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 ديباچه

اسا.    مدن بشري و زادگاه بسياري از پياامرران اهها   ، از مراكز كهن تسرزمين شام

شاهد حضور خاندان پاك ايشان و  9اين سرزمين، چند دهه پس از وفات پيامرر اسالم

 و هاي بعد نيز شاهد انتشار گساترد  تشاي    حوادث مرترط با واقعة عاشورا بود  در دوره

كاه   :بي. اهلهاي  بود  بيشتر زيارتگاه مهم شيع  ههاي علمي ها و حوزه تشكيل دوه.

 تا به امروز در اين سرزمين باق  مانده، بازتاب  از اين روند تاريخ  اس. 

آن نتيجاه توئهاه كشاورهاي اساتعمارگر  ربا  و       كه مرزهاي كنون  كشور سوريه

به چند پاره اس.، در مقايسه با ديگر كشورهاي اين منطقاه، يعنا     تقسيم سرزمين شام

را در خاود اااي    9پيامرر بي. اهلهاي  ، بيشترين تعداد زيارتگاهردنو اُ ، فلسطينهرنان

سراسار اهاان    داده اس.  هذا در چند دهة اخير، به يك  از مقاصد زيارت  مهم شايعيان 

هاي اين كشور  هاي متعدّدي كه تاكنون دربار  زيارتگاه ترديل شده اس.  با واود كتاب

 ينه واود دارد هاي فراوان  در اين زم رسد هنوز ناگفته تأهيف و منتشر شده، به نظر م 

اي آقااي   كتاب  كه پيشِ رو داريد، نتيجة چندين سال تحقيقاات ميادان  و كتابخاناه   

و  يار در ئول مدت زمان اقام. و تحصايالت ايشاان در دو كشاور ساوريه     احمد خامه

هااي  شاده    رتگااه اس.  ايشان در اين كتاب موفق به شناساي  و مستندساازي زيا  هرنان

و  هاي منتشر شاده در هماين موعاور در اياران     اس. كه تا پيش از اين در ساير كتاب

 ، معرف  نشده اس. حت  خارج از ايران

دارد كاه   اين فرص. را مغتنم شمرده و در اينجا اعالم ما   پژوهشكد  حج و زيارت
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اي را در حاوزه   آينده، رويكارد تاازه   هاي پژوهش  خود براي ها و برنامه ن ئرحدر عم

هاي اسالم  در پيش گرفته و مصامّم اسا. تاا باا همكااري       عترات عاهيات و زيارتگاه

پژوهشگران محترم گروه تاريخ و سيره، آثاار اديادي را در ايان زميناه و در راساتاي      

، 9و تابعين رسول خدا و امامزادگان بزرگوار، صحابه :بي. اهلهاي  معرف  زيارتگاه

و ساير كشورهاي اسالم  توهيد كند  انتشاار   و سوريه در عراق :و انريا و اوهياي اهه 

 توان نخستين گام در راستاي تحقّق اين هدف به شمار آورد  م  كتاب حاعر را

اساتدعا دارد   از تمام انديشوران حوزه و دانشگاه در پايان، پژوهشكده حج و زيارت

به اميد آنكه اين   زندمند سا ها و نقطه نظرات خود بهره راهنماي از را اين پژوهشكده تا 

 اثر مورد تواه فرهيختگان و خوانندگان محترم قرار گيرد 
 

 انه ولي التوفيق

 پژوهشكده حج و زيارت

 گروه تاريخ و سيره
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 مقدمه

، از امله كشورهاي  اس. كه در نقاط مختلاف آن، تعاداد قابال تاواه  از     سوريه

واود دارد و واود اين مزارات، اين كشور را باه يكا     9پيامرر بي. اهلهاي  تگاهزيار

 كشورهاي مختلف تراديل كارده اسا.     و بلكه مسلمانانِ از مقاصد زيارت  مهم شيعيان

فاراوان باوم  و  يار    ها، مشهور و شناخته شده و داراي زائران  تعدادي از اين زيارتگاه

 بوم  اس.؛ اما تعداد زيادي نيز ناشناخته بوده و تنها ساكنان محل  از آن آگاهند 

، تأهيف و منتشار  هاي متعددي با عنوان راهنماي زيارت  سياحت  سوريه گرچه كتاب

تفا شده شده اك هاي مشهور و شناخته ها، به معرف  زيارتگاه شده، وه  در بيشتر اين كتاب

اس. و تا زمان نگارش كتاب حاعر، تحقيقات ميدان  كااف  و مناسار  باراي معرفا      

 شده، صورت نگرفته اس.  هاي ناشناخته و كمتر شناخته زيارتگاه

دربااره  اي نگارناده   كتاب حاعر، حاصال بخشا  از تحقيقاات ميادان  و كتابخاناه     

باه   ،ه آن را در ئول اقام. چندين ساهه خود در اين كشوراس. ك هاي سوريه زيارتگاه

تااريخ  »نامه كارشناس  ارشد نگارنده با عناوان   ام  اين كتاب در اصل، پايان انجام رسانده

باوده   باه زباان عربا    « و عوامل پيادايش آن  در سوريه :بي. اهلو  9مزارات پيامرر

اي اصالحات، افزودن مطااهر  باه آن و در    اس. كه پس از بازنگري متن آن، اِعمال پاره

 نهاي. برگردان آن به فارس ، در پيش روي خواننده محترم قرار دارد 

 در بررس  هر زيارتگاه، تالش شده اس. به موارد زير پرداخته شود:
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نامه صاحب مزار با استناد   معرف  موقعي. اغرافياي  و محل وقور زيارتگاه، زندگ

به مناب  معترر تاريخ ، بررس  و تعيين ميزان اعتراار زيارتگااه و مشاخر كاردن ناور      

رابطه آن با صاحب مزار، تاريخچه زيارتگاه و زمان ساخ. آن، اشاره به اقوال مورخاان  

و اهااانگردان درباااره آن و باااوخره توصاايف معماااري و وعااعي. كنااون  ساااختمان 

 زيارتگاه 

هاا بادون تحقيقاات     نگارنده اين سطور، با اعتقاد به اينكه پژوهش درباره زيارتگااه 

ها بازديد كنم  از اين  ام تا از همه زيارتگاه ميدان  ناقر خواهد بود، خود را بر آن داشته

اومكاان   ام و حتا   سافر كارده   رو براي تحقّق اين هدف، بارها به منائق مختلف سوريه

 ام  ها تهيه كرده يري از زيارتگاهتصاو

 ماومكان توصيف دقيق  از آخرين وععي. هر زيارتگاه ارائه ده ام حت  تالش كرده

هاا را باه هماان صاورت،      هاي تاريخ  مواود در زيارتگااه  و متن اهواح سنگ  و كتيره

اماا   ؛درازا كشايد باه   9831تحقيقات ميدان  اين اثر تا نوروز سال بازخوان  و نقل كنم  

  ياف.تا زمان چاپ ادامه آن اي  تحقيقات كتابخانه

هاي داخل  شديدي اس. كه در ارياان آن،   صحنه درگيري در حال حاعر، سوريه

و ساكينه   هاي معرفا  شاده، از املاه دو آساتانه حضارت زيناب       تعدادي از زيارتگاه

، بارها در معرض ويران  قرار گرفتاه اسا.  همچناين چناد اثار      7دختران امير مؤمنان

شاد، در ارياان    نگهاداري ما    حلاب  كه در مسجد ااام   9منسوب به پيامرر اسالم

ها و  مي. مستندسازي زيارتگاهها به سرق. رفته اس.  بدون شك اين مسهله اه درگيري

دهد و گذش. زمان، شاهدي بر ايان موعاور    هاي  را نشان م  عرورت چنين پژوهش

 خواهد بود 

در اينجا از همه دوستان  كه با معرف  برخ  مزارات، بنده را ياري كردند، باه وياژه   

ام كارده و   يز همه عزيزان  كه هماواره همراها   ، و نو حسن مصري آقايان حمد اهوكّار

اوساالم   كانم  همچناين از انااب حجا.     اناد، سااساگزاري ما     ام باوده  ماية دهگرما  
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پژوهشاكده حاج و   « تااريخ و سايره  »، مدير پيشاين گاروه   واهمسلمين رمضان محمدي

، مادير  ن محمدمهدي فقيه االها  بحراهعلاوم  اوسالم واهمسلمي زيارت، و اناب حج.

هاي علم  و ارزشمندشان، و نيز از ساير مساهوون و   كنون  همين گروه، باب. راهنماي 

 كنم  اندركاران محترم آن پژوهشكده وزين، تشكر و قدردان  م  دس.

 بيا.  اهال ناچيز، مورد قرول درگااه حضارت حاق و رعااي.     اميد آنكه اين تالش 

 واق  گردد  9گرام  رسول خدا

 يار احمد خامه

 1931قم ـ زمستان 
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 :اول بخش

هاي همسران و  و زيارتگاه 9آثار پيامبر

 مهاش دختران ايشان و بني
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 9اعظم امبريپ آثار: اول فصل

 يايو اشا  9امرر اسالميمانده از پ  اس. كه بر متعلقات باق  ، اصطالح9امرريآثار پ

  هراس،  ، قدمگاهموي سر و صورتمچون تار آثاري ه 1؛گردد  شان ائالق ميمنتسب به ا

دوه. بار تاار    يبرا 9«آثار رسول»ر ي، تعر فارس  خيمناب  تار  در برخ  اهرته نينعلو 

، 9امرريا آثاار پ  2واود داشته، به كار رفته اس.  رانياز ا  كه در نقائ 9امرريپ يموها

هاا و   ل مساااد ااام ، خانقااه   يا مهام از قر   ماذهر  يدر بناهاا  يا ژهيو يها گاهيدر اا

ژه در منائق تح. نفوذ پادشاهان يبه و بزرگ اهان اسالم يشهرهابرخ   يها ارتگاهيز

 اشته اس. د  تقدّس خاص مسلمانان يشده و برا  م ينگهدار ، عثمان

ارائاه شاده    9امرر اسالميمنتسب به پ يتار موها هدربار  ، ائالعات خيدر مناب  تار

ارتگاه و مورد تواه ماردم  يز ،اهان اسالم ياز شهرها ي، در تعداد مملوك هكه در دور

  كاه برخا   ي؛ باه ئاور  اسا. باوده   ريچشامگ  ، عثمان هدر دورمسهله ن يبوده اس.  ا

گاران  يار داشتند كه باه د يدر اخترا  9امرريپ يمو يهاتاراز  يتعداد ، پادشاهان عثمان

در اهاان   ساادات  يهاا  و خانادان  تصاوّف خ ياز مشا يتعدادهمچنين  3دادند   ه ميهد

، اسناد و 9امرريبه پ هاصح. انتساب آن يار دارند كه برايدر اخت ي تار موها ،.سن اهل

خ و يان مشاا يا م 9امرريا ن آثاار از زماان پ  يا اتا ثاب. كنند دهند   ارائه م ي ها نامه شجره

                                                 
 است. relics of Prophetآن،  يسي، و معادل انگل«اآلثار النبوية»ن اصطالح، يا يمعادل عرب. 1

 .271و  211ص ص، يرازيد شيجن بن يسياالزار(، عشّد  ترجمةمثال، ر.ک: تذکره هزار مزار ). براي 2
 مور باشا.ي، احمد تاآلثار النبوية، ر.ک: 9اسالمامبر يمنتسب به پ يايشتر درباره آثار و اشيب يآگاه يبرا. 3
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 ياه موااود در زاو  يتاار ماو   1ده اسا.  يدس. گشته تا به آنها رس ااداد آنان دس. به

 از آن امله اس. خواهد شد،   كه در ادامه معرف دمشق هيسعد

ب منتس ياياز آثار و اش  تواهدرخور ، مجموعه استانرول  اپق امروزه در موزه توپ

بازرگ واقا     ياز شهرها يارين در بسيش گذاشته شده اس.  همچنيبه نما 9امرريبه پ

 9امرريا پ يارت تاار موهاا  يو ز ينگهدار يبرا ي ها گاهي، اا در قلمرو خالف. عثمان

ارتگااه  يند تار ماو در ز ن تار موها اشاره كرد: چيتوان به ا  امله مآن از واود دارد كه 

، دو تاار ماو در   در قااهره  انيك تار مو در خانقااه نقشارند  ي، در قاهره 7نياهحس رأس

 دو تار مو در مسجد اازّار  2،اهمقدس .يك تار مو در بي(،  ريهتخ. ي)پا ئرابلس  رب

در كراناه   شاهر ناابلس   ك تار مو در مساجد ااام   ي،  ن اشغاهيدر فلسط در شهر عكا

دو تاار ماو    4،هرنان در ئرابلس يك تار مو در مسجد اام  منصوري 3،نيفلسط يباختر

در مسجدِ مقرره  ي و تار مو هيدر انطاك ب نجاريو مسجد حر ك از مسجد اام يدر هر 

  هيدر قون يموهو

داماه،  واود دارد كاه در ا  9امرريمنتسب به پ ي ها ز آثار و مكانين هيدر كشور سور

  كنيم م و بررس    معرفآنها را 

 «يصربُ» شهر در 9امبريگاه شتر پ ا نشستي «هک الناقبَرَم»مسجد  .1

ن شاهر در  يا ( قارار دارد  ا اهشاام  ي)بُصر «يبُصر»شهر   ن مسجد در شمال شرقيا

اناوب شاهر    يلاومتر يك 904و  شرق شاهر درعاا   يلومتريك 04، در فاصله استان درعا

از  يشاهرت داشاته اسا.  بصار    « حاوران »ن منطقه در گذشته باه  يواق  اس.  ا دمشق

مختلف در  يها از دوره  فراوان  خياس. كه آثار تار هيسور  خيتار ين شهرهايتر مهم
                                                 

 .77، ص ينيم الحسيل حلي، جمالنبويةمثال ر.ک: اسرار اآلثار . براي 1
 .11 - 12، صص النبويةن تار موها ر. ک: اآلثار يدرباره ا. 2

 .252، ص 5 ، عبداهلل مخلص، ج«النبويةالشعرات »، الهداية االسالمية. 3

 .75 - 72، صص النبويةن تار مو، ر.ک: اسرار اآلثار يدرباره ا. 4
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آن اسا. كاه از     تهااتر باساتان    آمفا سااهن  ن آثار، ين اياا مانده اس.  مشهورتر آن به

 د يآ  به شمار م روم هتهاتر دورهاي  ترين ساهن ساهمو ن يتر ميعظ

ن يا ك قاول، ا يا براسااس   :دو قول ذكر شده اس. مسجد،ن يش ايدايسرب پ هدربار

 هيباه ساور   نسخه قرآن، كه در زمان عثماان نخستين مسجد در محل نشستن شتر حامل 

چ يد آمده اس. و هيكتب اد  ن قول تنها در برخيا 1د، ساخته شده اس. يارسال گرد

د ييا را تأ ز آنيا تار ن   ميقاد  منااب  كاه  گر يل دقواما بنابر   معترري ندارد  خيمدرك تار

نشساتن شاتر   به مناسر. ا ي يبه بصر 9امرر اسالميورود پبه سرب ن مسجد ياكند،   م

 توفااي )م «يبكر هارو   اب بن  عل»از امله  ؛ساخته شده اس. ،ن مكانيآن حضرت در ا

قارار دارد كاه در آنجاا نمااز خواناده       9امرريمسجد پ يدر بصر: »ديگو م   ق(  ه 199

گااه ناقاه او    نشسا.  يدر بصر» ز نوشته اس.:ين  ق(  ه771 توفاي)م بطوئه ابن 2 «اس.

