  در شـدن،  دفن بوسيله را عايشه يزندگ محل و 9خدا رسول خانه خواهم ينم
 رود، دنيـا  از جلـوتر  مـا  از يـك  هـر  كـه  دارم يپيمان مظعون بن عثمان با من ،دهم قرار
  ».دشو سپرده خاك به او جوار در هم يدوم

 ابـن  ماننـد  هـم  عـوف  ابـن  قبر بنابراين،: «گويد يم روايت اين نقل از پس نجار ابن
  10.»دارد قرار او بقعه داخل در ابراهيم قبر كنار در ،مظعون

   زراره بن اسعد قبر

 بـن  عثمـان  و ابـراهيم  جنـاب  بقعـه  بـه  اشـاره  از پس يازدهم قرن يعلما از يعباس
 تـن  چنـد  قبر شخصيت، دو اين قبر از غير بقعه اين در كنند يم نقل و: «گويد يم مظعون



 بقيع در آينه تاريخ  194

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 بـن  سـعد  يديگـر  و زراره بـن  اسـعد  آنهـا  از ييكـ . اسـت  شـده  واقع صحابه از ديگر
 محـل  ايـن  در و منتقـل  مدينه به اش جنازه و گفت حيات بدرود عقيق در كه اصوقّ ياب
 خنـيس  و مسـعود  بـن  اهللاعبد و عوف بن عبدالرحمن قبر همچنين و شد سپرده خاك هب

  11.»است گرديده واقع ابراهيم جناب حرم داخل در يسهم حذافه بن
 و: «گويـد  يمـ  شـده،  يـاد  پنجگانه افراد ذكر از پس اخير قرن مؤلفان از 12حافظ يعل

 حـرم  داخـل  در و محـل  ايـن  در نيـز  اسد بنت فاطمه قبر مورخان، از يبعض تأييد بنابر
  13.»است شده واقع ابراهيم

 در: «گويـد  مـي  است زيسته مي عباسي از قبل قرن يك كه معروف شناس مدينه سمهودي
 خـورد  مـي  چشـم  به جديد قبر دو شكل او، حرم داخل در و ابراهيم جناب قبر شمال طرف

  .»اند ننموده ياد قبر دو اين از وي از بعد شناسان مدينه از هيچيك نه و نجار ابن نه كه
 قبـر : گوينـد  يمـ  مورخـان  نموديم، اشارهالً قب كه همانگونه: «كند يم اضافه يسمهود

 طبـق  هـم  عـوف  بـن  عبـدالرحمان  و گرفتـه  قرار مظعون بن عثمان قبر كنار در ابراهيم
 صـحابه  دو ايـن  است مناسب لذا و است شده سپرده خاك هب مكان اين در خود وصيت

  14.»شوند زيارت محل اين در ابراهيم مانند نيز
 از عوف، ابن و مظعون ابن جزه ب ،يو عقيده به كه شود يم ظاهر يسمهود گفتار از

 از يبعضـ  كـه  صحابه از تن چند و است نشده دفن ابراهيم بقعه داخل در يكس صحابه
 سـپرده  خاك هب او بقعه داخل در و ابراهيم مجاورت در كه اند، نموده ياد آنها از مورخان

  .»دارد قرار آن، داخل در نه و بقعه، خارج در يول او مجاورت در آنان قبر اند، شده

   ضريح و بقعه يبنا تاريخ

 و هفـتم  قرن اوايل از ابراهيم جناب ضريح و حرم ساختمان قبالً آورديم، كه همانگونه
 آنچه از و ضريح و حرم اين موجود وضع از هم او و است شده مطرح جبير ابن وسيله به

 وسـيله  بـه  و تاريخ چه در ضريح و بقعه همان آيا اما است؛ نموده ياد بوده آن شاهد خود
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 چـه  بـه  اول هـاي  قرن طول در و بنا اين از قبل حرم اين همچنين و شده ساخته كسي چه
 نـدارد  وجـود  صـريحي  مطلـب  مـورد  اين در مورخان و نويسندگان گفتار در بوده، شكل

 تـوان  مـي  شيعه بزرگان از بعضي تصريح و آنان گفتار در موجود قرائن و شواهد از وليكن
  .نمود نظر اظهار ضريح و بقعه اين باني به نسبت و تقريبي تاريخ مورد در

 ائمـه  حـرم  سـاختمان  باني را مجدالملك آنكه از پس شوشتري نوراهللا قاضي عالمه مرحوم
 چنـين  سـنت  اهـل  كـه  را مظعـون  بـن  عثمـان  طاق چهار و: «گويد مي كند، مي معرفي :بقيع

 امـام  و كـاظم  موسـي  امـام  مشـهد  و اسـت  كـرده  بنا او است، عفان بن عثمان مقام كه پندارند،
 عبـدالعظيم  سـيد  مشـهد  و اسـت  نمـوده  بنـا  او هم را بغداد در قريش مقابر در 8تقي محمد
  15.»است او آثار از :فاطمي اشراف و علوي سادات مشاهير از آن غير و ري در حسني

   ابراهيم جناب ضريح

 شـناس  مدينه يسمهود و معروف جهانگرد جبير ابن فرموديد، مالحظه كه يطوره ب
 و مشابهت به ابراهيم ضريح يمعرف و :بقيع ائمه ضريح از توصيف ضمن در مشهور،

 تام شباهت نشانگر كه تشبيه، و گفتار اين و اند نموده تأكيد و تكيه دو، آن بودن قرين هم
 دو ايـن  در موجـود  خطـوط  و نقـوش  و ظرافـت  و استحكام و اوليه مواد و يفن نظر از

 يـك  نظـر  زير و زمان يك در آنها كه باشد يم هم حقيقت اين يگويا طبعاً است ضريح
  .اند شده ساخته كار استاد يك دست به و صنعتكار

 موضـوع  سـه  ،ابـراهيم  جنـاب  ضريح و حرم ساختمان با ارتباط در خالصه طوره ب
  :است توجه قابل

 بوده مجدالملك وسيله به :بقيع ائمه ضريح شدن ساخته و بارگاه و گنبد ايجاد. ۱
  .شد داده توضيح خود محل در كه

 وسـيله  بـه  نيـز  ابـراهيم  جنـاب  حـرم  كـه  كند يم تصريح يشوشتر اهللانور يقاض. ۲
  .است شده ساخته مجدالملك
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  .است داشته وجود ضريح دو ميان در كه يهاي شباهت خرهباال و. ۳
 جنـاب  ضـريح  يبـان  كه نمود يگير نتيجه چنين توان يم مطلب سه اين مجموع از و

 اسـت  يبراوسـتان  مجدالملك ،:بقيع ائمه ضريح و حرم مانند و او حرم مانند ابراهيم،
  .است شده ساخته يهجر پنجم قرن اواخر در كه

  ابراهيم و مظعون ابن تدفين در 9اهللا رسول سنت

 مظعـون  بن عثمان و ابراهيم جناب قبر و بارگاه و بقعه تاريخ مورد در آنچه بود اين
  .داديم قرار ارجمند خوانندگان اختيار در و است رسيده ما دست هب

 جنبـه  از تـر،  جالـب  و حسـاس  نكته و مهم موضوع شخصيت، دو اين مورد در يول
 و تشـييع  كيفيـت  در حضرت آن روش به توجه و 9خدا رسولسنت  بهتوجه  تاريخ،
 تدفين مورد در بزرگوار آن يعمل سنت ياجرا در ياسالم احكام فراگرفتن و آنها تدفين

 معنويـت  و قداسـت  از كـه  آنان مخصوصاً مسلمانان همه به نسبت آن، از پس مراسم و
 آن يصـحابگ  افتخـار  يـا  و يخـانوادگ  پيونـد  9خـدا  رسـول  با و برخوردارند يبيشتر

؛ باشند يم قرآن و اسالم به ارزنده خدمات يدارا كه يكسان همچنين و دارند را حضرت
 بـه  و مسـتقيم  دستوره ب ابراهيم و مظعون ابن تدفين و تشييع مراسم كه است مسلّم زيرا

 از بخـش  ايـن  حضـرت  آن حقيقـت  در و گرفتـه  انجام 9خدا رسول شخص مباشرت
 تعليم مراسم دو اين در يهمگان برنامه و درس عنوانه بالً عم را خويش آيين دستورات

 فـرا  يدينـ  يهـا  برنامـه  ساير همانند را درس اين موظّفند مسلمانان تمام و است فرموده
مـا ( كـه  سـازند  يعملـ  و اجـرا  را او دسـتور  و يپيرو 9خدا رسول سنت از و گيرند

  .)آتاُكُم الر�ُسوُل فَُخُذوهُ َو ما نَهاُكْم َقْنُه فَاْغَتُهوا
 داشـته  يمرور كه كند يم ايجاب يجاودان سنت اين توضيح و يعمل برنامه اين بيان

 پيكـر  تدفين و تشييع مراسم بر ينگاه و ابراهيم جناب و مظعون ابن يبيوگراف به باشيم
  .است گرديده نقل يتاريخ و يحديث منابع در كه آنچنان بزرگوار؛ شخصيت دو اين پاك
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   مكه در مظعون بن عثمان

 و اســالم در ســابقين از ابوســائب اش كنيــه مظعــون، بــن عثمــان بــزرگ؛ صــحابي

 را اسـالم  و گفتـه  لبيـك  9پيـامبر  توحيـد  ينـدا  بـه  مكه در كه است فرد چهاردهمين

 از دفـاع  كـه  اسـت  بـوده  يكسـان  از و مبارز و مجاهد مسلمانان از ييك و است پذيرفته

 و وظـايف  رأس در را 9خـدا  رسـول   شـخص  از حمايـت  در يفداكار و اسالم حريم

  .است داده قرار خويش يزندگ يها برنامه

 9خدا رسول با يرضاع يبرادر و اخوت افتخار يو مورخان، از يبعض گفته به بنا

 فشـار  اثـر  در) الهجرتين هاجر( كه است ها مسلمان از عده آن از او و است داشته هم را

. بـود  مدينـه  به مهاجرين جزء هم و نمود شركت حبشه به هجرت در هم مكه، مشركين

 بـر  9خـدا  رسـول  طرف از حبشه مهاجرين يسرپرست ،مورخان از يبعض گفتار طبق و

  .بود شده محول يو

   مشركان يپناهندگ رد و مظعون ابن

 ،مغيـره  بـن  وليـد  پنـاه  و جوار در كه اين با ،حبشه از مراجعت در مظعون بن عثمان

   بـود  امـان  در مشـركان  اذيـت  و ايـذاء  از و گرفـت  قرار مكه مشرك سرشناسان از ييك

 و شـرك  تحقير و اسالم عظمت و استقالل اعالن و مسلمانان ساير با يهماهنگ يبرا اما

 جانانـه  را آن خطرنـاك  آثـار  و عواقـب  تمام و نمود اعالن مردود را او جوار يپرست بت

 دوسـت  زيـرا  گردم؛ يم خارج تو جوار از اينك من: «گفت چنين وليد به و گرديد پذيرا

   وليـد  از و نباشـم  يكسـ  پنـاه  در خـدا،  بجـز  ديگـر،  مسـلمانان  و 9پيامبر همانند دارم

   يو همـراه  بـه  رو ايـن  از شـود،  اعـالن  مكـه  مـردم  ميـان  در موضـوع  اين كه خواست

 وليـد  پنـاه  از را خـويش  شـدن  خـارج  قريش سران ميان در و گرديد مسجدالحرام وارد

  16.نمود اعالن
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   مدينه در مظعون بن عثمان

 زاهـد  و عابـد  يـاران  از ييكـ  كه اين از گذشته مدينه، به هجرت از پس مظعون ابن
 آن يـاران  ديگـر  از كـه  بـود  صحابه از نفر چند از ييك ،آمد يم حساب هب 9خدا رسول

  .بودند تر معروف ،سايرين ميان در لحاظ اين از و آشناتر احكام به نسبت حضرت
 حتـي  گرفت تصميم كه رسيد اينجا به ،يزندگ ذيلذا از يدور و زهد در مظعون ابن

 يخـوددار  نيـز  همسـرش  بـا  معاشـرت  از رو اين از كند، ترك نيز را مباحات از يبعض
 و منع عمل اين از را او حضرت آن برد، 9خدا رسول نزد به شكايت او همسر. ورزيد

  .فرمود تشويق فرزند و زن به نسبت وظايف انجام به
 شعارش و زد ينم شراب به لب نيز يجاهل دوران در كه بود يكسان جزء مظعون ابن

 ديگـران  تمسـخر  موجـب  و زايـل  را عقل كه يچيز به هيچگاه عاقل شخص: «بود اين
  .»شود ينم نزديك ،گردد يم

 از يدور و گنـاه  با مبارزه يبرا گرفتند تصميم كه است صحابه از تن چند جزء او و
 ايـن  در و ببرنـد  بـين  از يكلّـ طور  به را خود يجنس غريزه و »اخصاء« را خود معصيت،

���: «فرمـود  9خـدا  رسـول  و گرديدنـد  مواجه 9خدا رسول مخالفت با نيز مورد 	� � 
�(�W
 V�67 G( �S��  � �j�" J#=¯«است يجنس غريزه شكننده كه گرفتن روزه باد تو بر« ؛«.  
 بـدر  جنـگ  در كـه  اسـت  صـحابه  نفـر  سيزده و يكصد از بدريون جزء مظعون ابن
  .است افزوده ديگرش افتخارات بر را يخودگذشتگ از و افتخار اين و جسته شركت

 شده معرفي خودگذشتگي از و تقوا و زهد و فضيلت الگوي و معيار وي به هرحال،

*�  E	 GH���� ;�7 �w/�7: «است آمده مقدسه ناحيه زيارت در لذا و استi���<
� � p9 r� �B 
�w/7   	 �(�W
«.17  

   مظعون بن عثمان مرگ در 9خدا رسول گريه

 شـركت  بـدر  در جنـگ  كـه  آن از پس هجرت، دوم سال حجه ذي در مظعون بن عثمان
  18.شد سپرده بخاك بقيع در كه مهاجرين، از است اول كسي او و گفت حيات بدرود نمود،
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   اثيـر  ابـن  و) .ق   ه۴۶۳ متوفـاي ( عبـدالبر  ابـن  جملـه  از نويسـان  حـال  شرح و مورخان
 بـن  عثمـان  مـرگ  هنگام به 9خدا رسول كه اند نموده نقل عباس ابن از) .ق   ه۶۳۰ متوفاي(

 اشـك  برداشـت  سـر  چون گذاشت، او صورت به صورت بود، نشسته وي بالين در مظعون،
 سـر  چـون  گذاشت او صورت به صورت باردومين  و بود زده حلقه حضرت آن ديدگان در

 نالـه  صداي بار سومين و بود مشهود حاضرين همه براي حضرت آن اندوه و اشك برداشت
  19.دادند سر شيون و گريه ،منظره اين ديدن با حاضرين و گرديد بلند حضرت آن شيون و

   مظعون ابن يپيشان بر 9خدا رسول بوسه

 شـده  روايـت  21عايشـه  از سـنت  اهل منابع در و 20 7صادق امام از شيعه منابع در
 اشـك  كـه  يحـال  در مظعـون،  ابـن  تكفـين  و تغسـيل  از پـس  9خـدا  رسول كه است

�=^ !�6x	 � ��� w6"« زد بوسه او يپيشان بر ،ريخت يم p� 8(�9� :� E�  !��*�7«22 مسـند  در 
���x �: �9)8 ��� : «است شده نقل چنين عايشه گفتار طبقات و حنبل بن احمد p� �w/�7 	�  

�(�W
 � (1 ,.�
 8�� .�Y#" ¢(
K B�*�� ���C ;7  �+� �w/7 	  �(�W
«.23  
 رسول كه آيد يم دست هب وضوح به مورخان و محدثان گفتار از نكته اين همچنين و
 قـول  با بود، زنده حضرت آن تا بعدها و مظعون ابن پيكر دفن و مرگ هنگامه ب 9خدا

 القـدر  جليـل  صـحابي  ايـن  نـام  ابقاي و قبر اثر حفظ بر كردارش و گفتار با و عملش و
 يبـرا  و زنـده  را او يـاد  و گرديد يم حاضر يو تربت سر بر و فرمود يم تأكيد و توصيه

  .نمود يم درخواست رحمت نزول و درجه ياعال متعال خداوند از يو
  مورد اين در 9خدا رسول عمل و گفتار از هايي نمونه

W���  �(	 K� �w/�7"*�)�: «فرمـود  چنـين  مظعـون،  ابن مرگ هنگامه ب 9اسالم پيامبر 

������  	�� �*�  ��=69 4�*" Q6��� �*=69 �w/7 	  �(�W
«.24  
  �	 O Q6���� D���S�� �w/�7��4: «نمود تكرار نيز او پيكر دفن هنگامه ب را جمله اين و

�(�W
«.25  
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W�  �(	 �c� �*=6�  D��S�� �w/7)|: «فرمود ابراهيم عزيزش فرزند مرگ به هنگام و«.26  
 از پـس  و ابـراهيم  دفن هنگامه ب مخصوصاً »صالح سلف« كلمه تكرار و يكارگيره ب

ـ  مظعـون  ابـن  ياد بايد كه است اين بر تأكيد مظعون ابن وفات از سال هشت گذشت ه ب
 و زنـده  9خـدا  رسـول  فداكار صحابه از يا نمونه و صالح گذشتگان از ييادگار عنوان
  .نگردد محو ها خاطره از او خاطره و نام و بماند جاويد

   مظعون ابن قبر بر سنگ نصب

 مبـاركش  دسـت  با 9خدا رسول گرديد، دفن مظعون بن عثمان پيكر كه اين از پس
 نيـز  خـويش  عمـل  ايـن  بـا  و نصب يو قبر بر عالمت و نشانه عنوانه ب را يسنگ قطعه

  .فرمود مشخص هميشه يبرا را او قبر و زنده را او ياد گفتارش همانند
 قبـر  9خـدا  رسـول  27.»�B��*��9 |>� #$R  � ��^ |��d �467 �: «گويد يم عبدالبر ابن
 از او هم و. نمود يم زيارت را قبر اين هميشه و فرمود مشخص يسنگ قطعه با را عثمان
�9! 7*+ [$#��  �: �9)8 ")§�« :كند يم نقل چنين رافع بن اهللاعبيدY� � 8��� �\�1 ��*@#"«.28 

  29.است نموده نقل هم طبقات در سعد ابن را جمله همين
  �	 K �w/�7"�	 ��� �9: ��9)8 ��� : «كنـد  يم نقل 7اميرالمؤمنين از اإلسالم دعائم در
�(�W
 �7K #$R  !�§(" +*7 �Y� |>� � 8�� �(��  �wp6 p7 	"+�� !��� B� �#�«.30  
�  �<| �A 8(9� :�9 ;7 �Y�� �: «گويد يم الكامل تاريخ در�#$]  �?
H7 |>��«.31  

 بـر  را يسـنگ  قطعـه  9خـدا  رسول كه اين و موضوع اصل نقل ضمن در يسمهود
 و كنـد  يمـ  اشـاره  نيـز  قبـر  بـه  سـنگ،  ايـن  كيفيت به نمود نصب مظعون ابن قبر يرو
 يسـنگ  هـاون  يك پايين قسمت بلكه يمعمول سنگ قطعه نه سنگ قطعه اين: «گويد يم

 قبـر  بـر  را آن 9خـدا  رسـول  بـودن،  اسـتفاده  قابـل  غير و شدن شكسته از پس كه بود

�5#�� �9=� �9: �9)8 "$��« نمود نصب مظعون بن عثمان ?�
H7 ;�7 |>��« گـاه   آن
�  �A3 E����6�V*6: «فرمود�
�
�«.32  
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  قبر سنگ اين سرگذشت

 آن عملكـرد  بـود  ايـن  و مظعـون  بـن  عثمـان  مورد در 9خدا رسول گفتار بود اين
 آن بـر  يعالمت تا او قبر يرو بر قبر سنگ نمودن نصب و يو تدفين مراسم در حضرت

 و نماينـد  احتـرام  و ادب عرض صاحبش به نسبت و بشناسند را آن آيندگان و باشد قبر
  .بدارند زنده ،سرمشق عنوانه ب را او خاطره
 داشت قرار قبر اين يرو رب سفيان ياب بن معاوية خالفت دوران تا سنگ قطعه اين و

 ايـن  وسـيله  به 9خدا رسول ارشاد و دستور طبق مسلمانان و 9خدا رسول صحابه و
 ؛شـتافتند  يم زيارتش به حضرت آن خود مانند و شناختند يم را مظعون ابن قبر عالمت،

 داد دسـتور  گرفـت،  دسـت  به را مدينه امارت حكم بن مروان كه معاويه دوران در يول
ـ  و برداشـتند  مظعـون  بـن  عثمـان  قبـر  از را سنگ  قطعه اين و عالمت اين  قبـر  يرو رب

��)� ��:: «گفت يم مروان. نمودند نصب عفان بن عثمان ;7 >� �w/7 	  �(�W
 #�$] 
�#�� يعالمتـ  مظعـون  بن عثمان قبر رب كه نيست قبول قابل من يبرا سوگند بخدا« ؛» ! 
  .»شود شناخته آن با و باشد

 سرشـناس  افراد كه بود اعتراض مورد و زننده آنچنان يعموم افكار نظر از عمل اين
 دسـت  با كه را يسنگ قطعه چرا: «گفتند مروان به و نمودند مخالفت اظهار نيز اميه يبن از

ـ  بود، شده نصب 9خدا رسول ـ  ؛»ينمـود  منتقـل  ديگـر  يجـا  هب  ايـن  بـه  مـروان  يول
 عثمان آن كند يم فرق چه! فعثمان عثمان :گفت آنان پاسخ در و نكرد يتوجه ها اعتراض


�: «گفت چنين يگاه و عثمان اين يا� :�� T� .�
� H" K#� ايـن  از پـس  سـوگند  خدا به »
  33.نيست برگشت قابل مكان تغيير

   وفات تا تولد از ابراهيم

 و زهـد  از يا برجسـته  نكـات  و مظعـون  بن عثمان يزندگ تاريخ از ياجمال بود اين
 و مـرگ  دربـاره  ينكـات  همچنين و شرك و كفر برابر در او استقامت و مبارزه و عبادت
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 بزرگوار آن گريه و جليل صحابي اين از 9خدا رسول تجليل و احترام و تدفين مراسم
  .او پيكر كنار در

 محبت و عاطفه و تولد از نكاتي و 9خدا رسول فرزند جناب بيوگرافي از اجمالي اينك و
 و ماهه شانزده طفل اين تدفين و انتقال چگونگي و عزيزش فرزند اين به نسبت 9خدا رسول
  .9پيامبر دردانه اين دفن به هنگام و پيكر كنار در سايرين و 9خدا رسول گريه

  تولد مراسم

 اي نامـه  فرمود، مراجعت  حديبيه جنگ از كه هجري ششم سال ذيقعده در 9خدا رسول
 ارسـال  اسـكندريه  پادشـاه  مقـوقس  به بلتعه ابي بن حاطب نام به اصحابش از يكي وسيله به

 مقـوقس . بـود  فراخوانـده  اسالم قبول و توحيد به را او نامه اين در 9خدا رسول كه داشت
 آن پيـك  و 9خدا رسول نامه به نسبت را كامل ادب و احترام ولي نپذيرفت را اسالم گرچه

 استشـمام  نيكـي  و خيـر  عطـر  ،پيام اين از گفت نامه دريافت هنگام و نمود مراعات حضرت
 همـراه  به و بماند محفوظ عاج از صندوقي ميان در 9خدا رسول نامه داد دستور و شود مي

 بودنـد  برخـوردار  زيبـايي  از و خواهر دو هر كه سيرين و ماريه نام به كنيز دو نامه اين پاسخ
 مدينـه  بـه  ورود از پس خواهر دو اين. نمود ارسال 9خدا رسول محضر به ديگر هداياي با

 زنـان  جـزء  تاريخ در و گرويدند اسالم آيين به 9خدا رسول شخص هدايت و دعوت طبق
 سـيرين  و داشـت  نگـه  خود براي را ماريه 9خدا رسول. شوند مي شناخته بافضيلت و مؤمنه

 نـام  بـه  شـد  فرزنـدي  داراي سيرين از حسان. نمود اهدا معروف شاعر ثابت بن حسان به را
  34.باشند مي پسرخاله 9پيامبر فرزند ابراهيم با كه عبدالرحمان

   مدينه از خارج به ماريه انتقال

 به حضرت آن همسران از يبعض 9خدا رسول خانه به ماريه ورود اول يروزها از
 آنـان  يبـرا  وارد تـازه  و جـوان  يبانو اين تحمل و كردند يم نگاه حسادت چشم با يو



 203  9حرم جناب ابراهيم فرزند رسول خدا

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 ينـاراحت  اظهـار  و شـديدتر  حالـت  اين ،يو در حمل اثر شدن ظاهر با .نمود يم سخت
 داخل در و همسران ميان در توازن حفظ يبرا 9خدا رسول كه يطوره ب گرديد؛ بيشتر

 يا العـاده  فـوق  محبـت  و عالقه رغم يعل را ماريه كه ديدند اين در را مصلحت زندگيش
 رو ايـن  از .سـازند  جـدا  همسـرانش  سـاير  از و منتقل مدينه خارج به داشتند يو به كه

ـ  قبيلـه  ميـان  در و 9پيـامبر  به متعلق كه يبستان ميان در ماريه  ينزديكـ  در و مـازن  يبن
 35ابـراهيم  ام مشـربه  نـام  بـه  بعـدها  محل اين كه شد داده اسكان داشت قرار قبا مسجد
  .شد متولّد محل اين در ابراهيم ماه چند از پس و گرديد مشهور

 �:, ����O 8(�9] ��� �: «اند نموده نقل چنين مورخان را مدينه از خارج به ماريه انتقال
 �+�%�� 	5�67 E] vb� �5*
 حسـد  ماريـه  بـه  نسـبت  9پيامبر همسران از يبعض ؛36»��)�+ 

  .شد فرزند يدارا كهگاه  آن مخصوصاً ورزيدند
 زيـرا  سـاخت؛  دور زنـدگيش  محيط از را ماريه 9خدا پيامبر: «كند مي نقل طبقات صاحب

  37.عايشه مثل نه اما ورزيدند حسد آنان و بود سخت حضرت آن همسران براي ويتحمل 
 9خـدا  رسـول  كه است شده نقل عايشه خود از تاريخ، كتب ساير و طبقات در باز

 شـبيه  مـن  بـه  چقدر طفل اين ببين عايشه: «فرمود آورده، من نزد به را ابراهيم روز يك
 »اسـت  چـاق  و) مـن  ماننـد ( سـفيد  چقدر :فرمود ندارد، تو به يشباهت هيچ گفتم »است
  38.شود يم سفيد و چاق بخورد گوسفند شير كه يطفل گفتم
 يسـلم  و گرديـد  متولـد  مشـربه  محل در و مازن يبن قبيله ميان در ابراهيم هرحاله ب

 به را ابراهيم والدت مژده كه يكس اولين لذا و گرفت عهده به را او يماماي رافعابو همسر
 هديـه  يو هب يمژدگان عنوانه ب يغالم حضرت آن و بود رافعابو ،رسانيد 9خدا رسول
 بـه  يشخص و نمود عقيقه يگوسفند ابراهيم والدت هفتم روز در 9خدا رسول. فرمود

 مسـاكين  بـه  نقـره  موها وزن به 9پيامبر دستور هب و تراشيد را يو سر يمو ابوهند نام
 را فرزنـد  اين 9خدا پيامبر روز همين در و. گرديد دفن خاك داخل در سپس. شد داده
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 و ابـراهيم  ابـا  يـا  عليك السالم: گفت و شد نازل من بر جبرئيل: «فرمود و ناميد ابراهيم
  39.نمودم انتخاب يو بر را ابراهيم جدم نام هم من

 9خـدا  رسول كه نمودند درخواست انصار همسران از يك هر ابراهيم تولد از پس
 همديگر رب مورد اين در و نمايد محول يو به را ابراهيم به دادن شير و يپرستار وظيفه
 ابوسـيف  همسـر  بـرده  ام نـام  بـه  يبـانوي  نصـيب  افتخار اين باألخره جستند، يم سبقت
 ينزديكـ  در و مـازن  يبن محله همان در داشت يآهنگر شغل كه ابويوسف خانه. گرديد
 حضـور  بـه  و مشـربه  در ماريـه  نـزد  بـه  را ابراهيم ام و بود گرفته قرار ابراهيم ام مشربه
 يگـاه  و گردانـد  يبرمـ  اش خانـه  به آنان ديدار از پس و برد يم مدينه در 9خدا رسول
  40.رفت يم برده ام خانه به فرزندش ديدن يبرا شخصاً 9خدا رسول

   ابراهيم به نسبت 9پيامبر محبت

 از مهربـانتر  فرزنـد  بـه  نسبت من: «گويد يم 9خدا رسول خدمتگزار مالك بن انس
 نمـود،  يم يپرستار را ابراهيم برده ام كه يهنگام به زيرا ام؛ نديده را يكس 9خدا رسول

 بغـل  در را ابـراهيم  و رفـت  يمـ  او خانـه  بـه  دور، فاصـله  ايـن  با 9خدا رسول يگاه
 رسـول  كـه  روز يـك  و داد يمـ  تحويـل  اش دايـه  بـه  سپس بوسيد، يم را او و گرفت يم

 خانـه  به چون كردم، حركت او همراه به نيز من داشت، را برده ام خانه قصد باز 9خدا
 را او و شـدم  خانه وارد سرعت به من. است دود از پر او خانه ديدم رسيديم، ابويوسف

 كـوره  و كشـيد  كـار  از دسـت  عجلـه  بـا  هـم  او سـاختم،  مطلع 9خدا رسول ورود از
ـ  نسـازد  آزرده را حضـرت  آن خانـه،  يفضا دود تا نمود تعطيل را يآهنگر  رسـول  يول

  .چسبانيد سينه به و گرفت بغل در را فرزندش و گرديد وارد وضع همين با 9خدا

   ابراهيم بستر كنار در ماريه و 9خدا رسول گريه

 دهـم  سـال  االول ربيـع   يازدهم شنبه سه روز در و شد مريض برده ام خانه در ابراهيم
 يحـديث  منـابع  در. رفـت  دنيـا  از بود، ماهه شانزده يقول به بنا و ماهه هيجده كه يهجر



 205  9حرم جناب ابراهيم فرزند رسول خدا

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 رسـول  بـود،  نـزع  حـال  در كـه گـاه   آن و يو عمر آخر دقايق در: است شده نقل متعدد
 گرديـد  يمـ  يجار صورتشه ب شاشک كه يحال در و بود نشسته بسترش كنار در 9خدا


�: «فرمود چنين+C E��� � �d�s ��6��� � 8(��O  �� ��
 °#�� g �#��� � ��O� V�  ��� 4�1�#� � 
�(�O�dR�«گـويم  ينمـ  حق يرضا جزه ب يچيز و است گريان چشم و اندوهناك قلبم« ؛ 

  41».ماندوهناكي شديداً فراقت در اينك ابراهيم يا
» ...العـين  تـدمع : «فرمـود  كه آن از پس حضرت آن كه است آمده يديگر حديث در

 �) �: «نمود اضافه هم را جمله اين !�O� +7� vK�) � +7� �
��A � �� #��ª� X�]  ����  8
�O+A(� V�67 �� 4�1�# � +%� 	
 �O+A� � �O� V  �(O�dR�«يهمگـان  و حـق  وعده مرگ اگر« ؛ 

 ايـن  از بـيش  فراقـت،  در ما اندوه شوند، ملحق پيشينيان به پسينيان نبود قرار اگر و نبود
  42».ماندوهناكي شديداً فراقت در حال عين در و شد يم

 �7*�� "=�§�.: «اسـت  آمده چنين نموده، نقل را آن متن داود ابي كه ديگري حديث در باز
8(9� :�9 8��" !� +�9 �
 ?�\1 8��9 � �j� ?F� �5�§� :� { g(6� 	
 [��f� � w��O� 4]#�� :� 	�
 

|K��7 [�F#��«43گريـه  ايـن  اهللا رسـول  يـا : كرد عرض سعد شد، جاري 9پيامبر اشك چون ؛ 
 دهـد  مي قرار خواهد مي كه كساني دل در خداوند كه است عاطفه و رحمت اين فرمود چرا؟

  ».باشد رحم دلشان در كه كند مي رحم آنها بر خويش بندگان از خداوند و
 مـرگ  هنگـام  بـه  كـه  كند يم نقل سيرين مادرش از ثابت بن حسان بن عبدالرحمان

 امـا  كرديم يم گريه شيون و ناله با اينكه با بوديم كنارش در ماريه خواهرم و من ابراهيم
 فريـاد  و شـيون  از او مرگ از پس يول آمد ينم عمل به مخالفت 9خدا رسول يسو از


� ���w�6^ .R) � �O� B«. نمود ينه كردن �O�5*� w6" M�
 �O�j 	7 ¡��S��z.44  

   ابراهيم پيكر انتقال

ـ  مدينـه  خارج در مازن يبن محله در كه ابراهيم مرگ از پس  بـه  پيوسـت،  وقـوع ه ب
: فرمـود  حضرت آن بسپاريم؟ خاكش به كجا در نَدفَنُه؟؛ اين كردند عرض 9خدا رسول
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»|(�c� �*=6�  D��S�� �w/7 	  �(�W
 يبـرا  ماهـه  شـانزده  طفـل  پيكر دستور اين طبق 45».
  .گرديد منتقل مدينه به بقيع در يخاكسپار


	 �F �: «كند يم نقل گونه بدين طبقات در را ابراهيم جسد انتقال كيفيت .�   �G� |K#  
;7 #�  .شد حمل مدينه به يكوچك تابوت ميان در برده ام خانه از و 46؛»(,> �

 و صـغير  سرير يعل حمل و: «است نموده نقل را جمله همين مشابه نيز استيعاب در
 و نقـل  از يجزئيـات  بـه  معروف مورخ و مفسر كثير ابن يول 47»9رسول اهللا عليه يصلّ

  �	   2�7�� � 8(9� :�9 ±	 � C 4�1�#)} ��: «گويد يم او دارد، اشاره ابراهيم جنازه تشييع
�� ���@ ²�� ! �
� ?���
 ?�_���� � B1 { ? N
 !6�R" 27 { q=9 � !6F E  !�+� ;�7 �#�=�� 4�� 

[�A !  0� 8(9� :�9.«48  
ـ  و) صـغير  تـابوت ( چـوبين  يا صـندوقچه  ميـان  در ابراهيم جسد انتقال بنابراين، ه ب

  .است گرفته انجام بوده، اسب بر سوار كه يحال در 7اميرمؤمنان وسيله

   ابراهيم پيكر غسل

ـ  49.داد غسـل  برده ام پرستارش و مرضعه را ابراهيم پيكر عبدالبر، ابن نقل به بنا  يول
 در و. اسـت  گرفته انجام عباس  بن فضل وسيله به يو غسل مراسم كه است اين مشهور

 را آن يچگونگ و بودند نشسته يا گوشه در عباس عمويش و 9خدا رسول مراسم اين
  �����A«.50 ������ � �: �9)8 � ���7  	 "�� ��6!« كردند يم نظاره

   ابراهيم تكفين هنگام به 9999خدا رسول گريه

 رسـول  رفـت  دنيـا  از ابـراهيم  چـون  كند يم نقل مالك بن انس از ماجه ابن سنن در
 را او بـار  آخـرين  يبرا تا نپيچيد كفن بر: «فرمود يو جسد كردن كفن هنگام به 9خدا

A�+�C)|( نمـود  گريه و شد خم جنازهي رو و نشست او كنار درگاه  آن ببينم، { !�O�=^� 
 ²�]#WO� !��� |�CU" ��OU" !�67 � �� .(51  
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 زيرا است؛ شده نقل يتر جالب توضيح با كثير ابن تاريخ در 9خدا رسول گريه اين
�: «است نموده اضافه نيز را جمله اين او��" ��] g#_§� |��c � |��*A«9خدا رسول 52؛ 

 تكـان  گريـه  شـدت  از حضـرت  آن يها شانه و چانه كه نمود يم گريه چنان آن 9خدا
  ».دخور يم

   جنازه تشييع

 ",��6!: «گويد يم و كند يم اشاره ابراهيم جنازه تشييع به يا جمله ضمن در كثير ابن
� !*=^ � ~#� !  � ~#� !�
 تغسيل مراسم از پس كه است اين نشانگر جمله اين 53»��*��� 
 جنـازه  سـر  پشـت  در نيز مردم اند داده حركت بقيع يسو به را جسد كهگاه  آن تكفين و
 جنـازه  تشـييع  در حضـرت  آن خود همانند و درآمده حركت به 9خدا رسول همراه به

  .اند نموده شركت ابراهيم

   ابراهيم بر 9خدا رسول نماز

 جنـازه  بـر  9خـدا  رسول: «گويد يم شده، نقل عايشه از داودابو سنن در كه يروايت
 سـاير  و ابـوداود  خـود  كـه  يديگر روايات مضمون يول 54».تاس نخوانده نماز ابراهيم
 9اكـرم  پيـامبر  كه است اين اند، آورده يتاريخ و يحديث منابع در و مورخان و محدثان

 سـپس  و آورده يبجـا  ميت نماز بزرگ اشخاص همانند ابراهيم صغيرش فرزند پيكر بر
  55.است سپرده خاك به


�M ��: «است شده نقل چنين حديث اين ماجه ابن سنن در 4�1�# � 	(�;�  �: ��9)8   
!�67 8(9� :� � 8�� �� !�  ���§#
 { ?*®�«.  

 ���: «است گرديده تعيين نيز نماز اين اقامه محل داود، ياب سنن در يحديث ضمن در
M�
 4�1�# � 	  B�*��9  �; p)  r!n� p6 p7 8(9� :� { +7����.«56  

 � *�! �7; �9: ��9)8 (;� « كه كند يم نقل ياوف ياب ابن از يابويعل مسند از كثير ابن
.�6)� !=6� � >^ !�67  ��� ��«.57  



 بقيع در آينه تاريخ  208

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

   دفن كيفيت

 را قبـر  كـف  و شـد  قبر وارد 7اميرمؤمنان ،ابراهيم دفن هنگام به گويد يم كثير ابن

��. «نمود دفن را جسد و آماده p+p"  �27 { |>� ��] �(9 !�67 � *"K!yz58  

 زيـد  بـن  اسامة و عباس بن فضل است، آمده استيعاب و طبقات در كه ديگري نقل به ولي

�9
? � ��K { |>� (1 � � #�4�1 ��� ���7  	 ��=�� ���  ���: «اند شده قبر وارد هم با� 	  +�b«.59  
 بـا  عبـاس  بـن  فضـل اول  مرحلـه  در كـه  باشد درست مطلب دو هر رسد يم نظر به

 جسـد  دفن و قبر يساز آماده در شخصاً 7اميرمؤمنان آخر مرحله در و اسامه يهمكار
 شـيعه  منـابع  از يبعضـ  در كـه  است يمطلب مؤيد كثير ابن نقل و. اند نموده اقدام ابراهيم

 بـه  او را ابراهيم صورت است داده دستور 7مؤمنان امير به 9خدا رسول كه شده نقل
  .بگذارد خاك

  قبر كنار در مسلمانان و 9خدا رسول گريه

 9خـدا  رسـول  گريه سومين از ابراهيم دفن مراسم بيان ضمن در كثير ابن تاريخ در

 موجـب  بزرگـوار  آن گريـه  و اندوه و حزن مرحله، اين در كه است آمده ميان به سخن

 بلنـد  يصدا با قبر كنار در و گرديده دفن مراسم در كننده شركت مسلمانان شديد اندوه

 محـزون  قلبمـان  و گريـان  چشممان« :است فرموده مجدداً حضرت آن و اند نموده گريه

 فراقـت  در ابـراهيم  يا اينـك  و آوريم ينم زبان بر خداست خشم موجب كه يچيز يول

9)8  ��( »هستيم محزون شديداً� :� � ��  �(�6��� !�(] ��] �=C�� M(S�� 4� 8�� �
+�C 
E��� � �ds �6��� � 8(�O �
 ��,� g#�� � � �O� V�67 �� 4�1�# � �(O�dR�(.60  

) ماريـه  خـواهر ( سـيرين  مـادرم  كـه  كنـد  يمـ  نقـل  هم ثابت بن حسان عبدالرحمان

 گريه از هم يكس و كردم يم گريه و بودم قبر كنار در من ابراهيم دفن هنگام به گفت يم

�*�O� B� � |+*7 |>� � -�5 �: (نمود ينم ممانعت من +]�.(61  
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   ابراهيم قبر بر آب ريختن و سنگ نصب

 چيـده  قبـر  داخـل  در كـه  هـا  خشـت  ميـان  در ابراهيم دفن هنگام به 9خدا رسول
 آن ميـان  در كـه  داد جفـار  بـه  يكلـوخ  قطعـه  شخصاً و فرمود مشاهده يشكاف شود يم

�: «فرمودگاه  آن بدهد، قرار ها خشت �j� � �³C� ��=*C ��5�*��� #��C E�7 B�c�« از پـس  و 
 مبـاركش  دسـت  بـا  و برداشـت  را آن ديد يسنگ قطعه آن، از يا گوشه در قبر پوشانيدن

� "�T� ��7� 4^+�]� !�*���6: «فرمود چنين و نمود هموار و تسطيح را قبر خاكH��7 !��O�" ��} 
;�� �=O g��S��y «سـپس  و ريختنـد  قبر يرو بر و آوردند يآب مشك داد دستورگاه  آن  
  .نمود نصب ابراهيم قبر يباال بر عالمت عنوانه ب يسنگ

�9: �9)8 �
#: «كند مي نقل طبقات صاحب #$R  �§(" +*7 |>� ¤�� ;7 |>� [���«.62  
 رسـول  ابـراهيم  دفـن  هنگـام  به: كند مي نقل چنين ديگر جاي در آب ريختن مورد در

 آب مشـك  يـك  هسـت  كسـي : «فرمود مراسم اين در كنندگان شركت به خطاب 9خدا
 »ابراهيم قبر روي بريز: «فرمود حضرت آن نمود، حاضر آبي مشك انصار از يكي »بياورد؟

)8��9 	
 +]Y �U� |>�  [�
 C�"� �A� 	
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   عقيدتي ـ فكري هاي بدآموزي نفوذ از 9خدا رسول جلوگيري

 يك پيوست وقوعه ب هم آفتاب كسوف اتفاقاً ،رفت دنيا از ابراهيم كه يروز همان در
 خـود  ميـان  در و دانسـته  مـرتبط  او فوت حادثه با را موضوع اين ،اطالع يب افراد از عده

 كـه  بـزرگ  مصـيبت  ايـن  اثـر  در و ابراهيم مرگ جهت به كسوف اين كه نمودند مطرح
 سمع به مطلب اين چون است، آمده وجود به گرديده مسلمانان و 9خدا رسول متوجه
 و نمـود  يسـخنران  مسـجد  ميان در آيات نماز اقامه از پس ،رسيد 9خدا رسول مبارك

 از و داد قـرار  انتقاد مورد و تخطئه را موهوم و يانحراف فكر اين و اساس يب موضوع اين
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 در يمطـالب  ضمن در و فرمود يجلوگير يعقيدت يفكر يها بدآموزي نفوذ از طريق اين
 و كسـوف  و هسـتند  خداونـد  آيـات  از مـاه  و آفتـاب : «داشـت  اظهـار  چنين ،زمينه اين

  »است دقيق نظم و حساب يرو هم آنها در خسوف
 و گـردد  ينمـ  واقع بزرگ هاي شخصيت ولو اشخاص يزندگ و مرگ اثر در هيچگاه

 عزيـز  فرزند ابراهيم حق در ولو را يفكر انحراف اين و باطل تصور اين مسلمانان نبايد
  .دهند راه خود به حضرت آن دردانه و 9خدا پيامبر

 تـاريخي  و حـديثي  منـابع  در مختلف اسناد با و مضامين با اهللا رسول هدايت و گفتار اين
��)��f�� ;7 +57 8(�9� :� G ^�=.: «است آمده چنين حديث يك متن در. است شده نقل 
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 و شده اشاره مورد اين در حضرت آن يعموم يسخنران به يديگر حديث متن در و
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 ها  نوشت پي

 .١۴۴جبير، ص ابن ة،رحل. ١

 .١١٩بطوطه، ص ابن رحلة. ٢

 .١۴۴جبير، ص ابن ،ةرحل. ٣

 .١۵۵اخبار المدينة، ص .4

 . ۴۶قاهره، ص چاپ الهجرة، دار معالم من الهجرة انسته بما التعريف .5

 .٩١٨، ص٣، جالوفا وفاء .6

 .١١٨، ص۵ شماره حج، ميقات فصلنامه نقل به مدينه توصيف. ٧

 .٢٣٠شيرازي، ص الصدر نايب سفرنامه. ٨

 . ۴٢۶، ص١، جلحرمينا مرآت. ٩

 .١۵۶الرسول، ص مدينة اخبار. ١٠

 .١۵٢المختار، ص مدينة في االخبار عمدة. ١١

 .١۶٩، صةالمنور المدينة تاريخ من فصول. ١٢

 .شود مراجعه ايم داده توضيح را احتمال اين بودن مردود بقيع، ائمه حرم تاريخ بحث در. ١٣

 .٩١٩، ص٣، جء الوفاوفا .14

 .۴۵٨، ص٢، جالمؤمنين مجالس. 15

   ؛٨۵، ص٣، جســـتيعاباال ؛۴۶۴، ص٢ة، جصـــاباال ؛٢٨۶، ص١، جق ٣ســعد،   ابـــن طبقــات  .16
 .هجرت دوم سال حوادث ذهبي، اإلسالم تاريخ

   ؛٨٧، ص٣، جســـتيعاباال ؛۴۶۴، ص٢ة، جصـــاباال ؛٣٨۶، ص٣ة، جاســـدالغاب از تلخـــيص. ١٧
 . ۵٧ ،۵۶، ص٢، جكافي فروع ؛٢۴٩، ص٢، جالمقال تنقيح

 .باشد مي زراره بن اسعد است شده دفن بقيع در انصار از كه كسي اولين و. ١٨

 .٣٨٣ص ،٣، جةبالغا اسد ؛٨٧، ص٣، جستيعاباال. ١٩

 .٢۴٩، ص٢تنقيح المقال، ج ؛٧٣ و ٧٢ صص ،١كافي، ج فروع االموات؛ احكام ،١الفقية، ج اليحضره من. ٢٠

 .٨۵، ص٣، جستيعاباال ؛٩٩۴ ح الجنائز، كتاب ترمذي سنن. ٢١

 ؛٣٨٧، ص٣ة، جاسـدالغاب  ؛١٠٠، ص١، جشـبه  ابـن  المدينة، تاريخ ؛١٧٩، ص٢، جداود ابي سنن. ٢٢
 .٢۴٩، ص٢، جالمقال تنقيح ؛٨۵، ص٣، جستيعابالا

 



 بقيع در آينه تاريخ  212

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 
 . ٢٨٨، ص١ق  ،٣، جطبقات ؛٢٠۶ و ۵۶ و ۵۵ صص ،۶، جحنبل بن احمد مسند. ٢٣

، المقـال  تنقـيح  ؛٣٨٧، ص٣ة، جاسـدالغاب  ؛٨۵، ص٣، جيعابستالا ؛١٠٠، ص١تاريخ المدينة، ج .24
 .٢۴٩، ص٢ج

 همان.. 25

 همان. .26

 . ٨۵، ص٣، جستيعابالا. ٢٧

 همان.. ٢٨

 .٢٨٩ص، ١ ق ،٣، جطبقات. ٢٩

 .٢٢، ص٨٢، جاالنوار بحار. ٣٠

 .٩٨ و ٩٧ صص ،٢، جالكامل. ٣١

 .٩١۴، ص٣، جالوفا وفاء. ٣٢

 و ٨٩۴ صـص  ،٣، جالوفـا  وفـاء  نقـل از:  بـه  زباله، ابن ،ةالمدين تاريخ ؛٣٨٧، ص٣اسد الغابة، ج. ٣٣
 .١۵٢االخبار، ص عمدة ؛١٠٢، ص١، جشبه ابن ،ةالمدين تاريخ ؛٩١۴

 .٣٠٧، ص۵ة، جالنهاي و البداية ؛٣٨، ص١اسد الغابة، ج ؛٨۶، ص١ ق ،١، جسعد ابن طبقات .34

سمت شرقي مسجد قبا واقع است. بـه مناسـبت نمـاز خوانـدن      كيلومتري دو در ابراهيم ام مشربه .35
در اين محل تبديل به مسجد گرديده و مورخان اين مسجد را جزء مساجد اطـراف   9رسول خدا

متعلق به آن، تخريب و به صورت گورسـتاني   هاند و اينك اين مسجد و محوط مدينه معرفي نموده
جهت ساكنين آن منطقه درآمده، با ديواري مرتفع و قفل بزرگي بر درب آهني آن كـه هـيچ زائـري    

 .نمودم مشاهده ق.    ه١۴١٣قعده  حوطه شود. اين وضع را اينجانب در ذينتواند وارد اين م

، اثيـر  ابـن  كامل ؛٨٧، ص٢، جيعقوبي ؛٣٠۴، ص۵ة، جوالنهاي ةالبداي ؛۶٨، ص١ ق ،١، جطبقات. 36
 .١٨۶، ص٢ج
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 . ٨٧، ص١ ق ،١، جطبقات. ٣٩

 . ٣٩، ص١اسدالغابة، ج ؛۴٣، ص١، جستيعابالا همان؛. 40

 صـحيح  ؛١٢۴١ حـديث  الجنائز، كتاب ،١، جبخاري صحيح در: حديثي منابع از حديث دو اين .41
 ابـي  سـنن  ؛١۵٨٩ ح الجنـائز،  كتـاب  ،١، جماجه ابن سنن ؛٢٣١۵ ح الفضائل، كتاب ،٢، جمسلم
 تـاريخي  منابع از و. ١٩۴، ص٣، جاحمد مسند الميت؛ علي البكاء باب الجنائز، كتاب ،٢، جداود

 ،١، جسـعد  ابن طبقات در و شده نقل ،٣٩، ص١، جةغاباسدال ؛۴۴، ص١، جستيعاباال رجالي: و
 .است گرديده نقل متعدد مضامين با روايت ده طي در ٨٩ و ٨٨ صص ،١ ق

 .٢۴، ص١، جاستيعاب ؛٣٩، ص١اسدالغابة، ج ؛٩٢، ص١ ق ،١، جسعد ابن طبقات. 42

 البكاء علي الميت. باب الجنائز، كتاب داود، ابي سنن .43

 .٢۴، ص١، جاستيعاب ؛٣٩، ص١اسدالغابة، ج ؛٩٢، ص١ ق ،١، جسعد ابن طبقات .44

   ؛٣٨٧، ص٣ة، جاســـدالغاب ؛٨۵، ص٣، جســـتيعابالا ؛١٠٠شـــبه، ص ابـــن المدينـــة، تـــاريخ .45
 .٢۴٩، ص٢، جالمقال تنقيح

 .٩٢، ص١ ق ،١، جطبقات .46

 .۴٣، ص١، جستيعابالا .47

 .٣١١، ص۴۵ة، جوالنهاي البداية .48

 .۴٣، ص١، جستيعابالا .49

 .۴٠، ص١ة، جاسدالغاب ؛٩٢، ص١ ق ،١، جطبقات .50

 .١۴٧۵ ح الجنائز، كتاب ماجه، ابن سنن. 51

 .٣١٠، ص۵، جوالنهاية البداية. 52

 .٣١١صهمان،  .53

 .الطفل علي الصالة باب ،٢، جداود ابي سنن. 54

   ؛١۵١١ ح ،»اهللا رسـول  ابـن  علـي  الصـالة  فـي  جـاء « بـاب  الجنـائز،  كتاب ،١، جماجه ابن سنن .55
 طبقـات  ؛۵٣٢، ص٣، جالمصـنف  ؛باب في الصالة علي الطفل ،زالجنائ كتاب ،٢، جداود ابي سنن
 .۴٠، ص١، جاسدالغابة ؛۴۵، ص١، جستيعابالا ؛٩، ص١ ق ،١، جسعد ابن

 »مقاعـد « بعنـوان  محل چند مدينه در كه شود مي معلوم البلدان معجم در حموي ياقوت گفتار از .56
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ترين آنها مقاعدي بود كه در مقابل  شد و معروف شناخته مي عمومي نشست محل و ميدان يعني
 عثمان بن عفان واقع شده است. ههايي در نزديكي خان دكان

 .٣١٠، ص۵، جالنهاية و البداية .57

 .٣١١همان، ص .58

 .۴۶، ص١، جستيعابالا ؛٩٢، ص١ ق ،١، جطبقات .59

 .٣١١، ص۵، جالبداية و النهاية .60

 .٩٢، ص١ ق ،١، جطبقات .61

 .٩١همان، ص .62

 همان.. 63

 .۴٠، ص١، جاسدالغابة ،۴۶، ص١، جستيعابالا .64

، ماجـه  ابن سنن ؛٩١۵ و ٩١۴ ،٩١١ ح ،٢، جمسلم صحيح ؛٩٩۶ و ٩٩۵ ح ،١، جريبخا صحيح .65
 .٩٢، ص١ ق ،١ ج طبقات ؛١٢۶١ ح ،١ج

، ١، جستيعابالا ؛٣٩، ص١، جاسدالغابة ؛١۵٠، ص١، جمالك موطأ ؛٩٠١ ح ،٢، جمسلم صحيح. 66
 .٣١١، ص۵ج  النهاية و البداية ؛٣۵ص
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  حرم همسران و دختران رسول خدا

  
  
 

�م�  9.'ا  ر-,ل د045ان و 0123ان 
   يجنم حممدصادق

  ۱۱قات حج، ش يم

و دختـران آن   9امبريـ ع، حرم همسـران پ يب شده در بقيتخر يها حرمو  ها هاز جمله بقع

ن دو حرم به نگارش درآمـده اسـت. بخـش اول    يرامون ايرو پ شيحضرت است. نوشتار پ

تعـداد   حـرم،  يخ بنايپس از اشاره به تار سندهينواست.  9امبريمربوط به حرم همسران پ

سـندگان و مورخـان   يقـرار داده و بـه نقـل نظـر نو     يحرم را مورد بررسـ  نيا ن دريمدفون

 اصلجه گرفته است که يشان از مجموع آنچه از منابع معتبر نقل نموده، نتي. اپرداخته است

 قـدمت  و اصالت يدارا است، شده يمعرف بقيع داخل در »الزوجات قبة« به عنوان كه حرم

 مشـخص  دقيقـاً  اند، شده سپرده خاك به محل اين در كه يهمسران تعداد اما ؛است يتاريخ

 ،9پيـامبر  همسران از تن هشت مدفن عنوانه ب حرم نير اياخ يها قرنکه در اينو  نيست

 و نيسـت  دسـت  در آن تأييد بر يدليل ،شده نصب تعداد ايندال بر  يعالئم و شده يمعرف

 9امبريـ حرم دختـران پ است. بخش دوم بحث از  اقوال نقل و يعرف اشتهار بر يمبتن اينها

 دسـت  به ياصل منابع از آنچهدگاه نگارنده يدارد. از د برعهده) را كلثوم ام و رقيه، زينب،(

و  بقيـع  در 3زهـرا  حضـرت  جـز ه ب 9خدا رسول دختران همه قبر كه است اين آيد يم

اثبات گفتـه   يشان برايهستند. ا حيک قبه و ضري يک محل واقع شده و دارايکنار هم در 

ـ پردازد. ب مي نهين زميخود به نقل عبارات مورخان در ا ، 9دختـران رسـول خـدا    يوگرافي

  .اند هل داديمقاله را تشک يانيپا يهاکلثوم، محور ه و امينب، رقيز
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  9خدا رسول همسران حرم