 ين رويهمچنا  3 «بناا شاده اسا.     ما يد كه بر آن مسجد عظ[ قرار دار9امرر اسالمي]پ

 خورد   به چشم م« مسجد رسول اهلل»در سم. چپ محراب، عرارت   سنگ

ش از بعث. خاود، دو باار   يپ 9امرري، پمورخان مسلمان  بر نقل برخگفتن  اس. بنا

ش يخاو  يباه هماراه عماو     ا نواواني  ار اول در كودكب :شهر سفر كرده اس.ن يابه 

 يسافر براي بار دوم   دار كرديد راهب يراين سفر با بحيدر ا 9امرريپكه  بود ابوئاهب

اسااس  براماا   4 باه ايان شاهر رفا.     سرهيبه همراه  الم او م جهياز ئرف خد  بازرگان

؛ اسا. ثاب. نشاده    اسالم  خيدر مناب  تار به شام 9امرريپاول د، سفر يقات اديتحق

                                                 
؛ 222ي، صحسن موس   يوالجمال، عل سورية ارض الحضارة؛ 112ل مقداد، ص ياالنباط، خل عاصمة ير.ک: بصر. 1

 .215وف، ص يبيس يتريميدکو و ديدفيم يرغيق، سير لبلد عريخ کبيا   تاريسور
 .27، ص يبکر الهرو ياب  بن  ي، علاراتيالز معرفةإلی  االشارات. 2
 .222)ابن بطوطة(، ص  ي، محمد بن عبداهلل المغرببطوطة رحلة ابن. 3

؛ الطبق ات  122 - 121و  105 - 102، ص ص  2هش ام(، ج   ي )اب ن ري  ، عبدالملک بن هشام الحمالسيرة النبوية. 4

 يدمشق، عل   مدينةخ ي؛ تار222 - 211و  212 - 210، صص 2سعد(، ج  ي )ابن، محمد بن سعد الزهريالکبر

 .2، ص 2)ابن عساکر(، ج  يبن الحسن الدمشقا
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 ؛اناد  ن سفر را انكار كردهينظران، وقور ا پژوهشگران و صاحب  برخحت  كه  يا گونه به

  و برخا  دارندو اختالف  گر تناقضيكديبا  ،9امرريسفر اول پ يها شتر گزارشيرا بيز

 1 اند اهحال ا مجهوليثقه ري  ،ان آنهايراودر عمن، س. و يننيز پذيرفتن   هاات آنياز ازئ

قارار دارد  در   يشاهر بصار    ميقاد  يبارو  شمال شرق هيمسجد مورد نظر در زاو

ناد  خورد  ساختمان مسجد، همان  به چشم م  عيوس  خيگورستان تارشهر، انوب آن 

رناگ سااخته شاده     اهي، از سنگ بازاها. سا  مواود در منطقه حوران  خيآثار تار شتريب

متشاكل از دو حجاره در سام. اناوب، و       مسجد، شاامل شرساتان  نماي كل  اس.  

ز يا متشكل از دو قسم. در سام. شامال اسا. و در سام. شارق مساجد ن        صحن

 (9)تصوير  واود دارد   خيتار يا مدرسه

آن  يوارهاا يمتر و ارتفار د 5/1شكل و ئول هر عل  آن   مسجد، مرب   حجره  رب

 يشاهر بصار   يبارو  شمال شرق هيزاو  برج دفاعهمان  ،ن حجرهياگويا متر اس.   5

آن افازوده شاده     ز به عال  اناوب  ين  و محراب ا در محل آن ساخته شده اس.ي ،بوده

وار سام.  يا نقش صدف به كار رفتاه، و در د  يحاو  ه سنگمحراب، قطع ياس.  باو

باه  « اهلل مسجد رسول»كه در آن عرارت واود دارد   به خط كوف يا رهيكت ،چپ محراب

واود دارد كه روي   محراب، قطعه سنگ مربع يالو ،ني  كف زمشود ديده م   سخت

هنگام نشستن  9امرريشتر پ ياثر زانوها را برخ  آنكه شود  ديده م  ي ها  فرورفتگآن 

 (2)تصوير  اند  دانسته

راا  مربا  باه    يساخته شده، به شاكل تقر   مسجد كه پس از حجره  رب  حجره شرق

ماه عال    يهمانند حجاره نخسا.، در ن  كه  متر اس. 5و ارتفار  مرب متر 5/1×  7ابعاد 

 واود دارد   محراب ،آن  انوب

                                                 
، رمض ان  9امبري  ش از بعث ت پ يپ   يزن دگ  يه ا  گ زار   يباره، ر.ک: نقد و بررس يندر ا يليتفص يآگاه يبرا. 1

، 1ج  ، افس  انه منف  رد،«ي  راَبح»، م  دخل دانش  نامه جه  ان اس  الم ز، ر.ک:ي  و ن 227 - 212، ص  ص يمحم  د

 .257 - 252صص
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كه در واق  ساخ. هر  اس. م شدهيمه تقسيبه دو ن  ك ئاق سنگيبا  صحن مسجد

 5/0×  5/5صحن،   رب هميزمان بوده اس.  ابعاد ن ها هم از حجره  كيجاد يقسم.، با ا

در عال    يگار يو د  در عال  شاماه    كي : خارا يدو ورود ياس. و دارا مرب متر

متر  74/9به عرض  ل ئاق، شام حجره  رب يز وروديآن ن  اس.  در عل  انوب   رب

 هاز دور  ناات يدار و تزي نقاش  ي هاا  سانگ  ،ن ئاقيا يقرار دارد  باومتر  74/9و ارتفار 

ك ئااق  يا ، باا  مربا  متر 5×  24/5صحن، به ابعااد    شرق هميخورد  ن  روم به چشم م

سنگفرش شده   سنگ يها گر متصل اس.  كف صحن با بلوكيمه ديض به نيعر  سنگ

 اس. 

صاحن قارار دارد  منااره       ربا  يد، خاارج از سااختمان و كناار ورود   مسج همنار

كاه ابعااد    يا گونه شود؛ به  ن به باو كاسته مييشكل اس. و ئول و عرض آن از پا مرب 

اسا.   مترمربا    0×  5/0 بااو قسم. ، و در مرب متر 84/0×  34/0ن ييپاقسم. آن در 

از كاف مساجد قارار     يمتر 24/2رتفار متر، در ا  سانت 14×  34ز به ابعاد يآن ن يورود

اما در دهاه    مانده بود  آن باق  وار شماهيخته بود و تنها ديتر فرور شين مناره پيدارد  ا

 شد  يقرن گذشته بازساز يالديم 74

  ن مادارس اساالم  يتر  ميواود دارد كه از قد  نيد يا سم. شرق مسجد، مدرسه

  رانا يا ين مدرسه از معماار يشناسان، ا باستان  ده برخي  به عقآيد ب م به حسا هيسور

 هيدر ساور آن را ، يشاناس فرانساو   ، باساتان 1«هيساوفاا » ن نظار، ياز ا رفته، وير پذيتأث

بنا شاده    وانيوه چهار ايشكل و به ش  ريئرح مدرسه صل 2منحصر به فرد دانسته اس. 

متر قرار دارد كاه باا    1به ئول   شكل شده و مرب سنگفرش  صحن ،ان مدرسهيم اس. 

و از خاارج   ،شاكل   ن گنراد شالجم  يا ا ده شاده اسا.   يمتر پوشا  92به ارتفار  يگنرد

 ا نمازخانه مدرسه قرار دارد كهي، شرستان  وان انوبيا  رنگ اس.  در عل  انوبديسف

                                                 
1. Sauvaget. 

 .121نبع الحضارات، فاطمه جوداهلل، ص  سورية. 2
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و   شارق در دو ئارف   اسا.   مربا  متر 1×  1/7به ابعاد   ليمستطبه صورت آن نماي 

ب در دو ئرقه واود دارد كاه ارتفاار هار    سكون. ئال يبرا ي ها نمازخانه، اتاق   رب

 متر اس.  8ئرقه 

   رب  ا   متر در اه. شرق 88به ئول در مجمور ابعاد مسجد و مدرسه از خارج، 

 متر مرب  اس.  118، و مساح. آن  ا انوب  . شماهمتر در اه 29و به عرض 

وااود دارد كاه    يا راه يكت مدرساه،   شاماه  يواق  در نماا  يها از پنجره  كي يباو

ن يكمشتك ابومنصور نير عزاهديام» به دستور ق   ه 584ن مدرسه در سال يبراساس آن، ا

وقف   س فقه مذهب حنفيتدر يو برا، ساخته،  سلجوقه در دور يربص  واه ،« اتابك

 اس.:چنين ره يمتن كت  شده اس.

 ميبسم اهلل الرمحن الرح

 امللصص اااب  ري االسهسسرار االل  الببريامر بعامرة هذه املدرسة املبارکة من خالص ماله االم

اخلةکا  االمةرا  ف املصةک  اةا االمةة جةعا فياهلل سالدولة عضدنيرام اماالسعين ربيالدعز

 وفقه اهلل وقهًا عةى نياملؤمنري امنيمع يمنصکر االاابب اينيمتيالعزيکش ذياجلن فلرياملعاهدريظس

هةة يحنمةذه  االمةام اي عةىاعالی  رازمکن درس العصم واراوة کتاب اهللين يالهقسا  واملتهقسة الذ

 نيجةسر رمضةان مةن سةنة ثص ة رمحته وغهرانه وذل  يفابتغا  ثکاب اهلل ورضکانه و النعامن بن ثابت

ة لصسعرة.ئومخسام
1
 

آن باه   يو بناا گرديد متروكه  ، عثمان هل دوريا اواي  مملوك هاواخر دور ،ن مكانيا

، حااكم  «د پاشاا يساع »م، باه دساتور    9318تا  9350 يها سالبين ل شد  اما يرانه ترديو

صاحن  و ، گنراد  ين بازسااز يان ايد  در اريگرد مرم.و  ينه او بازسازي، و با هزمصر

  داخلا  يوارهاا يد و ديگرد ي آن مرم.ها وانيشد و ا يمدرسه و سنگفرش آن بازساز

از آن در   بخشا  يايا ده شاد كاه اماروزه تنهاا بقا    يپوشان  نات گچياز تزي يا هيبنا با و

                                                 
و مدرسه مجاور آن، افزون بر مشاهدات و تحقيقات ميداني خود، از اين منبع نيز  . در توصيف بناي مسجد مبرک1

 .111 - 115ص عاصمة االنباط، ص يبصرايم:  بهره جسته
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 شود  ديده م ب محرا ينما ئاق

ن بناا، آن باود كاه بارادرزاده او     يا ا يبازسازبراي  د پاشايسعكوشش و تواه سرب 

ن مساجد دفان   ي، در امصر يوي، خد(، فرزند عراس پاشا ق  ه9274توفاي)م محمد پاشا

 آماوختن هنگاام  ، لاه عنازه  ياز قراي  سااكن منطقاه   يبادو  ياها  نازد عارب  وي د  يگرد

نوشاته  ر يا زمتن  ر مفقود شد،يدر دوره اخ كهاو سنگ قرر روي درگذش.   ،يسواركار

 :شده بود

 داراهلنةةةا يف اهللامسةةةيت ضةةةيف

 

 املضةةيف کرامةةة الضةةيهان وعةةى

 اعهک املصک  عن نازل يف سةکحسم 

 

کيةةف النزيةة  بسةةاحة الةةرمحن
1
 

احلعةة مةن عةام يذ 9 يف ر اةکيفةعةرش مصة ويص هذا قرب حممد باجا ابن املرحکم عباس باجةا 

.ق.  ه0721
2
 

  علا »حادثاه كشاته شادن      ، در پيالديم 24ا سه دهه اول قرن يسقف بنا در دو 

ك بار يز ين حادثه نيش از ايد  پيران گرديدر آن زمان، و يس بصري، رئ«اهمقداد  اهحج

ر، ساقف مساجد و گنراد    يا در چند دهه اخ 3 آن بنا را خراب كرده بودند انيگر وهابيد

 شده اس.  يبازسازدوباره صحن مدرسه، 

 از  خيتاار  ي اسا يمساجد، كل   انوب  رب يچند صد متر ةاس. در فاصلگفتن  

 يبصر  شود و اهاه  شناخته م رايبح يسايواود دارد كه امروزه به نام كل زانسيبدوره 

اهرتاه   دانناد    شان ما يا  در كودك 9با حضرت محمد راهب يرايدار بحيآن را محل د

 راي، بح«رعساك ابن»اند  به گفته ذكر كرده يگريرا در نقاط د راير بحي. ديموقع ،رخانمو

 ،شاده   خته ما شانا  رايا ر بحيا كاه باه د   ،«كَفَر»به نام  يبصر  ليدر شش م ي در روستا
                                                 

 دو بيت عربي چنين است: سيفار. ترجمه 1

ام و ميزبان بايد در تکريم ميهمان بکوشد. پادشاهان  شده و سعادت ميهمان خداوند خوشيمن در اين منزل سراي 

 وارد شده، بخشيده نشود! بخشند. چطور کسي که به درگاه الهي شوند مي کساني را که به درگاهشان وارد مي
 .111و  111االنباط، صص  عاصمة يبصر. 2
 .112، ص . همان3
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  كا يدر نزد ،«فعاه يم» يدر روساتا  ، ويگار يقاول د   اما براسااس  سكون. داشته اس.

ز محال آن را  يا گار ن يد  برخا  1سته اسا.  يز  ( ميامروز )اردن در منطقه بلقاء« زاءيزَ»

 يسايكه كل  حاهدر 2؛اندمشخر كرده«  ر اهراعقيد» به نام يدر انوب شهر بصر يريد

قرار  يبصر  ك به مركز شهر باستانيو نزد  مه شرقيدر ن يا مورد نظر، امروزه در نقطه

 (8)تصوير  دارد 

 دمشق مَدَق در مسجد جامع 9امبريقدمگاه پ .2

 3دمشاق  «هوئا  » ياز روستاها  كيدر اصل  ،دمشق  انوب هدر حوم« قَدَم» همحل

ه آن، يل شاده اسا.  وااه تسام    يشهر ترد  انوب هدر حوم يا بوده كه امروزه به محله

 ريپاها در اام  كر ين ااياز ا  كيدر آن بوده اس.  هنوز   سنگ يپا يواود چند اا

دانساته   9مانده اس. كه امروزه قدمگاه حضرت محمد  ( محله قدم باق) مسجد اام 

ن نقطاه  يابه ، خود به شام  در سفر بازرگان 9امرري، پ ك باور محلياساس شود  بر م 

 4نشاد   ن نقطه فراتر نرف. و وارد دمشقيماند  اما از ا  ش بر سنگ باقيپا يد و اايرس

 يدر سافر خاود، از شاهر بصار     9امرريپتأكيد دارند كه مورخان اينكه با تواه به اهرته 

 قائل شد   خيارزش و اعترار تاراين باور،  يبراتوان   نم 5فراتر نرف.،

اد كارده، و باه وااود    يا  از مسجد قدمكم و بيش ، مورخان و اهانگردان مسلمان
                                                 

 .221، ص 72دمشق، ج  مدينةخ يتار. 1
 .211، ص 1، ج ياقوت الحموي؛ معجم البلدان، 27ارات، ص يالز معرفةإلی  االشارات. 2

ه اي   شته سراسر پوشيده از ب ا  است که در گذدر منابع جغرافيايي اسالمي  نام منطقه پيرامون دمشق« هُغوط. »3

ه اي چهارگان ه زم ين     وه وا و يک ي از بهش ت    آب هاي خ و   که آن را از سرزمين سرسبز بوده است؛ تا جايي

ها جاي خود را به محالت مسکوني حومه  . امروزه بيشتر اين با 121، ص 2اند. ر.ک: معجم البلدان، ج  دانسته

اده است و تنها مساحت نسبتًا محدودي در جنوب شرقي دمش ق  يافته اطراف آن د دمشق و روستاهاي توسعه

 شود. به اين نام شناخته مي

 .215ق، ص ير لبلد عريخ کبيا   تاريسور. 4

 .70، ص 5؛ معجم البلدان، ج 27ارات، ص يالز معرفةإلی  االشارات. 5



 17/  هاشم هاي همسران و دختران ايشان و بني و زيارتگاه 9آثار پيامبربخش اول: 

 72111شاخه ،  19ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

،  ق( ه  190 توفااي ر )ميا ار ابن 1اند  در آن اشاره كرده 7 منتسب به حضرت موس يقرر

 ن مسجد ارائه كرده و درباره آن نوشته اس.:يف را از اين توصيبهتر

اسرت کره در فاصرله دو    « مسرجد اقردام  »[، مشهور ]دمشق يها ارتگاهيگر زياز د

 يهرا  نيبره سررزم   يمنته يک جاده اصليل از شهر ]دمشق[، از سمت قبله، نزديم

ن اتراق،  ير و در ا ياتاق کوچک ،ن مسجديقرار دارد. در ا حجاز و ساحل و مصر

را در  9امبرير پ ،از صالحان يکي است: آن نوشته شده وجود دارد که بر يسنگ

 يکر يدر نزد اسرت.  7ينجا قبر برادرم موسيا گفت: يمکه به او د يد يمخواب 

ث يطرور کره در حرد    قرار دارد که همان« ب احمريکث»ن مکان، کنار جاده، يهم

ن مسرجد  ير قررار گرفتره اسرت. ا    2«لره يعُوَ»و « هيعال»ان دو موضع به نام يآمده، م

نرد در آنجرا قبرر و    يکره گو  يمحلر  است است. گفته شده يبرکت فراوان يدارا

اوقراف   يو مسرجد دارا  سرت ين از نرور  يگاه خرال  چيوجود دارد، ه يبه سنگيکت

آن در راه مسجد قرار دارد که محل  ،ييها پاها در سنگ ياست. اما جا يفراوان

نُره  شود و تعرداد آن   يده ميد ييپا يجا يشده است و در هر سنگ يگذارعالمت

قرت آن  يبره حق  اسرت و خداونرد   7يموسر  يپرا  يجا نديگوکه  قدمگاه است

 3تر است. عالم

پاا وااود داشاته كاه باه       ياانُه ن مكان تعداد ير، در ايار با تواه به نوشته ابن

ا ناام  ن مكاان با  يا از ا يبكر هارو   بن اب  منسوب بوده اس.  عل 7 حضرت موس

بدون اشااره باه ناام     امرران،ينام برده و آنها را از پ ها( ارتگاه قدمگاهيز« )مشهد اقدام»

                                                 
 .200 - 11صص  بطوطة، ؛ رحلة ابن275، ص 1م البلدان، ج ؛ معج212، ص 1دمشق، ج  مدينةتاريخ . 1
مي ان آنه ا    7بوده که براساس برخي روايات، قبر حضرت موسي نام دو محله نزديک مسجد قدم و عويله عاليه. 2

ُقُزغل ي   نب   الزمان في ت اريخ االعي ان، يوس ف    مرآة؛ 25، ص 72دمشق، ج  مدينةقرار داشته است. ر.ک: تاريخ 

ذک ر   و غويليه ر نام اين دو مکان، غاليهجبي . در سفرنامه ابن222، ص 2الجوزي(، ج  بغدادي حنفي )سبط ابن

گونه ک ه در س اير من ابع آم ده اس ت، درج       شده است. اما در متن نقل شده، ضبط صحيح اين دو کلمه همان

 گرديد.
 .121 - 121ر(، صص يجب ي )ابنر، محمد بن احمد االندلسيجب ابن حلةر. 3
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  1دانسته اس.  ،آنان

ق( نيز درباره ايان مساجد نوشاته اسا. كاه        ه 141)متوفاي  يوسف بن عرداههادي

 7، و باه قاوه  قادمگاه موسا     9مررو قدمگاه پيا 7گويند در اين مسجد قرر موس 

بادين   3)؟( مدفون اسا.   2«قرق» در مسجدي در 7قرار دارد؛ و به قول ديگري موس 

به تادريج باه پياامرر     7شود كه قدمگاه منسوب به حضرت موس  ترتيب مشخر م 

 انتساب يافته اس.  9اسالم

به آن اشاره كرده، امروزه تنها يك ياا دو اااي پاا     ارير ابناز ميان نُه ااي پاي  كه 

يك  از ااي پاهاي مواود در اين روستا، باه دساتور    باق  مانده اس.  در دوره عثمان 

انتقال ياف. و بعدا  در مقرره وي در ايان شاهر قارار     به استانرول اول سلطان عرداهحميد

 ها نيز ائالع  در دس. نيس.  از سرنوش. ساير قدمگاه 4داده شد 

 د خاور  به چشم نم  7 ، قرري براي حضرت موس همچنين امروزه در مسجد قدم

 ي، در فاصله چند صد متر ابان اصليخ  ، واق  در سم. شرقاما در قررستان محله قدم

ايان مازار هماان    گوياا  وااود دارد    7 منسوب به حضرت موس ي، مزارمسجد قدم

باه عناوان قاول ديگاري باراي قرار حضارت         اي اس. كه يوسف بن عراداههادي  نقطه

اد يا از آن « ب احمريكث»عنوان  بار يار اس. كه ابن ي اا همانبيان كرده و يا  7موس 

. كاه  اسا   ثي، واود احااد ب احمرين مكان به كثيا ينامگذار يمرناشايد  5كرده اس. 

حضارت   ،كاه آن حضارت در شاب معاراج    اناد   كردهنقل  9امرر اسالمي. از پسن اهل

  6خواند   نماز م ب احمريش در كثيكه در قرر خوديد را  7 موس

و قراور   ،ز نقال شاده  ين يگريد، اقوال 7 قرر حضرت موس هاس. كه دربارگفتن  

                                                 
 .22ارات، ص يالز معرفةإلی  االشارات. 1
 . اين کلمه براي مصحح کتاب ثمار المقاصد ناشناخته بوده و لذا کنار آن عالمت سؤال گذاشته است.2
 .270هادي(، ص ثمار المقاصد في ذكر المساجد، يوسف بن حسن عمري دمشقي )ابن عبدال. 3
 .212الرسول في جناح االمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول، َايدين حلمی، ص  آثار. 4
 .121جبير، ص  ابن رحلة. 5
 .222و  222، صص 2الزمان في تاريخ االعيان، ج  مرآة؛ 215و 212، صص 72دمشق، ج  مدينة. تاريخ 6
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« حاياَر»ك شهر ين آن، امروزه نزديبه آن حضرت منسوب اس. كه مشهورترهم  يگريد

 د يآ  به شمار م نيمهم مردم فلسط يها ارتگاهياز زقرار دارد و  نيدر فلسط

 95رها بازسازي شده كه آخرين آن مربوط باه حادود   قدم با ساختمان مسجد اام 

اي توساعه يافتاه اسا. كاه در      سال گذشته اس. و در اريان آن، اين مسجد باه گوناه  

دهناده قادم. و    از سنگ قدمگاه، هر گونه اثر ديگري كه نشاان  ساختمان كنون  آن، به

 1خورد  پيشينه تاريخ  آن باشد، به چشم نم 

رناگ   ديآن باا سانگ ساف     خارا يرقه اس. و نمامسجد چند ئكنون  ساختمان 

  هشا. عالع   هگنرد بزرگ و دو مناار   ،يشرستان وس يافته اس.  مسجد دارايپوشش 

: در كناار  9سنگ قدمگاه منسوب باه پياامرر   گذشتهدر آن اس.   يوروددو ئرف در 

اما پس از  2داش.  اي در ميان محراب و منرر در منر  انوب  شرستان مسجد قرار پنجره

توسعة اخير مسجد، اين سنگ به اتاقك مخصوص ، خارج از ساختمان مسجد به سم. 

 (5)تصوير  شمال شرق  آن انتقال يافته اس. 

تا بتاوان سانگ   اس. جاد شده يا  پنجره كوچكاين اتاقك، كوچك  يفلز درِروي 

 (0)تصوير  رون مشاهده كرد يرا از ب

 دمشق هيخانقاه سعددر  9امبريپ يتار مو .3

ك ي، شهر دمشق  خي، در باف. تارهيمريق ه، واق  در محلهيخانقاه( سعده )يدر زاو

 يهاا  ، از خانقااه هيه ساعد يا ود  زاوشا   ما  ينگهدار 9امرر اكرميمنسوب به پ يتار مو

د يا گااه( توح ياا) ، باه مقاام  قيا ن ئريا روان اياس. و نزد پ در دمشق 3هيق. سعديئر

                                                 
، «المقاص د  ثمارذيل »توصيف مختصري از بناي قديمي مسجد قدم را ارائه كرده است. ر.ك:  . محمد اسعد طلس1

 .122محمد اسعد طلس، ص 
 .125، ص «ذيل ثمار المقاصد». 2
در ق رن  س عدالدين جب اوي   ت. اس   ج در ش ام ي، از طرق تصوف راين جباوي، منسوب به سعدالدهيقت سعديطر. 3

در  ط ره يشهر قن يکيدر نزد« جبا الشام» يامروزه در روستا يکرد و آرامگاه و يم يزندگششم هجري قمري 
 قرار دارد. هيسور يجنوب غرب



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  22

 72111شاخه ،  31ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 (91)تصوير  شهرت دارد 

محماد  »ام باه نا   هيق. ساعد يخ ئرياز مشا  كي  ن خانقاه در اصل خانه مسكونيا

ق خانه خاود را وقاف      ه9232بوده اس.  او در سال  «يدن سعيمحمد ام بن نيسعداهد

آن را باه  سااس  نماود و   ،كه در اوار خانقاه قارار دارد  ياراو نيخ سعداهديمسجد ش

ق، فرزناد     ه9899در سال همچنين كرد   يق بازساز    ه9230و در سال  ،لينقاه تردخا

آن را دوباره بازساازي   ، دوم عثمان دي، با دستور سلطان عرداهحميم سعديخ ابراهياو ش

 1كرد 

ن خانقااه، دو  يا باه ا  9امرر اساالم يا منتسب به پ يدن تار مويرس  گچگون هدربار

باه   ديسلطان عرداهحم ياز سو ياهين تار مو هدي.، ايك روايئرق  :. واود دارديروا

ن تاار ماو   يا يم سعديهخ ابراي. دوم، شيبوده اس.  اما ئرق روا هيسعد .قيخانقاه ئر

ز از ااادادش  يا و او ن نيامز از پدرش محمدي، و او ننيخ محمد سعداهديرا از پدرش ش

ش از يار مو، تا پن تيد دارند كه ايتأك ياراو ياف. كرده اس.  بزرگان خاندان سعديدر

 هگار آناان در محلا   يدر خانقااه د  هيقا. ساعد  يخ ئريآن، نزد مشاا   انتقال به محل فعل

 نيخ ساعداهد يو ساس به مسجد ش ،قرار داشته ،دمشق  خيدر انوب باف. تار ،شا ور

  آن را باه خانقااه   ين ساعد يام خ محمدبنيشگاه  آنافته اس.  يانتقال  هيمريقمحله  در

  ه9235در سال  ياما پس از وفات و كرده بود كه در  رب مسجد مذكور بنا منتقل كرد 

منتقل كارد و تااكنون    ،در شمال مسجدديگر   آن را به خانقاه نيخ اميق، فرزندش ش 

ن تار مو به ياسرانجام مانده اس.    تار مو باق ينگهدار  ژهيگاه ويز در محراب آن ااين

انتقاال   نيخ ساعداهد يدر  رب مسجد ش هيسعد خود در محراب خانقاه يگاه امروزياا

ا يا   درسات  هن خانقاه اسا. و درباار  يخ اي.، مورد قرول مشاين روايحال اهر به 2اف. ي

 رد يصورت گ يتر قيدق  د بررسيآن با  نادرست
                                                 

 .257 ، ص1ن آغا، ج يحس يبالد الشام، محمد غاز يف الطريقة السعدية. 1
 .271 - 270، صص همان. 2
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 ،هيان خانادان ساعد  يارت تار مو آمده اس. كاه صاوف  يز  اوقات و چگونگ هدربار

رمضاان   پايان ماهول تا او  يماه رباز ابتداي امعه هر هفته،  يها مراسم خود را در شب

 ،ميتالوت قرآن كر ،ين اراويخ سعداهديكنند  پس از قرائ. اوراد ش  هر سال برگزار م

 يح و خطره و دعا، السه خود را با ترارك باه تاار ماو    يو ذكر و تسر 9امرريپ  مداح

را  9پياامرر  يصندوق تار مو ،آنانساهمندترين ب كه ين ترتيبد ؛برند  ان ميبه پاپيامرر 

از  ين صاندوق باا الاد   يا دهد  ا  كند و مقابل خود قرار م  خارج م از محراب خانقاه

الاد  وي اسا.  سااس   شاده  ده يات قرآن پوشا يئال و آ ين به تارهايّمز رِيپارچه حر

 خوانند:  ر را مين حاعران اشعار ززما زند و هم  را كنار م يا پارچه

 يا زائرًا جةعر النبةي حممةد

 

ّمةامً   کن عند کشه  لصغطةا  مع

ةةةرًا متطيبةةةاً    متأدبمةةةًا متطسم

 

يًا ومسةةةصمامً  ومبارکةةةًا ومصةةةصم
1
 

را كه  ي ها ، پارچه خ صوفيفرستند و ش  صلوات م 9محمد ساس بر محمد و آل 

ها از پرده كعره و تعاداد آن   ن پارچهيزند  ا  ك كنار ميك به يان آن قرار دارد، يمتار مو 

تررك به تار مو  ي( اس.  ساس حاعران برا9امرر اسالميعمر پ يها )به تعداد سال 18

ناد   يآ  و به آنجاا ما  خيزند  برم مهر و موم شده قرار دارد،  يا شهيك استوانه شيكه در 

ده و صاندوق  يا چيهاا باه دور آن پ   ، پارچاه 9امرريا پ يپس از تررك حاعران به تار مو

 2شود   ده ميپوش يا با الد پارچهنيز آن  يحاو  چوب

  قارار دارد  يارااو  نيخ ساعداهد يمسجد شا  رب ، هيق. سعديا خانقاه ئريه يزاو

خ يت اهشا ا حضار يا »عراارت   ،ساردر آن  راه يكت و براس. سم. انوب  نيزآن  يورود

ن يا ا اهرتاه   اسا.  هنوشته شاد «  قدس اهلل سره اهعاه ين اهجراويد سعداهدياهسلطان اهس

 ينماا  ئااق  ،راه يكت يبااو قارار دارد    هيقا. ساعد  يئر يها عرارت بر سردر همه خانقاه
                                                 

 . ترجمه فارسي اين دو بيت چنين است:1
آن را بزرگ ش مار. در براب ر    ي،زن يپرده را کنار م يوقت ي!ا آمده 9امبر اکرميپ يارت مويز يکه برا يکس يا