 تخريـب  وهابيـان  وسـيله  بـه  بقيـع  داخل در كه ييها هبارگا و گنبد و ها حرم از ييك
 جزئيـات  متأسـفانه  گرچـه ؛ 9خـدا  رسـول  همسـران  بـه  منتسب است يحرم گرديده،

ـ  ؛نيسـت  دست در حرم اين كيفيت از يچندان  مشـخص  و معلـوم  آن يبنـا  تـاريخ  يول
) .ق  ه۷۴۱ يمتوفـا ( يمطـر  از كـه  اين از پس) .ق  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود زيرا است؛

 بـا  كـه  بوده يا محوطه بلكه ،نبوده ساختمان يدارا يو زمان در حرم اين كه كند يم نقل
 و گنبد اين يبنا تاريخ است، گرديده يم مشخص بقاع ساير از سنگ، قطعات از يديوار
�  �^��: «گويد يم و. نمايد يم  يمعرف نيز را آن يبان و معين را بارگاه�<�W]  ����*�
 J���$c�  
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 و گنبـد  سـاختمان،  داراي .ق  ه۸۵۳ سـال  از 9خـدا  رسول همسران حرم بنابراين،

 گنبـد  و ساختمان بر عالوه حرم اين نويسندگان، از يبعض نقل بنابر و است بوده بارگاه
 ميـرزا  فرهـاد  مرحـوم : جملـه  از است بوده هم ضريح يدارا اخير، هاي قرن در بارگاه و
 يـك  در نفـر  هشـت . رفـتم  9رسول حضرت زوجات زيارت به آنجا از: «... نويسد يم

  2».دان گذاشته نوشته، تخته به قبرشان يباال را يك هر ياسام و است ضريح

   حرم اين در مدفونين تعداد

 كنـد  يمـ  نقـل  3).ق  ه۷۸۶ يمتوفا( يكرمان مناسك از) .ق  ه۹۸۲ يمتوفا( يبكر ديار
  4.اند شده دفن 9خدا رسول همسران از تن چهار حرم، اين در كه

ـ  شناسـان  مدينـه  اعتمـادترين  مورد از ييك كه) .ق  ه۶۴۳ يمتوفا( نجار ابن  شـمار ه ب
	��b� B�*�� �  x~ ��)� �: «گويد يم چنين 9پيامبر همسران قبر مورد در آيد، يم o1 ?� �Y �(�� 

J#1�¥ �  46�� X��� �
 �5�" 	5*
.«5  
ـ  آنها از قبر چهار تنها كه است 9پيامبر همسران قبور بقيع در معروف قبور از و« ه ب
 همسران از يك كدام به چهارگانه قبور اين كه نيست معلوم تحقيقاً يول ؛خورد يم چشم
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  ».دباشن يم مدفون آنها در بانوان اين از يك كدام و است متعلّق حضرت آن
 قبـر  چهار تنها هفتم، قرن لياوا در و وي زمان در كه اين در است صريح نجار ابن گفتار

 از مسـلماً  بـود،  اين از غير ديگري خاص مطلب احياناً اگر و است داشته وجود محل اين در
  .گرديد نمي ديگري بحث وارد آن به اشاره يا و تصريح بدون و ماند نمي مخفي وي نظر

 ايـن  بـا  دهـم  قرناوايل  در يعني او؛ زمان در كه شود مي معلوم سمهودي گفتار از ولي
 شـناخته  9پيـامبر  همسـران  مـدفن  بـه عنـوان   و بـوده  گنبـد  و سقف داراي حرم اين كه
 نجـار  ابـن  كه قبري چهار آن از محل اين در و محو كلي به طور قبور اين آثار اما شده، مي
 آورديـم  كـه  را نجـار  ابن قبلي گفتار كه آن از پس وي زيرا است؛ نبوده خبري كند، مي ياد
�? �Y� 5f�� !�6^+ 1\�  �@	 �6.: «گويد مي چنين كند، مي نقل(��
 ��� �5�" ?
H7 �(��.«6  

 آنهـا  بـه  نجـار  ابن كه يقبور از عالمت هيچ آن در و است حمسطّ حرم اين داخل« 
  ».دخور ينم چشم به است، نموده اشاره

   شناس مدينه ترين يقديم ،شبه ابن از يگفتار

 همسـران  از تـن  دو حبيبـه  ام و سـلمه  ام قبـر  مورد در) .ق  ه۲۶۲ يمتوفا( شبه ابن
 دفـن  همچنين و همديگر از آنان بودن جدا نشانگر كه كند يم نقل يمطلب 9خدا رسول
 رسـول  زوجـات  حـرم  و مـدفن  عنـوان ه ب كه است يمحل از خارج در تن دو اين شدن
 همسـران  همـه  كه است نجار ابن گفتار مؤيد نهايت در و است گرديده معروف 9خدا

 و گنبـد  زيـر  در و آنـان  بـه  منسوب حرم طهمحو در الزاماً بودند، مدينه در كه 9پيامبر
  .اند نشده سپرده خاك به ،است شده بنا »الزوجات قبة« عنوانه ب كه يبارگاه
 بـن  زيـد  بـن  محمد كه كند يم نقل ييحي بن محمد از سلمه ام قبر مورد در شبه ابن

 زيـر  از كنـد،  مهيـا  يقبـر  خود يبرا) االحزان بيت( فاطمه موضع كنار در خواست يعل
 �G� ?�6�9 : «خـورد  يم چشم به جمله اين آن در كه شد پيدا يا شكسته سنگ قطعه خاك،

~�b B��*��« قبر محل آن شد معلوم و در را او پيكـر  نمـود  وصـيت  لـذا  و است سلمه ام 



 بقيع در آينه تاريخ  218

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 جـدش  از او و سـائب  بـن  يزيد از حبيبه ام مورد در و 7.بسپارند خاك به يديگر محل
 حفـر  يچـاه  حلقـه  اش خانـه  محوطـه  در طالب ابي بن عقيل: كه است نموده نقل چنين

  *�. [����? ��G  �<: «بود شده حك جمله اين آن در و آمد دست هب يسنگ قطعه كه كرد يم
#£) 	  g#]y «يسقف آن يرو بر و پركنند را چاه داد دستور عالمت اين ديدن با عقيل 

 ايـن  به يگاه من: «كند يم اضافه سائب بن يزيد. نمايند ايجاد »حبيبه ام مدفن« عنوانه ب
  8».مديد يم را قبر آن و شدم يم وارد مدفن

   است يعرف اشتهار بر يمبتن اخير نويسندگان نظر

 و ياصـل  منـابع  از 9خـدا  رسـول  همسـران  حـرم  مورد در حال تا آنچه مجموع از
ـ  كـه  يمـدفن  و حرم اين اصل: كه آمد دست هب چنين نموديم، نقل معتبر مآخذ  عنـوان ه ب

 اسـت  يتـاريخ  قدمت و اصالت يدارا است، شده يمعرف بقيع داخل در »الزوجات قبة«
 مشـخص  بـود  شـده  ايجـاد  آن اطـراف  در كـه  يديـوار  وسـيله  بـه  اول هاي قرن در كه
 نيز حرم اين يبرا بود، يافته گسترش يمعمار فن كه نهم، قرن دوم نيمه در و. گرديد يم

 خـاك  به محل اين در كه 9پيامبر همسران تعداد اما و. است شده ساخته بارگاه و گنبد
  .نيست مشخص دقيقاً اند، شده سپرده

 كـه  است اين نظرشان نجار، ابن و يكرمان مانند پيشين؛ ثانمحد و خانمور از يبعض
 آنچـه  بنابراين. است شده ارائه هم قبر چهار تعداد و اند شده دفن محل اين در  تن چهار

ـ  حـرم  اين و شده ارائه نويسندگان از يبعض يسو از اخير هاي قرن در  مـدفن  عنـوان ه ب
ـ  انـد،  نمـوده  يزندگ حضرت آن با مدينه در كه 9پيامبر همسران تن هشت همه  يمعرف
 آن تأييـد  بـر  يدليل گرديده، نصب حرم اين در باشد تعداد اين بيانگر كه يعالئم و شده

 كـه  باشد يم اقوال نقل و يعرف اشتهار بر يمبتن ها معرفي اين همه بلكه ؛نيست دست در
 معنويـت  و قداسـت  جنبـه  يدارا و عامـه  توجـه  مـورد  كـه  حقايق، نوع اين درالً معمو

 ايـن  بـه  و است آمده وجود به يطوالن زمان مرور با و يمتماد ساليان طول در باشد، يم
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 در آنـان  همـه  البـد  و بـود  كرده ازدواج بانو هشت با مدينه در 9خدا رسول: كه اعتبار
  .است گرديده پديدار اند، شده دفن محل اين در و يكجا

  ها نظريه اين از يهاي نمونه اينك و

 همسران همه قبر: «گويد يم او گرديد، مالحظه ميرزا فرهاد گفتار در كه يطوره ب. ۱

 همـان  يرو در هـم  آنهـا  تـك  تـك  نـام  و دارند قرار ضريح يك در 9پيامبر هشتگانه

  ».تاس شده نصب ضريح

ـ  نويسندگان از ديگر ييك يشيراز الصدر نايب. ۲ : گويـد  يمـ  اش سـفرنامه  در يايران

  9».دباشن يم بقعه يك در اند يافته وفات مدينه در آنچه هم حضرت آن زوجات«

 و اسـت  منوره مدينه اهالي از خود كه اين با .ق  ه۱۴۰۵ سال در زنده حافظ، علي. ۳

 شـهر  اين تاريخي جزئيات به توجه سياحان و نويسندگان ساير از بيش بايد معمول طبق

 در كـه  خـود  كتـاب  در عرفي، اشتهار همين اساس بر و مبني همين بر ولي باشد، داشته

 ايـن  در مـدفونين  مورد در است، نموده تأليف بقيع آثار تخريب از پس و اخير يها سال

 رهگذر، چپ سمت در جنوب، طرف به عقيل قبر متري پنج در و: «نگارد مي چنين بقعه

 سـوده  بـانو . ۲ عايشـه  بانو. ۱: از عبارتند آنها و است گرفته قرار 9پيامبر همسران قبور

ــانو. ۳ ــانو. ۴ حفصــه ب ــب ب ــانو. ۵ زين ــانو. ۶ ســلمه ام ب ــه ب ــانو. ۷ جويري ــه ام ب    حبيب

  ».هصفي بانو .۸

 در ميمونـه  بـانو  و مكـه  در خويلـد،  دختـر  خديجـه  بانو اما و: «گويد يم سپس يو

  11».دان گرديده دفن 10سرِف

 يـاد  بقعه در كه 9خدا رسول همسران تعداد مورد در نويسندگان اين گفتار بود اين

 قـرائن  و شـواهد  فرموديـد،  مالحظـه  كـه  يطـور ه ب ليكن. اند شده سپرده خاك به شده

  .دهد يم قرار ترديد مورد حداقل و ينف را نظريه  اين ،يتاريخ
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  9999خدا رسول دختران حرم

 بـه  منتسـب  اسـت  يبارگـاه  و گنبـد  و حـرم  شـده،  تخريب هاي حرم از ديگر ييك
  .كلثوم ام و ه،رقي زينب، ييعن 9خدا رسول دختران

 رسـول  گانـه  سـه  دختران همه قبر كه است اين آيد يم دست به ياصل منابع از آنچه
 از پـس  كـه  اين از گذشته زيرا است؛ شده واقع بقيع در 3زهرا حضرت جزه ب 9خدا

 و اقوام همه 9خدا رسول وسيله به »مدينه يعموم مدفن« عنوانه ب بقيع يافتن رسميت
 و روايـات . شـدند  دفـن  بقيع در رفتند، دنيا از او، حيات حال در كه حضرت آن عشيره

  .باشد يم بانوان اين مورد در خصوصه ب حقيقت، اين مبين نيز يتاريخ نصوص
 حضـرت  آن رفـت،  دنيـا  از 9خـدا  رسـول  دختـران  از ييكـ  كه كند يم نقل يبيهق

W�  �(	 B�c� �*@#=  �w/7: «فرمود.«12  

 ����« كـه  كنـد  يم نقل حضرت آن دختر رقيه مورد در را حديث همين مشابه شبه ابن
.C�
 ?��� .*  8(9� :�9 8�� 8(9� :�9 B�c� �*=6�  <h� �w/7 	  �(�W
.«13  
 تـن  سـه  اين كه اين بر عالوه: «شود يم معلوم اخير، هاي قرن در نويسندگان گفتار از

 يـك  زير در و محل يك در هم آنان همه اند، شده دفن بقيع كنار در 9پيامبر دختران از
 ضـريح  يـك  داخل در تن سه هر قبر و اند داشته قرار يبارگاه و گنبد داخل در و سقف
  ».دبو شده واقع

 در اسـت،  كـرده  زيارت را حرمين ق. ه ۱۲۵۵ سال آخر در كه يمرند اسماعيل سيد
 رسول حضرت بنات قبه ديگر و: «گويد يم تاريخ آن در موجود هاي هبارگا و گنبد مورد
 زينـب،  و كلثـوم  ام رقيـه،  سـنت،  اهـل  قوله ب ند؛ا ضريح يك در همه كه است 9خدا

  14.است رسول دختران
 و كلثـوم  ام رقيـه،  9اهللا رسـول  بنات برگشتن، در خالصه،: «نويسد يم ميرزا فرهاد

  15».تاس بقعه يك در كه كردم زيارت را زينب
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 آن، آثـار  تخريـب  از قبل و خويش زمان در بقيع موجود وضع از پاشا رفعت ابراهيم
 آنها و شود يم مشاهده عكس اين در ها قبه از يتعداد كه دهد يم ارائه بقيع از را يعكس

 حـرم  گنبد شده، واقع بيننده راست سمت در كه يگنبد« :كند يم يمعرف ترتيب بدين را
 بـه  متعلـق  قبه چهارمين و 9پيامبر همسران به متعلق سوم قبه عقيل، قبه يدوم ابراهيم،
  16».دباش يم زينب و كلثوم، ام رقيه، حضرت؛ آن دختران
 را 9پيامبر دختران قبور و حرم اين محل است، متأخر نويسندگان از كه حافظ يعل
  :كند يم يمعرف چنين
 سـيماني  باريكـه  راه كنـار  در و 9پيامبر همسران قبور غرب، سمت در و متر ده فاصله به«
  17.»زينب و رقيه كلثوم، ام از عبارتند آنها و كنيد مي مشاهده را 9پيامبر دختران قبور

   حرم اين يبنا تاريخ

 دختـران  تـن  سـه  ايـن  كـه  آمـد  دسـت  به اجمال طوره ب فرموديد، مالحظه آنچه از
 و قبـه  يـك  يدارا سه هر و گرديده دفن هم كنار در و محل يك در و بقيع در 9پيامبر
 ايـن  سـاختمان  يبـان  و شده بنا يتاريخ چه در قبه اين كه اين اما و. اند بوده ضريح يك
 در كـه  يمنـابع  در و نيامـده  دست هب يمطلب حال تا زمينه اين در كيست؟ ضريح و حرم

 مطالـب  هماننـد  نيسـت  بعيـد  و اسـت  نشـده  گفتـه  مورد اين در يسخن ماست، اختيار
 و ابهـام  بوتـه  در و گرديـده  يتلقـ  اهميت بدون ،يمتماد قرون طول در فراوان يتاريخ

  .باشد گرفته قرار يفراموش

  9خدا رسول دختران بيوگرافي

 تـاريخ  بـر  داريـم  ينگـاه  9خـدا  رسول دختران حرم از سخن مناسبت به اينجا در
 پيـامبر  يزنـدگ  تـاريخ  بـا  يآشناي كه همانگونه مسلمان فرد هر يبرا زيرا آنان؛ يزندگان
 آن فرزنـدان  تـاريخ  بـا  يآشـناي  اسـت،  اهميت يدارا و بخش لذت زيبا، 9اسالم بزرگ
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 و شـريفين  حـرمين  زائـرين  يبـرا  خصوصـاً  بـود؛  خواهد دلپذير و شيرين هم حضرت
  .معتمرين و حجاج

 3خديجه از ابراهيم، جناب جزه ب دختر و پسر از اعم 9خدا رسول فرزندان همه
   18:سـن   ترتيـب  بـه  آنها نام و بوده دختر فرزند چهار يدارا حضرت آن و اند شده دمتول

  .باشند يم 3فاطمه. ۴ كلثوم ام. ۳ رقيه. ۲ زينب. ۱
ـ  ؛است 9خدا رسول دخترين تر كوچک سن لحاظ از گرچه 3فاطمه حضرت  يول

 از 9پيـامبر  نسـل  كه اين از گذشته زيرا آنهاست؛ برترين ،شخصيت و فضيلت لحاظ از
 بـزرگ  يبـانو  اين كرامت و فضيلت در است، مانده يباق يگيت پهنه در 3فاطمه طريق
 شـده  نقل يفراوان احاديث ،يو تكريم و تجليل در و گرديده نازل يمتعدد آيات اسالم
 به انتسابشان مناسبت به كه يا العاده فوق احترام با 9پيامبر دختران از يك هيچ كه است

 يدارا انـد،  بـوده  حضـرت  آن محبـت  و لطف مورد و برخوردارند آن از ،9خدا رسول
 و يتفسـير  منـابع  بـه  ياجمـال  ينگـاه  ،زمينه اين در و نيستند مكرمت و فضيلت چنين
 ايـن  ليفضـا  عظـيم  اقيانوس با را او و يمستغن را خواننده سنت اهل و شيعه از يحديث
  .سازد يم آشنا 9خدا رسول يادگار يگانه

  9999پيامبر دختران ساير مورد در گذرا و مختصر نظري

            زينبزينبزينبزينب. . . . 1111

 از پـس  آنهـا  ينتـر  بـزرگ  يـا  9خـدا  رسـول  فرزند ينتر بزرگ بزرگوار يبانو اين
 پـس  سـال  پنج و پيامبر يسالگ يس در را زينب والدت مورخان. باشد يم قاسم برادرش

  19.اند دانسته 3خديجه با حضرت آن ازدواج از
 كـه  است بزرگوار آن عظمت يگويا شده، نقل 9خدا رسول از كه يحديث مضمون


��Z: «فرمود ��*�� Y 4^>�� ��*��<£  � ��� ? �?��� �(��� :;   �� 8(9� :� y8��: 	��c� � 
E�c� w'�� 49���� � w5���� �*�b .*  8(9� :�9«.20  
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   زينب ازدواج

 و »لقـيط « يو نـام . درآورد ربيـع  بـن  ابوالعـاص  يهمسر به را زينب 9خدا رسول
 و ثروتمنـدان  و تجـار  معـدود  از او. است يكبر خديجه حضرت خواهر »هاله« مادرش

  21.بود مكه مردم ميان در اعتماد مورد افراد
 و نگرديـد  اسـالم  قبول به حاضر زينب خالف بر ابوالعاص 9پيامبر بعثت از پس

 بـه  و بـود  وفـادار  نيـز  زينـب  همسـرش  به حال  اين با ولي ماند؛ باقي خود شرك در
 رغم  علي و ننمود توجه نمودند، مي تشويق زينب از جدايي به را او كه قريش پيشنهاد
 و زن ايـن  ميان عمالً در اسالم گرچه. داد ادامه زينب با خود زندگي به آنان، خواسته

 بـر  قـادر  سـخت،  شـرايط  آن در 9خدا رسول چون ولي بود؛ انداخته جدايي شوهر
 ابوالعـاص  بـا  او جـدايي  موجـب  نتوانست هم 3زينب اسالم نبود، حكم اين اجراي

  .شود

   زينب يآزاد و ابوالعاص اسارت

 همـراه  بـه  ابوالعـاص  بـدر،  جنگ شروع با و مدينه به 9خدا رسول هجرت از پس
 را آنهـا  تعـداد  كه مكه سپاهيان از يگروه با و نمود شركت جنگ اين در مكه، مشركين

 يبـرا  زينب. گرديدند گسيل مدينه به و درآمده مسلمانان اسارت به اند، نوشته نفر هفتاد
 مدينـه  عـازم  يجنگـ  ياسرا درباره وگو گفت جهت كه يهيأت وسيله به ابوالعاص يآزاد
 درخواسـت  حضـرت  آن از و فرسـتاد  9خدا رسول خدمت زيورآالت قطعه چند. بود

 ييادگـار  بند گردن زيورآالت، اين ميان در. شود آزاد يو همسر آنها، مقابل در كه نمود
 در و نمود ياد خديجه از آن، ديدن با 9خدا پيامبر كه خورد يم چشم به نيز 3خديجه

 اصـحاب  بـا گـاه   آن. گرديـد  مشاهده اش قيافه در شديد رقّت و تأثر و كرد دعا يو حق
 آزاد را زينـب  دختـرم  اسير بدانيد صالح اگر كه نمود پيشنهاد آنان به و مشاوره خويش

 ايـن  از صـحابه . برگردانيد او به است، فرستاده عوض عنوان به دنيا مال از آنچه و كرده
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 در اسـارت  يمدت از پس ابوالعاص گونهبدين و نمودند مسرت اظهار و استقبال پيشنهاد
 بـه  را خديجه ييادگار بند گردن و گرديد رهسپار مكه يسو به و آزاد مسلمانان، دست
 از كه نمود شرط يو با ابوالعاص يآزاد هنگامه ب 9خدا رسول يول. داد پس باز زينب

 با و نمود عمل خود تعهد بر هم او و بگذارد آزاد مدينه به هجرت در را زينب پس اين
  .ساخت مدينه يراه ربيع بن كنانة برادرش يهمراه به را زينب مكه به رسيدن

   زينب كجاوه به مشركان حمله

 و خـروج  بـه هنگـام   مشـركان،  سـوي  از شديد لطمه و فراوان رنجتحمل  از پس زينب
  .گرديد ملحق بزرگوارش پدر به و هجرت مدينه سوي به باردومين  براي مكه، به مراجعت

 جملـه  از انـد؛  نمـوده  يـاد  او، مراجعـت  و زينـب  ينـاراحت  و رنـج  ايـن  از مورخان
  :گويد يم معروف نويس سيره و مورخ اسحاق بن  محمد

 بـه  و نشاند يا كجاوه در را زينب ابوالعاص، برادرش درخواست به بنا ربيع بن كنانة
 را او شـدند  مطلـع  موضـوع  ايـن  از كـه  قريشـيان  از يا عـده  نمود، حركت مدينه يسو

 يكسـان  اولـين  از و رسيدند بدو »يطو يذ« بنام يمحل در مكه بيرون در و كرده تعقيب
 كـه  بودند »يفهر عبدالقيس بن نافع« و »اسود بن هبار« نمودند حمله زينب كجاوه به كه

 بـه  شـتر  يبـاال  از بـود،  حامله كه يحال در او، و آورد فشار زينب كجاوه به نيزه با هبار
 گرديـد،  وارد يو بـر  كه يترس و رعب و يجسم فشار اثر در و افتاد يسنگ تخته يرو

 ابـن . داشـت  ادامـه  عمرش آخر تا كه شد دچار يخونريز عارضه به و نمود جنين سقط
 9خـدا  رسـول  كه بود هبار قلب قساوت و جنايت اين خاطر به: كند يم اضافه اسحاق

  22.گذاشت آزاد يو كشتن در را مسلمانان مكه فتح هنگامه ب
 از يجلـوگير  در و زينب كجاوه به حمله در كه يكسان از: «گويد يم الحديد ياب ابن

 بـه  جنايـت  ايـن  خبـر  چـون  و بـود  عـاص  بـن  عمرو داشت، شركت مدينه به او سفر
  23».دنمو نفرين و لعن افراد اين بر و گرديد متأثر شدت به رسيد، 9پيامبر
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 دفـاع  و يتيرانداز آماده زينب، كجاوه به حمله منظره ديدن با كنانه: «گويد يم يواقد
  24».دبازگشتن شهر به ها قريشي و گرديد يو از

 خطـاب  بـود،  جريان اين در كنندگان شركت جزء كه ابوسفيان: كند يم اضافه يواقد
 كـه  يا گرفتـه  ينابجـاي  تصميم و كرده اشتباه خود اقدام اين در تو« :گفت چنين كنانه به

 ،يا كـرده  بيـرون  شـهر  اين از مكه اهل چشم مقابل در و روشن روز در را محمد دختر
 و تحقيـر  را مـا  چگونـه  و شـده  وارد مـا  بـر  يفشـار  چه پدرش يسو از يدان ينم مگر

 بـه ! نيست؟ ما بر مجدد اهانت و تحقير تو عمل اين آيا! است نموده اهانت را ما خدايان
 بر ياعتنايين تر كوچک ما و كند ينم دوا را يدرد زن اين سفر از يجلوگير سوگند خدا

 و برگـردان  مكـه  بـه  را او كنيم ينم تحمل هم را يتحقيرآميز عمل هيچ يول ؛نداريم او
  ».يكن مدينه يراه  مردم چشم از بدور و مخفيانه يتوان يم

 مدينـه  بـه  مجـدداً  شـبانه  يمـدت  از پس و بازگرداند مكه به را زينب كنانه گونه بدين
ـ  »هبـار : «كنـد  يم نقل يبالذر 25.پيوست 9خدا رسول به و داد حركت  فـتح  هنگـام ه ب

 و رسـيد  9خـدا  رسـول  حضـور  بـه  مدينه در بعدها و نمود فرار جانش ترس از مكه،
 ديگـر : فرمـود  9خـدا  رسـول . نمـود  اعالن را خود اسالم و يجار زبان بر را شهادتين

 يو بـه  و كرد نكوهش را هبار حضرت آن كنيز يسلم يحت نشود، »هبار« متعرض يكس
: «گفت  p4 p�O� :�  pVr  �*� p6 p7«داد پاسخ پيامبر ».دمبا مبارك قدمت« ؛» : n+ p� p" �H5
 � pI  oGH9l� ��
 

!p6n� p�«تاس سپرده يفراموش به را ها گذشته اسالم باش، آرام« ؛.«  

   مدينه به ابوالعاص شبانه ورود

 تجـار  از يا عـده  همراه به مكه، فتح از قبل و هجرت هشتم سال لياوا در ابوالعاص
ـ  يتجـارت  قافلـه  ايـن . نمود حركت شام يسو به قريش اموال و خود سرمايه با مكه، ه ب

 جانشـان  ترس از و مواجه مسلمانان از يگروه با مدينه يها نزديكي در مراجعت، هنگام
 خـود،  امـوال  گـرفتن  بازپس يبرا ابوالعاص يول ؛نمودند فرار خود و رها را التجاره مال
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 مـورد  تـا  خواسـت  پنـاه  يو از و رفـت  زينب نزد به و شد مدينه وارد مخفيانه و شبانه
 رسـول  كـه  يحـال  در بعد روز و داد پناه يو به هم زينب. نشود واقع مسلمانان تعرض

 گونـه  بـدين  را آنـان  بانوان صفوف ميان از بودند، صبح نماز مشغول مسلمانان و 9خدا
��: «داد قرار خطاب مورد o¦�  o����*��  �-�  o��p*� pb  o.�n*r   r8(�9 p� ,:�  oM#� pA�  ŕ ������ �  r	�  ��� p�«؛   

  ».ما داده پناه را ابوالعاص و پيامبرم دختر من! مردم يا«
 هـم  شـما  شـنيدم  زينـب  از مـن  آنچه! مردم: فرمود نماز اتمام از پس 9خدا رسول
 كه اين تا نداشتم خبر ابوالعاص ورود از من سوگند خدا به: فرمود ،يبل: گفتند شنيديد؟

 ؛»µ ;7 E�6���� 41��OKY>: «فرمودگاه  آن. شنيديد شما كه همانگونه شنيدم زينب زبان از
 ايـن  است الزم مسلمانان همه بر و دارد را مشركين بر دادن پناه حق مسلمانان، كمترين«

  26».دكنن عمل يو تعهد بر و مراعات را حق
 ؛كـن  حفظ را ابوالعاص احترام كه فرمود توصيه يو بر و رفت زينب خانه به سپس

 مسـلمانان  داد دسـتور گـاه   آن. نكن خلوت او با است حرام تو بر و مشرك او چون يول
  .بود خواهد يشكن پيمان صورت اين غير در و برگردانند بدو را او اموال تمام