 درود و سالم بفرست. [9امبريبر پ]و آن را مبارک بدان و  يزه و خوشبو با آن مؤدب و پاک
 .270و251، صص 1بالد الشام، ج  يف السعدية الطريقة. 2
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و   عثماان  دوم ديسلطان عرداهحم يئغرا يحاو يا رهيز كتيكه داخل آن ناس.   كوچك

 واود دارد: ق   ه9899به تاريخ . شعر يدو ب

 مةةة ثر اليةةة  امةةةري املةةةؤمنني

 

 يعةةةزم م الةةةه ر محيةةةديةعصةةةب

نا فمنسا لسعد الدين   حرضة لدم

 

مقةةام لةةذکر اهلل لةة م لرالةةه
1
 

 1111 

مساجد، و سام.    شمتصل اس. كه سم. راست  ئوون ي به راهروخانقاه  يورود

متنااوب   باه دو رناگِ   يهاا  خانقاه از داخل با سانگ  يوارهايخانقاه قرار دارد  د شچا

ز به واساطه دو  يآن ن يده شده اس. و فضايپوش  چوب يرهايز با تي)ابلق( و سقف آن ن

سااهن  آن باراي    بخاش شاماه  از گاردد كاه     م ما ي  به دو بخش تقسيوس  ئاق سنگ

  شود استفاده م  انهيمراسم صوفآن براي برگزاري   بخش انوباز استقرال، و 

آن وااود  دو ئرف در   دو ستون سنگبه همراه   قاه، محرابخان  ان عل  انوبيم

  كاوچك شكل ئاقچه مرب   ،اس.  وسط محراب ي رايز ينات مرمريتزي يدارد كه دارا

 ياسا.  رو  9امرريا پ يتار ماو  يژه نگهداريجاد شده كه محل قرار دادن صندوق ويا

  ه9845 توفااي )م شاام   ، مفتا ياشعار محمود اهحمزاواز . يدو باز  يا رهيكت نيز ئاقچه

 اس.:چنين خورد كه متن آن   ق به چشم م   ه9212خ يتاربه ق(،  

 ف  املحةة م قةةدر مةةن قةةد حصمةةه

 

 امةةةر بةةةدبي ال بةةةک  بةةةرا خهةةةا

 ولةةةذل  املحةةةراب فلةةةر جةةةام  

 

ىاذ ح م فيه فيةف جةعر املصةطه
2

 

 1121 

                                                 
 . ترجمه فارسي اين دو بيت چنين است:1

افت. يتوان مانند آن را  يم يکه به سخت يدين دوره حميدر ا ي،انجام داد يبزرگ يتو کارها نيرالمؤمنيام يا

 است. وجّلعّز ذکر خداوند يبرا يگاهيکه جا است، ينبارگاه جّدمان سعدالد ،ن کارهاياز ا يکي
 ترجمه فارسي اين دو بيت چنين است:. 2

ارز  هرجا به ارز  کسي است که در آن قرار دارد، امر بديهي و آش کاري اس ت. اي ن مح راب ني ز جايگ اه       

 در آنجا قرار دارد. 9رفيعي دارد؛ چراکه موي پيامبر اکرم
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ارت يا زآن دو بي. شعري كه هنگام واود دارد كه  يگريره ديكتز يمحراب ن يباو

 :شود، نوشته شده اس. خوانده م تار مو 

 يةةةا زائةةةرًا جةةةعر النبةةةي حممةةةد

 

ّمةامً   کن عنةد کشةه  لصغطةا  مع

ةةةةةرًا متطيمبةةةةةاً   بةةةةةًا متطسم  متأدم

 

يًا ومسةةةةصمامً  ومبارکةةةةًا ومصةةةةصم
1
 

گفتنا    خاورد    به چشم ما شده،  يكار  شره، دو هوح كوچك كاين كتيادو ئرف  

در هااي    مرمّا. و  يبازسااز م  2447ق ا     ه 9023، و تاا ساال   ريا ك دهه اخيدر اس. 

باه سااختمان وزارت    ،تاار ماو  نگهاداري  ، صندوق يخانقاه انجام شد  در زمان بازساز

گااه خاود در   ي، باه اا يان بازسااز يا د و پاس از پا يدمنتقل گر در دمشق هياوقاف سور

 محراب خانقاه بازگردانده شد 

 «هيالذق»شهر  يدر مسجد مغرب 9امبريپ يتار مو .4

، تراناه يمد يايا در ساحل در هي، از بنادر سورهي، واق  در شهر وذق در مسجد مغرب

 »  ن مسجد در بخش انوبيواود دارد  ا 9امرر اسالميمنسوب به پ يچند تار مو

علا.   (1ير )تصاو  قارار دارد   هيا مركز شهر وذقاي مرتف  از  نقطهتاه قلعه( در ) «اهقلعه

   اهرته اين مسجددر آن اس.  خ محمد مغربي، واود قرر ش« مغرب»مسجد به نامگذاري 

 2شده اس.   ز شناخته مين به مسجد نور ،در گذشته

سااخته اسا.؛    ، خ محمد مغربيد شيدوس. و مر ، خ احمد حلريشرا ن مسجد يا

ساخ. خاود  د  يسال ئول كشهش. مختلف آن حدود  يها ل بخشيتكمبه ئوري كه 

در همچناين    رسايد ان يپا ق به   ه9205در سال و شرور شد ق    ه9202سال مسجد از 

 يهاا  ق تماام بخاش     ه9254ساال در تا آنكه مسجد ساخته شد  همنار  ق  ه  9203سال 
                                                 

 . ترجمه فارسي اين دو بيت چنين است:1
آن را بزرگ ش مار. در براب ر آن    يزن يپرده را کنار م يوقت ي،ا آمده 9امبر اکرميپ يارت مويز يکه برا يکس يا»

 .«فرستدرود و سالم ب [9امبريبر پ]و آن را مبارک بدان و  يزه و خوشبو با مؤدب و پاک
 .125، هاشم عثمان، ص االبنية واالماکن االثرية في الالذقية. 2
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 1مواود در مسجد ثر. شده اس.  يها رهيدر كت ها اين تاريخ  ديل گرديتكممسجد 

اسا.  ايان مساجد     هيا وذقتااريخ   مسجد ن يراتريز ، مسجد مغربتوان گف.  م 

ل يمستط ،در انوب اس.  صحن مسجد  در شمال، و شرستان و آرامگاه  شامل صحن

بار    مرتن  رواق ،خورد  در شمال صحن  م وسط آن به چشم  شكل اس. و حوض آب

 اقام. خاادم مساجد   يدارد كه براقرار چند اتاق نيز چهار ئاق واود دارد  كنار رواق 

 مسجد در  رب صاحن قارار دارد  بار ساردر     ي  ورودشود م گر استفاده يد يها و كار

ق    ه9200خ آن برابار  يه تاار . شعر واود دارد كاه ماادّ  يپنج ب يحاو يآن، هوح مرمر

 اس.:

 لةةةامع النةةةکر لةةةرا  البةةةرب

 

 امحةةةةةةةدي فيةةةةةةةه نيةةةةةةة  االرب

 قةةد بنةةاه امحةةد الهضةة  الةةذي 

 

 حةةةةاز باالسةةةةتاذ اعةةةةرا الراةةةة 

 ومقةةةام القطةةة  فيةةةه افقةةةت 

 

 منةةةةةه انةةةةةکار االمةةةةةام املغةةةةةري

 ي فاسةةألکاةوبةةه احلالةةا  اقضةة 

 

 کةةةة  خةةةةري والسةةةةدوا يف الطصةةةة 

 راً ةالةةةةاد مبشةةةة»فالنةةةةدا ارم   

 

12212سنة  «ربلامع النکر لرا  الب
 

  آن گنراد بزرگا   يمرب  اس. كاه رو به شكل   عيشرستان مسجد شامل ساهن وس 

ك پنجاره  يا اس. كه در هر عل  آن،   علعدوازده گردن  يقرار دارد  گنرد مسجد دارا

شرستان كه در صاحن مساجد واقا  اسا.، هاوح       يكوچك واود دارد  بر سردر ورود

و ماتن آن باه   ق    ه9202خ آن برابريه تاره مادّ. شعر قرار دارد كيچهار ب يحاو يمرمر
                                                 

 .125و  122، صص االبنية واالماکن االثرية في الالذقية. 1
ش ود. اي ن    زدايد، و در اين مسجد احمدي آرزوه ا ب رآورده م ي    ها را مي . ترجمه ابيات: مسجد نور غم و غصه2

تادي به باالترين مراتب رسيد. در اي ن مس جد، م زار قطب ي     مسجد را احمد فاضلي ساخته است که در اس

ش ود. پ س ه ر ام ر خي ري را       تابد و در آن حاجات ب رآورده م ي   از آن مي وجود دارد که انوار امام مغربي

ن ور  به خوبي بشارت داد: مسجد »بخواهيد و در خواستن آن کوشا باشيد. هاتفي ماّده تاريخ آن را ندا داد: 

 «.زدايد ها را مي غم و غصه
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 ر اس.:يشرح ز

 هلةةةذا اجلةةةامع املةةةأنکس يمةةةمم 

 

ةةةةه  جتةةةةد نةةةةکرًا بةةةةذکر اهلل عمم

 خصکصةةًا يف لةةکار مقةةام قطةة  

 

 سةةةقاه اهلل سةةةح  ر  ورمحةةةه

 بنةةةةاه خصيهةةةةة االسةةةةتاذ حقةةةةاً  

 

 بنعمةةه یالتقةةکوأسسةةه

 فنةةةةةاداه القبةةةةةکل وقةةةةةال ارم  

 

 «هااللةةةه لقةةةد ا مةةة» بتکفيةةة 
1
 

 =[1121] 

در   كاوچك  يورود يواود دارد كه دارا  علع 91 يا شرستان، مناره  شمال  رب

خ يه تار. شعر قرار دارد كه مادّيسه ب يحاو يا رهيصحن مسجد اس. و بر سردر آن كت

 اس.: ق   ه 9203آن برابر 

 منةةةةارة بةةةةالنکر ضةةةةا  

 

 وهبةةةةةا احلسةةةةةن انةةةةةاهي

 فسةةةةي جتةةةة  کعةةةةروس 

 

 هافةةةةانّروا حسةةةةن سةةةةنا

خةةةت    قصةةةداً »لصةةةر  ارم

 

«امحةةةةد الهضةةةة  بناهةةةةا
2
 

  =[1121] 

  سانگ  يهاا  باا ئااق  نيز رواقا    رب شرستان واق  اس.  شمال آن  ،اتاق آرامگاه

ك يا  ،ن رواقيمتصل به صحن مسجد اس.  وسط ا ينما سه ئاق يواود دارد كه دارا

، ين وروديا اتااق آرامگااه قارار دارد  گرداگارد ا     يورود ،حوض آب، و در انوب آن

پانج   يحااو  يرهاوح مرما   ،آن يخورد و رو  به چشم م  نات هندسيياز تز  چارچوب
                                                 

در ج وار  وي هه   ب ه آن را دربرگرفته اس ت.   از ذکر خدا ينور ينيبرو تا بب ن مسجِد محل انسيات: به ايترجمه اب. 1

ن يکه به حق جانش يکسن مسجد را يراب کرد. ايت و رحمت او را سيرضا يبا ابرها که خداوند يگاه قطبيجا

آن را ب ا  »خ آن گف ت:  يدر ت ار  يقب ول  يان نهاد. پس ن دا يه تقوا بنياستاد بود بنا کرد و آن را به لطف او بر پا

 «.ان رسانديبه پا يق الهيتوف

ن مناره چ ون  يده است. ايبه اوج خود رس ييباياست که با نور روشن است و در آن ز يا ن منارهيات: ايترجمه اب. 2

 ک ه  :به قصد» :ن گفتميخ آن را چنيت، تاريرضا يد. برايچهره او بنگر ييبايپس به ز .کرده است يس تجلعرو

 «.آن را بنا کرد انسان فاضلي به نام احمد
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 اس.: ق   ه 9202برابر خ آن يه تار. شعر واود دارد كه مادّيب

 رةهةةةذا مقةةةام فيةةةه لةةةرب املنبسةةة

 

 رةوفيةةةه  يةةةز حممةةةد زوروا منتصةةة

 ريعة بالطريقةةةة عةةةار ةصةةةدر الشةةة 

 

 جةةةممل املعةةةار  باحلقيقةةةة منغمةةةر

 زمةةةان ومّسةةةر االحسةةةانقطةةة  ال 

 

 ر منبةدرةب  فةرد االوان وغةکع عصة

اره حالةاابم مقضةية ىرةبش   لبةم زوم

 

 زر سةةةةةةة  والةةةةةةةرب واختةةةةةةةرب

خةةةکا   قةةةد فةةةاز يف مقعةةةد صةةةدق ارم

 

«ربةةةرا امةةةر عنةةةد مصيةةة  مقتةةةد»
1
 

 

 

 1121سنة 

ناماه    وااود دارد كاه در آن زنادگ    يديا اد  ، هاوح سانگ  يسم. راس. ورود

خورد كه   به چشم م يگريد  ن آن، هوح سنگييآمده اس.  پا  خ مغربياز ش يمختصر

فاؤاد  »باه ناام     م به دس. شخص 2448 اق      ه 9020سال ن محل در يبر اساس آن، ا

: ن اسا. يره چنيشده اس.  متن كت ي، بازسازهيو با نظارت اداره اوقاف وذق «نيظافر اهز

ن يد فةؤاد ظةافر الةزيم بمبةادرة السة7112ة .ق    ه0171م املبةان سةنة يد اةرميةاع بعکن اهلل اعاىل»

  «ةية اوقا  الراذقيريوإفا  مد

تار از   كوچاك  يآن گنراد  ياسا. كاه رو    عيشكل وس ، شامل اتاق مرب اتاق آرامگاه

اس. كه در هر عال  آن    علعده دواز  گردن يگنرد شرستان قرار دارد و همانند آن دارا

خ احمد ي، و كنار آن، قرر ش خ محمد مغربيان اتاق، قرر شيكوچك واود دارد  م يا پنجره

ن دو قرار، صاندوقچه   يك از ايهر  يدارد  روقرار   خ مغربيد شيمسجد و مر  ، بان حلر

 (7)تصوير  شده اس. نصب دارد،   رنگارنگ  اهين گينقش و تزيكه  ي رايز  چوب
                                                 

ارت ي  پ س ز  .اس ت  د و در آن قبر محمدنابي يام ميدالن الت شکسته ،است که در آن يگاهين جايات: ايترجمه اب. 1
ق ت  يد مع ارف و آنک ه در حق  يآن خورش   ؛قت آشنا بوديعت و آنکه به طريروز را. آن صدر شرين مرد پد آيکن

زائران او!  يتار بود. او يرهت يا گانه زمان و غوث دورهي، بلکه يکيآن قطب زمان و مظهر احسان و ن ؛ور بود غوطه
ام ب بخش و  ي  ]دل خ ود را[ الت  .اه]حاج ت[ بخ و   .ارت کنيز .تان برآورده شديها بشارت باد شما را که حاجت

 يب دون دس تور، ن زد پادش اه    »آن گفتند:  يخ بنايپس در تار .اب شديروز و کاميپ ،امتحان کن. او در بهشت
 «.مقتدر
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رنااگ واااود دارد كااه ئاااق آن  دياز ساانگ سااف  اتاااق محراباا  در عاال  انااوب

نياز  ، و گرداگارد آن   دو ساتون سانگ   ،محاراب دو ئارف  شاده اسا.     يكاار  مقرنس

  ميز ساع. قاد ين واود دارد  كنار محراب  اهيو گ  نات هندسيزيرا از تزي  چارچوب

 اهدا شده اس.   از پادشاهان عثمان  كي يخورد كه از سو  به چشم م يدار آونگ

 يواود دارد كاه محال نگهادار     سنگ يا اتاق آرامگاه، ئاقچه ياياز زوا  كيدر 

گفتاه  منسوب به آن حضرت اس. كاه   ين آثار شامل سه تار موياس.  ا 9امرريآثار پ

 يو تار مو كرده اس.ن مسجد اهدا يبه ا  از پادشاهان عثمان  كيتار مو را شود دو   م

، با خاود آورده  كردهمهاارت  هيبه وذق مكرمه از مكه  خ مغربيكه ش  ز زمانيسوم را ن

ز باا  يا گاردد  ئاقچاه ن    ما  يدرون ئاقچه نگهدار  ن آثار، داخل صندوق چوبياس.  ا

آثاار  ايان  اسا.   شاده  را نگاه داشاته، مسادود     يا شهيك قطعه شيساده كه   چارچوب

 ين روز امعه ماه رمضان هر سال، از آ از زمان نماز صارح تاا انتهاا   يدر آخر 9امرريپ

 شود   ش گذاشته ميعموم به نما يزمان نماز عشا، برا

 «حلب»شهر در مسجد جامع  9آثار منسوب به رسول خدا. 5

ف. ، در مركز باحلب مسجد اُموييا  ، معروف به اام  كريرمسجد اام  شهر حلب

آياد    قديم  اين شهر قرار دارد و از نخستين مسااد وسي  و بزرگ اسالم  به شمار م 

ناات باا   يياز نظار تز  ،گاردد و در آن زماان    باز م يمواُ هه مسجد به دورياوه يخ بنايتار

 «عراداهملك  بان  مانيسال »كاه  اس. كرده اس.  گفته شده   م يبرابر دمشق مسجد اُموي

، با مسجد اام  دمشاق  يرقاب. و برابراين مسجد را به منظور ،  ق(  ه 13 – 11) يامو

اسااس  اماا بر   اسا.  بود، ساخته ق(   ه11ا   31) «كعرداهمل دبنيوه»كه از آثار برادرش 

 1ك بوده اس. عرداهمل دبنيز وهين مسجد نيا  ، بانيگريقول د

ها و ابزار موااود در   سنگ ،ناتيي، تزيموپس از انقراض خالف. اُ انيعراسگويند 
                                                 

 .210، ص 1، ج ي، کامل الغزخ حلبيتار ينهر الذهب ف. 1
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 زانسيا اماراتاور ب  نياز  ق   ه 859در ساال  بردناد    به مسجد ااام  انراار  و  دندآن را كن

ه اهدوها  فير سيد  ساس اميشد و مسجد را به آتش كش وارد شهر حلب «نكفور فوكاس»

كارد و  بازسازي مسجد را اصالح و  يها  رانياز و  بخش ،(ق   ه 851 ا 888)  حمدان

، كاار  «هيا قرعو»( و  االم او  ق  ه839-851)  فرزندش سعداهدوهه حمادان  ،يپس از و

مساجد را باه هماراه     انيلي، اساماع  ق  ه 510ساال    درمسجد را اداماه دادناد  بازسازي 

ا   509)  زنگا  ن محماودبن يدند  ساس سلطان نوراهاد ين به آتش كشائراف آ يبازارها

  كناون  يمعماار  1ش داد يكارد و مسااح. آن را افازا    ي( مسجد را بازسااز ق   ه 511

 2اس.  ين بازسازيمربوط به ا ،مسجد

.  نماي مسجد، شامل شرستان  بزرگ در انوب، و صاحن وسايع  در شامال اسا    

هاي  احائه شده اسا.  مياان    صحن مسجد از سه سم. شمال، شرق و  رب، با رواق

گنرد كاوچك    ز هر يك، صحن، يك حوض وعو و يك سقاخانه واود دارد كه بر فرا

 (3قرار دارد  )تصوير 

هاي مرب  عخيم، باه ساه رواق ماوازي شارق  ا       شرستان مسجد با دو رديف ستون

ستان نيز، محراب  سنگ ، و كنار آن، منرر چوب  نفيسا    رب  تقسيم شده اس.  ميان شر

از سام. چاپ    ي، در فاصاله چناد متار   شرستان مسجد  وار انوبيداخل دقرار دارد  

 يايا منساوب باه حضارت زكر    يمازار  ،وااود دارد كاه در آن   «يا مقصاوره »محراب، 

  وار اناوب يا اس. كه داخال د   وانيشامل ا ،ن مقصورهيا 3خورد   به چشم م 7امرريپ
                                                 

 .27مل فارس، ص ، محمد کااألثريةخه ومعالمه ير بحلب: تاريالکب يالجامع األمو. 1
خ ه  ير بحل ب: تار ي  الکب ي، ر.ک: الجامع األموحلب يمسجد امو يخچه و معماريدرباره تار يليتفص يآگاه يبرا. 2

 .األثريةومعالمه 
در ش هر  ق .  ه 225، در س ال  يت  يب ه روا است که بنا 7امبريپ يايحين مزار در اصل منسوب به سر حضرت يا. 3

 يعل   يخ حل ب، محم دبن  منتق ل ش د. ر.ک: ت ار    و سپس به حلب آشکار شد و از آنجا به حمص بعلبک لبنان
 .شد يم ينگهدار در قلعه حلب يدر مسجد ش از حمله مغوالنيتا پ 7ييحي. سر حضرت 227، ص يميالُعَظ

و در محل حاض ر دف ن    ،منتقل ، سر را به مسجد جامع حلبن محل به دست مغوالنيا يسوز اما پس از آتش
اين زيارتگاه در ح ال  . 21، ص1و ج  20ص ، 2، ج والجزيرةذکر امراء الشام  يف الخطيرةکردند. ر.ک: االعالق 

 افته است.يشهرت  7امبريپ يايبه مزار حضرت زکر حاضر
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شود  اهرتاه   م ك عل  آن به شرستان مسجد باز ي اس.؛ به ئوري كهجاد شده يمسجد ا

شرساتان اادا شاده اسا.       يرناگ از فضاا  از ماس زرد   مشارّك   ك علعيح يبا عر

از  ي راا يز  با اهواح كاش ،ح داخل شرستانيعراز دو ئرف ز يآن از داخل و ن يوارهايد

از واود دارد كاه    عيوان، ئاق وسيا  افته اس.  در قسم. فوقانين ييتز  عثمان هدور

بر دو نيز آن پوشيده شده، و دو ئرف ئور متناوب،  اه بهيدو رنگ زرد و سبا   يها سنگ

 (94)تصوير   قل داده شده، استوار اس.يص  ستون سنگ

مرتف  واود داش. كاه   در زاوية شمال  رب  صحن مسجد، يك مناره چهار علع 

هاي اسالم  باود    فرد از مناره اي منحصر به از نظر معماري بسيار در خور تواه و نمونه

 قاعا  شايعه  « ابان خشّااب حلرا    »اين مناره در نيمه دوم قرن پنجم هجري، به دس. 

هااي   روي بدناة منااره، كتيراه    1 ه باود ساخته شد ق جودر اوايل دوره سل مذهب حلب

 :حاوي صلوات بر چهارده معصوم اي به خط ثلث،  و نيز كتيره متعددي به خط كوف 

 2آمد  به شمار م  هاي شيعه ترين كتيره واود داش. كه از قديم 

، اين مسجد تاريخ  و ارزشمند از ي داخل  اخير سوريهها متأسفانه در اريان انگ

شمس ( به پايگاه  براي مسلحان تنادرو مخااهف    9819ميالدي ) 2492هاي سال  نيمه

هاي پ  در پ  مياان آناان و ارتاش ساوريه،      ترديل شد و به دنرال درگيري نظام سوريه

هاا و شرساتان    ها، رواق هاي  از ديوار سيد و بخشناپذيري به مسجد ر هاي ارران آسيب

هاي ديگري نيز تخريب شد  مناره زيرا و نفيس مسجد  سوزي و بخش مسجد دچار آتش

به ئور كامل تخريب  9812ارديرهش.  0ميالدي، برابر با  2498آوريل  20نيز در تاريخ 

ين كشاور، يكاديگر را باه ايان     و ارتش ا نظام سوريهح مسلمخاهفان شد كه هر يك از 

 اقدام نابخشودن  متهم كردند 

                                                 
 .22و  22، صص 2. االعالق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة، عزالدين محمد بن علي الحلبي )ابن شّداد(، ج 1
از ق رن پ نجم هج ري در ش مال      هاي ش يعي  كتيبه»آگاهي بيشتر درباره اين مناره، ر.ك: پيام بهارستان،  براي. 2

 .717   712، صص 22،   1يار، دوره  ، احمد خامه«سوريه
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تا چندي پيش  آنچه درباره اين مسجد با موعور اين كتاب ارتراط دارد، آن اس. كه

در داخل مقصوره واق  در شرستان مسجد و كنار مزار  9آثاري منسوب به پيامرر اسالم

اي از ياك   شامل سه تاار ماو و قطعاه    كهشد  نگهداري م  7منسوب به زكرياي پيامرر

اي، در معارض دياد    هااي شيشاه   داخل اساتوانه  بود و 9دندان منسوب به رسول خدا

و در ارياان   زائران قرار داش.  متأسفانه اين آثار در زمان انگ داخلا  اخيار ساوريه   

باه پايگااه مخاهفاان    ، برمرناي گزارش بسياري از مناب  خرري سوريهترديل شدن مسجد 

 به سرق. رف.  9819ميالدي، برابر با مهر ماه  2492، در نيمه اكترر سال نظام سوريه

، و هيا مساجد و مدرساه حلو    عني، گر حلبيدو نقطه د، از ن آثار، دو تار موياز ا

  ز از زمان نامشخصيسوم ن يو تار موبود  ن مكان منتقل شدهي، به ا مسجد حاج موس

(، در  ق  ه 9210-9971) « رفااع  يمحماد ابواهوفاا  »  شد  م ين مسجد نگهداريدر هم

ن تاار ماو و   يسروده، به ا حلبشهر  ياياوههاي  براي زيارتگاهاز منظومه خود كه   اتياب

 :اس.چنين ات ين ابيارت آن اشاره كرده اس.  ايآداب و اوقات ز

 وجةةةةعرة مةةةةن جةةةةعر النبةةةةي

 

 لصيصةةةةةة بقةةةةةدرها السةةةةةني 

 اي احلصةةکر ىقةةد وضةةعا لةةد 

 

 جةةةي  النبيةةةني عّةةةيم النةةةکر 

 هةةةةک النبةةةةي زکريةةةةا السةةةةيد 

 

 ديف االنبيةةةةا لةةةةه مقةةةةام ا ةةةة 

 ريف نحةةک القبصةةهةيف املرقةةد الشةة 

 

 مةةةن االکاليةةة  عصيسةةةا ظصمةةةه 

 مةةن القةةامش املةةذه  االبريسةةم 

 

زوهةةا بةةالطراز املعصةةم   قةةد ّرم

 ومل اةةةزل حمعکبةةةة عةةةن النّةةةر 

 

 رةجةةکقًا واعّةةياًم لسةةيد البشةة 

 اال باوقةةةا ک ابةةةکن يف السةةةنه 

 

 فيهةةةةک عنةةةد االلةةةه حسةةةن ه 

ل مجعةةةة ابةةةکن يف رلةةة    اوم

 

 رين وسةةبع ستسةة ةوبعةةد عشةة 

 منةةه ويف رةةار نصةةف جةةعبان 

 

 رين وسةةبع رمضةةانةويةةکم عشةة 

 وليصةةةةةة املکلةةةةةد يف ربيةةةةةع 

 

ةةةةةةا اةةةةةةربز لصعميةةةةةةع   فارم
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 يديةةه احلةةاف يرفعسةةا

 

 واعةةةني النةةةاس هلةةةا اراحةةة  

 حعاهبةةةا زلالسةةةا الشةةةها  

 

 والعطةةر والطيةة  هلةةا اضةةا  

 ويقةةف احلةةاف  يف بةةاب املقةةام 

 

 سةةرامجيسةةر بةةدأ بالصةةصکة وال 

 رسةةکل اهلل صةةاح  االثةةر عةةى 

 

 ومةةن لةةه مععةةزة واسةةصيام  

ار لصتقبيةةةةة    فيسةةةةةر  الةةةةةزوم

 

 والصمةةمل بةةالتعّيم والتبعيةة  

 ويب ةةةةر اجلمةةةةع واالزدحةةةةام 

 

 مةةا بةةني بةةا  دمعةةه انسةةعام 

 او فةةةةرن بانةةةةه قةةةةد ملسةةةةا 

 

 آثةةةةار نةةةةکره ومنةةةةه اقتبسةةةةا 

 ثةةةم اذا انتسةةةکا مةةةن الزيةةةاره 

 

 يرخةةي عصيسةةا احلةةاف  السةةتاره 

 ىان ختهةةومنةةذ يبةةدبا 

 

 ىنةةةکر الصةةةراة ابةةةدًا ال يطهةةة 

 واحلمةةةةةةةد هلل وه النعمةةةةةةةه 

 

ةةني فضةةرًا هبةةذه اخلدمةةه   ان خصم

 واننةةةةي حممةةةةد ابةةةةک الکفةةةةا 

 

ىواهلل ري وهةةک حسةةبي وکهةة 
1
 

                                                  
(، تش رين  م.2120والثالث ون )  الثامنة السنة، فردينان توتل اليسوعي، «الشيخ وفاء منظومةاولياء حلب في ». المشرق، 1

ک ه بس يار    اس ت: ت ار م ويي از پي امبر    . ترجم ه فارس ي ابي ات چن ين     201 - 207األول و کانون األول، ص ص  
]لقب حضرت زکريا[، شيخ انبيا و آن انسان نوراني قرار داده ش د.   الحصور الشأن و باارز  است. کنار قبر ابي عظيم

. در آن مرقد شريف، مقابل قبل ه ق رار داده   که ميان پيامبران جايگاه وااليي دارد او کسي نيست جز حضرت زکريا
اند و پارچه را با نقو  بس يار   هايي روي آن سايه انداخته است. با پارچه ابريشمي زربافتي آن را آراسته شده و تاج

خ اطر ]ايج اد[ اش تياق و     اند و ]تار م و[ همچن ان از دي دگان پنه ان اس ت و اي ن ک ار ب ه         زيبايي گلدوزي کرده
شريف و بافضيلت است. اولين جمعه م اه رج ب    بشر است. مگر در اوقاتي از سال که نزد خداوند بزرگداشت سرور

االول، اي ن ت ار    و بيست و هفتم آن، و روز نيمه شعبان و بيست و هفتم رمضان و در شب ميالد پيامبر در ماه ربيع
ک ه م ردم ب ه آن     دارد؛ درح الي  س ر خ ود نگ ه م ي    گيرد. حافظ آن را باالي  مو در معرض ديدگان مردم قرار مي

ش ود و ب ا عط ر و بوه اي خ و ، خوش بو        اي و شفاف نگهداري م ي  اي شيشه نگرند. اين تار مو درون محفظه مي
کند. او به پيامبر که ص احب   ايستد و با صداي بلند شروع به صلوات فرستادن مي گردد. حافظ کنار دِر مقام مي مي

ش تابند و   فرستد. زائران براي بوسيدن و لمس کردن به س وي آن م ي   معجزه است درود مياين مو است و داراي 
ريزن د و برخ ي ني ز     که برخي از آن ان اش ک م ي    شود؛ درحالي شمارند. جمعيت و ازدحام زياد مي آن را بزرگ مي

گيرند. وقت ي زي ارت زائ ران ب ه پاي ان       ه ميکنند و از آن بهر را لمس مي خاطر آنکه آثار نور پيامبر اند؛ به خوشحال
گيرد ت ا زم ان مخف ي     اندازد. از زماني که اين مو در معرض ديد مردم قرار مي رسد، حافظ پرده را روي آن مي مي

را شکر که خداوند افتخار اين خدمت را به من داد و من محم د   کردن آن، پيوسته صداي صلوات بلند است. خدا
 هستم و خدا پروردگار من است و او براي من کافي است. اابوالوف
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 يارت تار مويات شاعر، اوقات زيشود كه در زمان ح  م يريگ جهيات فوق نتياز اب

 27شاعران،   95رااب،   27ن امعه ماه راب، ي، نخستدر مسجد اام  حلب 9امرريپ

اوول )نازد    يا رب 92  عنا يامرر ي( و شب وودت پ.سن شب قدر نزد اهل  عنيرمضان )

 شاشاته اسا. كاه خاود    . آخر اظهار دين شاعر در دو بي( بوده اس.  همچن.سن اهل

 بوده اس.  در مسجد اام  حلب 9امررياثر پ  خادم و متوه

  از آنجا به محال كناون   9امررياز آثار پديگر   كي، كه هيمسجد و مدرسه حلواما 

   ربا  يمقابل ورود ،آن يواق  اس. و ورود منتقل شده، در  رب مسجد اام  حلب

 زانسيا ب هدر دور اام  حلاب  يسايدر اصل كل ،ن مدرسه و مسجديمسجد قرار دارد  ا

نكه در ساال  يپس از ا 1گردد  باز م  يالديقرن پنجم مبه خ ساخ. آن يو تاربوده اس. 