   ابوالعاص اسالم

 را اسالم مردم، يها امانت و اموال دادن تحويل از پس و گرديد مكه يراه ابوالعاص
 كـه  داد دسـتور  زينـب  به 9خدا رسول. نمود حركت مدينه يسو به مجدداً و پذيرفت

 اين گونه،بدين و باشد وفادار يهمسر او يبرا گذشته مانند و برگردد ابوالعاص خانه به
 و يافتنـد  دسـت  خود مشترك يزندگ به اسالم، پرتو در مفارقت سال شش از پس زوج

  .گرفتند قرار مهاجرين ساير صف در

   زينب وفات علت و تاريخ

 در زيـرا  نبود؛ ماه چند از بيش و كوتاه ابوالعاص و زينب مجدد يزندگ مشهور، بنابر
 9خـدا  رسـول  شـركت  و حضـور  بـا  و گفـت  حيات بدرود هجرت هشتم سال اواخر
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 سـال  چهـار  فاصله به و دوازده سال در ابوالعاص و شد سپرده خاك به بقيع در و تشييع
  .رفت دنيا از همسرش، وفات از

ـ  نمـوديم  نقلالً قب كه يخونريز عارضه همان اثر در زينب وفات مورخان، نظر از ه ب
 در و گرفـت  قـرار  مشركان تهاجم مورد مكه از خروج هنگامه ب كه است، پيوسته وقوع

 يو در عارضـه  اين ترس، و رعب اثر در و جنين سقط و سنگ تخته يرو به سقوط اثر
  .رفت دنيا از تا داشت ادامه عمر آخر تا و آمد بوجود

   زينب فرزندان

ـ اوا در كه »يعل« نامه ب پسر ييك بود؛ فرزند دو يدارا ابوالعاص از زينب  يجـوان  لي
 3زهــرا حضــرت وصــيت طبــق كــه »امامــه« نــامه بــ دختــر يديگــر و رفــت دنيــا از

  27.نمود ازدواج يو با 7اميرمؤمنان

            رقيهرقيهرقيهرقيه. . . . 2222

 فرزنـدان  از ييكـ  بـا  مكـه  در رقيه. است رقيه ـ  سن نظر از ـ  9پيامبر دختر دومين
 فرزنـد  يهمسر به كلثوم ام خواهرش كه همانگونه بود، كرده ازدواج عتبه نامه ب  ابولهب

� لََهـٍب (: مباركـه  سـوره  چـون  و بـود  درآمده عتيبه نامه ب ابولهب ديگرِ
َ
 در )َيب�ـْت يَـدا أ

 9پيـامبر  دختـران  بـا  تا كرد مجبور را خويش فرزندان او. گرديد نازل ابولهب نكوهش
 او اسـت،  آورده عمـل  به يو از كه قرآن نكوهش مقابل در خود خيال به و كنند متاركه

 در متاركـه  از پس 28.دهد قرار يروح فشار در را 9خدا رسول خويش عمل اين با هم
 چـون  و درآمـد  عثمـان  يهمسـر  به رقيه ابولهب، پسران و 9خدا رسول دختران ميان
 رقيـه  كنند، هجرت حبشه به شدند مجبور مكه، مشركان فشار اثر در مسلمانان از يا عده
 و شـد  مدينه يراه مكه به مراجعت از پس و نمود هجرت حبشه به عثمان همراه به هم

  .گرديد شهر اين مهاجرين جزء



 بقيع در آينه تاريخ  228

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 اهللاعبـد  نامه ب شد يفرزند يدارا عثمان از رقيه كه است شده نقل منابع از يبعض در
 در كـه  يا عارضـه  اثـر  در يسـالگ  شش در هجرت، چهارم سال ياألول يجماد ماه در و

 دنيـا  از يشـيرخوارگ  دوران در: گوينـد  يم يبعض و رفت دنيا از آمد، وجوده ب او چشم
 از كلثـوم  ام كـه  همانگونـه : گويـد  يمـ  و نموده تكذيب را موضوع اصل قتاده يول رفت،
  29.است نياورده دنيا به يفرزند يو از هم رقيه نشد، فرزند يدارا عثمان
 يهمراهـ  بـه  حبشه، از مراجعت از پس رقيه نموديم، اشاره كه يطوره ب حال، هر به
 ده و يكسال از پس قيتبه ابن از ،يطبر الدين محب نقل به بنا و گرديد مدينه وارد عثمان

 در و رفـت  دنيـا  از حصـبه  مـرض  با مدينه، به 9خدا رسول ورود از روز بيست و ماه
  .شد سپرده خاك به بقيع

3333 . . . .امامامكلثومكلثومكلثومكلثوم    ام            

 هيچيـك  و شد معروف كنيه همين با او. است كلثوم ام 9خدا رسول دختر سومين
  .اند نكرده ذكر را او نام مورخان از

  زرقا شير داستان

 9خـدا  رسـول  دختران از تن دو اين گرديد، اشاره رقيه حال شرح در كه يطوره ب
 نكـوهش  از پـس  يول ؛بودند كرده ازدواج عتيبه و عتبه بنام ابولهب فرزندان از تن دو با

 آنهـا  و شوند جدا 9پيامبر دختران از داد دستور فرزندانش به او ،يوح زبان از ابولهب
  .شدند جدا 9پيامبر دختران از و كرده اجرا را پدرشان دستور

 تـوان  مـي  كـه  اند نموده نقل جالبي حادثه و مطلب عتيبه درباره محدثان و مورخان ولي
 و داد قـرار  ارجمنـد  خواننـدگان  اختيار در 9خدا رسول معجزات از يكي به عنوان را آن
 كينـه  شعله هم باز نگرديد، كلثوم ام با زندگي به حاضر عتيبه كه آن با: است اين حادثه آن
 را خـويش  لجاجت و عناد گرفت تصميم و نشد خاموش خدا رسول به نسبت عداوتش و
 بـود  شـام  به سفر عازم اي عده با تجارت براي كه حالي در او. كند اعمال ديگري طريق به
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�*M#�=^ V: «گفـت  حضـرت  آن بـه  خطاب و رفت 9خدا رسول نزد+�  � .����" V��* � 
B*�� �  V���]�«تو با من! گفتم؟ طالق را دخترت و نپذيرفتم را تو آيين چگونه ديدي« ؛ 
 از كـه  رسـاند  آنجـا  به را ادبي بي و گاه جسارت آن ».يدشمن من با تو كه همانگونه دشمنم
 پـاره  حضـرت  آن يقه كه به طوري كشيد؛ خود سوي به شدت با و گرفت 9پيامبر لباس

�9¨� �-�  �
��: «فرمـود  چنـين  عتيبه، ادبي بي و جسارت اين پاسخ در 9خدا رسول. گرديد� 
:� �� q�6�� V�67 ?�6^«كند مسلط تو بر را سگي خواهم مي خدا از هم من« ؛.«  

 يا گوشـه  در يشب كه اين تا نمود ترك شام يسو به را مكه جريان اين از پس عتيبه
 حملـه  مـورد  بودنـد،  پرداختـه  اسـتراحت  به كه يحال در »زرقا« نامه ب شامات، بيابان از

 رسـول  نفـرين  و گرديـد  تكه تكه او يقو يها پنجه زير در او بدن و گرفت قرار يشير
  30.رسيد اجابت به او مورد در 9خدا

   كلثوم ام مرگ

 رسـول  و گفـت  حيـات  بـدرود  مدينـه  در هجرت نهم سال در كلثوم ام حال، هر به
  .خواند نماز او پيكر بر و كرد شركت دخترش تشييع در 9خدا

 دفـن  هنگـام  به 9خدا رسول كه است شده نقل سنت، اهل رجال و تاريخ كتب در
4 "��4: «فرمود كلثوم ام^+]Y ����  ?6�6��«31 يا »	
 � ����� ?6�6�� ��+�6"«.32  

 داخل و نموده يآمادگ اعالم تن سه بود، آنها جزء نيز عثمان كه حاضر جمع ميان از
 مراسـم  گونـه بـدين  و زيـد  بـن  اسـامة  و عبـاس  بـن  فضـل  ،7اميرمؤمنـان : شدند قبر

 يط در سنت اهل يحديث منابع در موضوع اين. پذيرفت انجام كلثوم ام پيكر يخاكسپار
 از يبعضـ  مـتن  در. است گرديده نقل آن، متن در تفاوت مختصر با و متعدد يها حديث

 و نـام  ذكـر  بدون آنها از يبعض در و است آمده »رقيه« ،»كلثوم ام« يجا به احاديث اين
 دفـن  و بـدر  جنـگ  با رقيه فوت بودن همزمان يول 33است شده عنوان »اهللا لرسول ابنة«

 ايـن  وقـوع  و اسـت  تـراجم  يعلما نظر صحت ،9خدا رسول مراجعت از قبل او پيكر
  .كند يم تأييد را كلثوم ام دفن هنگام به جريان
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        9999خداخداخداخدا    رسولرسولرسولرسول    هايهايهايهاي    ربيبهربيبهربيبهربيبه    يايايايا    دختراندختراندختراندختران

 نقل معروف منابع در آنچه خالصه 9خدا رسول دختران از تن سه اين يبيوگراف از
 تحقيـق  جنبـه  كه را يفراوان يها يگفتن و داديم قرار عزيز خواننده اختيار در است، شده

 بـه  اسـت،  خـارج  مقالـه  يك محدوده از و دارد يتاريخ و يعلم عميق يبررس به نياز و
 اسـت  34يكـوف  يعلو ابوالقاسم نظريه و گفتار آنها از ييك و كنيم يم موكول ديگر محل

  :گويد يم او كه
 نه بودند، كرده ازدواج عفان بن عثمان و ابوالعاص با اسالم از قبل كه رقيه و زينب« 

 يلـ دالي خويش، نظريه اين بر و بودند حضرت آن يها ربيبه بلكه 9خدا رسول دختران
 زمينـه  همـين  در 36معاصـر  يعلما از ييك اخيراً و 35است نموده عنوان يمطالب و آورده

 و داده قـرار  تأييـد  مـورد  و بحـث  يمبنا را يعلو ابوالقاسم گفتار و نموده تأليف يكتاب
 و دانسـته  اساس يب را نظريه اين يمامقان مرحوم يول. است افزوده آن بر را يجالب نكات

  37.است پرداخته آن رد به ،يلدالي ذكر با
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 ها  نوشت پي

 .٩١٧، ص٣، جالوفا وفاء. ١

 .١۵۶ميرزا، ص فرهاد سفرنامه. ٢

 تأليفـات  داراي. مـتكلّم  و مفسـر  محـدث،  اصـولي،  فقيـه  كرماني يوسف بن محمد الدين شمس. ٣
. اسـت  حج مناسك كتاب و بيضاوي تفسير بر حاشيه و بخاري صحيح بر جمله شرح از متعدد؛
 .الهكح رضا عمر ،المؤلّفين معجم

 .١٧۶، ص٢، جالخميس تاريخ. 4

 .١۵۴نجار، ص ابن ،اخبارالمدينة. 5

 .٩١٧، ص٣، جالوفا وفاء .6

، ٣ج در سـمهودي  مختصـر  تفـاوت  بـا  را روايـت  دو اين .١٢٠، ص١، جشبه ابن ة،المدين تاريخ. ٧
 .است آورده ١۵۵ص در نجار ابن ؛٩١٧ص

 همان.. ٨

 .است بوده .ق   ه١٣٠۵ سال در شريفين حرمين به وي سفر. ٢٢٩الصدر، ص نايب سفرنامه. ٩

و بنا  ميل شش فاصله به كه است محلي) ثاني كسر و اول به فتح( سرِف: گويد مي البلدان معجم. ١٠
در اين  9دوازده يا نوزده ميل از مكه واقع شده است كه ميمونه همسر پيامبر هفاصله به قولي ب

  گويـد:   محل از دنيا رفته و در آنجا به خـاك سـپرده شـده اسـت. صـاحب مـرآت حـرمين مـي        
 اي است. داراي قبه ،قبر بانو ميمونه در سرف

 .١۶٨تاريخ المدينة، ص من فصول. ١١

 .٧۶، ص۴، ج. سنن بيهقي١٢

 .١٠٢، ص١تاريخ المدينة، ج شبه، ابن. ١٣

 .١١٨، ص۵ ش ،»حج ميقات« فصلنامه نقل به ةالمدين توصيف .14

 .١۵۶ميرزا، ص فرهاد سفرنامه .15

 .۴٢۶، ص١، جالحرمين مرآة. 16

 .١۶٨تاريخ المدينة، ص من فصول. ١٧

 .٣٠۴، ص۴ة، جاالصاب ؛۴۵۶، ص۵ة، جاسدالغاب. ١٨

 .٢٩٩، ص۴االصابة، ج ؛۴۶٧، ص۵اسدالغابة، ج. ١٩
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 .٧٩االلقاب، ص و الكني باب ،٣، جالمقال تنقيح. ٢٠

 .١٨٩، ص١۴البالغة، ج نهج شرح الحديد، ابي ابن. ٢١

 .١٩٢همان، ص. ٢٢

 .٢٨٢، ص۶، جهمان. ٢٣

 .١٩٣، ص١۴، جهمان .24

 همان.. 25

 .١٩۵، ص١۴ة، جالبالغ نهج شرح ؛٢٣٧، ص۵ة، جاسدالغاب .26

 .۴۶٧، ص۵ة، جاسدالغاب. ٢٧

 .٢٩٩، ص۴، جستيعابالا ؛٣٠۴، ص۴، جاإلصابة ؛۶١٢ و ۴۵۶ صص ،۵ة، جاسدالغاب. ٢٨

 .٣٠۴ / ۴ االصابة ؛٣٠٠، ص۴ ج و ۴۵۶، ص۵ ج اسدالغابه. ٢٩

 .١۶۴ر العقبي، صذخائ. ٣٠

 ،٣، جالمقــال تنقــيح ؛١٢، ص۵ة، جاســدالغاب ؛۴٨٩، ص۴ج ة،االصــاب ؛۴٨٧، ص۴، جســتيعابالا. ٣١
 .٣٠٧، ص۵، جوالنهايه البداية النساء؛ فصل

������ �����6 ��61! "��+��«اين احاديث به صراحت آمده است:  از بعضي در كه همانگونه. ٣٢ � 	�
؛ »
 يعني هركس با همسرش همبستر نگرديده داخل قبر شود.

 مسـند  ؛١٢٧٧ ح المـرأه،  قبـر  يدخل من باب الجنائز، كتاب بخاري، صحيح در احاديث متن به. ٣٣
 .شود مراجعه ٢٧٠ و ١٢٧ ،١٢۶ صص ،٣، جحنبل بن احمد

 متوفـاي  جعفـر:  بن موسي بن علي بن محمد اإلمام ابن موسي بن احمد بن علي ابوالقاسم سيد .34
 از متعـدد؛  تأليفـات  داراي او فـارس،  شهرهاي از فسا، كرمي ناحيه در .ق  ه٣۵٢ االولي جمادي

 .است شده چاپ مجلد يك در و جزء دو در كه است االستغاثة كتاب جمله

 .۶۴ ـ ٧۶صص  ،١، جة. االستغاث35

 عنـوان  تحـت  او كتـاب  و اسـت  عـاملي  مرتضي جعفر سيد آقاي جناب محقق و نويسنده وي .36
 .كند مي افكني پرتو تاريخ از تاريكي نقاط بر تأليفاتش ساير همانند »ربائبه أم النبي بنات«

 .٧٩النساء، ص فصل ،٣، جالمقال تنقيح. ٣٧
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  طالب و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب بقعه عقيل بن ابي
  
  
 

�G <= �HIJKرث => ا�BCD,Eن و �A@� ا?< => ;:89 ��67    LM'ا
   يجنم حممدصادق

  ۱۴قات حج، ش يم

و  طالـب  ابـي  بـن  عقيـل  قبـر  بـوده،  بارگاه و گنبد يع که دارايقبرستان بق قبرهاي جمله از

ت به نگارش درآمـده  ين دو شخصيرامون بقعه اينوشتار حاضر پ .است ان بن حارثيابوسف

ه مورخـان  يـ است. در بخش نخست، بـه نظر افته يل ياست. مقاله حاضر از سه بخش تشک

ن يا يل قرن هفتم به معرفيان پرداخته شده است. مورخان از اوايل و ابوسفيدرباره بقعه عق

شناسان را از قرن هفتم تا  نهين بخش گفتار مورخان و مدي. لذا نگارنده در ااند هبقعه پرداخت

ل به عنـوان مـدفن   يز خانه عقبحث ادار   هکرده است. بخش دوم عهد يان و بررسيامروز ب

 که کند تا نشان دهد مي نقل يتاريخ شواهد ن بخشيان است. نگارنده در ايشان و ابوسفيا

 بقيع به زمان، مرور با كه داشته قرار ليعق منزل طهمحو در حارث بن ابوسفيان و عقيل قبر

دارد.  برعهـده را  عقيـل  و ابوسـفيان  حـال  شرح يبخش سوم بررس .است گرديده ضميمه

ان پرداخته و ين بخش نخست به صورت کوتاه و مختصر به شرح حال ابوسفينگارنده در ا

ل در قالـب  يـ ل را به صورت نسبتاً مفصل آورده است. شرح حال عقيسپس شرح حال عق

 شخصـيت  تـاريخ،  مظلومـان  صف در عقيلقرار گرفته است:  ير مورد بررسيز يمحورها

،  عقيـل  ايمـان ،  عقيـل  زبان از پيامبر حديث، 9خدا رسول حديث در عقيل،  عقيل يمعنو

  .7يعل اميرمؤمنان با عقيل مكاتبهو  ابوذر بدرقه در عقيل، جهاد صحنه در عقيل
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 خـود  يسـو  به را زائران پيوسته و داشته بارگاه و گنبد بقيع در كه يقبرهاي جمله از
  .است ابوطالب پسر عقيل قبر كرده، جلب

 گذشت از پس كه بوده شهرت از برخوردار يا گونهه ب مورخان ميان در عقيل مدفن
 در عالمـت ين تر كوچک نبودن و يمذهب و يتاريخ اثر اين انهدام از قرن يك به نزديك

 منتسـب  يو بـه  يقبـر  بقيـع،  در شـمار  انگشت قبورِ ميان در هم باز موجود، قبور يرو
 ايـن  بـه  يتوجه يب رغم يعل ،يسعود حكومت اخيرِ شناسان مدينه و نويسندگان و است
 قبـور  ميان در را، عقيل قبر هم باز آثار، اين سپردن يفراموش به در تالش و مسائل گونه

 ديـد،  خـواهيم  كه يطوره ب و اند نموده ياد آن از و كرده يمعرف مشخص طوره ب ديگر،
 دو هـر  و او خانـه  داخل در و عقيل قبر كنار در عبدالمطلب بن حارث بن ابوسفيان قبر
  .بودند گرفته قرار گنبد يك زير در و محل يك در

  :شويم آشنا زير مطلب سه با موضوع شدن روشن يبرا است الزم
  .حارث بن ابوسفيان و عقيل بقعه در مورخان نظريه. ۱
  .عقيل و ابوسفيان مدفن عقيل خانه. ۲
  .عقيل و ابوسفيان حال شرح. ۳

   حارث بن ابوسفيان و عقيل بقعه درباره نگاران تاريخ نظريه

 در منـابع  از آنچـه  ،يو بـه  متعلق بارگاه و بقعه و طالب ابي بن عقيل مدفن مورد در
 هفـتم  قـرن اوايل  از شناسان، مدينه و نگاران تاريخ كه است اين نشانگر است، ما دسترس

 بقعـه  كـه  ايـن امـا   .اند نموده ياد آن از خود يها نوشته در و پرداخته بقعه اين يمعرف به
 از قرن چند ،يمعرف هنگام به و آمد وجوده ب يكس چه وسيله به و يتاريخ چه در عقيل
 بارگـاه  و گنبد صورته ب كه اين از قبل شريف مرقد اين همچنين و گذشت يم آن عمر

  .نيامد ما دست به يمطلب موجود منابع از ؟و... است بوده يشكل چه به شود، ساخته
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 تـا  ،هفـتم  قرن لياوا از جهانگردان و شناسان مدينه نويسندگان، از يبرخ گفتار اينك
  :تاريخ ترتيب به امروز،
 در: «كنـد  يم ياد چنين عقيل قبر از .ق)  ه۶۱۴ يمتوفا( معروف جهانگرد جبير ابن. ۱
 واقـع  طيـار  جعفـر  بـن  اهللاعبد و طالب ابي بن عقيل قبر عمر، بن عبدالرحمان قبر مقابل
  1».تاس شده

 در او زمان كه يهاي بقعه درباره .ق)  ه۶۴۲ يمتوفا( معروف شناس مدينه نجار ابن. ۲
 } ����? } � B�� 2�7 � �� :� !�*7 ,@��� ��  	 ���7 �< �: «گويد يم اند؛ بوده معروف بقيع

 ��������� 8 ����.«2  
 و نويسـندگان  و علمـا  از تـن  چنـد  نيـز  يـازدهم  و دهـم  قـرن  بـه  متعلـق  منابع در
 بـه  را عقيل قبر و بارگاه و كرده تأكيد و تكيه موضوع اين بر كه بينيم يم را شناسان مدينه
  :جمله از اند؛ نموده يمعرف بقيع در معروف قبور از ييك عنوان
: اسـت  آورده حارث بن ابوسفيان دفن محل نقل از پس .ق)  ه۹۱۱ متوفاي( سمهودي. ۳

  3».باشد ميطالب  ابي بن عقيل به متعلق و منتسب كه است حرمي همان در وي ظاهراً«
 از يبعضـ  وصـف  در منظـومش،  سفرنامه در .ق)  ه۹۳۳ يمتوفا( يالر الدين يمح. ۴
  :است سروده بقيع قبور

ــي    وزوزوزوز        عقيـــلعقيـــلعقيـــلعقيـــل    ظليـــلظليـــلظليـــلظليـــل    ظـــلظـــلظـــلظـــل    يـــك طـــرفشيـــك طـــرفشيـــك طـــرفشيـــك طـــرفش ــيطرفـ ــيطرفـ ــيطرفـ ــك    طرفـ ــكمالـ ــكمالـ ــكمالـ ــام    مالـ ــامامـ ــامامـ ــامامـ ــل    امـ ــلجليـ ــلجليـ ــلجليـ         4جليـ

 قبـر  گوينـد   كـه  است ديگري مرقد بقيع، در: «گويد مي .ق)  ه۹۸۲ متوفاي( بكري ديار. ۵
 ولـي  اسـت  گرديـده  واقع آن داخل در جعفر بن عبداهللا برادرش فرزند وطالب  ابي بن عقيل
  5.است گرفته قرار خويش خانه داخل در عقيل قبر كه است اين صحيح نقل

 بـن  عقيـل  بقعـه  ديگر، ييك و: «نويسد يم .ق)  ه۱۰۵۲ يمتوفا( يدهلو عبدالحق. ۶
  6».تاس آمده ياثر آن نزد در دعا استجابت در كه است طالب ابي

 بـن  عقيـل  قبـر  يمعرفـ  بـه  مورد دو در .ق  ه يازدهم قرن شناسان مدينه از يعباس. ۷
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 قبلـه  سـمت  در را 9خدا رسول همسران قبور هم يو كه چرا است، پرداخته طالب ابي
 و دانـد  يمـ  عقيـل  قبـر  نـزد  را خـدا  رسول دختران قبور هم و كند يم يمعرف عقيل بقعه


*�5 �: «گويد يم ?§�� g#�  +5f
 ���7 8���  ��� �5�" ?�H� 	
 K�Y B�*��9«.7  
 حضـرت  قبـه  ديگـر : «اسـت  نوشـته  چنـين  .ق)  ه۱۲۵۵ متوفـاي ( مرندي اسماعيل سيد .۸
 مـدفون  قبـر  يـك  در جعفـر  بـن  عبـداهللا  بـا  كه است 7امير حضرت برادرطالب  ابي بن  عقيل
  8».است
. دارنـد  بقعـه  هـم  عقيـل  جناب: «گويد .ق)  ه۱۳۰۵ يمتوفا( يشيراز الصدر نايب .۹
 �M# 2���7[�� ���!: «اسـت  اين آنها از ييك كه است يترك زبان به در، سر بر شعر چند

��(^ �]�) ��7 �1K�.«9  
 ارائـه  است .ق.  ه۱۳۲۵ سال به متعلق كه را يعكس الحرمين مرآة در پاشا رفعت .۱۰

 كـه  گنبداولين  و شود يم مشاهده گنبدها از يتعداد عكس اين در: «نويسد يم و دهد يم
 بـه  قمتعلـ  يمـ دو و 9خـدا  رسول فرزند ابراهيم به متعلق شده، واقع راست دست در

  10».دباش يم ...پيامبر همسران بقعه سومي و عقيل
؛ ق.  ه ۱۳۲۵ سـال  تـا  خـان مور و نويسـندگان  تأييد و اعتراف از يا گوشه بود اين و

  .بقيع در بقاع و آثار تخريب از قبل سال بيست ييعن

   بقيع تخريب از پس عقيل قبر

 عكـس  و نوشـته  مطلـب  عقيـل  بقعه تخريب از قبل سال بيست از تاريخ نگارندگان
 از پـس  عقيل قبر كه اين جالب. اند گذاشته يادگاره ب آيندگان يبرا را آن و اند كرده تهيه

 شـريف  بقيـع  قبـور  و منوره مدينه آثار با يآشناي كه يكسان يبرا نيز آن ساختمان انهدام
 ميـان  در را قبر  اين خود يها نوشته در اخير نويسندگان و است مشخص و معلوم دارند،

  :نمونه يبرا اند؛ نموده مشخص بقيع، در موجود قبر چند
 اسـت،  منـوره  مدينـه  نويسندگان و علما از كه .ق)  ه۱۳۸۰ متوفاي( ياسين آل احمد. ۱
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 بــا را قبــور و ترســيم را فعلــي بقيــع نقشــه كــه اش »المدينــه المعــالم تــاريخ« كتــاب در
 بـن   ابوسـفيان  وطالـب   ابـي  بـن  عقيـل  قبـر  را شماره ششمين نموده، تعيين گذاري شماره
  11.كند مي معرفي عبدالمطلب بن  حارث

 المدينـة  تـاريخ  مـن  فصـول « در .ق  ه۱۴۰۵ سـال  در زنـده  حافظ، يعل همچنين. ۲

 چهـل  فاصله به: «كند يم يمعرف چنين را حارث ابن ابوسفيان و عقيل قبر محل »ةالمنور

 قبـر  سه كنيد يم حركت يسيمان جدول دو داخل در كه »بقيع« يجنوب غرب درب از متر

 يسـخ  مرد ـ  جعفر بن اهللاعبد و ابوسفيان و عقيل به قبرها اين نمود، خواهيد مشاهده را

  12».ددار تعلق ـ عرب

   حارث بن ابوسفيان و عقيل مدفن ل،يعق خانه

 شـواهد  و ليـ دال آوردن بـا  بـود،  بقيـع  ائمـه  حـرم  يتاريخ پيشينه از سخن كه آنجا

 صـدر  دوران در ،يخصوصـ  مقـابر  در اجسـاد  دفـن  كـه  رسيديم نتيجه اين به ،يتاريخ

 افـراد  كـه  يطـور ه ب بود؛ برخوردار يبيشتر اهميت از بلكه و رايج امروز همانند اسالم،

 شـان  عشـيره  و اقوام يا و خود به قمتعل يمسكون منازل داخل در را سرشناس و معروف

 منزل گرفت، قرار استفاده مورد منظور اين يبرا كه يمنازل از ييك و سپردند يم خاك به

 مـادر  اسد بنت فاطمه 9خدا رسول حيات حال در بار اولين كه بود طالب ابي بن عقيل

 از يمسقف بخش داخل در چهارگانه ائمه و 9پيامبر يعمو عباس زمان مرور با و عقيل

 عنـوان  بـه  آن از مورخـان  و داشت قرار بقيع كنار در كه يمنزل گرديدند؛ دفن منزل اين