هاا و   يگرهاا،  اارت   .يرا محاصره كردند و مرتكب انا شهر حلب انيريصل ، ق  ه 593

، كه در آن حلب مذهب عهيش  ، قاعخشّاب هحسن ابنشدند، به دستور ابوا ي ها بيتخر

ل شاد كاه مساجد    يشهر به مسجد تراد  يسايهار كلكرد، چ  را اداره م زمان شهر حلب

شاد  اماا    ما  ده ينام« نيسَرّاا»مسجد به ن مسجد در آ از ي  ابود از آنها  كينيز ه يحلو

آن  ،ي ها وان و حجرهيبا ساختن ا  ق   ه 500در سال  « زنگ بن ن محمودينوراهد»سلطان 

ن بناا باه مدرساه    يا ا ،ساز آن پا  2ل كرد يترد  س فقه شافعيتدر يبرا يا را به مدرسه

 اف. يشهرت « هيحَلَو»ا ي« هيحَالو»

آن، هنوز در شرساتان واقا  در     اناح  رب يها سا، شامل ستونيكل ياز بنا  بخش

، 9امرريا پ يتاار ماو   يمانده اس.  محل سابق نگهادار   صحن مدرسه باق  عل   رب

ان يا مشاد و  با م   ار كميمساح. بس يدارااس. كه   شكل مرب  گاه محصوريشامل اا

باه   يگااه در ين اايا ا (1)تصاوير   سا قرار دارد يمانده از كل  باق يها دو ستون از ستون

و حاوي متن زير واود  ق   ه9800سال به تاريخ  يارهيآن كت يسم. شرق دارد كه باو
                                                 

 .515، ص 2و، ج ياثناس يهاج ي، متريالديااللف االول الم يف سورية المسيحية. 1

 .271، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 2
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  «عريةه 4411ف املبار  سنة يصاح  هذا االثر الرشعصی  الصراة والسرام»: دارد

 :كه روي آن چنين نوشته شده اس. واود دارد يگريره ديز كتيره نين كتيا يباو

 ة وأنشأ هذهيبالشعرة الطاهرة النبک ةياسف املدرسة احلصک. 4

 .4411عنسام سنة  ىعه ّصمل ی  مصطهيالکهاب ابن الشاوقافسا عبد احلعرة هلا متکه. 2

، و ن محال قارار داده شاده   يا در ا ق   ه9800ن تار مو در سال يره، اين كتيساس اابر

آن  ينگهادار باراي  ن حجره را يموقوفات مدرسه، ا  ، متوهئلس  مصطف بن عرداهوهاب

 ساخته اس. 

مواود در مساجد   ياز سه تار مو  كيكه اس.  يگريمحل د، مسجد حاج موس 

بازارچاه  « ) علا  »ن مسجد كه در محله ياز آنجا منتقل شده اس.  ا اام  حلب

اسا.   در حلاب   عثمان همسجد اام  قرار دارد، از مسااد دور  ( در شمال شرق عل

خ ين تاريا اس.  ق ساخته شده   ه 9971سردر مسجد، در سال   اساس هوح سنگكه بر

آن   اسا.  مساجد باه ناام باان       سوم عثمان  سلطان مصطف  پادشاه همصادف با دور

 1ده شده اس. يق( نام   ه 9977)متوفاي« يريآ ا ام  حاج موس»

از   كا ياند كاه   ن گفتهيچن  مواود در مسجد حاج موس يموخچه تار يتار هدربار

، باه  شاد  نادگان ينما يشاورا آنكه عضاو  ، پس از «يريك اميبها ب»ناظران مسجد به نام 

 هق، دور   ه 9823نكه در سال ياز ا ، سفر كرد و پس عثمانپادشاهان تخ. ي، پااستانرول

ش از يباازگردد  پا   م گرفا. باه حلاب   يد، تصام يان رسيدر آن شورا به پا ي. ويعضو

ن يدار كناد  باد  يا د  ن شد تا با سلطان محمد رشاد عثماان ييتع  او زمان يبرا ،بازگش.

و  دار كرديال دربار قرار گرف. و ساس با شاه دمنظور به كاخ رف. و مورد استقرال را

 اهدا كرد  به او را  9امررياز پ ي تار مو  سلطان عثمان

ر يبازرگ واقا  در مسا    ياز مردم شهرها  ، گروهشام  ن خرر به اهاهيدن ايبا رس

در روز ورود رفتند  ، به استقرال او هو حما ، حمرروتيبيعن  ، به حلب يبازگش. و
                                                 

 .22، ص 7، ج يخ حلب الشهباء، محمد راغب الطباخ الحلبياعالم النبالء بتار. 1
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را تار ماو   گاه كردند  آناستقرال از ورود او ن شهر يا  ز هزاران تن از اهاهين او به حلب

مسجد در سام. راسا. منرار قارار       وار انوبيدر درا و صندوق   چوب  در صندوق

   1 آوردند  رون ميتررك ب ي، تار مو را برا نيد يها ام مناسر.يو در ادادند 

اهثاان  ساال     ق( اشاره كرده اس. كه در ربي   ه9859)متوفاي  همچنين كامل اهغزي

، ياك تاار ماوي    فرزند محمد وفااي رفااع    فرزند شيخ بهاءاهدين ق شيخ وفا   ه9847

به وي  آورد كه آن را يك  از زنان دربار عثمان  به حلب را با خود از استانرول 9پيامرر

قرار گرف. و تاار ماو در زاوياة     مردم حلباستقرال داده بود  او در زمان رسيدن، مورد 

 2قرار داده شد  «بشيخ ترا»

خ يش»همچون   نزد اشخاصز ين 9امرريمنسوب به پ ي، چند تار موفوقآثار  برافزون 

 «هيا وساف حمو يم حاج يحاج سل»و  « حاج محمد امال بادنجك»، « ف بادنجكيعرداهلط

ار دارناد   يا ن آثاار در اخت يا تملاك ا باراي   ياساناد نيز  از آنها كيكه هر شود  م ينگهدار

، از «محمد اراره»و  «خيخ محمد بطيش»، « خ عمر مكتريش»نزد  يگريد يتار موهان يهمچن

وه يدانناد، وااود دارد  شا     ما  9امرريبه پمنسوبان و  ، كه خود را از سادات بلخاندان حر

داخال  تار موها را ، انيذكر صوف يها ن اس. كه در مراسم و حلقهين تار موها چنيارت ايز

 3ند ياو تررك نند تا حاعران بر آنها گردا  دس. به دس. مگذارند و  م  يا پارچه

 حلب شهر هيميدر مسجد کر 9امبريپ منسوب به قدمگاه .6

اس.، قارار   حلب  خيتارهاي  كه از محلّه« نيباب قِنَّسر»محله  ، درهيميمسجد كر

 خطااب  ه عمر بان در دور گويندو بوده « صّبحَمسجد مُ»در گذشته دارد نام اين مسجد 
                                                 

 .25و  22، صص 7خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 1
ت رين مدرس ه    )ق ديمي  ، متصل به مدرسه خس رويه . زاويه شيخ تراب227، ص 2. نهر الذهب في تاريخ حلب، ج 2

)متوف اي   سمت جنوب و غرب آن، واقع است و در آن قبر شيخ تراب عينتابي (، ازدر حلب ديني دوره عثماني

، 1قرار دارد. ر.ك: نهر الذهب في ت اريخ حل ب، ج    در حلب و نقشبنديه .ق( از مشايخ طريقت خلوتيه  ه 2107

 .202ص 
 .221و  222، صص ي: واقع وطموح، عبود العسکرالصوفيةق الطر. 3
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  ميقاد  موااود بار ساردر     خيره تاريبنا شده اس.  با استناد به كت زيعرداهعز بن ا عمري

 ز محماد ياهعز بن وسفيحكوم. ملك اهناصر  هدر دوريعن  ،  ق  ه 150مسجد، در سال 

خ يشا ايان مساجد را     باوده اسا.،    وبيا ن اياهد از احفاد صالح كه  ق(  ه 115 توفاي)م

  ه 779در ساال  را مسجد  همنارهمچنين اس.   كرده يبازساز  شافع  جمم عيعرداهرح

در ساال  سااس  اس.  كرده  يبازساز «سواده  محمد بن اب بن  ن عليبهاءاهد  قاع» ق، 

دوباره مسجد و توساعه آن از سام.    ي، به بازساز1« م خوافيخ عرداهكريش» ق   ه 355

در  يديا اد يورود ،انيصاوف  يبارا در آن  يا هيا زاوعامن ايجااد   شرق اقدام نمود و 

ن مسجد، با انتسااب باه   يمسجد احداث كرد  از آن پس، ا  خارا ينما  انوبقسم. 

تاواه ،   اما به مرور زمان بر اثر با  اف.  يشهرت  هيمي، به مسجد كر م خوافيعرداهكر

 هدر دور حلب  واه ،«اشاپل يام» ق   ه 9842نكه در سال يشد تا اتخريب مسجد بناي 

  2و صحن آن را سنگفرش كرد بازسازي نمود آن را  ، عثمان ديسلطان عرداهحم

منساوب باه    ي پاا  يواود دارد كه در آن ااا   رنگ ، سنگ زرددر شرستان مسجد

 ين سانگ را بارا  ي، ا ج مردمياساس داستان را  برخورد  به چشم م 9حضرت محمد

در  صااحب اعاالم اهنارالء     ن مسجد قرار داديدر ا  م خوافيخ عرداهكريش ،بارنخستين 

 : نويسد باره م  اين

 يفرردا مررد  گفرت:  کره بره او    دير درا در خرواب   يم هراتف يخ عبدالکريش يشب

 کنرد. يمسجد عبرور مر   يجلواز گردد و ياز سفر حج باز م، عرب(ري)غ يعجم

وجرود   9امبرير پ يکه در آن اثر پرا  است يسنگ ششتر دارد و در بار يتراو ش

رون ير خ بيشر  ،روز بعرد  صبح ر.يدارد. آن مرد را متوقف کن و سنگ را از او بگ

. کررد از آنجا عبور  نکه مرد مورد نظر با شتر خودينشست تا ااز مسجد به انتظار 

                                                 
محم د   ين ابوبکر محم دبن الد نيز يرانير ايدان عارف شهي(، از مر.ق  ه 122 توفاي)م يعبداهلل حنف بن يمعبدالکر. 1

 .117، ص 5خ حلب الشهباء، ج ي( است. ر.ک: اعالم النبالء بتار.ق  ه 121 - 757) يهرو يخواف
 .117، ص 5خ حلب الشهباء، ج ي؛ اعالم النبالء بتار71، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 2
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وار ير و در د گرفرت و سنگ را از او رد کعمل  بود شده ز به آنچه مأمورين خيش

 1.دادمسجد قرار  يجنوب

خ يشا  2نقال كارده اسا.    قدري اخاتالف  ن داستان را با يز ايصاحب نهر اهذهب ن

 :به نظم درآورده اس.چنين ز در منظومه خود آن را ين  رفاع يمحمد ابواهوفا

 ويف البريميةةةةة آثةةةةار قةةةةدم

 

م يمةةني ّةةه  ذي املقةةام والَقةةد 

 يف حعةةةةةر انةةةةةکاره مبيمنةةةةةه 

 

 رسقةةةه جةةةلصمل مةةةن املدينةةةه

 وسةةةةاقه القضةةةةا  لصشةةةةسبا  

 

 حلبمةةةةةک عّيمةةةةة االنبةةةةا 

 الهقيةةه احلنهةةي ىوکةةان قةةد رأ 

 

 عبدالبريم صاح  الهض  الکيف

 يف نکمةةةه املبعةةةکع بالرسةةةاله 

 

 وعةةرم  الشةةي  بتصةة  احلالةةه

 وعةةني الشةةلص وعةةني احلعةةر 

 

 ص باجلامع مرم فحيث ذا  الشل

 مجةةة يف غةةةده همصةةةه 

 

 فةةربم  البعةةري باحلمةة  ومةة م 

ل احلعةةر   فبةةادر الشةةي  وحةةکم

 

 وحةة م بالسةةارق انةةکا  الَعةةرب  

 ووضةةةةع احلعةةةةر يف القبصيمةةةةه 

 

کةةةذا سةةةمعنا هةةةذه القضةةةيمه
3
 

ن يا و انتسااب ا داند  م ه يپا  و ب  داستان را ساختگاين صاحب اعالم اهنرالء اهرته  

 ياا ين اس. كه سنگ حاويل او اي  از امله دوشمارد بعيد م  9امرريه پقدمگاه را ب
                                                 

 .111، ص 5خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 1

 .71، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 2
امبر ي)از القاب پ راست طاها يپا يه جايميات: در کري. ترجمه اب201، ص «الشيخ وفاء مةمنظواولياء حلب في ». 3

. دس ِت  ده اس ت ي  دزد ن ه ياز مد ين سنگ را شخص  يان است و اي( وجود دارد. انوار آن در سنگ نما9اکرم
و آن انس ان   يه حنف  ي  ، آن فقميدر پ س آن اس ت. عب دالکر    يحکمت بزرگ   و آورد سرنوشت آن را به حلب

د که او را از سرقت سنگ آگاه س اخت و ش خص س ارق و س نگ     يرا د 9لت، در خواب صاحب رسالتيبافض
گ را ب ر  آن روز از مس جد گذش ت و س ن    يکه آن شخص فردا ياو مشخص کرد. زمان يده شده( را براي)دزد
 يياقدام ب ه جابج ا   م(يخ )عبدالکرين نشست. پس شيکرد، شتر خسته شد و با بار خود بر زم يحمل م يشتر

ن ي  م ا ا  .( مسجد ق رار داد يه کرد. او سنگ را در ضلع قبله )جنوبيسنگ کرد، و دزد را به اشکال مختلف تنب
 م.يدين صورت شنيداستان را به هم
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،  ميقاد  يهاا  در باف. خانه  اس. كه به فراوان زرد ائراف حلب يها پا، از نور سنگ

قا.  ين داستان حقين اگر اياس.  همچنرفته ن شهر به كار يا  خيمسااد و مدارس تار

را نقل كارده اسا.،     م خوافيخ عرداهكرينامه و كرامات ش كه زندگ  لحنر داش.، ابن

 1كرد  ز نقل مين داستان را نيا

اس.   يورود دوداراي  و آن قرار دارد  ، در عل   ربهيميكر مسجد  خارا ينما

جااد  يا  م خاواف يخ عراداهكر يشا آن را كه  دترياد يدو ورو ،در شمال  ميقد يورود

 يهاا  مساجد باا مقارنس     شاماه  يورودباوي  انوب قرار دارد سم. در  ،اس.كرده 

از سام.   واود دارد كه يا رهيكتها،  يكار ن مقرنسييپا اس.  افتهين ييتز ي رايز  سنگ

 اس.  ق   ه 150مسجد در سال  يبازسازكننده وبازگ وافته يامتداد  سردر راس. تا چپ

 ئاور متنااوب   به اه(يدو رنگ )زرد و س يها از سنگ ينوارمسجد با   انوب يورود

انگر يا ب وااود دارد كاه    . شاعر تركا  يا چند ببا  يا رهيكت ،آن يباو اس.  احائه شده

  اسا.  يا رهيدا مين  ئاقداراي   انوبسردر  اس.  ق   ه 9842مسجد در سال  يبازساز

 (99)تصوير  مسجد قرار دارد   علع مناره هش.ن سردر، يا يباو

باا     ساقف شرساتان  اسا.   و شرستان انوب  صحن شماهشامل مسجد نماي كل  

  گنرد اس.  يو تنها سقف محراب مسجد دارا ،ده شدهيپوش  سنگ يها ئاق

  وار اناوب يا در د يا هژيا گااه و ي، در اا9امرريا منسوب به پ يپا ياا يسنگ حاو

گااه  ين اايا ن قارار دارد  ا يشرستان در شرق محراب، در ارتفار حدود دو متر از سطح زم

 ياز گنراد خضارا    ماكا. كاوچك   ،آن ياس. كاه بااو    كوچك يا شهيشامل محفظه ش

تاا  اسا.  شاده  نصاب   يا خورد  پش. سنگ قدمگاه، سقاخانه  به چشم م 9 اهنر سجدم

ن آن ييسنگ، در حوعاچه كوچاك پاا   روي و با گذشتن از گردد ر يآن سراز ياز باو آب

  ناات سانگ  ييتز نياز  نوشند  ائاراف سانگ  بآب به ني. تررك آن زائران از تا  ام  شود
                                                 

 .111و  111، صص 5خ حلب الشهباء، ج يم النبالء بتاراعال. 1
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ِاهلَلَِوَمالئ َکَتُهِإ ِ) ر نوشته شده اس.:يه زيگاه، آين اايا يواود دارد  باوشكل   هندس نَّ
ِيُِ ِيالََِِّصلُّوَنََِعَ ِِب 

ِ يُِّاِأيَ ِوََسليُمواِتَسل ِيَنِآَمُنواَِصلُّواَِعلَِيَهاِاّلَّ  (98و  92)تصوير  1 (ما ِيه 

 ،آن  شارق عال   از دارد كاه   داري قرار، اتاق كوچك گنردمسجد در شرق شرستان

در آن واقا     م خاواف يخ عرداهكريقرر شكه شود    ك حجره كوچك باز ميبه نيز  يدر

 اس. 

 وااود   . شاعر عربا  يا چناد ب  يحااو  يا راه يشرستان در صحن مسجد، كتالوي 

چناين  ات يا ن ابيا اس.  ا ق   ه9842مسجد در سال  يخ بازسازيه تارمادّبيانگر دارد كه 

 باشد:  م

ده  ثکر لةةةه اهاةةةيز  جتةةةد   بعةةةد الةةةده

 

ةةةده   وغةةةد  نّةةةارة حسةةةنه اتکقم

 ىبلرافةةة املنصةةکر سةةصطان الةةکر 

 

 ميةةد لةةه ال نةةا والسةةؤدده عبةةد احل

ةةةن لةةةه   وبسةةةعي والينةةةا مجيةةة  م 

 

 فينةةةا مجيةةة ه صةةةنائعک ال انهةةةده 

 ونّةةةارة النةةةدب اهلةةةامم العةةةاده 

 

 املبةةةارم واملهةةةاخر امحةةةده  مةةةکىل

 مةةةةذ صةةةةز بعةةةةد الةةةةکهن ار    

 

م قد لدم هذا املسعد» «مدحه بمحرم
2
 

 1131 

ك يا بار   اس. كه  سنگ ئاقچهار  مسقف بهقرار دارد كه  ياهيدر شرق صحن زاو

و در  واود دارد كوچك  محراب ،هيزاو  مرب  استوار اس.  در عل  انوب  ستون سنگ

 اسا.   جااد شاده  يا  م خاواف يخ عرداهكريمشرف به اتاق آرامگاه ش يا پنجره ،شرق آن

 ق   ه 355سجد در ساال  انگر توسعه ميدر سه سطر واود دارد كه ب يا رهيكت ،پنجره يباو

                                                 
 .(57: احزاب. )1

آن دوب اره   ييب ا يدن زيفراهم شد و چشم با د ا  يات: بعد از مهجور و کهنه شدن آن، امکان بازسازيترجمه اب. 2

و با تال   ،او را باد يبزرگ که مجد و يروز و پادشاه مردم،، آن سلطان پديدر دوره خالفت عبدالحم .روشن شد

و با نظارت احمد، آن مأمور همام و عادل  ،ستين يشدن ي ما تمامر  برايخ ي]شهر[ ما، همان که کارها يوال

در مح رم  »خ بگذار: يش آن تاريکه از اهمال خارج شد، در ستا يکو. از زمانين يها افتخارات و خصلت يو دارا

 .«شد ين مسجد بازسازيا
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 اس.:چنين و متن آن 

عهةک ربةه  يالرالةاعالی  اهللإلی  ريقه العبد الهقي. أنشأ هذا املبان املبار  بعکن اهلل وحسن اکف0

 هلل...

ز ابةن يالعزعبةدم ابةنيالبر  عبةدي الشةريم الهض  واخلةيم السال  املنسج القکي. فضصه العم7

 عبداهلل

 سةنة تةه وذلة  يفي بصةالز أدعنيمقتدًا متعنا اهلل بربکته ونهعنا واملسصم مذهبًا اخلکايف ي. احلنه2

 .ئهوثامنام نيمخمل ومخس

سا. كاه هار هفتاه،     ا حلاب شهر  هيقه شاذهيئر انيصوفاايگاه ، امروزه هيميمسجد كر

 كنند   ذكر خود را در آن برگزار م يها امعه پس از نماز عصر، مراسم و حلقه يروزها

 حلبشهر  يدر مسجد بانقوسا 9امبرياثر دست پ .7

، در شارق  ، در محلاه بانقوساا  شهر حلاب   خيگر مسااد تارياز د مسجد بانقوسا

بوده كاه در    ارتفاع نام كوه كم ،در اصل ن شهر واق  اس.  بانقوسايا دياهحد دان بابيم

 ياها  ان بافا. يا اما پس از توسعه شهر، م اس.  قرار داشته گذشته، خارج از شهر حلب

منااب     ن ناام معاروف گشاته اسا.  در برخا     يا ز باه ا يا ن يا و محلاه  ،شهر قرار گرفته

 1ن كاوه اشااره شاده اسا.     يا ، باه ا ياقوت حماو ي «معجم اهرلدان»از امله  ي اياغراف

ارتفاار در   اسا. كام    وهك»ز درباره آن نوشته اس.: ين  ق(  ه 114 توفاي)م «ميعد ابن»

 ن كوه و كوه اوشنيان ايم و شهر حلب قرار دارد  ان آن و بابلّيمكه  شرق شهر حلب

 2 «قرار دارد

بنا شد،  نيبه نام مسجد حدّاد يتر  ميك مسجد قدي، نزدمسجد بانقوسااز آنجا كه 

 «قيا ااام  عت »، باه  نشد  در نتيجه، مسجد حدّادي )مسجد نو( شناخته « اام  اديد»به 
                                                 

 .222، ص 2لدان، ج معجم الب. 1

 .225، ص 2م(، ج يالعد ي )ابناحمد الحلب يخ حلب، عمربنتار ية الطلب فيبغ. 2
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خاص بك »به نام   صاند كه شخ گفتهنيز مسجد   بان هدربار( معروف شد  )مسجد كهنه

بناابراين    آن درگذشا.  يش از اتماام بناا  ياما پا  ؛، ساخ. مسجد را آ از كرد«اهخوااا

ز از قارن هشاتم   يا قدم. مسجد ن 1ان بردند يساخ. مسجد را به پانيكوكاران ديگري، 

 اس.  يهجر

 9امرر اكارم يا منساوب باه پ    واود دارد كه در آن، اثر دست  ن مسجد، سنگيدر ا

  ن محال، داساتان  ين سنگ در ايگرفتن ا يدن و اايرس  چگونگ هشود  دربار  ده ميد

 2نقل شده اس.  هيميدر مسجد كر 9امرريمشابه داستان قرار گرفتن سنگ قدمگاه پ

 به نظم درآورده اس.: چنينن داستان را يا  رفاع يمحمد ابواهوفا

 یلامع بنقکسا فبةفم املصةطه

 

 عصيةةه نةةکر فةةکق نةةکر رفرفةةا

 وان کانت يمني ىرةمن يده اليس 

 

 وذا اعتقاد ک م ذي عق ک وديةن

 مةةةةؤثر يف حعةةةةر فيةةةةف 

 

 ريفةالل  هذا خةصم بالتشة

 يقةةةةال انةةةةه فاه کةةةةکردي 

 

 بةةةأغرا نقةةةد مةةةن املدينةةةة

 ده ينقصةةةةةةه لبصةةةةةةدهمةةةةةةرا 

 

 اصةة  مکلةةده وهةةي داغسةةتان

 اربکةةةًا يبةةةکن فيةةةه حةةةرزه  

 

 لسةةةةةاکنيسا ولةةةةةه فعةةةةةز  

 مجة ومن هنةا  جةاله 

 

 نقصةةه البعةةري مةةن غةةري مصةة 

 لصبصةةةدة الشةةةسبا ی وقةةةد ااةةة 

 

 بةةةرا عنةةةا  وصةةة  بانقکسةةةا

 وحيث صةار يف حةدود اجلةامع 

 

 وکةةةان بصقعةةةًا مةةةن البراقةةةع

 يف سةةةةاحة واسةةةةعة الهنةةةةا  

 

 ولةةيمل مةةن عةةني وال مةةن مةةا 

 فةةةرب  احلامةةة  بةةةاملحمکل 

 

 لسةةةان حالةةةه هنةةةا مقةةةي 

 حينئةةةذک جةةةادوا بنةةةا  اجلةةةامع 

 

 اهةةة  املةةةربا  ذوو الصةةةنايع

                                                  
 .202، ص 7خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 1

 .205ص . همان، 2
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 هووضةةةعکه يف لةةةدار القبصةةة

 

بصةةةه  يةةةا ليتنةةةي انةةةال منةةةه قه

ه   سةةمعت هةةذا مةةن انةةاس عةةدم

 

العسةةدهبةةذا عصةةيسم ال
1
 

 رنگ ساخته شاده اسا.    زرد يها مسجد از سنگ يها شتر بخشيب، ياز نظر معمار 

اس.  آن   مه انوبيدر ن  و شرستان ،مسجد  مه شماهيدر ن  صحن آن شاملنماي كل  

دوم  يصاحن، و ورود   ان عل  شماهياول م ياس. كه ورود يدو ورود يدارامسجد 

  شامال  ربا   يز كناار ورود يا ن  نسرتا  مرتفع همنار قرار دارد  آن   ربه شمال يدر زاو

  خورد  مسجد به چشم م

وار يا رناگ وااود دارد كاه در د    سنگ زرداز   شرستان، محراب  وار انوبيان ديم

 (90)تصاوير   قارار دارد   9امرريا اثر دس. منساوب باه پ   يسم. چپ آن، سنگ حاو

 :اس. . شعريدو باين  در بردارنده يا رهين سنگ، كتيگرداگرد ا

 ألصابع امللتار يف هذا احلعةر

 

 رةآثةةار خةةريا  يقينةةًا بالبصةة

ه ان کنت  من   فال م مکاضع کهم

 

ررةاه  املحبمة انجه من ک  الض
2
 

رنگ سانگفرش   زرد يهامسجد، با سنگ يها ر بخشيز همانند سايصحن مسجد ن 
                                                 

، 9ر دست مصطفيو اث ترجمه ابيات: مسجد بنقوسا .201و  201، صص «خ وفاءيالش منظومة ياء حلب فياول». 1

کند. از دست چپ او، و اگرچه دست راست هم باشد، اين اعتقاد هر انسان  بر فراز آن نوري باالي نور پرواز مي

رو مورد توجه قرار گرفت ه   عاقل و متديني است. ]اين اثر دست[ بر سنگ شريف و مبارکي برجا مانده، و از اين

خريد. نيت او اين بود که س نگ را ب راي    آن را به قيمت زيادي از مدينهشود يک شخص کرد  است. گفته مي

که زادگاهش بود، منتقل کند تا مايه حفظ اهالي آن، و براي خود   تبرک به سرزمين خود  يعني داغستان

و شتر نيز آن را بدون خستگي نقل کرد. او به حلب  سنگ را روي شتري قرار داد مايه افتخار باشد. او از مدينه

آب و عل ف ب ود،    رسيد. وقتي به محدوده مسجد، که جايي خشک و ب ي  آمد و بدون سختي به مسجد بانقوسا

رسيد، در فضاي وسيعي که نه چشمه و نه آبي در آن وجود داشت، شتر با بار خود بر زم ين نشس ت و زب ان    

وران، س اختمان مس جد را بن ا     ين بود که اينجا خانه من است. پس در اين هنگام اهِل خي ر از پيش ه  حالش ا

اي بر آن بزنم. اين داس تان را   کردند و سنگ را در ديواِر قبله )جنوبي( مسجد قرار دادند. اي کا  بتوانم بوسه

 من. از افراد متعددي شنيدم. پس درستي آن بر عهده ايشان است و نه بر عهده

روي اين سنگ آثار نيکويي دارد که به يقين ديده )اثب ات( ش ده اس ت.     9جاي انگشتان پيامبرات: يترجمه اب. 2

 اگر از اهل دوستي هستي، پس جاي دست او را ببوس تا از هر آسيبي در امان بماني.
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از  يا ماه يو ن  و  ربا   قارار دارد  در دو عال  شارق     ان آن حوض آبيشده اس. و م

 يجاد شاده اسا.  در انتهاا   يا  سنگ يها ئاقبا  ي ها صحن مسجد، رواق  عل  شماه

به نام  يامرريوار واود دارد كه به پيمتصل به د يصحن مسجد، قرر  رواق  رب  شماه

سه سطر واود دارد كه  در يا رهين قرر كتيا يرو (95)تصوير  باشد   منسوب م بانقوسا

 ن اس.:يمتن آن چن

 .ه افض  الصراة والسرامينا وعصينبعصی  اهلل بنقکسا يا حرض  نبي .0

.ا  والقامکسيجارن االح امينيال ی  مراضيالش قد اخرب هبذا العرامة املحدع الرباين .7
1
 