  13.اند نموده ياد مدينه بزرگ يها خانه از ييك

 عقيـل  خـود  قبر كه است حقيقت اين بيانگر كه آوريم يم ديگر يتاريخ شواهد اينك

 داشـته  قرار منزل اين طهمحو از يديگر بخش در نيز حارث بن ابوسفيان قبر همچنين و

  .است گرديده ضميمه بقيع به نيز بخش آن زمان، مرور با كه



 بقيع در آينه تاريخ  238

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

  :يتاريخ شواهد از يهاي نمونه

مـورخ   ترين يقديم از كه عبدالعزيز از .ق)  ه۲۶۲ يمتوفا( شبه ابن جمله از خان،مور
 در حـارث  بـن  ابوسـفيان  كـه  ديـد  طالب ابي بن عقيل  يروز: «كند يم نقل است، مدينه

 پرسـيد  را كـار  ايـن  انگيـزه . زنـد  يمـ  قـدم  قبرهـا  بين در است بيمار تشد به كه يحال
 خـاك  بـه  آنجـا  در مرا بدن كنم وصيت تا هستم يمناسب محل يپ در داد پاسخ ابوسفيان

 يبـرا  را يمحلـ  آن، محوطـه  در و كـرد  هـدايت  اش خانـه  داخل به را او عقيل. سپارند
 چنـد  از پـس  كـه  ايـن  تا ساختند آماده برايش يقبر آنجا در كه نمود مشخص ابوسفيان


�# � �6�KU" |��K!( گرديد دفن قبر همين در و رفت دنيا از حارث بن ابوسفيان روزY  �>��  
#=R" { �5�7�� yyy��] {(C 	"+" !�"(.14  

   حارث بن ابوسفيان قبر كنار در عقيل قبر

 چنـين  گويـا  شـاهد  و دليـل  آوردن بـدون  تـوان  يمـ  شد، نقل كه يمطالب به توجه با
ـ  طريق به كه نمود استنباط و برداشت  داليـل  طبـق  كـه  ـ  نيـز  عقيـل  خـود  جسـد  ياول

 هماننـد  و اش عشـيره  و اقـوام  همانند ـ  است پيوسته وقوعه ب مدينه در يو وفات ،يتاريخ
 شـده  سـپرده  خاك به خودش خانه داخل در ابوسفيان عمويش پسر و اسد بنت فاطمه مادرش

  :زيرا نمايد؛ مي تقويت را نظريه اين و تأييد را حدس اين تاريخي، نصوص وجود. است
 شـده  دفـن  عقيـل  منـزل  داخل در ابوسفيان« كه مطلب اين بيان از پس يسمهود. ۱
 همـان  در يو ظـاهراً  ؛�«15����� ����1��W��� !O� +5�f��  g(��*�� G(# �6.: «گويد يم ،»است
  .است منسوب عقيل به كه است يمدفن

 در عقيـل  قبـر  كـه  شده گفته« ؛�K«16�| } ���7 �< ���  ���*�)8: «گويد يم يبكر ديار. ۲
  ».تاس خويش خانه داخل
 و عقيل قبر 18نيز »ةالمدين تاريخ من فصول« و 17»ةالمنور المدينة معالم« كتاب دو در

  .است شده يمعرف هم كنار در و محل يك در ابوسفيان
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    ابوسفيان حال شرح

 و يرضـاع  بـرادر  و 9خـدا  رسول يعمو پسر عبدالمطلب، بن حارث بن ابوسفيان
 ليكن اند، گفته مغيره را او نام مورخان از يبعض. است حضرت آن ياران و اصحاب جزء

  19.است او كنيه همان او نام كه برآنند اكثريت
 بـه   شـباهت  قيافـه،  نظـر  از كـه  اسـت  كساني جمله از او: است آمده تاريخي منابع در
 جـزء  حنـين  جنـگ  در و پـذيرفت  را اسـالم  مكه فتح در ابوسفيان. داشت 9خدا رسول

 درگيـري  يـك  در كـه  به طوري بود؛ 9خدا رسول مخلص فداكاران از و اسالم لشكريان
 7اميرمؤمنـان  همـراه  به را 9خدا رسول جان از حفاظت مسلمانان، نشيني عقب و شديد

 خانـه  در پـيش  از كه قبري در و شد واقع هجرت بيستم سال در او وفات. گرفت عهده به
  20.شد سپرده خاك به بود، كرده آماده عقيل

   عقيلشرح حال 

 9خـدا  رسول عموزاده او. باشد يم اسد بنت فاطمه مادرش و ابوطالب فرزند عقيل
  .است 7اميرمؤمنان برادر و

 از يـك  هـر  كـه  داشت 7يعل و جعفر عقيل، طالب،: يها نام با پسر چهار ابوطالب
 از و سـال  بيسـت  عقيـل  از 7يعل لذا و بودند تر كوچک هم از سال ده ترتيب به آنان،

 9خدا رسول يعمو عباس و او. است يزيدابو عقيل كنيه. بود تر كوچک سال ده جعفر
 مسـلمانان  اسـارت  بـه  دو هـر  و نمودنـد  شركت بدر جنگ در مشركين همراه اجبار به

  21.شدند آزاد نقدينه و فديه پرداخت با سرانجام كه درآمدند
 خويشـي  و قـوم  و قرابـت  بر عالوه او. نمود هجرت مدينه به حديبيه جنگ از قبل عقيل

  .بود نيز بزرگوار دو آن ياران و اصحاب جزء 7اميرمؤمنان و 9خدا رسول با
 كنـار  در كه خود، خانه داخل در و رفت دنيا از مدينه در يهجر پنجاه سال در عقيل

  .شد سپرده خاك به داشت، قرار بقيع



 بقيع در آينه تاريخ  240

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

   تاريخ مظلومان صف در عقيل

 و توجـه  مـورد  و رسـالت  خانـدان  ياعضـا  از كـه  اين از گذشته طالب ابي بن عقيل
 از. بود 7اميرمؤمنان و 9خدا رسول ياران و اصحاب جزء و نبوت مقام خاص عنايت
 اسـتقامت  خـود  از و نمـود  شـركت  موتـه  و حنـين  جنـگ  در كـه  اسـت  يكسان جمله
  .بود خدا راه مجاهدان از او. داد نشان العاده فوق

 و عقيـل  زبـان  از 9پيـامبر  حـديث  و 9خـدا  رسـول  حـديث  در عقيـل  فضيلت بيان
 و تـرين شـرايط   خطرناك در حضرت آن از او حمايت و 7اميرمؤمنان والي در او اخالص

 و... وي بـه  نسـبت  7علـي  خـاص  اطمينـان  و اعتمـاد  و دشـمنان  ترين سرسخت مقابل در
 ايــن همـه  نــه كـه  اسـت  بــديهي. اسـت  برخــوردار آنهـا  از عقيـل  كــه اسـت  خصوصـياتي 
 ،9خـدا  رسـول  ياران و اصحاب ساير از يك هر آن، در از بخشي وجود بلكه خصوصيات،

 از تـاريخي  و رجـالي  منـابع  در و نمـوده  جلـب  خـود  بـه  را شناسان رجال و مورخان توجه
 و اسـت  عكس به قضيه ،طالب ابي بن عقيل مورد در ولي. سازد مي برخوردار خاصي جايگاه
 آشـنا  او واقعـي  اوصـاف  و خصوصـيات  بـا  را خواننده كه اين جاي به منابع، اين به مراجعه
 و پيـامبر  نـه  و است 9پيامبر خاندان جزء نه او گويا كه كند مي ترسيم اي قيافه وي از سازد،

  !ثابت ايمان نه و بوده درست عقل داراي نه و بودند راضي او از اميرمؤمنان
  !است؟ آمده وجوده ب چرا و چگونه تحريف اين كه آيد يم پيش پرسش اين اينك

   انگيزه اولين

 سـنت،  اهـل  شـناس  رجال وخ مور اثير ابن را، يدگرگون و تحريف اين علل از ييك
  :آورد يم چنين

 سـرآمد  ،يجـواب  حاضـر  و لهجه صراحت لسان، طالقت بالغت، فصاحت، در عقيل
 قبيله نسب و حسب بر خصوصه ب مختلف، قبائل انساب و عرب نسابه به و بود دوران
 سـوء  پيشـينه  و ضـعف  نقـاط  و معايب گفتن از و داشت كامل يآشناي اميه يبن و قريش
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 تيـر  از خطرناكتر مخالفانش يبرا گفتارش. كرد ينم يخوددار محافل، و مجالس در آنان
 يدشـمن  و عـداوت  به اميه يبن سردمداران لذا و بود شمشير از تر برنده زبانش و مسموم

 نقاط و لفضاي ذكر يجاه ب و بافتند همه ب اساس يب مطالب او درباره و برخاستند يو با
 منتشـر  او شخصـيت  شكسـتن  درهـم  و تحقيـر  و تضـعيف  در يزياد يها دروغ قوت،

 و بلـه  بـه  را هاشـم  يبنـ  عقيـل  يحتـ  كـه  افتادند بدور انصاف جاده از آنجا تا و نمودند
  22.ساختند متهم سفاهت

   انگيزه ميندو

 اسـت؛  تـر  ظريـف  و تـر  دقيق آن كه دارد وجود يديگر انگيزه پيشين، انگيزه كنار در
 9خدا رسول يحام ينتر بزرگ و كفيل يواال شخصيت از كه يهاي انگيزه و علل همان
 يهـاي  انگيـزه . نمود ارائه موحد غير و مشرك فرد يك قيافه ابوطالب، جناب االباطح سيد
 رساند آنجا به را كار و گرديد يمنته فرزندانش و 7اميرمؤمنان شهادت به فرجامش كه
  !گرفتند قرار لعن مورد نمازها در او فرزندان و 9خدا رسول يوص كه

 برادرش و ابوطالب پدرش مانند نيز عقيل كه گرديد  موجب عوامل اين مجموع يآر
 ميـان  در تنهـا  نـه  اوفضـايل   و گيـرد  قـرار  تاريخ مظلومان صف در 7اميرمؤمنان ،يعل

 و شـود  سـپرده  يفراموشـ  بوته به نيز ارادتمندانش ميان در تدريج به بلكه ي،و مخالفان
 يخـود  منـابع  طريـق  از را او يواقع قيافه با يآشناي و درآميزد يساختگ مطالب با احياناً

 را ما معنا همين و سازد مواجه ابهام از يا هاله با را كننده مراجعه و نمايد ممكن غير نيز
 مقالـه  يك حد در ولو را، يمطالب زمينه اين در متعال خداوند تأييد با كه دارد يوام آن بر
  :دهيم قرار ارجمند خواننده اختيار در

   عقيل يمعنو شخصيت

 مطالـب  انتشـار  و نقـل  همـه  آن بـا  وفضايل  يها يساز پنهان و ها يپوش پرده همه با
 و فضـيلت  در ييهـا  حـديث  هـم  باز ،طالب ابي بن عقيل درباره دروغين و واقع خالف
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 اسـت  ياحـاديث  آن، از يبخش و. دارد وجود يو به نسبت 9خدا رسول محبت مراتب
 بـه  عقيـل  سـخنان  نيـز  و. اسـت  نموده نقل 9خدا رسول از »يراو« عنوانه ب عقيل كه

 و حضـرت،  آن پاسـخ  و 7اميرمؤمنـان  بـه  او نامـه  مـتن  و ربـذه  به ابوذر بدرقه هنگام
 از دفـاع  در ـ  اميرمؤمنـان  سرسخت دشمنان حضور در ـ  معاويه، مجلس در كه يحقايق

 و 9پيـامبر  يوصـ  يتقـوا  و زهـد  و جميله اوصاف صريح بيان و گفت يم حضرت آن
 و عقيـل  شخصـيت  عظمـت  بر است دليل يهمگ و... آنجا و اينجا در معاويه يمباالت يب

 مقام به او ارادت و اخالص بر گويا است يشاهد و يو بر 9خدا پيامبر خاص عنايت
 قـدرت  و سلطه مقابل در حقيقت اظهار در است او شجاعت و شهامت بيانگر و واليت

  .بزرگ بس است يفضيلت اين و
 از يبعضـ  مـورد  در و آوريـم  يمـ  بيشـتر  يبيـان  بـا  را پـيش  مطالب از يك هر اينك

 ترديـد  و شـك  و ابهـام  انگيـزه  و مخالفـان  يجوساز موجب كه عقيل، يزندگ يفرازها
  :دهيم يم قرار طلبان حقيقت اختيار در را الزم توضيح است، گرديده موافقان

  9خدا رسول حديث در عقيل

 در آنهـا  بيشـتر  كـه  است ياحاديث ،يو به 9خدا رسول محبت و عقيل فضيلت در
  23:آمده سنت اهل منابع
۱ .»�� � Y +�d�  �-�  pV��]oY E��] : ���] V� �#�� B�*
 �  ����] �r�  o.*^ 467Y 	r
  �� o] B ��7 �� ���@ �����yz24  
 با كه يخويش و قوم جهت به ييك دارم؛ دوست را تو جهت دو از من يزيد،ابو يا« 
  ».وت به نسبت ابوطالب عمويم محبت و عالقه جهت به يديگر و يدار من

 ميـان  در ابوطالـب  يآر: «نويسـد  يم حديث اين متن تأييد و شرح در الحديد ياب ابن
گاه  آن ،يقحط سال در رو اين از و داشت يم دوست ديگران از بيش را عقيل فرزندانش،

 اختيار در را فرزندانش تا كردند پيشنهاد ابوطالب به عباس عمويش و 9خدا رسول كه
 آنـان  پاسـخ  در ابوطالـب  بكاهـد،  يقـدر  اش يزندگ هزينه سنگين بار از تا بگذارد آنان
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� � � 7K)�: «گفت چنينH��7 ��\� 	
 فرزندانم ساير و بگذاريد من يبرا را عقيل« ؛»%¨�4 
  ».دببري خود با خواهيد يم را كدام هر

  25.گرفتند عهده به را علي سرپرستي 9خدا رسول و را جعفر سرپرستي عباس سرانجام
 7اميرمؤمنان: كه است نموده نقل چنين عباس ابن از را حديث اين صدوق شيخ. ۲

��: «داشت عرضه 9خدا رسول به 9)8� :� V�O�  ��R�� 8�� ? �H��7 :`� :��  �-� !��]3 E��] :
 ����]  o!�  ����]�  ��c �� ���@ !�  ���� |+�� 8(��� { ?��I +���.«26  

����  �U�^ V-� : «فرمود 7اميرمؤمنان به خطاب 9خدا رسول باز. ۳ 2�7 �.�OY� ;�7 
�(] K�\C !*7 ��*��  ���� !�67 X��� 3 ��/
 K+�7 G(�$O [w����  �-�� .�OY� 	��c�� E��c�� 
?�@�"� ���7� #=�A� { ?�*®�  ��O�(�a ;7  ��� E6 ���
yyy«27  
�: «فرمود كه است نموده نقل 9خدا رسول از اميرمؤمنان همچنين. ۴_7�  ����� B��O 
?��9 [��"� [��$O .�_7Y� �OY ?� �Y N7 #^\" 45*
  �H��7.«28  

   عقيل زبان از 9پيامبر حديث

 و يامو يخلفا دوران در عقيل، درباره آمده وجوده ب يانحراف نگرش و يمنف يفضا
ـ  و حـديث  يشـفاه  نقـل  يآزاد در ،ياسـالم  جامعـه  تحول با مقارن  از پـس  آن تكتاب

 قـانون  يـك  از سـنت  اهـل  محـدثين  يقدما نمودن يپيرو و ،يطرف از قرن يك گذشت
 بـودن  يعلو و تشيع در را يحديث هر بودن مردود و ضعفداليل  از ييك كه( يساختگ

 منابع در نتوانيم ما كه كرد يم ايجاب ديگر، يسو از) دانستند يم حديث آن ناقل و يراو
  يدسترسـ  شـده،  نقـل  طالب ابي بن عقيل وسيلهه ب كه هم، حديث يك به يحت ،يحديث
  .باشيم داشته

 تعـدادي  ششگانه، صحاح از بعضي در بخصوص منابع، اين از بعضي در حال عين در ولي
 اسـت  فـراوان  يها حديث نشانگرها  حديث اين وجود كه است شده نقل وي طريق از حديث

  .است گرديده آنها شدن متروك و حذف موجب شده ياد شرايط و. وي زبان از
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 رجـال  از تـن  چنـد  گفتـار  احاديـث،  متن نقل يجاه ب مقاله، حجم گرفتن نظر در با
  :آوريم يم اند داشته توجه عقيل حديث اين به كه را سنت اهل محدثان و شناسان

�± ������: «گويد عسقالني حجر ابن. ۱+] D�R) �
�^ ~#�Y !� BL��*�� 	 �� A�
?.«29  
 صـاحبان  از تن دو ماجه، ابن و ينسائ كه عقيل طريقه ب است يكامل صحيح حديث

  .اند نموده نقل را آن گانه شش صحاح
 نقـل  ديگـران  و بصـري  حسن و محمد فرزندش وسيله هب عقيل حديث: گويد اثير ابن. ۲
  30.كند مي نقل را او احاديث از يكي گاه متن آن وي. است كم وي حديث ليكن شده،

 توجـه  بـا  و شد بيان عقيل حديث يكم علت اين، از پيش كه است ييادآور به الزم
 موانـع  اگـر  دارند، اعتراف او درباره مورخان كه يا العاده فوق استعداد و سرشار هوش به

 از يو وسـيله  بـه  كـه  يزيـاد  يهـا  حـديث  از يقين به نداشت، وجود عقيل در شده ياد
  .شديم يم مند بهره گرديد، يم نقل خدا رسول
 رسـول  از كـه  را، عقيل احاديث از حديث دو يالعقب ذخائر در يطبر الدين محب. ۳
  31.است نموده نقل شده، روايت 9خدا

   عقيل ايمان

 را او آوردن اسـالم  زمـان  ،طالب ابي بن عقيل شخصيت تحريف سياست يراستا در
 هشـتم  سـال  در مدينـه،  به يو هجرت با همزمان و اند نموده ذكر تأخير سال چند با نيز
  :اند نموده اعالن ششم سال از پس يا و) مکه فتح سال(

� �4: «گويد يم يطبر الدين محبCY  ; �w6�
 ��� ?���+c�.«32  

! #��UC : «گويد حجر ابنH9� 0� G�7 D�=�� ���� 469Y +�  ?���+c� #A�1� { 8�Y ?*9 �w�.«33  

  .است شده واقع ششم سال در حديبيه  جنگ: كه است گفتن به الزم
 عبـاس  ديگـري  و عقيـل  آنـان  از يكي كه هاشم، بني خاندان اعضاي: داشت توجه بايد
 ميان در و بودند نكرده هجرت مدينه به اسالم پيامبر همراه به است، 9خدا رسول عموي
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 و فكـر  و عقيـده  نظر از ولي نداشت، وجود آنان براي اسالم به تظاهر امكان مكه مشركين
 سـاير  بـا  پرسـتي  بـت  و شرك نوع هر رد و توحيد پذيرش و جديد دين به نسبت انديشه

 بـراي  حسـاس  شـرايط  آن در مكه مردم ميان در آنان وجود و داشتند هماهنگي مسلمانان
 نقـش  مدينـه،  بـه  9خـدا  رسـول  سرسـخت  مخـالفين  حركات و اخبار ساختن منعكس
 بعضـي  طبق كه هاشم بني از تنها نه. بود برخوردار اي العاده فوق اهميت از و داشت بسزايي
 حـال  عين در و ماندند مكه در شرايط آن در كه بودند نيز هاشم بني غير از تاريخي، شواهد

  .كرد مي همراهي مسلمين و اسالم با آنان قلب ولي بودند، مشركين ميان در كه
: فرمـود  خـود  ياران به بدر جنگ در 9خدا رسول كه كند مي نقل عباس ابن از طبري

»-� +� ."#7  ��Y 	
 ��A� B*  4%�1 � 41<� +� �(A#�Y  ��1#^  ?A�] 4' �*����  	�" B��� 4�*�
 
 ��+]Y 	
 B*  4%�1 H" !6��� 	
� B�� � Y `�£��� 	  4%�1 	  ��c� 	  +9Y H" !6���yyy«34  

 حالـت  بـا  يجنگـ  اسـيران  همـه  بدر جنگ در 7صادق امام از يكلين نقل بنابر و...
ُقـْل لَِمـْن (: شريفه آيه و »نوفل« و »عقيل« ،»عباس« نفر؛ سه مگر بازگشتند، مكه به شرك

 
َ ْ
يِْديُكْم ِمَن األ

َ
ُ Cِ قُلُوبُِكْم َخgْاً Cِ أ   36.گرديد نازل مناسبت همين به kْ...(35ى إِْن َفْعلَِم اب�

 و عبـاس  ييعن نفر؛ دو تنها اسرا، ميان از: گويد يم .ق)  ه۲۷۶ يمتوفا( قتيبه ابن يول

# ������ "469U«. پذيرفتند را اسالم عقيلY� 469U" �H��7 �� 46�� 	
 ���93� ��<�.«37  

 مورخـان  سـاير  قتيبـه  ابن از غير نبوده، يچندان حساسيت چون عباس مورد در البته
 �%�5+: «گويـد  يمـ  كـه  است حجر ابن آنها جمله از اند؛ نموده تصريح مطلب اين به هم

 ���+  �
 E^N�� �1#�
 8���" !O� 469Y 4�^� !
(� V�T ���)� ����� 0� B��*��9 �����3�  4�� 
#A�1 ��� D�=�� ��6� .«38  

  39.است نموده نقل نيز اثير ابن را جمله اين مانند
? ��� ~#�� 0���� �469Y: «گويد ييعقوب واضح ابن ��
 4��� 
H9�!.«40  

 نيـز  را نكتـه  ايـن  بايـد  عقيـل،  شدن مسلمان بر يحديث و يتاريخ شواهد از گذشته
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 پذيرفتـه  را اسـالم  يهجـر  هشـتم  سال تا عقيل پذيرفت توان يم چگونه: كه كنيم اضافه
 7اميرمؤمنـان  يعل برادرش دو و اسد بنت فاطمه مادرش ديد يم كه يصورت در است؟

 ياعضـا  و انـد  پذيرفتـه  را او يآسمان دعوت و نموده تصديق را 9پيامبر نبوت جعفر و
 كـه  ديـد  همچنـين  و انـد  گشته نبوت يتوانا بازوان و رسالت حامياناولين  ،اش خانواده

 مشـركان  با ظاهر در بدر، جنگ در ياجبار حضور از فرار يبرا طالب شتر بزرگ برادر
  41.گرديد مفقوداألثر تاريخ آن از و كرد ترك را مكه و نمود يهمكار

 همين در يا و بدر جنگ از قبل كه است يكسان جزو عباس، همانند نيز عقيل جناب
 ايـن  كـه  اسـت  شـده  موجـب  او خـاص  شرايط و آورده ايمان 9خدا رسول به جنگ

  .نگهدارد مستور و يمخف همچنان ،مدينه به هجرت تا را حقيقت

  جهاد صحنه در عقيل

 سـه  از قبـل  و يهجـر  هشـتم  سـال  در مدينـه  به عقيل مهاجرت مورخان، نقل طبق
 عبـارت  حادثه سه اين و است گرفته انجام شد، واقع سال اين در كه يتاريخ مهم حادثه
 يجمـاد  مـاه  در ترتيـب  بـه  كـه ) هـوازن ( حنين جنگ و مكه فتح موته، جنگ: از است
  .است پيوسته بوقوع شوال ماه و رمضان مبارك ماه ،ياالول

 كـه  ـ  موتـه  جنـگ  در هـم  ،طالـب  ابـي  بن عقيل كه است اين نشانگر يتاريخداليل 
 از پـس  كه حنين جنگ در هم و داشته شركت ـ  رسيد شهادت به آن در جعفر برادرش

  .پيوست وقوع هب مكه فتح

)5f" J�d� !C+: «گويد يم سعد ابن  �4� �A� �#�" !� �#
 46" ����O !�� #^\�  { D��" 

?�
 � QL�_��«42؛  
 يمرضـ  يو بـر  جنـگ  ايـن  از مراجعت از پس نمود، شركت موته جنگ در عقيل« 

  ».دشو برده ينام طائف، جنگ نه و مكه فتح در او از كه ايم نشنيده لذا و شد عارض
�  ��� : «كه كند يم نقل 7يمجتب حسن امام از او و بكار بن زبير از حجر ابن يولH��7
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��^ 	�} .�� G(� E*]«43ثبـات  و شـجاعت  حنـين،  جنـگ  در كه است يكسان از عقيل« ؛ 
  ».ددا نشان خود از يقدم

�! ���� ���+: «است نموده نقل اثير ابن را جمله همين مشابه �O� 	��} .��� ��
 8(�9� :� G(�� 
E*]«44جنگيد حنين جنگ در 9پيامبر پاي به پا كه است از كساني عقيل كه اند گفته و« ؛.«  

 گفتـار  بر است يصريح رد ،(سال هشتم) حنين جنگ در عقيل حضور كه گفت بايد

�? "����O !� #^\  { D "46: «گويد يم كه سعد ابنyyy «مكه، فتح از پس حنين جنگ زيرا 

 همراه به كه ينيروهاي همان وسيله هب كند، مراجعت مدينه به 9خدا رسول كه اين بدون
 نقـل  نفـر  هـزار  دوازده را نيروهـا  ايـن  تعـداد  و. شد واقع بودند مكه در 9خدا رسول
  چهـارده  ،مجمـوع  در  كـه  گرديدند ملحق آنان به نيز مكه مردم از نفر دوهزار و اند، كرده
  45.نمود حركت 9خدا رسول همراه به نيرو هزار

ـ  ،باشـد  داشـته  حضور »حنين جنگ« در يكس نيست رمتصو اين بنابر  فـتح « در يول
 فـتح  يهـا  جنـگ  در عقيـل  شركت خبر يو امثال و سعد ابن كه اين. نكند شركت »مكه
 بلكـه  نداشته، حضور ها جنگ آن در او كه نيست اين بر دليل اند، نشنيده را طائف و مكه

 كمتر حساس مواقع در عقيل حضور از كه است يطبيع كرديم اشاره مكرر كه همانگونه
  .آيد ميان به سخن

  ابوذر بدرقه در عقيل

 هنگـام  بـه  ابـوذر  از اسـت  او بدرقه ،طالب ابي بن عقيل يزندگ در حساس مقاطع از
 نقـل  چنـين  عبـاس  ابـن  از »ةالسـقيف « در يجوهر را مهم حادثه اين. ربذه به يو تبعيد
 صادر فرمان عثمان يسو از شود، تبعيد ربذه به ابوذر شد قرار كه يهنگام: «است نموده

 و نـدارد  را او مشايعت و بدرقه حق يكس نيز و بگويد سخن ابوذر با يكس نبايد كه شد
 عثمـان  فرمـان  از مـردم . كنـد  حركـت  »مراقـب « عنوان به يو با كه داد دستور مروان به

 كه ياسر، بن عمار و حسين حسن، عقيل، ،طالب ابي بن يعل نفر؛ پنج جز نمودند تبعيت
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 ابوذر با تا خواست 7يعل بن حسن ميان، اين در كردند، يهمراه را ابوذر نفر پنج اين
 گفـتن  سخن) عثمان! (نااميرمؤمن يدان ينم مگر! حسن: «زد فرياد مروان كه كند صحبت

 شـد  ور حملـه  مروان به 7يعل اميرمؤمنان كه، بود اينجا!» است؟ كرده قدغن را ابوذر با
� D*C: «فرمود و�c :� 0� ��*��«دكشان آتش به را تو خدايت شو دور« ؛.«  

 يو اطـالع  بـه  را بـود  آمـده  پيش آنچه و بازگشت عثمان يسو به خشمگين مروان
 :گويد يم يجوهر. برآشفت شدت هب 7طالب ابي بن يعل مخالفت از نيز عثمان. رسانيد

 ايـراد  حال مناسب يسخنان كنندگان، مشايعت از يك هر كه بود تند برخورد اين از پس
��: «فرمود كه بود 7يعل اميرمؤمنان صحنه اين سخنران اولين نمودند؛ �T� Y V�O� .���� 

 :  ��� G(��� �("�� ;7 41��OK 45�=�� ;7 V*�Kyyy«  

�: «گفت چنين يو. بود طالب ابي بن عقيل ،سخنراندومين  و ��7 �Y 8(�O ��� �T�� Y 
.OY� 46�C � �O� V��RO .OY� ��*��� X�C��" :�  ����" �(����� J��$O >�)��  ����" >�S�� G#�^ 4�67��  ��� 
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ـ  يمـ  تـو  شـك  يب اما بگوييم، توانيم يم چه حساس لحظه اين در! اباذر«  بـه  كـه  يدان

 سـاز  خود پيشه را تقوا تبعيد فشار مقابل در اينك ما، بر تو و منديم عالقه تو به ما شدت
 اگـر  بدان. است انسان كرامت يشكيباي كه باش شكيبا و صابر و است نجات راه تقوا كه

 را عافيـت  اگـر  و اسـت  تو يزبون احساس و جزع بر دليل ،يبيانگار سخت را يشكيباي
 و ضـعف  و ينوميـد  و يـأس  پس است تو ينوميد و يأس دليل ،يبدان دسترس از دور
  ».هند راه بخود را يزبون

 كـه  حسـاس،  شـرايط  آن در طالـب  ابـي  بن عقيل يحماس و جالب جمالت بود اين
 بـام  پشت از يا و خزيدند ها خانه در مروان وتازيانه عثمان مجازات ترس از مدينه مردم
ـ  ابوذر حركت تماشاگر ،منازل  و مؤمنـان  اميـر  ماننـد  عقيـل  امـا . بودنـد  ربـذه  يسـو  هب

 ابوذر زيبا و دلنشين يسخنان با كه نكرد ترك را بدرقه صحنه تنها نه عمار و :حسنين
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 احسـاس  نـوع  هـر  از مبـارزه  ايـن  در را او و نمـود  تشـجيع  تبعيدگاه در اقامت يبرا را
  .داشت برحذر ينوميد و يأس تصور و ضعف

  7علي اميرمؤمنان با عقيل مكاتبه

 كـه  عقيـل  عقيـدتي  ـ  فكري ترين اسناد مهم از و معنوي ترين فرازهاي حساس از يكي
 ابهامـات  از بعضـي  روشنگر حال عين در و واليت مقام به نسبت او ديدگاه مبين تواند مي
!) معاويـه  بـا  وي مالقات و مؤمنان امير يها جنگ در او حضور عدم مثل( عقيل زندگي در

 ايـن  مـتن  .اسـت  گرفتـه  انجام 7و اميرمؤمنان او  ميان كه است اي مراسله و مكاتبه باشد،
 47الغـارات  كتـاب  در .ق)  ه۲۸۳ متوفـاي ( ثقفي جمله از است؛ آمده معتبر منابع در مكاتبه

 و 48ـ   مختصـر  تفاوت با ـ  .ق)  ه۲۷۶ متوفاي( قتيبه ابن همچنين را، نامه دو هر كامل متن
  .اند نموده نقل را نامه دو هر 49البالغه نهج شرح در معتزلي الحديد ابي ابن

 ذيـل  و صدر از يجمالت حذف با نيز را 7يعل نااميرمؤمن پاسخ يرض سيد مرحوم

	« عنوان تحت آن،� g��^ !�7 0� !��Y ���7 yyy(1� g�(A  �g��^ !��^ !��� ����7« نهج در 

  .است نموده ضبط البالغه

   عقيل نامه متن

 از يبخشـ  بـه  سپس و عقيل نامه ترجمه و متن به را ارجمند خوانندگان توجه اينك
 يثقفـ  »الغـارات « به و كنيم يم جلب دارد، بحث با مستقيم ارتباط كه 7اميرمؤمنان نامه
  :جوييم يم استناد دارد يبرتر و تفوق شده ياد منابع همه بر وثاقت و پيشينه لحاظ از كه
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 ناخوشـايندي  هـر  از و حـافظ  نـاگوار  آمـد  پيش هر از و هميشه را تو خداي بعد، اما«

 ابـي  بـن  عبـداهللا  كـه  بودم حركت در مكه سوي به خدا خانه زيارت براي من. باد نگهدار
 قيافـه  در و مالقـات  بودنـد،  آزادشدگان فرزندان از همه كه جوانان، از تن چهل با را سرح
 اي :گفـتم  آنهـا  بـه . نمـودم  مشـاهده  را نادرسـت  راه انتخـاب  و مخالفـت  بر تصميم آنان

 شـويد  ملحق معاويه به خواهيد مي آيا داريد؟ تصميمي چه خدا، رسول دشمنان بازماندگان
 شـده  شـناخته  و قـديمي  هـاي  عـداوت  همـان  از زيـرا  نيسـت،  دور شـما  از كـار  اين كه

 پايمـال  را او فرمـان  و خـاموش  را خـدا  نور خود اقدام اين با خواهيد مي شما. شماهاست
 مـردم  طريـق  از شـدم،  مكه وارد چون و شد بدل و رد سخناني آنان و من ميان در! كنيد؟
 غـارت  را حيره اهالي چگونه كه گشتم آگاه حيره به قيس بن ضحاك حمله جريان از آنجا

 بـر  اف. برگشـت  سالمته ب خود و برد يغما به بود، دلخواهش آنچه آنان منال و مال از و
 كيسـت؟  و چيسـت  ضحاك مگر. گردد جري و چيره تو بر ضحاك كه دوراني در زندگي

 كـردم  فكر رسيد، گوشم به خبر اين چون رحاله به بها؟ كم و ارزش بي موجود يك جز هب
 تصـميم  و عقيـده  اينـك  اند بازداشته ياريت از دست و گذاشته تنها را تو شيعيانت و ياران
 فرزنـدان  همراهه ب نيز من اي، ساخته آماده مرگ براي را خود اگر كه بنويس من بر را خود
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 تـو  بـا  هـم  مـا  بمـاني  زنده تو اگر تا بازآيم تو سوي هب پدرت فرزندان همراه به و برادرت
 از بعـد  كه ندارم دوست سوگند خدا به. بميريم تو همراه هب هم ما بميري اگر و بمانيم زنده

 از بعـد  زندگي سوگند ـ  جلّ و عزّ ـ خداي به و بمانم زنده ساعت يك حتي دنيا اين در تو
  ».بركاته و اهللا رحمة و عليك السالم و است، گوارا و دلچسب نه و دارد اي فايده نه تو

  7اميرمؤمنان نامه از فراز چند
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 ،يبـود  كرده ذكر حيره مردم اموال از يو نمودن غارت و ضحاك درباره آنچه واما«
 نزديـك  شهر اين مردم به كه اين از تر كوچک و شود حيره وارد كه است اين از كمتر او

 و شـد  وارد سـماوه  طريـق  از و آورد يرو عـراق  يسـو  به سواره يا عده با يآر. گردد
 او يسـو  بـه  را مسـلمانان  از يانبوه گذشت، قطقطانه و شراف و واقصه منطقه از چون

 صحنه از را خود كه يحال در زد، كمر به را فرار دامن او به خبر رسيدن با داشتم، گسيل
 ميـان  در نبرد يا لحظه بست، او بر راه ما سپاه آفتاب، غروب هنگام به كشيد، يم كناره ب

 شمشـيرها  آمـدن  فـرود  تـرس  از او و گذشـت  سرعت به يدرگير اين و درگرفت آنان
 و رسيد هالكت به نفر نوزده يارانش از و گذاشت فرار به رو و داد دست از را مقاومت

 از كـه  يحـال  در و برد بدر معركه از يجان نيمه شد، فشرده سخت گلويش كه آن از پس
  .يافت نجات تمام، يسخت به بود نمانده بيش يرمق يو

 بـا  اسـت  ايـن  مـن  عقيده ،يا پرسيده جنگ به نسبت من تصميم مورد در آنچه اما و
 كثـرت  نـه  زيرا نمايم؛ مالقات را خدا كهگاه  آن تا كنم پيكار شكنان پيمان و گردنكشان

 از آنـان  شـدن  متفـرق  نه و شد خواهد برايم قدرت و عزت موجب اطرافم در جمعيت
 مـرگ  سوگند خدا به و است حق با هم خدا و حقم بر من زيرا. وحشتم موجب اطرافم

  .است آيند خوش و شيرين من يبرا هم حق راه در
 بـه  پـدرت  فرزنـدان  و فرزنـدانت  همـراه  به يخواه يم كه تو پيشنهاد مورد در اما و

 مدينـه  در يخوشـ  و سالمت هب ندارم شما اقدام اين به ينياز من ،يكن حركت من يسو
 مـن  بـا  هـم  شـما  ،شدم كشته كه يصورت در خواهم ينم من سوگند خدا به كن، اقامت
  »...شويد كشته
  .عقيل برادرش نامه پاسخ در 7مؤمنان امير نامه از فراز چند بود اين و

 دو ايـن  نگـارش  و صـدور  تاريخ ييك شود؛ توجه مطلب دو به است الزم اينجا در
  :آنها متن به مربوط ينكات ديگر و نامه
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   نامه نوشتن تاريخ

 اسـت،  رسـيده  ما دست به منابع طريق از كه نامه، دو اين از موجود نسخه در گرچه
 بـه  و نمـوده  بسـنده  نامـه  اصل نقل به نيز آنها ناقالن و مورخان و ندارد وجود يتاريخ
 عقيل يسو از نامه اصل نوشتن انگيزه كه آنجا از يول ؛اند نكرده اشاره آنها صدور تاريخ

 بـه  كوفـه  اطـراف  به قيس بن ضحاك حمله و يتاريخ حادثه يك به مربوط آن پاسخ و
 منـاطق  در كـه  يغـارات  و حمـالت  ساير مانند حمله اين تاريخ و باشد يم معاويه دستور

ـ  اضطراب، و تشويش و مرج و هرج ايجاد يبرا كه عراق، مختلف  بـود  آمـده  وجـود ه ب
 تـاريخ  طبعاً نمود، اعمال را سياست اين يسال چه در معاويه كه است روشن و مشخص

  .گرديد خواهد روشن نيز مكاتبه اين
 عـراق  مختلـف  نقـاط  بـه  غـارتگر  و خرابكار ينيروها اعزام به يهنگام معاويه يآر
 شـروع  و حكمـين  تعيـين  بـا  و گرديـد  متوقـف  ينصـف  جبهـه  در جنگ كه كرد شروع

 شـر  دفع به 7اميرمؤمنان شدن مشغول و خوارج يسو از عراق در يداخل يها مخالفت
 بـا  كه افتاد فكر اين به معاويه ،»نهروان جنگ« نام به يداخل جنگ جبهه شدن باز و آنان

 يداخلـ  تشنج عراق، مختلف مناطق به ينفر هزار چند و متعدد هاي هگرو نمودن گسيل
 مقابله فكر به مجدداً و نموده قوا تجديد نتواند ديگر 7اميرمؤمنان و بزند دامن بيشتر را
 و يس سال  به گردد يبرم يتاريخ نظر از موضوع اين و بيافتد معاويه ينيروها با جنگ و

  .حضرت آن شهادت از قبل سال يك تقريباً نهم،
 بيـان  ضـمن  در كـه  بشـنويم  51طبـري  جمله از معتبر؛ مورخان از را مطلب است بهتر
 گرديـده،  واقـع  عـراق  مختلـف  نقـاط  در نه، و يس سال در كه يغارات و حمالت مشروح

 يبعضـ  تطبيق مناسبت به و است آورده مشروحاً هم را قيس بن ضحاك شكست و حمله
 از يبرخـ  بر توضيح تواند يم كه يمطالب از يبعض و 7اميرمؤمنان نامه، متن با او مطالب از

  :كنم يم نقل اينجا در را او گفتار از يا گزيده باشد، حضرت آن نامه جمالت
 نـه  و يسـ  سـال  مهـم  حـوادث  دربـاره  و »�6�K ?*9 ���C � E��H. �4: «گويد يم او
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 معاويه يسو از كه را يفرماندهانگاه  آن »يعل اطراف يف جيوشه معاوية تفرق: «گويد يم
: مانند برد؛ يم نام ترتيب به بودند، شده اعزام عراق مختلف نقاط به غارت و حمله يبرا

  و... ارطاة بن بسر عوف، بن سفيان بشير، بن نعمان
 آنـان  از يك هر اقدامات جزئيات و عمليات منطقه و يفرمانده تحت ينيروها تعداد

 معاويـه  كـه  يافراد جمله از: گويد يم قيس بن ضحاك درباره و كند يم ذكر مشروحاً را
 تحـت  در نفـر  هـزار  سـه  دادن قرار با معاويه. بود قيس بن ضحاك نمود، اعزام عراق به

 اعـراب  از و كنـد  حركـت  واقصـه  پـايين  يها قسمت از داد دستور او به ،يو يفرمانده
 نيـز  او كـه  كنـد  حمله است 7طالب ابي بن يعل پيرو كه يكس هر به منطقه چادرنشين

 قتـل  بـه  را خـودش  و نمود غارت را اموالش ،رسيد كس هر به مسير آن در دستور طبق
  .شد وارد قطقطانهه ب تا رسانيد

 يبـرا  يعد بن حجر يفرمانده به را نفر هزار چهار ،رسيد 7يعل به خبر اين چون
 ضـحاك  ينيروهـا  از و درگرفـت  يخورد و زد آنان ميان در .داشت گسيل او يسركوب
 بـه  حجـر  و كردند فرار نيروهايش و ضحاك رسيد فرا شب چون و شد كشته نفر نوزده
  .بازگشت كوفه

 بـا  عقيـل  مكاتبـه  كـه  نمـود  ادعا قطع طوره ب توان يم شواهد اين با و اساس اين بر
  .است گرفته انجام يسال چه در 7اميرمؤمنان

   نامه متن نكات

 مانده، يادگار  هب محكم و مهم سند يك صورت به كه طالب ابي بن عقيل نامه متن در
  :است توجه قابل نكته دو

 شـدن  ملحـق  اسـت  او بـاطن  و ضـمير  بيانگر و عقيل يگويا زبان كه نامه متن در )الف
 مقابـل  در ابوسـفيان  فرزنـد  از آنان يپشتيبان و حمايت و معاويه به سرح ياب بن اهللاعبد گروه

 او فرمـان  نمـودن  پايمال و ياله نور كردن خاموش و خدا با يدشمن و عداوت 7اميرمؤمنان
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 يكسـان  عالئـم  از را گـروه  آن حركـت  پيام اين در طالب ابي بن عقيل است، گرديده يمعرف
 يـك  بلكـه  اصـالح  قابـل  و يسطح عداوت يك نه 9خدا رسول با آنان عداوت كه داند يم

��	 �0: «اسـت  يا شـده  شـناخته  ينژاد و ديرينه و عميق يدشمن و عداوتY ��� [��* Y E¨O��f�� 
?����� Y �(�R6C  �J��+7 �:� 4�*
 <� J#�*��
 ��+�#C �t [�=@� �(O :� ��+�C� |#
Yyyy«  
 بـه  پيوسـتن  و كوفـه  يسـو  بـه  عقيل جانب از حركت اذن يتقاضا ديگر، نكته )ب

 پاسخ درخواست اين به 7اميرمؤمنان كه است هاشم يبن ديگر افراد همراه به اميرمؤمنان
  .است نموده توصيه را مدينه در اقامت آنان يبرا و نداده مثبت
  :يافت دست زير گانه سه نتايج به توان يم ها، نكته اين مجموع از
 بحـث  مورد آينده در كه ـ  معاويه با عقيل مالقات مكاتبه، اين متن و تاريخ به توجه با. ۱
 مالقـات  ايـن  بلكه ،پذيرد انجام 7اميرمؤمنان حيات حال در تواند ينم ـ  گرفت خواهد قرار

  .است گرفته صورت بزرگوار آن شهادت از پس بوده، كه يدليل هر به
 وسـيع  سطح در آنچه خالف بر مالقات، اين كه اين بر است گويا شاهد نامه متن. ۲
 بـه  و بـاطن  به ميل و حق از انصراف عنوان هب نه شده، يتبليغ يبردار بهره آن از و مطرح
 كـه  عمل، اين و فكر اين بلكه بوده معاويه به پيوستن و 7اميرمؤمنان با مخالفت انگيزه

 گرديـده  يمعرفـ  يالهـ  نـور  نمـودن  خاموش و خدا با يدشمن و عداوت عقيل يسو از
 مظلوميـت  از دفـاع  يراسـتا  در و هـدف  همـين  يدارا نيـز  معاويه با مالقات در است،

  .است بوده 7اميرمؤمنان
ـ  افـراد  سـاير  و او پيوسـتن  جهـت  در 7يعل از عقيل اناستيذ. ۳  آن بـه  هاشـم  يبن

 يهـا  جنـگ  در عقيـل  حضـور  عـدم  انگيزه مبين 7اميرمؤمنان موافقت عدم و حضرت
 در عقيـل  توقـف  بر حضرت آن توصيه و دستور مسلّماً زيرا است؛ 7اميرمؤمنان دوران
 ابعـادش   تمام كه يدالئل به بلكه است نبوده مشخص زمان آن به محدود و موقت مدينه،

ـ  از يتعـداد  و عقيـل  حضور 7يعل نيست، روشن ما يبرا  بـر  مدينـه  در را هاشـم  يبن
  .دانست يم سودمندتر و تر الزم كوفه در حضورشان
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��*B ��9�?: گويد مي طبقات در سعد ابن. ١٣ ;? � � ������  u��K o!p��. 

 .١۵۶األخبار، ص عمدة ؛٩١١، ص٣، جالوفا وفاء ؛١٢٧، ص١، جشبه ابن مدينه، تاريخ .14

 .٩١١، ص٣، جالوفا وفاء .15

 .١٧۶، ص٢، جالخميس تاريخ .16

 .٢۴۵، صةالمنور المدينة معالم. ١٧

 .١۶٧تاريخ المدينة، ص من فصول. ١٨

آمـده اسـت كـه در    » سفيان بن حارث«، »ابوسفيان«جاي  هنوشته شده، ب هايي كه اخيراً كتاب در. ١٩
 باشد. اثر عدم توجه نويسنده مي

 .٩٠، ص۴االصابة، ج ؛٢١۴و  ٢١٣صص  ،۵اسد الغابة، ج. ٢٠

 



 257  طالب و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب بقعه عقيل بن ابي

 ۹۴.۳.۲۴تاريخ  ۹۳۰۳۵گيري مجري: شريفي شاخه  غلط

 
 .٢٢٢العقبي، ص ذخائر ؛۵٠ هسن متوفيات ذهبي، االسالم، تاريخ ؛٢٩، ص١، جق ۴ طبقات،. ٢١

 .۴٢٣، ص٣اسدالغابة، ج. ٢٢

 ».أحاديث النبي من وله«: گويد عقيل حال شرح االسالم، تاريخ در ذهبي. ٢٣

 .۴٢٢، ص٣اسدالغابة، ج ؛٣٠، ص۴، جطبقات .24

 .٢۵٠، ص١١شرح نهج البالغة، ج .25

، ١١، جالحـديث  رجـال  معجـم  ؛٢۵۵، ص٢، جالمقـال  تنقـيح  نقـل  بـه  ؛٢٧مجلسـي، ص  امالي. 26
 .عقيل حال شرح ،٢٢٢ص اسالم، ذهبي، تاريخ ؛١۵٩ص

 .٣٢٢، ص٢، جالغدير نقل به ؛١٧٣، ص٩، جالزوائد مجمع و طبراني. ٢٧

 .عقيل حال شرح اسالم، تاريخ ذهبي،. ٢٨

 .۴٩۴، ص٢االصابة، ج. ٢٩

 .۴٢۴، ص٣اسدالغابة، ج. ٣٠

 .٢٢٣العقبي، ص ذخائر. ٣١

 .٢٢٢همان، ص. ٣٢

 .۴٩۴، ص٢االصابة، ج. ٣٣

 .٨٩، ص٢، جاثير ابن كامل دوم؛ سال حوادث طبري تاريخ .34

 .٧٠: انفال .35

، ١٩، جاألنـوار  بحـار  نقـل  بـه  ؛۶٩و  ۶٨صص  ،٢، جعياشي تفسير ؛٢ط  ٢٠٢كافي، ص روضه .36
 . ٣٠٢ص

 .۶٨دوم، ص چاپ معارف،. ٣٧

 .٢٧١، ص٢االصابة، ج. ٣٨

 .١١٠، ص٣اسدالغابة، ج. ٣٩

 .۴۶، ص٢، جيعقوبي تاريخ .40

�� «: گويد مي ،۴٧ صفحه در طالب، أبي آل انساب في عمدةالطالب مؤلف .41#�� !��1#^U" ����@ � �
Y�
;7 0� ~�#h� >� !� �#�� 46" +�=" �+ �] #R���  !9#" |#^Y !O� 8���� � v#�« قريش طالـب را مجبـور   «؛

به شركت در جنگ بدر نمودند، پس از آن بود كه وي ناپديد شد و خبري از او بدسـت نيامـد.   
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  بقعه حليمه سعديه و صفيه عمه رسول خدا
  
  
  

�67� ��$NG O'PD و �RّCS ��T 9.'ا  ر-,ل  
   يجنم صادق حممد 

  ۱۹قات حج، ش يم

) و 9امبريـ ه پيـ ه (دايمه سـعد يبقعه حل(ع، يبق يها هاز بقع رامون دو بقعهينوشتار حاضر پ

ل شده اسـت.  ير درآمده است. مقاله از سه بخش تشکي) به رشته تحر9امبريه (عمه پيصف

ن يـ سـنده در ا يه اختصـاص دارد. نو يسـعد مه يبخش اول که مختصر و کوتاه است، به حل

 سـندگان و مورخـان نقـل   ياز نو يع، مطـالب يـ مـه در بق يبخش درباره وجود حرم و قبر حل

نخسـت بـه    نگارنده) را برعهده دارد. 9امبريه (عمه پيقبر صف يکند. بخش دوم بررس مي

ـ را در اشـناس معـروف    نـه يه چهار مديپرداخته، نظر  شناسان مدينه ديدگاه از صفيه قبر ن ي

شـان  ياشاره کرده است. ا نه ين زميسياحان در ا و زائران دگاهيد ان کرده و سپس بهيمورد ب

کـرده اسـت:    يان و بررسيرا در چهار مورد ب  تاريخ كتب و گفتار نظريات در ادامه حاصل

 يدارا دهـم  قرن از پس صفيه قبر. ۲ است؛ داشته قرار بقيع از خارج در پيشتر صفيه قبر .۱

 يهـا  عمـه  از ييكـ  تنهـا  محـل  ايـن  در !»العمات بقيع« نه »ةالعم بقيع«. ۳  است؛ بوده گنبد

 افـواه  در بعـدها  كه است ياصطالح العمات بقيع است. مدفون صفيه ييعن 9خدا رسول

 سـنده در بخـش سـوم بـه بقـاع     ياسـت؟ نو  كجا در البنين ام قبر. ۴شده است؛  رايج مردم

 ن مورد به سه بقعه اشاره شده است: بقعـه يپرداخته است. در ابقيع  در سنت اهل پيشوايان

 ابن انس ياجمال يمعرف  بهمقاله  يانيمباحث پا.  نافع و بقعه مالك امام بقعه عفان، بن عثمان

  افته است.ياختصاص نافع  و مالك
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 رسول) دايه( مرضعه سعديه، حليمه قبر بوده، بقعه و قبه يدارا بقيع در كه يقبور از
  .است واقع عثمان قبر ينزديك در و بقيع يانتها در قبر اين. است 9خدا

 يحتـ  و شود ينم ديده مورد اين در يمطلب كهن، يشناس مدينه كتب و ها سفرنامه در
 و سـعديه  حليمـه  بـه  منتسـب  كه يقبر وجود از اش سفرنامه در) .ق  ه۷۵۷( بطوطه ابن

 قبـر  ايـن  از اخيـر  قرون در نويسندگان يول 1؛دهد يم خبر است بصره شهر در فرزندش
  .اند نموده ياد بوده بقيع در كه

 محـاذات  در: «اسـت  آورده اش سفرنامه در .ق  ه۱۳۰۶ يشيراز الصدر نايب جمله از
? [�M# ?��6[� ���? 1\|: �%+| نوشته كلمه اين سردرش بر است يا قبه عثمان، قبه ��+���� 

  :اند نوشته را بيت دو اين نيز و» � 7*�5 �: �� �
!����� !�����7#£" !�����§#
 `+���6¸��  .
#] !%K�¸ `+6�� !*C³] !��6]   

 !^ ��T �K �Z ��
K�K !9 �+�
٢ 
 دوران بـه  متعلـق  بقعه اين ساختمان كه است اين نشانگر يترك بيت دو اين مضمون

  .نيست روشن ما يبرا بوده، يوضعيت چه در آن از قبلاما  است يعثمان سالطين
 بقعـه  نهـم : «... گويـد  يم بقيع در موجود بقاع شمارش در .ق  ه۱۳۳۰ السلطنه حسام

  3»است سعديه حليمه
. .ق  ه۱۲۷۶: يمـيالد  ۱۸۵۳ سـال  در كـه  اسـت   يغرب جهانگردان از بورتون ريچارد

 قبـر  يرو در كـه  ايسـت  بقعه ديديم كه يجاي سومين: «گويد يم يو. است ديده را بقيع
  4»است شده بنا سعديه حليمه

ـ  ؛گذرد يم سال هفتاد از بيش بقاع اين تخريب از كه اين با داشت توجه بايد  در يول
 كـه  اسـت  سـعديه  حليمه قبر ييك است نرفته بين از هنوز كه يقبور جمله از حال عين
 در كـه  اسـت  يقبرهـاي  از و اسـت  زائـران  توجـه  مورد و مشهور معروف، بقيع آخر در

 تـاريخ « ماننـد  اسـت؛  گرديـده  مشخص و منعكس جديد، تأليفات در موجود يها نقشه
  5.»ةالمنور المدينة المعالم
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  9خدا رسول عمه صفيه قبر

 از آن و عـوام  بـن  زبيـر  مادر و 9پيامبر هعم صفيه، به منسوب است يقبر بقيع در
 و شناسان مدينه وسيله به امروز، به تا اسالماول  قرون از كه بقيع در است يقبور جمله

  .است گرديده يمعرف نويسان سفرنامه

   شناسان مدينه ديدگاه از صفيه قبر

 و شناس مدينه اولين عبدالعزيز، از .ق)  ه۲۶۲ يمتوفا( معروف شناس مدينه شبه ابن
 او پيكر رفت، دنيا از 9خدا رسول عمه صفيه چون: كند يم نقل موضوع، اين در مؤلف

 درب كنـار  در قبـر  ايـن  و نمودنـد  دفـن  شـود  يم يمنته بقيع به كه يا كوچه آخر در را
 و اسـت  خانـه  اين ديوار به چسبيده و است منسوب شعبه بن مغيرة به كه است يا خانه
. نمود احداث بود، كرده اقطاع يو به عثمان كه يزمين در مغيره كه ايست خانه همان اين
 كـرد  يمـ  درست را ساختمان اين مغيره كه يهنگام: «كند يم اضافه خود نقل در شبه ابن

 كنـار  من مادر قبر از را ريسمانت! مغيره :گفت مغيره به خطاب و افتاد آنجا از زبير عبور
 ياعتناي يب زبير به نسبت عثمان، نزد در خود موقعيت از استفاده با خواست مغيره. بكش

 كنـد  عمل زبير درخواست طبق داد دستور مغيره به رسيد عثمان به خبر يوقت ليكن ،كند
  6.دارد وجود انحراف خانه ديوار از قسمت اين در لذا و كرد ينشين عقب مغيره و

 } B��*�� { ?� #C ��7? �7+��_�6  *. ?(=� ��<: «گويد يم .ق)  ه۶۴۳ يمتوفا( نجار ابن
 ��������� 8«.7  

 مـدفن  معـروف،  يهـا  مدفن و مشاهد از: «است آورده .ق)  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود
  8البقيـع  بـاب  از كـه گـاه   آن مدفن، اين و است عوام بن زبير مادر و 9پيامبر عمه صفيه
ـ  دارد سـنگ  از يبنـاي  مـدفن  ايـن  .گيـرد  يم قرار شما چپ دست در ،شديد خارج  يول
  ».تنيس آن يرو در يگنبد
 كننـد  بنـا  آن بـر  نيز يكوچك گنبد بود قرار كه است گفته يمطر: «كند يم اضافه يو
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  ».تنگرف انجام يول
 اسـت،  دهـم  قـرن  اواخـر  يعلما از كه ،االخبار عمدة صاحب را جمله همين مشابه


����  ��<�1: «گويد يم آورده، 8 ��6C 	7 ����� +*7 VA�#� 	
 g�  9 ������«.10  
 در آنهـا  از يـك  هـر  تـأليف  و كتـاب  كـه  معـروف  شناس مدينه چهار نظريه بود اين

  .باشد يم اعتماد مورد منابع جزء خود فن در و است همگان دسترس

   سياحان و زائران ديد از صفيه قبر

 شـرق  در بقيـع : «اسـت  آورده اش نامـه  سـياحت  در .ق)  ه۶۱۴ يمتوفّـا ( جبير ابن. ۱
 ،شـويد  يمـ  مواجه آن با كه يمحلاولين  بقيع، دروازه از خروج از پس. است واقع مدينه
  11.است زبير مادر و 9خدا رسول عمه صفيه مدفن
���#�  ��g �7; �67! �¬#~ �������: نويسد يم ).ق  ه۷۷۹ يمتوفا( بطوطه ابن. ۲ g���  
������ �  ����
 8 ��6� ~��h� !��� ;7 |���� +*7 !A�#� 	
 g���� >� ?��=) .*  �6_��+��7 B�1� 

?�7 8(9� :�«.12  
: آورده چنـين  ).ق  ه۱۲۵۵ ،»المدينـة  توصيف(« خود سفرنامه در مرندي اسماعيل سيد. ۲

  13»است زبير مادر و رسول حضرت عمه عبدالمطلب بنت صفيه حضرت قبه ديگر، و«
   تـن  سـه  نظريـه  همچنين و هجري يازده اول تا قرن از شناساني مدينه نظريه بود اين

   قـرن  اواسـط  تـا  هفـتم  قـرن اوايـل   از »الرسـول  مدينة« زائران و مسلمان جهانگردان از
  .هجري سيزدهم

   تاريخ كتب و گفتار نظريات حاصل

        استاستاستاست    داشتهداشتهداشتهداشته    قرارقرارقرارقرار    بقيعبقيعبقيعبقيع    ازازازاز    خارجخارجخارجخارج    دردردردر    پيشترپيشترپيشترپيشتر    صفيهصفيهصفيهصفيه    قبرقبرقبرقبر. . . . 1111

 در صـفيه  قبر كه بقيع از بخش آن اند كرده تصريح خود يها نگاشته در نگاران تاريخ
 بعـدها  كـه  يا كوچـه  داخـل  در و داشـته  قرار بقيع اصل از خارج پيشتر است، واقع آن
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 تـاريخ  و. گرديـد  منضـم  بقيع به اخيراً كه اين تا است بوده ساخت، خانه آنجا در مغيره
  .اند نوشته .ق  ه۱۳۷۳ را انضمام اين

 يكس و بود بقيع از جداالً قب »العمات بقيع: «گويد يم اخير نويسندگان از حافظ يعل
 داشـت  وجود  يا كوچه بقيع با آنجا فاصله در و كرد ينم دفن آنجا در را خود مرده پيكر

 بـا  مدينـه  يشهردار .ق  ه۱۳۷۳ سال يحوال در كه اين تا شد يم متصل يشرق حره به كه
 العمـات  بقيـع  مساحت و ساخت منضم بقيع به را كوچه و بخش اين ديوارها، برداشتن

  14.باشد يم مربع متر ۳۴۹۴ شده، اضافه كه

            استاستاستاست    بودهبودهبودهبوده    گنبدگنبدگنبدگنبد    ييييدارادارادارادارا    دهمدهمدهمدهم    قرنقرنقرنقرن    ازازازاز    پسپسپسپس    صفيهصفيهصفيهصفيه    قبرقبرقبرقبر. . . . 2222

اوايل  ييعن ؛يو زمان تا كرديد مالحظه را يسمهود تصريح اين از پيش كه يطور به
 آيـد  يبرمـ  يمرند اسماعيل سيد گفتار از ليكن ؛است نداشته يگنبد صفيه قبر دهم، قرن
 دقيـق  تـاريخ  گرچـه  بوده گنبد يدارا قبر اين سيزدهم، قرن اواسط ييعن او؛ زمان در كه
 در گنبـد  ايـن ) نمـود  خـواهيم  نقل كه( پاشا رفعت گفتار طبق و. نيست روشن آن يبنا

 يمرنـد  ديـدار  از پس سال پنج و هفتاد و يكصد و .ق)  ه۱۳۲۵( او زيارت سال آخرين
  .است بوده پابرجا همچنان

        !»!»!»!»العماتالعماتالعماتالعمات    بقيعبقيعبقيعبقيع««««    نهنهنهنه    »»»»ةةةةالعمالعمالعمالعم    بقيعبقيعبقيعبقيع««««. . . . 3333

ـ  9خـدا  رسول يها عمه از ييك تنها محل اين در  در و اسـت  مـدفون  صـفيه  ييعن
 بعـدها  كه است ياصطالح العمات بقيع .بس و بود صفيه قبر از سخن نيز شده ياد منابع

 بـوده  صفيه قبر كنار در يديگر فرد شدن دفن آن، علّت شايد و شده رايج مردم افواه در
 9پيـامبر  عمه دو به متعلق قبر دو آن كه است آورده وجود به را توهم اين تعدد، اين و

 هـيچ  سيزدهم، قرن نيمه تا فرموديد مالحظه كه همانگونه ليكن ؛باشد يم عاتكه و صفيه
 ايـن  و انـد  آورده را العمـات  بقيـع  تعبير نه و اند كرده ياد عاتكه از نه نويسندگان، از يك
 وجود به تاريخ اين از پس باشد، كه يكس هر به متعلق دوم قبر كه آنست از يحاك خود
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 بـا  و اسـت  گشته معروف »العمات بقيع« به مردم زبان و السنه در تدريج به بقيع و آمده
. اسـت  يافتـه  راه شده، نوشته جديداً كه ها، سفرنامه و ها كتاب از يبعض به زمان گذشت

  ه۱۳۲۵( پاشـا  رفعتالً مث ندارد؛ يعلم صحيح يمبنا و يتاريخ منبع هيچ كه يصورت در
��B����� ;7 E: «گويد يم آن، اطراف و بقيع يگنبدها يمعرف در .ق) EA>�� ?�C��� ?�=)� 

B� ��7 8(9#��9«15  
 رسـول  يهـا  عمه صفيه، و عاتكه به گرفته، قرار برج دو راست سمت در كه يگنبد«
  .دارد تعلّق 9خدا

 بقعـه  از اش سـفرنامه  در السـلطنه  حسام ،يو از قبل سال هفت و بيست همچنين و
  16.برد يم نام »عاتكه و صفيه بقعه« عنوان به بقيع، خارج

 مصـر  رتبه يعال داران درجه از ييك ياول زيرا نيست؛ اين از بيش انتظار آنان از البته
 سـفر  حجـاز  بـه  مصـر  پادشاه طرف از محمل، محافظ ينيرو يفرمانده سمت با كه بود

 رشته به را خود يها شنيده و ها ديده كه است قاجار دوران يوزرا از ييك يدوم و كرده
  17.اند درآورده تحرير
 ياهـال  از و اخيـر  نويسندگان از حافظ يعل گفتار است، ما نظريه مؤيد كه يمطالب از
 در يديگـر  و صفيه قبر ييك دارد؛ وجود قبر دو محل اين در: «گويد يم او. است مدينه
 العمـات  بقيـع  را بخش اين لذا و است متعلق عاتكه به كه دارد شهرت مدينه مردمِ ميان

 نيسـت  معلوم مدينه به عاتكه هجرت يتاريخ نظر از يول :كند يم اضافهگاه  آن گويند يم
  18.است اختالف مورد نيز يو يسو از اسالم پذيرفتنحتي  و

 ايـن  مبـين  هم تراجم و رجال كتب به مراجعه :گويد يم مطلب  اين تأييد در نگارنده
 يا آنها بقيه و كرده مهاجرت مدينه به صفيه تنها 9خدا رسول عمه پنج ميان از كه است
 مدينـه  بـه  همسرشـان  ممانعـت  اثـر  در جملـه  از يعلل به يا اند رفته دنيا از اسالم از قبل

  .اند ننموده هجرت
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�¹�� } ���6=�)� � �����7�  (�=�? ���7! ��6�9. �: «گويد مي) ق . ه۶۳۰ م( جزري عزالدين � 
!�C�7«19 گويد مي) ق . ه۴۶۳ م( عبدالبر ابن» :Q6��� { GH9� !�C�7 #/^�� �( U� V�T«.20  

 سـپس  و كنـد  يمـ  اشاره عاتكه اسالم در موجود اختالف بهاول  يعسقالن حجر ابن
 هـيچ  صـفيه  بجز 9رسول يها عمه از كه است گفته صراحت به اسحاق ابن: «گويد يم

 9پيـامبر  وصـف  در كـه  يشعر به استناد با عاتكه درباره يبعض يول نياورده ايمان يك
  21».تاس آورده ايمان نيز او كه معتقدند است، سروده
 سـت ا احتمـالي  بلكـه  نيسـت  معلـوم  عاتكـه  اسالمِ ،يتاريخ نظر از: اوالً حال هر به

 همـه  اگر ثالثاً و .است ضعيفتر هم اسالمش از مدينه به او هجرت احتمال: ثانياً؛ ضعيف
 در او جسد كه كرد ادعا توان يم يتاريخ دليل كدام به استناد با بپذيريم را احتماالت اين
  .بقيع ديگر نقاط در نه است، گرديده دفن صفيه خواهرش كنار

        است؟است؟است؟است؟    كجاكجاكجاكجا    دردردردر    البنينالبنينالبنينالبنين    امامامام    قبرقبرقبرقبر. . . . 4444

ـ  و بقيـع  كنـار  در عاتكـه   مدفن صحت عدم مورد در اينجا تا  بقيـع  بـودن  اسـاس  يب
 بـه  آن انتقال يچگونگ از و آورديم يمطالب آن اصالت بر يتاريخ دليل نداشتن و العمات

 يبـرا  هـا  نوشـته  همـين  كه دريافتيم و كرديم پيدا يآگاه ها كتاب و ها سفرنامه از يبعض
 اخيراً كه است »البنين ام« قبر مسأله اساستر، يب آن از. يتاريخ شود يم يسند مردم بيشتر
 كـه  يديگر قبر مقابل در صفيه، قبر زيارت هنگام به يايران زائران از يبعض و آمده پديد

 يسـراي  نوحه 7اميرالمؤمنين همسر البنين ام قبر عنوان به و ايستند يم است آن كنار در
 هـيچ  نيـز  ايـن  كـه  يصورت در زنند، يم سينه و سر به و دهند يم سر ضجه و ناله كرده،
 و يفارسـ  زبان به كه يهاي سفرنامه در يحت بلكه اصيل منابع در نه ندارد، يتاريخ شاهد

 شـايد  و نيسـت  يخبر مطلب اين از شده، نگاشته اخير قرن دو ييك در كه ،يفارس غير
 بـه  بقيع، خارج در االحزان بيت و عاتكه قبر مانند يول نرسد هم قرن ربع به آن پيدايش
  22!است يافته راه ها كتاب از يبعض بهحتي  و شده منتشر سينه به سينه و سرعت
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 صـفيه  قبر كنار در خوانان نوحه و مداحان يسراي نوحه موضوع، اين مدرك تنها يآر
  !»البنين أم يتدعون ال ويك: «كه است

   بقيع در سنت اهل پيشوايان بقاع

 هـاي  شخصـيت  بـه  كـه  بقيع، در شده شناخته بقاع و آثار از يتعداد پيرامون اينجا تا
 وهابيـان  وسـيله  به و بود ياسالم هاي هگرو همه ميان در احترام مورد و ياسالم مشترك
 قبـر  سـه  يرو در كه ديگر، بقعه سه با اينك و نوشتيم يمطالب گرديده، تخريب و منهدم
 منهدم وهابيان وسيله به بقاع ديگر همانند و بود گرديده بناسنت  اهل پيشوايان به متعلّق
  .شويم يم آشنا اند شده

 طـول  در بقعـه  سـه  اين چگونگي بيان از گذشته بحث، از قسمت اين كه است گفتني
 مسـأله  در كـه  هسـت  نيـز  فقهـي  - كالمـي  بحـث  اين بيانگر آنها، تخريب تاريخ و ها قرن

 سـني  و شيعه از اعم مسلمانان؛ همه علمي، و ديني هاي شخصيت قبور روي بر بنا ساختن
 در و آمـده  پديـد  هـا  قرن از پس كه وهابيانند گروه تنها اين و اند بوده عقيده هم و همفكر
 و برخاسـتند  مبـارزه  و منازعـه  به مسلمانان با مورد اين در جمله از اعتقادي؛ متعدد مسائل
 بيشـتر  كـه  ايـن  لحـاظ  به شده، گفته سخن بقيع در آثار از تاكنون آنچه نشود تصور احياناً

 توجـه  مـورد  مسـلمانان  ديگـر  از بـيش  شـيعه  بـراي  كه بوده هايي شخصيت به متعلق آنها
  .است آمده وجود به تاريخ طول در  آنان وسيله به آثار اين به ناچار اند، بوده

 فقـه  ديـدگاه  از ديـن  بزرگان قبور بر بنا ساختن استحباب و مشترك عقيده اين يآر
 و اميرمؤمنان حرم مانند ياسالم يكشورها مختلف نقاط در تنها نه را سنت اهل و شيعه

 و بغـداد  در حنبـل  بـن  احمد و ابوحنيفه حرم مانند و كربال و نجف در 8سيدالشهداء
 ائمه قبور كنار در و بقيع داخل در بلكه ديد، توان يم مصر در يشافع امام ضريح و حرم

 بقاع اين تاريخ ياجمال بيان به اينك كه. يافت توان يم نيز شيعه يمذهب هاي شخصيت و
  :پردازيم يم
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   عفان بن عثمان بقعه. 1

 شـدن  دفن از عفان، بن عثمان شدن كشته از پس آمده، يتاريخ منابع در كه يطور به
 در آن، يشـرق  طرف در و بقيع خارج در طبعاً و شد يجلوگير بقيع داخل در يو جسد
  .گرديد دفن »كوكب حش« نام به يمحل

 ديـوار  يافـت،  دسـت  مدينـه  حكومـت  به حكم بن مروان كه معاويه دوران در ليكن
 ضـميمه  بقيـع  بـه  را عثمان دفن محل و برداشت را كوكب حش و بقيع ميان در موجود

 بـن  عثمـان  قبـر  بـر  خـويش  مبـارك  دست با 9خدا رسول كه را يسنگ قطعه و نمود
��)� ��:: «گفت چنين و كرد منتقل عفان بن عثمان قبر بر بود كرده نصب مظعون ;7 

>� �w/7 	  �(�W
 #$] �#�� ! !«23  
 گنبـد  و بقعه يدارا وهابيان،تسلط  زمان تا دور يها دوران از كه يقبور از هرحال به
 بنيانگـذار  و مؤسـس  همچنين واول  ساختمان تاريخ گرچه. است عثمان قبر همان بوده

 يهجـر  هفـتم  قـرن  اوايـل  در دو هـر  كـه  نويسـندگان  از نفر دو يول ؛نيست معلوم آن
 و انـد  نمـوده  تأييـد  را آن و گفته سخن تاريخ اين در يا بقعه چنين وجود از زيستند، يم

 امكـان  ابنيـه  و آثار گونه اين درالً معمو: كه افزود يتاريخ سخن اين بر را نكته اين بايد
 وجـود  »آن يمعرفـ  و مشـاهده  زمـان « و آنها »احداث اصل« ميان يمتماد ساليان فاصله

 چهـارم  و پـنجم  قـرن  بـه  شـده،  يمعرف هفتم قرن در كه يساختمان است ممكن و دارد
  .باشد متعلق

 (,>�w/7 !�67� ?��� J �< ������ ��# �}: «آورده اش سفرنامه در .ق)  ه۶۱۴ م( جبير ابن
S���J#«يبنـا  و يكـوچك  قبـه  آن يرو در و شـده  واقـع  بقيـع  آخـر  در عثمان قبر« 24؛ 

 �w/7 � �� :� !*7 � � !��67 ��<: «گويد يم .ق)  ه۶۴۳ م( نجار ابن ».ددار وجود يمختصر
  .»بزرگ است يگنبد يدارا عثمان قبر ؛25»���7? ��?

 آيـد  يبرم چنين شناس، مدينه يديگر و است جهانگرد ييك كه نفر، دو اين گفتار از
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 آمـده  وجود به عثمان بقعه در بنا تجديد و تحول سال، يس فاصله به و تاريخ آن در كه
  .است شده تبديل بزرگ قبه يك به مختصر و كوچك قبه آن و

 .ق  ه۱۳۴۴ سـال  در تـا  داشـته  ادامـه  تـاريخ  طول در بقعه، از عثمان قبر يبرخوردار
  .است گرديده منهدم وهابيان وسيله به بقاع و آثار ديگر مانند

 كند مي يمعرف »بزرگ يا قبه« عنوان به را عثمان قبه .ق)  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود لذا
  26»���*�] ���7? ��? ��67!: «گويد يم و

 يـك  تقريبـاً  كه ،المختار مدينة في االخبار عمدة كتابِ صاحب را جمله همين مشابه
  27.است برده كار به زيسته، يم يسمهود از پس قرن

 انهدام از قبل يها دهه آخرين در كه 29پاشا رفعت و 28يشيراز الصدر نايب گفتار از
 همـين  بـا  بقعـه  ايـن  نيـز  آنهـا  زمـان  در كـه  آيد يبرم چنين اند شده مشرف حج به بقيع

  .است بوده موجود گذشت، پيشتر كه مشخصات،

   نافع و مالك امام بقعه. 3و 2

 از ييكـ  كـه  مالـك،  امـام  بـه  متعلـق  گنبد و بقعه ساختان كيفيت و تاريخ يآگاه در
 كـه  نـافع  يا عمر ابن موال نافع به منتسب گنبد نيز و است سنت اهل چهارگانه پيشوايان

 مراجعـه  هـا  سفرنامه و يشناس مدينه منابع به نيز باشد يم هفتگانه معروف قاريان از ييك
 تـاريخ  :كـه  اسـت  اين آيد يبرم نويسندگان اين گفتار مجموع از آنچه بينيم يم و كنيم يم

 ايـن  از قبـل  آن كيفيـت  و شـود  يم يمنته هفتم قرن از قبل به مالك امام بقعه ساختمان
 بنـا  يهجـر  نهـم  قـرن  حدود در نافع به منتسب قبر ساختمان يول ؛نيست معلوم تاريخ
  .است نيامده ميان به سخن يو بنام يا بقعه از تاريخ اين از قبل و است شده


��V �<: «گويد يم .ق)  ه۶۱۴ يمتوفا( جبير ابن 	  �OY G�
� -+��� � �� :� !�*7 � � 
!�67 ?�� J<,) J��� [�*���«.30  
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*��5 �« :اسـت  نموده يمعرف بيان اين با را بقعه دو هر .ق)  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود 
+5f
 G�
� �� :�+�7 V��
 	  �O� BR�)� !�67 ?�� J<,) � 0� !�O�A { vN�� � G��f�� ?��� 
!=�_�  ����� � �#��� �1#^\� `#_�� � 	
 ,|+�  ���R�" �Y �(�C ?�K�] � 8��� �� �t  ����"�O (�
 

	 � #�7«.31  
  32.كند مي معرفي وي مانند را بقعه دو هر سمهودي از پس  قرن يك نيز االخبار عمدة صاحب


�G ��? �: «گويد يم الحرمين مرآت در� �� :�+�7 V��
 	  �O� BR�)� G�
� #$'���KJ 
� ?�� �"�O e�% [�#���«.33  

 كـه  انـس  بـن  مالـك  از ييكـ  يكديگر؛ وصل قبه دو: گويد يم يشيراز الصدر نايب
  34».تاس معروف قراء از كه نافع از يديگر و است منسوب او به يمالك مذهب
 نمانـده  يبـاق  قبور از ياثر چندان ديگر كه بقيع يفعل وضع از موجود، يها نقشه در
 آل احمد سيدالً مث شود؛ يم يمعرف هم كنار در و دارد قرار هم كنار در قبر دو هر است،

�G �<: «دهد يم توضيح چنين و آورده خود كتاب در را بقيع يفعل نقشه ياسين� V���
 

�	  �O� yyy>�� �"�O (
 :�+�7 	  #�7 e�% [�#���«.35  

        نافعنافعنافعنافع    كدامكدامكدامكدام

 ابـن  انـس  از داريم ياجمال يمعرف ندارد، يمعرف به ينياز عفان بن عثمان كه آنجا از
 اثـر  در كه ياشتباه و خطا بيان به و داريم يم مقدم را نافع يمعرف اين در و نافع و مالك
  :پردازيم يم است آمده وجود به يو شخصيت در ياسم تشابه

 كـه  ايـن  و اسـت  بقيع در كه قبرش، و نافع يمعرف در كرديد، مالحظه كه همانگونه
 نـافع : «گويند يم يگاه زيرا است؛ رفته كار به يمختلف يتعبيرها بوده، بقعه يدارا پيشتر
 مـوال  نـافع « تعبيـر  بـا  نيـز  يگـاه  و »القراء شيخ نافع: «گويند يم يگاه و »عمر ابن موال
 مشـاهده  وضـع  همـين  نيز ديگر هاي كتاب در و. برند يم نام »القراء شيخ عمر بن اهللاعبد

  .التأليف جديد هاي كتاب خصوص به شود، يم
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 از صـحيح  شـناخت  عـدم  و درست تشخيص عدم از يناش گوناگون، يتعبيرها اين
 جداگانه شخصيت دو القراء شيخ نافع و عمر ابن موال نافع زيرا باشد؛ يم نافع شخصيت

 اول، نـافع . اسـت  شـده  واقـع  سـال  پنجـاه  فاصـله  به مرگشان تاريخ و هستند مستقل و
  .است داشته قرائت در اشتهار دوم نافع و فقيه، و محدث
 بـوده  يجنگـ  ياسـرا  از او است اهللابوعبد به يمكنّ فقيه، به ملقب عمر ابن موال نافع

 عمـر  ابـن  مـوال  بـه  معروف لذا و گرفته قرار خطاب بن عمر فرزند اهللاعبد اختيار در كه
 يـاد  حـديث  و فقـه  مدينه در بوده، برخوردار آن از كه ياستعداد اثر در و است گرديده
  .شمارند يم تابعين طبقه در محدثين جزو را او. است گرفته
 مـردم  يبـرا  احكـام  تعلـيم  عنوان به ).ق  ه۱۰۱ -۹۹( عبدالعزيز بن عمر زمان در او
 بيسـت  و يكصـد  يـا  و نـوزده  يا هفده و يكصد سال در و گرديد اعزام ديار آن به مصر

  36.شد سپرده خاك به بقيع در و رفت دنيا از هجري قمري
 ابـن . باشند يم اصفهان از نياكانش و نعيم ابن اش كنيه عبدالرحمان، فرزند يمدن نافع

 قرائـت  علـم  هفتگانـه  دانشـمندان  و قاريـان  از ييكـ  نـافع : «نويسد يم او درباره يجزر
 از يگروهـ  بـه  را قرائـت  او. است ياصفهان اصالتاً و صالح و موثّق است يمرد. باشد يم

  .است داده ياد مدينه اهل از تابعين طبقه
 سـؤال  است، 9خدا پيامبر روش و سنت مدينه اهل قرائت: گفت يم انس بن مالك

  .يآر: گفت است؟ نافع قرائت همان شما منظور: كردند
 دفـن  بقيـع  در و شـده  واقـع  مدينـه  در .ق)  ه۱۶۹( سـال  در القـراء  شيخ نافع وفات

  37.است گرديده
 ييكـ  بودنـد؛  مفيد و نافع نافع، دو هر: كه گرفت نتيجه چنين توان يم مطالب اين از

 در دو هـر  و بودند معاصر تقريباً نيز زمان نظر از و. قرائت علم در يديگر و حديث در
  .اند شده دفن بقيع در و رفته دنيا از مدينه
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 و معـروف  بقيـع  در قبرش كه ينافع درباره توان ينم قرن سيزده گذشت از پس ليكن
 القـراء،  شـيخ  نافع يا است عمر ابن موال نافع كه نمود يقطع نظر اظهار بوده، بقعه يدارا

: انـد  نمـوده  تعبيـر  چنـين  يگاه كه گرديده مشتبه آنچنان هم نويسندگان يبرا موضوع و
  !»القراء شيخ عمر ابن موال نافع«

        مالكمالكمالكمالك    امامامامامامامام

 پيشـوايان  از ييكـ  اهللابوعبـد  اش كنيه »الهجرة دار امام« به معروف ياصبح بن مالك
 از سـنت  اهـل  از يگروهـ  كه است منتسب يو بر يمالك مذهب و سنت اهل چهارگانه

  .كنند يم يپيرو مذهب اين
: نويسـند  يمـ  مالـك  امـام  حـال  شرح در. است شده واقع .ق  ه۹۳ سال در يو تولّد

  .است كشيده طول سال سه او حمل مدت
 حـديث  و علـم  7صـادق  حضرت ششم، امام جمله از ؛يبسيار افراد از مالك امام

 سـنت  اهـل  جهـان  در موجـود  يحـديث  مـدون  اولـين  »موطـأ « او كتاب. است فراگرفته
  .است شده يآور جمع مسند حديث پانصد از بيش كتاب اين در. باشد يم

  9خدا  رسول به   نسبت مالك احترام

 آن حـديث  بـه  نسبت يو اهتمام و 9خدا رسول به نسبت مالك امام احترام درباره
 در هـم  بـاز  بـود،  شده يمستول يو بر كه شديد ضعف و سن كبر با: اند نوشته حضرت

 و كـرد  يمـ  حركـت  پياده يپا با هميشه و ورزيد يم امتناع مركب بر شدن سوار از مدينه
: «گفت يم چنين �^�Y { ?*�+
 .*"K ?/A 8(9� :� �5�"«رسـول  پيكـر  كـه  يشـهر  در« ؛ 
  ».دش نخواهم مركب سوار است شده دفن آن در 9خدا
 زد يمـ  شـانه  را محاسنش و گرفت يم وضو كند نقل حديث خواست يم وقت هر وا

 جويـا  او از را وقار اظهار اين علت چون. نشست يم مجلس صدر در متانت و وقار با و
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 9پيـامبر  حـديث  از دارم دوست« ؛»�9: �9)8 [+�± �4�W7 �� �[�� : «داد پاسخ شدند،
  ».مآور عمل به يبيشتر تكريم و تعظيم

  9خدا رسول به توسل در دوانيقي منصور با مالك مناظره

 نقـل  مالـك  امـام  برجسـته  شـاگردان  از ييكـ  حميـد،  ابن از شفاء، در عياض يقاض
 امـام  بـا  9خدا رسول قبر كنار در نمود، مدينه به منصور ابوجعفر كه يسفر در: كند يم

  .كردند بحث يا مسأله پيرامون مالك
 يـا : گفـت  مالـك . كـرد  يمـ  صـحبت  بلنـد  يصـدا  بـا  يگـاه  بحـث  اين در منصور

 را يگروهـ  خداونـد  زيـرا : يبگوي سخن بلند يصدا با نبايد مسجد اين در اميرالمؤمنين
Glِ (: كرد نكوهش آيه اين با ْصواتَُكْم فَْوَق َصْوِت ا_ـ�

َ
ِيَن آَمُنوا ال تَْرَفُعوا أ

�
Rَها اnف

َ
 گروه و )...يا ك

ِ إِن� (: نمود تعريف و مدح آيه اين با را ديگر ْصـواَيُهْم ِعْنـَد َرُسـوِل اب�
َ
وَن أ nِيَن َفُغض

�
Rو )...ا 

ُُجـراِت ( :داد قرار مالمت مورد آيه اين با را ديگر گروه باز ْYِيَن يُناُدونَـَك ِمـْن َوراءِ ا
�

Rإِن� ا

Wَُُهْم ال َفْعِقلُونَ 
ْ
ك

َ
  .)أ

 همـه  بـر  حيـاتش،  حـال  ماننـد  مـرگش،  از پس 9پيامبر  احترام: گفت  سپس  مالك
 :پرسيد سپس. كرد اختيار سكوت و پذيرفت را مالك گفتار منصور. است الزم مسلمانان

  ؟9پيامبر قبر يسو به رو يا بايستم قبله به رو كردن دعا هنگام به ،اهللابوعبد يا
ـ  يم بر رو 9پيامبر از چرا اميرمؤمنان، يا: داد پاسخ مالك  در او حاليكـه  در يگردان

 و كـن  او يسو به رو يآر! بود خواهد آدم پدرت و تو آمرزش و شفاعت وسيله قيامت
 زيـرا  بپـذيرد؛  تـو  دربـاره  را او شـفاعت  هـم  خـدا  تا ده قرار شفيع خدا پيشگاه به را او

َ َو اْسـَتْغَفَر لَُهـُم (: است فرموده خودش ْغُفَسـُهْم جـاُؤَك فَاْسـَتْغَفُروا اب�
َ
 َظلَُمـوا أ

ْ
غ�ُهـْم إِذ

َ
َو لَْو ك

 
ً
 رَِحيما

ً
َ تَو�ابا   38.)الر�ُسوُل لَوََجُدوا اب�

 يسـالگ   پنج و هشتاد در نه و هفتاد و يكصد سال االول ربيع چهاردهم در مالك امام
  39.گرديد دفن بقيع در و گفت حيات درود به مدينه در يسالگ نود در يقوله ب و
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  بقعه اسماعيل فرزند امام صادق
  
  
  

�67� 89M�UVم *�ز)' ا�Wدق ا�Y7  
   يمجن صادق حممد

 ۲۰قات حج، ش يم

اسـت.  افتـه  ينگـارش   7ل فرزند امام صـادق يبقعه اسماع يرامون بررسيرو پ شينوشتار پ

ل آنگونـه کـه خـود مشـاهده کـرده      يف بقعه و قبر اسماعيمقاله به توص ينگارنده در ابتدا

ع و انعکـاس  يل و انتقال آن به داخل بقيان کشف جسد اسماعياست، پرداخته و سپس جر

پـردازد.   يمـ  لياسـماع  حرم و كيفيت تاريخ بيان به شان در ادامهيآن را مطرح کرده است. ا

 در موجـود  قبور ساير به نسبت مشخص و بارز خصوصيت دو شريف مرقد اين يبرا يو

 .شريف حرم اين يبزرگ و كهن و وسعت يتاريخ داشتن و کند: قدمت مي نايب بقيع داخل

 حـرم  ان کـرده اسـت: تعميـر   ير بيز يدر قالب محورها يسنده در ادامه مباحث متعددينو

 جنـاب  حـرم  وسـعت  انگيـزه ، 7سـجاد  امـام  شريف، خانـه  مرقد اين اسماعيل، وسعت

  . اسماعيليه مذهب و پيدايش  اسماعيل يمعنو ، شخصيت اسماعيل

  ديديم ما كه آنگونه اسماعيل، قبر و بقعه

 خـالف  بـر  وهابيـان  كه است يضرور نكته اين ييادآور موضوع، اصل بيان از پيش
 يبـاق  آنهـا  يبـرا  ديوار و ساختمان از ياثر هيچ تخريب هنگام به كه ـ  بقيع داخل قبور

 قبـور،  ايـن  دور به اما ؛نمودند ويران هم را بقيع خارج قبور ساختمان گرچه ـ  نگذاشتند
 جمله از ؛يا پنجره و درب هيچ بدون كشيدند يديوار بودند، گرفته قرار عام معبر در كه
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  .است معاذ بن سعد قبر و اسد بنت فاطمه به منتسب قبر آنها
 قـرار  بقيـع  يشـرق  شـمال  ركن از خارج و عفان بن عثمان قبر شمال در قبر دو اين
 اطـراف  در موجـود  ديـوار  ،اخير يها سال در بقيع به ضلع اين انضمام از پس كه داشتند

  .7صادق امام بن اسماعيل قبر بود همچنين و. شد برداشته نيز آنها
 جنـاب  بقعه بودم، مشرف مدينه زيارت و حج به كه. ق۱۳۹۴: ش۱۳۵۳ سال در

 فاصـله  بـه  :ائمه قبور محاذات در آن، يغرب سمت در و بقيع خارج در اسماعيل
 يديوار با متر، سه در متر سه يا محوطه در بود، گرفته قرار بقيع ديوار از متر پانزده

 در ديگـرش  نصـف  و رو پياده يفضا در آن نصف حدود كه متر نيم و دو ارتفاع به
 وسـيع  ميـدان  و محوطـه  جـزو  خيابـان  ايـن  اينـك  و بـود،  شده واقع خيابان داخل

 اسـتفاده  يبـرا  بقيـع  كنـار  در مرتفـع  يمحلـ  صورت به رو پياده و است يمسجدالنب
 وضـع  نداشـت  يمنفـذ  و پنجره درب هيچ بقعه، ديوارِ چون و است آمده در زائران
 محوطـه  در و ديـوار  پشـت  از زائـران  و نبـود  معلـوم  قبر اصل كيفيت و آن يداخل
 مـأموران  طـرف  از ازدحـام،  اثـر  در يگـاه  و پرداختنـد  يم دعا و زيارت به رو پياده

  .آمد يم عمل به ممانعت
 توقـف  و خيابـان  سـطح  از يبخشـ  تخريـب  بـودم،  مشـرف  كـه  روزها همين در و

 توسـعه  و يساز زير از يحاك خيابان، آن در ،يريز آسفالت و يبردار خاك يها هدستگا
  . بود شده متوقف جمعيت كثرت و حج ايام مناسبت به كه بود خيابان اين

  اسماعيل جسد كشف خبر انعكاس

 حجـاج  زبان از جالب، خبر اين ايران به مراجعت و) ش۱۳۵۳( حج مراسم انجام از پس
 هنگـام  به: «كه گرديد مطرح يوسيع سطح در علما، ميان در و قم علميه حوزه در بعد، مدينه

 پـس  7صـادق  امـام  فرزند اسماعيل جسد ها، سعودي وسيله به بقيع يغرب خيابان يزيرساز
  ».تاس گرديده دفن بقيع داخل در و شده كشف سالم ،ها قرن گذشت از
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 يفقيهـ  محمـد  شيخ حاج يآقا اهللا آيت مرحوم از تر آگاه يفرد موضوع، تحقيق يبرا
 شـتافتم  ديدارش به عشا و مغرب نماز از پس محرم، يها شب از ييك در. نيافتم 1يرشت

 نيـز  معـروف  يعلمـا  از يا هعـد  روضـه،  مجلـس  تشكيل مناسبت به كه يو منزل در و
  .ساختم مطرح را نظر مورد سؤال داشتند حضور

 مطـالبي  جزئيـات  ذكـر  براي ام حافظه ماجرا، از سال بيست از بيش گذشت از پس گرچه
 در ايشـان  گفتار خالصه ليكن كند، نمي ياري نمودند بيان جالب حادثه اين پيرامون ايشان كه

 جالـب  و بخـش  اطمينـان  حقير براي هم و حاضران براي هم كه بود خبر اين تثبيت و تأييد
 خبـر  بدينگونـه  و گذاشت نمي  باقي ترديد و شك جاي موضوع صحت در كه طوري به بود،
  .گرفت قرار تأييد مورد معتمد و مطلع افراد از يكي وسيله به حادثه اين

  ديگر تأييد

 يمسائل از سال آن در و گرديد حاصل تشرف توفيق هم باز) ش۱۳۵۴( بعد سال در
 بـه  اسـماعيل  پيكـر  انتقال جريان بود، كرده مشغول خود به مرا توجه منوره مدينه در كه

 بقعـه  از كه شد يم متوجه يا بيننده هر بقيع خارج در. بود يو جديد مدفن و بقيع داخل
 داشـت  قـرار  بقيع جوار در و خيابان كنار در) ق۱۳۹۴(:  ش۱۳۵۳ سال تا كه ـ  اسماعيل

  .است نمانده يباق ياثر ديگر

  اسماعيلمحل دفن 
 شـهداي « بـه  عـوام  ميـان  در كه بقيع، در واقع حره شهداي قبور كنار سال همين در

 متوجـه  كـه  بـودم  احترام و ارادت عرض و زيارت خواندن مشغول است، معروف »احد
 زائـران  از گروهـي  بـا  بـومي،  هـاي  خـوان  زيارتنامه از يكي قدمي، چند فاصله در شدم

��� GH���� V��67: «خواند مي بلند صداي با و ايستاده قبري كنار در آفريقايي ��7w�9� 	�  
G�
l� #=�A vK��S��yyy«، قبـل  سـال « :گفتم گرفته، را دستش و رفتم طرفش به سرعت به 

 محـل  ايـن  چطور شما كرديم زيارت بقيع بيرون در را اسماعيل قبر بوديم مشرف ما كه
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 بـود؛  محـل  همـان  قبالً در وي قبر آري: داد پاسخ! كنيد؟ مي معرفي وي قبر عنوان به را
 در و منتقـل  محلّ همين به و يافتند سالم را او پيكر خيابان، سازي زير و توسعه در ولي
  .نمودند دفن اينجا

 از را آن و بـود  شـده  نصـب  يبزرگـ  يها سنگ قطعه اسماعيل جديد قبر اطراف در
 بـه  شهدا، قبور يشرق سمت در آن دقيق محل و ساخت يم متمايز و مشخص قبور ساير

 آن از بعـد  و است ـ  متر ۱۰ ـ  يمعمول قدم ده فاصله به دقيقاً و سعديه حليمه قبر طرف
 لـيكن  ؛اسـت  بـوده  اطـالع  بـا  افراد زيارت و دعا محل و توجه مورد  مشخص يها سال

 قبـور  و قبـر  ايـن  ميـان  رو پياده ايجاد و ها سنگ قطعه شدن جابجا اثر در اخيراً متأسفانه
ـ  ايـن  موجـود،  يهـا  نشـانه  رفـتن  بـين  از و شهدا  قبـور  ماننـد  كـه  دارد وجـود  ينگران

  !شود محو ها خاطره ازفراموش  يكل طور به ديگر، بزرگان و ها شخصيت
 شـدن  كشـف  از يحـاك  و جريـان  صحت بر يروشن دليل قبر اين وجود حال هر به
 در  يوهـاب  يعلمـا  كـه  يخاصـ  بيـنش  با زيرا است؛ سالم طوره ب اسماعيل جناب پيكر

 احـداث  داننـد،  يمـ  مشـروع  غير و حرام اعمال جزو را آن و دارند قبور تجديد و تعمير
  .است متصور آن يبرا يتوجيه نه و است قبول قابل نه قضيه، صحت بدون يقبر چنين

  بود. ساختمان ينتر بزرگ و ترين قديمي داراي اسماعيل جناب مرقد

 بنـا  تاريخ بيان به بقيع، داخل به اسماعيل جناب جسد و قبر انتقال تاريخِ نقلِ از پس
  :پردازيم يم 7يهد امام فرزند و 9خدا رسول سالله اين حرم كيفيتو 

 مرقـد  ايـن  كـه  اسـت  ايـن  آيـد،  يمـ  دست به يشناس مدينه و يتاريخ منابع از آنچه
 در موجـود  مراقـد  و قبـور  ساير به نسبت مشخص و بارز خصوصيت دو يدارا شريف
  :است بوده بقيع داخل
  .كهن يتاريخ داشتن و قدمت. ۱
  .شريف حرم اين يبزرگ و وسعت. ۲
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 شناسـان  مدينه از كه يمطر از بنا، اين قدمت مورد در) .ق  ه۹۱۱ يمتوفا( يسمهود
�   �E�P  *�|: «كه كند يم نقل چنين است، هفتم قرن+�p� o��� 	
 �(6
 S
 را حـرم  اين« ؛2»#�
  .»اند كرده بنا مصر يفاطم سالطين و ملوك از يبعض

 بـه  انتسـاب  بـدون  نيز يازده قرن شناسان مدينه از يعباس احمد شيخ را جمله همين
  3.است آورده يمطر

 تـا  و شـروع  دو و سيصـد  سال از مصر در ها فاطمي خاندان سلطنت كه است يگفتن
 ايـن  مؤسـس  نـام  كـه  اين مناسبت به و 4است داشته ادامه چهار و شصت و پانصد سال

  5.گويند يم نيز »عبيديون« آنان به بوده، »اهللاعبيد« سلسله

   شش و چهل و پانصد سال در اسماعيل حرم تعمير

 مرقـد  يوسـط  درب كنـار  در: دهـد  يم ادامه چنين اش يقبل گفتار دنبال به يسمهود
 ايـن  آن در كه است گرديده نصب يسنگ قطعه شود، يم باز ميدان به كه اسماعيل جناب

#|: «است شده يحكاك جمالت ��7 E�] 	  �Y [�$�'� ?*9  �.9 E� �Y� JU����«  
 ،يتـاريخ  اثـر  و سـنگ  قطعـه  همين استناد به يمطر شايد: گويد يم سپس يسمهود

 بـر  آنان يسو از الهيجاء ياب ابن زيرا است؛ داده نسبت ها فاطمي به را ساختمان اين يبنا
  .است كرده يم حكومت حجاز
 بيـانگر  كـه  است يتاريخ سنگ قطعه بر شاهد هم كه ،يسمهود گفتار از حال هر به
 قـدمت  بـه  تـوان  يمـ  است، نموده نقل را يمطر نظريه هم و بوده حرم اين تعمير تاريخ

 پـس  سـال  پنجاه حداقل را حرم اين ساختمان تعمير تاريخ اگر كه برد يپ آن ياصل يبنا
 ايـن  و گرديـد  خواهـد  پـنجم  قـرن  به متعلّق ساختمان، ياصل يبنا بدانيم آن احداث از

 كـه  است يمذهب ابنيه ترين يقديم از بقيع ائمه شريف حرم ساختمان مانند هم ساختمان
  .است شده منهدم و تخريب وهابيان وسيله به قرن نه گذشت از پس
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  شريف مرقد اين وسعت

  :است نموده بازگو و مشاهده را آن يسمهود كه آنچه نقل به پردازيم يم بازهم
 درب سـه  آن يبـرا  كنـد،  يمـ  يـاد  6»كبيـر « تعبير با حرم اين از كه اين بر افزون يو
  :نمايد يم يمعرف
�*? ^� �(9	 � yyy(1� <�^yyy (1 « ؛يشرق جنوب درب. ۱+�� 	
 ?6���� vN��� B*  ���� 
�(��� �S�C�" �(��� !  ��S" ! �  	
 ���K ?*�+��«.  
 واقـع  يشرق جنوب سمت از مدينه شهر قلعه ركن درالً فع و است بزرگ حرم اين«
 و اسـت  گرديـده  متصـل  آن به هعلق بوده، قلعه اين احداث از قبل حرم يبنا چون  شده
  ».دگرد يم باز) سور داخل( مدينه داخل از حرم يبرا يدرب

: گويد يم يسمهود شد؛ يم باز شهر قلعه خارج و ميدان طرف به كه يوسط درب. ۲
»;7� g�  +5f�� q9�3� `\�� !
�
Y ?�]#�� B��� �t #¨��� B��� �>�� �t #$] !�" �Y E�] 	�  �� 

[�$�'� |# ��7 ?*9  �.9 E� �Y� JU����«.  
���E �7;: «گويد يم يسمهود همچنين ؛يخراُ درب. ۳ ��� �+��� 0� +5�f�� E�  g����� 

q9�3� <�3�� #$] ¤(�*
 !�" Q�� ?��+c� B��� �O�$  +5f�� { g#,�� ;7 +5f��yzyyy  
 بوده درب سه يدارا حداقل حرم اين كه آيد يم دست به وضوح به جمله سه اين از
  7.آخر درب و وسط درب قلعه، داخل به يدرب است؛

  7سجاد امام خانه

 سـمت  از آن اطـراف  و حـرم  ايـن  محوطه كه كند يم نقل يمطر ازگاه  آن يسمهود
 و كوچـك  مسـجد  حرم، يغرب سمت در و است بوده 7العابدين زين امام خانه شمال
  .است مشهور »العابدين زين امام مسجد« به كه 8است يمتروك

 يسـنگ  قطعـه  حـرم،  ايـن  يآخر و يوسط درب ميان در و: كند يم اضافه يسمهود
ـ  سـمت  در موجـود  بـاغ : «شـده  نوشـته  آن در و اسـت  شده نصب  را حـرم  ايـن  يغرب

  ».دنمو وقف حرم اين به الهيجاء ياب بن حسين
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 امـام  بـه  متعلـق  خانـه  حـرم،  ايـن  محوطـه  كـه  اسـت  آمـده  وقفنامـه  اين ذيل در و
 در موجـود  چـاه  و باشـد  يمـ  حضرت آن به منتسب هم مسجد و است 7العابدين زين

  .شود يم استفاده مريضان ياستشفا يبرا آن آب از كه است يچاه محوطه،
 نقـل  و: «افزايـد  يمـ  هـم  را جمله اين سنگ، قطعه اين مطالب نقل از پس يسمهود

 7سـجاد  امـام  پـدرش  كـه  يحـال  در طفوليت دوران در 7باقرمحمد  امام كه كنند يم
  ».دنكر قطع را نمازش 7سجاد امام يول افتاد چاه داخل به بود نماز مشغول

 مطلـب  ايـن  يبـرا  يمؤيـد ) .ق  ه۲۶۲ يمتوفـا ( شـبه  ابـن  گفتار ازگاه  آن يسمهود
  9.است نموده يمعرف 7سجاد امام خانه را محوطه اين نيز او كه آورد يم

  اسماعيل جناب حرم وسعت انگيزه

 چرا اسماعيل جناب حرم كه آيد وجود به خواننده ذهن در پرسش اين است ممكن
 و وسـعت  از ،9پيـامبر  خانـدان  بـه  منسوب و بقيع در موجود مقابر و ها حرم به نسبت

  است؟ بوده برخوردار يبيشتر عظمت
 گـروه  عقيـده  دربـاره  آينـده  در آنچـه  و گذشـته  مطالـب  بـه  توجه با پرسش، اين پاسخ

 يـك  در كه ،10بقيع در واقع قبور خالف بر: اوالً زيرا است؛ روشن گفت، خواهيم اسماعيليان
 كنـار  در اسـماعيل  مرقـد  انـد،  شـده  واقع وسيع غير و محدود تقريباً عمومي گورستان و مزار

 گرفتـه  قـرار  7سـجاد  امـام  خانـه  جمله از شخصي؛ و مسكوني هاي خانه و آزاد اي محوطه
 مرقـد  همـين  بـه  و درآمـده  نخلستان و باغ صورت به آن ديگر سمت زمان مرور با كه است
 و شـام  در قـرن  چهار به نزديك كه را، فاطمي سالطين نقش نبايد: است؛ وثانياً گرديده وقف

 بودنـد  معتقـد  اسماعيل جناب امامت به و داشتند حكومت مصر و شمالي آفريقاي از قسمتي
 و بقيـع  ائمـه  بارگاه و گنبد كنار در كه داشتند عالقه هم آنها است طبيعي زيرا گرفت؛ ناديده
 و امـام  حـرم  سـاختمان  مختلـف،  كشـورهاي  درسـنت   اهل و شيعه پيشوايان و امامان ديگر

  .باشد برخوردار يبيشتر شكوه و عظمت از نيز آنان پيشواي
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   اسماعيل معنوي شخصيت
 از 7صـادق  امـام  ذكور فرزند هفت ميان در اسماعيل  چون: كند مي نقل مفيد شيخ مرحوم

 لـذا  و بـود  برخـوردار  ارجمندي مقام از شايستگي و لياقت لحاظ از و آنان ينتر بزرگ سن نظر
 بـه  و بـود  كـرده  جلـب  خود سوي به بقيه از بيش را حضرت آن اكرام و اعزاز عنايت، محبت،
 بـه  امامـت  بزرگـوار،  آن از پس كردند مي فكر 7صادق امام شيعيان از اي عده جهت دو همين

 و رفـت  دنيـا  از 11عـريض  در بزرگـوارش  پـدر  حيـات  حال در او ولي شد خواهد منتقل وي
  .گرديد دفن بقيع كنار در و منتقل مدينه به مردم دوش روي بر تابوتش

 جـزع  فرزند اين مرگ در 7صادق امام كه است شده روايت و: افزايد يم مفيد شيخ
 اش، جنـازه  پيشاپيش در كه يطور به بود؛ اندوهگين شدت به و نمود يم زياد يتاب يب و
 تـابوت  بار چندين داد دستور تشييع هنگام به و كرد يم حركت عبا بدون و برهنه يپا با
  .نمود تماشا صورتش به و زد كنار فرزندش صورت از كفن و نهادند زمين بر را

 و شـود  معلـوم  همگان بر اسماعيل مرگ كه بود اين عمل اين از حضرت آن منظور
 از پـس  امـام  او شايد كه فكر اين و نماند يباق يا شبهه و شك يو مرگ در يكس يبرا

 اهللا رحمة -اسماعيل مرگ از پس رو اين از. شود زدوده ها ذهن از يكله ب باشد، پدرش
 خـود  اشتباه به رسيد، خواهد امامت مقام به آينده در او كردند يم گمان كه يكسان -عليه

 دور منـاطق  در كـه  يكسـان  از يانـدك  تعـداد  يول برگشتند خويش عقيده از و بردند يپ
 عقيـده  در نداشـتند،  حضـرت  آن اصـحاب  و امـام  شـخص  با رابطه و كردند يم يزندگ

  .ماندند يباق 7صادق امام از بعد يو امامت و اسماعيل بودن زنده بر يمبن خويش

   اسماعيليه مذهب پيدايش

 راه افـراد،  همـان  از يگروهـ  7صـادق  امـام  شـهادت  از پـس : نويسد يم مفيد شيخ
 حضرت امامت به و منصرف اسماعيل امامت و حيات به عقيده از و دريافتند را حقيقت

 كـه  نـادر  و اندك يتعداد مگر نماند عقيده اين در و گرديدند معتقد 7جعفر بن يموس
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 ايـن  بـر  لـيكن  پذيرفتنـد  را اسـماعيل  وفات يگروه: شدند تقسيم گروه دو به هم آنان
 و او مرگ از پس و ديگرش برادران نه بود امامت شايسته او حال هر به كه بودند عقيده
 بـرادرش  نـه  شـود  يمـ  منتقـل  »اسـماعيل  بنمحمد « او فرزند به مقام اين پدرش، مرگ

  .گرديدند معتقد »اسماعيل بنمحمد « امامت به بنابراين! »جعفر بن يموس«
 دو هـر  ايـن  و ماندنـد،  پابرجا و ثابت اسماعيل حيات به عقيده در آنها از يبعضاما 

  .گويند يم اسماعيليه را گروه
 نيسـت  توجه قابل چندان و است اندك اسماعيليه پيروان تعداد امروزه كند مي اضافه =مفيد

 از پـس  امامـت  اسـماعيليه،  عقيـده  بـه  كه است اين است، معروف آنان عقيده از امروز آنچه و
  12.ماند خواهد باقي نسل به نسل قيامت تا او، فرزندان ميان در 7صادق امام بن اسماعيل

 مأخذ ذكر بدون 13»يالور اعالم« در حرف به حرف يطبرس مرحوم را مطالب همين
  .است آورده اسماعيليان پيدايش تاريخ و عقيده درباره

 و) .ق  ه۴۱۳( مفيـد  شـيخ  مرحوم فوت زمان در كه اين به توجه با است ذكر به الزم
 و قـرن  دو و قـرن  يك از بيش ترتيب به ،)ششم قرن( يطبرس مرحوم زمان در همچنين

 اسـماعيليه  پيـروان  از كـه  مصر، و آفريقا در ها فاطمي سلطنت و حكومت تأسيس از نيم
 اعمـال  و قـدرت  نظـر  از ياسـالم  يكشـورها  همـه  در آنان گذشت وضعيت يم بودند،
 يـك  را اسـماعيليه  آنـان  زمـان  در كه بزرگوار دو اين گفتار. بود گسترده ياسالم قوانين

 كـه  است تحقيق و بحث محل و ابهام يجا اند، نموده يمعرف ذكر قابل غير و اندك فرقه
 اشتهار و انتساب اين و! نبودند؟ معروف »اسماعيليه« عنوان به دوران، آن در فاطميان آيا

 مانند يشخصيت گفتار توان ينم زيرا است؛ يديگر مسأله يا و است آمده وجود به بعدها
  .گذشت آن كنار از و نمود يتلق ساده را يعلم بزرگ استوانه اين مفيد شيخ

 و فـراز  تـاريخ،  طـول  در ديگر مذاهب بيشتر مانند نيز اسماعيليه مذهب حال، هر به
 در خصـوص  بـه  كشـورها  از يتعداد در امروز و است گذاشته سر پشت را يهاي نشيب

  .ندا معروف »اسماعيليه« نام به و كنند يم يپيرو مذهب اين از يگروه هندوستان
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 ها  نوشت پي

 هاي شخصيت و اعالم علماي از »فقيهي« به معروف رشتي، نجفي عبدالحسين شيخ حاج مرحوم. ١
 مكاسب بر شرح صاحب و كمال و فضل بيت از فقيهي و كامل عالمي قم، عليمه  حوزه برجسته

لعظمي آقـاي بروجـردي در موسـم    ا اهللا آيت مرحوم طرف از متمادي ساليان كه باشد مي كفايه و
ارتحـال   شد و پـس از  حج براي پاسخ گويي به مسائل شرعي و مراجعات حجاج، عازم حج مي

 دگيش اين روش را ادامه داد.آن مرجع بزرگ و تا اواخر دوران زن

 .٩٢٠، ص٣، جالوفاء وفاء. ٢

 .١۵٨األخبار، ص عمدة. ٣

 .٣٢۵ـ  ٣١۴صص ،٧، جة المعارف وجديدائر .4

 همان. .5

^��>f�� ?5®� {�� ?���� ,?���# ��5�" J«: است آمده ،١٠٢ص  »ةالمدين تاريخ في رسائل« در كه همانگونه .6
������ yyy��7w9� �O+��9 +�#
«. 

 .٩٢٠، ص٣، جالوفاء وفاء. ٧

 .است شده بنا تجديد .ق  ه٨٨۴ سال در مسجد گويد اين مي سمهودي. ٨

 نسـخه  در ولـي  اسـت  نمـوده  نقـل  وي از سطر هفت ضمن در را شبه ابن گفتار متن سمهودي. ٩
ن كتـاب  اي مصحح گفتار اين و نيامد دست به مطلبي چنين »المدينة تاريخ« وي كتاب از موجود

خطي كه در آن سقط و تشويش فراوانـي وجـود    هموجود از يك نسخ هكند كه نسخ را تأييد مي
 داشته چاپ شده است.

 .است گرديده واقع عقيل به متعلق و شخصي خانه در ابتدا از كه چهارگانه ائمه قبور استثناي به. ١٠

و اُحد در سمت راسـت جـاده و    مدينه بين در كه است سرسبزي روستاي اول به ضم عريض. ١١
و از راويـان   7العريضي يكي ديگر از فرزندان امام صـادق  نزديك به احد واقع شده است. علي

و فرزنـدانش در ايـن روسـتا     7حديث در اين محل مدفون و قبرش معروف است. امام صادق
العريضي  مسفران براي زيارت عليه از اي عده با. ش ٧٠داراي باغ و نخلستان بودند. ما در سال 

 دهند. به اين روستا رفته و دقائقي در آنجا به سر برديم. ساكنين آنجا را شيعيان تشكيل مي

 .قم بصيرتي چاپ ،٢٨۵مفيد، ص شيخ ارشاد. ١٢

 تهران اسالميه چاپ ،٢٨الوري، ص اعالم. ١٣