  يلتةارعصةم ا امةام يف ی  مراضةيان الشة   مصةينز يمد بن التبمعلنا العرامة حميقال ج .2

.سنة
2
 

  ن مكاان سااختگ  يا در ارا  به نام بانقوسا يامرريصاحب اعالم اهنرالء، واود قرر پ

، از مورخاان  ق(.  ه 330توفااي )م  اهعجم كه سرط ابنآن اس.  دانسته اس.  استدول او

ن يسته و به ساخ. آن اشاره كرده، از وااود چنا  يز  مسجد م يزمان با بنا كه هم حلب

ناام   شاهر حلاب   يهاا  ارتگااه يكه از ز  ر مورخانين ساياس.  همچننگفته سخن  يقرر

 ،«اهنااواظر»خ خااود يدر تااار  ق(  ه 314توفاااي)م شااحنه ه اباانانااد، از املاا باارده

 3اند  نكرده يا ن قرر اشارهي، به ا م حلريعد و ابن يبكر هرو  اب بن  عل

 حلبدر شهر  (ءاياالنبمقّر ) اينبَرَقمشهد  .8

 و ااد   سالجوق  هدر دور ، حاكم حلاب  ق(  ه037 - 073) «قرسن اهدوهه آق ميقس»

سااخته   ارتگاه را در نيمه دوم قرن پنجم هجري، اين زي زنگ ن محمودبنيسلطان نوراهد
                                                 

.ق( ص احب    ه2105 - 2225زبي دي ) . گويا مقصود از شيخ مرتضي يماني در اين کتيبه، هم ان س يد مرتض ي    1

 است.« تاج العروس»فرهنگ لغت مشهور زبان عربي موسوم به 
ها بر پيامبر ما و بر او. عالمه و محدث رباني شيخ  برترين درودها و سالم«! بانقوسا» . ترجمه کتيبه: اي پيامبر خدا2

 ، س اکن مص ر  تکمج ي  ، شارح احياء و قاموس، اين را نقل کرده است. شيخ ما عالم ه محم دبن  مرتضي يماني

 . 2112امام علم تاريخ است. سال  گفت: شيخ مرتضي
 .202و  202، صص 7خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 3
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مقارّ  »ف يا ا را تحريا ، و هفا  قرنر  اد كارده ي« اينررَمشهد قَ»از آن به  اس.  مورخان حلب

  خيآن، در مناب  تاار  يش و بنايدايعامل پ هاند  دربار در زبان عامه مردم دانسته« اءياونر

امرران، يا از پ يبه همراه تعاداد  9امرر اسالميك قول، پياساس : براس.. آمده يدو روا

ن قاول،  يا ا 1 دياده شاده اسا.   ن مكان در حال نماز خوانادن ]در خاواب[   يبارها در ا

 باشد  اءيبه مقر اونرمكان آن  يعل. نامگذاربيانگر تواند   م

، حلاب  عهي، ماورخ شا   ق(  ه 184توفااي )م  حلر  ئ  اب ابن گر،ياساس قول داما بر

 نويسد: م 

 7لرب طا ياب بن يا عليد که گويچند بار ]در خواب[ د در حلب منبج ياز اهال يريپ

 اير بگرو در قرنب  رسرنق  د: بره آق ير گو يپس خطاب بره او مر  خواند و س يدر آن نماز م

ن را حفرر  يسرت  پاسرخ داد: زمر   يگفت: نشانه آن چ 7ير به عليبنا کند. پ يمشهد

ز ير از سرنگ و مرمرر و ن   يا فرش آمادهسنگ يابند که داراي يم ينيدر آنجا زم .کنند

از فرزنردان مرن در آن    يکر يکنار محراب است که  يشده و قبر يزير هيپا يمحراب

ر تکرار شد، با چند ترن از اصرحاب   يا چند بار بر پينکه رؤيدفن شده است. پس از ا

ر[ بازگو کنرد. سرپس برا    سنق آق يا را ]برايخود مشورت کرد و آنها به او گفتند رؤ

يشان فرستاد تا دار خود را به سو دن آنها، پردهير رفتند. او با دسنق چند نفر به نزد آق

ر خرود  ير ر را برازگو کردنرد. او بره وز   يپ يايشان را سؤال کند. آنها رؤاز آنها حاجت

گونره کره    ها را همان ز آنجا را حفر کرد و نشانهيدستور داد تا آنجا را حفر کند. او ن

بر  يساخت و اوقاف يير در آنجا بناسنق ب آقين ترتيدافت. بي ،ده بوديا دير در رؤيپ

 2کرد. يآمد مو آن وقف کرد و به آنجا رفت

ا وااود نادارد و هار دو    يا ن رؤيا در تعدد و اخاتالف ا   كه منافاتمعتقدند   برخ
                                                 

يان کرده اس ت:  ن بين قول را چنيا يم حلبيعد . ابن27، ص 2، ج والجزيرةذکر امراء الشام  يف الخطيرةاالعالق . 1

 .272، ص 2خ حلب، ج يتار يالطلب ف بغية. ر.ک: «ت شدين مکان رؤيدر حال نماز در ا 9امبريپ»
 .27و  27، صص 2 ، جوالجزيرةذکر امراء الشام  يف الخطيرةاالعالق . 2
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باه    خاواب  يبار مرناا  به هر روي، اين زيارتگاه  1ح باشد يزمان صح تواند هم  . ميروا

 مده اس. واود آ

اشاره با  «محمد اسعد ئلس»د  اما يارتگاه نگردين زيافتن مكان اينگارنده موفق به 

. آن را در خارج محله يشود، موقع  ارت ميمردم ز يارتگاه هنوز از سوين زينكه ايبه ا

، مشاخر  ربيا ن يو روستا ان شهر حلبيانگور واق  در م يها ، در شرق باغ«عوعو»

 2كرده اس. 

وااود   اءياونر به نام مسجد مقرّ يمسجد ،اس. كه امروزه در محله عوعوگفتن  

در « اهادين  شامس »مردي به نام اين مسجد را د كرده اس.  يدارد كه نگارنده از آن بازد

آن   به دسا. متاوه   ق   ه 9214و شرستان آن، حدود سال اس. ساخته  ق   ه 135سال 

 3افته اس. يتوسعه 

 دمشق کوه قاسيوِن در ()غار اصحاب کهف ليجبرئغار  .9

اس. كاه در   ي،  اردر شهر دمشق 9امرر اسالميمرترط با پ يها ارتگاهياز امله ز

 اما امروزه به  ار اصاحاب كهاف   اس.  نام داشته (لي ار اررئ) «ليكهف ارر»گذشته 

ن نقطاه  يدر بااوتر  در شامال دمشاق،   ونين  ار در دامنه كوه قاسيافته اس.  ايشهرت 

 ق قرار دارد ن دمشياهد ي خ محيو باوتر از محله ش ،جاد شدهيا  مسكون يها محله

ب به ملق «عرداهلل ابواهفرج محمدبن»به نام  دمشق ياز علما  كي، رعساك به گفته ابن

براسااس  در نيمه دوم قرن چهارم هجري ايان زيارتگااه را     ق(  ه 092توفاي)م ممعل ابن

آن باوده اسا.     ق   ه 874سال خ آ از ساخ. آن يتار.  در عمن، كرده اسبنا   خواب

 ن شرح داده اس.:يخود را چن يايرؤعاهم، 

                                                 
 .225م نصراهلل، ص يحلب، ابراه يف 9آثار آل محمد. 1
 .122حلب، محمد اسعد طلس، ص  يفاإلسالمية والتاريخية  اآلثار. 2
 .172، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 3
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به ترو   ي]تبارک و[ تعال خداوند»دم که به من گفت: يرا در خواب د 7ليجبرئ

او ذکرر   او نماز گزارده و نرام  يتا در آن برا يبساز يدهد که مسجد يدستور م

ن مکران، کره مرن آن را    يبه ا ليجبرئگاه  آن  «محل آن کجاست». گفتم: «شود

  گفرت:  «ن کرار را انجرام دهرم   ير چگونره ا »دم، آمد. گفرتم:  ينام ليکهف جبرئ

ات خواهنرد کررد،    يارير کره   ي، تو را به واسطه کسران يتبارک و تعال خداوند»

 1.«ديموفق خواهد گردان

 اس.:چنين گفته ل آن، يو فضامكان ن يا هن دربارياو همچن

را آنهرا را در آنجرا   ير ز دم؛ير نام 9و مسرجد محمرد   7لير جبرئغار من آنجا را 

ن يوند، از بهترر ده شر ير در آنجرا د  9و محمرد  ليکه جبرئ يدم و محليخواب د

 يچ درختر ين اسرت. در آن هر  يز چنر ير ون[ ني]قاسر  ن است و کوه دمشقينقاط زم

را  9ل و محمرد يکه جبرئ  يامده بود. از زمانيد نيپد يا وهيچ ميده بود و هيينرو

وه ير د و ميانين کوه[ درخت رويبه برکت آن دو، ]در ا دم، خداوندي]در آنجا[ د

 .ن نخرورده بودنرد  ير ش از ايخوردند که تا پ ييزهايآورد و مردم در آن چ ديپد

ذکرر   يتبرارک و تعرال   ل شرد کره در آن خداونرد   يتبرد  ين مکان بره مسرجد  يا

و زه بپوشد يغسل کند و لباس پاک ،داشته باشد يهر کس حاجتپس ...  شود. يم

ک ير و در هرر رکعرت    وردآ يجا دو رکعت نماز به د. پس در آنيآن غار يبه ا

د: ير گوبهفرت مرتبره    ،ان نمراز ير پا در و هفت بار قل هو اهلل احد بخوانرد و حمد 

پس بره سرجده    «.نييمحمد خاتم النب ين وعلياالم حل الرويجبرعلي  اللهم صلّ»

ن وبمحمرد خراتم   يالرروح االمر   لير ک بجبرير ل الاتوسّ ياللهم ان»د: يگوبو برود 

حاجرت او را بررآورده    يسبحانه و تعرال  پس خداوند «.يت حاجتياال قض نييالنب

 2ان شاء اهلل. .خواهد ساخت
                                                 

 .227، ص 1دمشق، ج  مدينةخ يتار. 1

 .221، ص . همان2



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  16

 72111شاخه ،  56ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

.  او اهدعوه بوده اس مستجاب و صاهح ،عابد  خيشوي اند كه  م گفتهمعل ابن هدربار

 1ن  ار دفن شد يدرگذش. و در ا ق   ه 092در سال 

ياباد؛   م شهرت  7)حدود دو قرن( به كهف ) ار( آدم  ن  ار پس از مدتياگويا 

كوه  ي، به واود  ار باواند آمده دمشقبه اهانگردان كه پس از قرن هفتم از   را برخيز

ارتگااه ماورد نظار    يف بر زين توصيا 2اند  بر آن اشاره كرده  و واود ساختمان ونيقاس

« مقاام اهال كهاف   »باه   دمشق  ن  ار نزد اهاهيحال، امروزه اهر پذير اس.  اما به انطراق

م، ياس. كه قارآن كار   ، همان  ار اصحاب كهف محل يشود و بنابر باورها  شناخته م

 اس. كرده كهف، به داستان آنها اشاره  هسور 21تا  1ات يدر آ

شاده  مشهور  به  ار اصحاب كهف ، ار مورد نظر  س. چه زمانيمشخر ن ا قيدق

دهناده   حيد توعا ياز مناب  متأخر نقل شاده اسا.، شاا     كير كه در ياس.  اما داستان ز

خ يشا »ن داساتان،  يا اسااس ا باشاد  بر  ن  ار به اصحاب كهفيافتن ايشهرت   چگونگ

ن  ار رف. و در آنجاا  يبه ا ي، روزه دمشقي، ساكن صاهح« داوود دمشق بن عرداهرحمان

از حاعاران باه او     كا يدار كرد  يد ،دحضور داشتن يكه نزد و  با خادم محل و گروه

ز با آنهاا  ياو نكنند  حفر گرفتند تا  ار را م يتصم آناناس.   يزين  ار چيگف. كه در ا

دند يرسا   وارد  ار شدند و آنجا را حفر كردند  پس به سنگ بزرگا بنابراين همراه شد  

از پانج ذرار   شيبه مسااح. با   ين رفتند و به  ارييو آن را از اا درآوردند  از آنجا پا

كر هف. انسان قاد بلناد   يواود داش. كه در آن پ  وانيا ،ن  اريوارد شدند  در شمال ا

پاس    ك شاوند يا دند كاه نزد يه. اعراب قرار داش.  آنها ترسا يخود بر ه يها در كفن

ن  ار قرار دارد و در آن باه  يا يبازگشتند سنگ را به محل خود بازگرداندند  مسجد رو

  3اند، هف. محراب واود دارد  ر آن خفتهكه د  نشان كسان
                                                 

 .212 - 212، صص 52دمشق، ج  مدينةخ يتار. 1

 .201، ص بطوطة ابن رحلة؛ 122ر، ص يجب ابن رحلة. 2
 .20و  21ن، صص ين خادم االربعين، محمد اميمقام االربع ين فيالعقد الثم. 3
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 ،انيا كاه از آن م منسوب اسا.   به اصحاب كهفنيز  يگريد ياس.  ارهاگفتن  

در  ارب   2«سلجوق»ك شهر ينزد 1«اِفِسوس»  شهر باستان  كيدر نزد يتوان به  ار  م

در  ي اار ، هيدر انوب ترك ترانهيمد يايدر ساحل در 3«ئرسوس»در شهر  ي ار ،هيترك

در  ي،  اار جاان يآذربا يدر امهاور  «نخجاوان »شهر   شمال شرق يلومتريك 24فاصله 

در  شهرستان سارزوار  «داورزن»در بخش  «زيكم» يدر شمال روستا «آهو ده»  شمال  رب

در  «بيا را»در تونس و  اار   «نيتطاو»در  رب شهر  « شنن» يدر روستا ي،  اررانيا

 اشاره كرد  ردنتخ. اُيشهر عَمان پا  كينزد

گرفتاه در   صاورت   شناسا  باستان يها ، مسهول نظارت بر كاوش« ق وفا داانيرف»

ماذكور   همان  ار اصحاب كهف ردندر اُ بي، معتقد اس. كه  ار راب عَماني ار را

، روم هباوده كاه در دور   كه آنها از آن فرار كردناد، شاهر عَماان    يدر قرآن اس. و شهر

 ماراتاور روم ز تارااان ا ين ن ئا وت زمان اصحاب كهفينام داشته اس.  بنابرا ايالدهفيف

عالماه  »اسا.  گفتنا    4ه اسا.  را اشاغال كارد   ايا الدهفيشاهر ف  م 941بوده كه در سال 

 5ل دارد يه تماين نظريز به ايزان نير اهميصاحب تفس «ي ئرائرا

افته باود  يل يتشك  عي، از مسجد وسدر دمشق ارتگاه اصحاب كهفيزقديم   يبنا

 يوارهاا يآن، ااز د  يو از بناا ريزد  م ستم، سقف آن فرو يقرن ب يها مهيندر حدود كه 

 6 ماند نم   م و محراب بزرگ آن باقيعخ

شود و  م  وارد شهر دمشق ق   ه 9857، در سال «يق شداديصد»،  اهانگرد مغرب

 ،هيا به وااود قرار محماد حنف   كند  وي در اين سفر  م د يبازد از مسجد اصحاب كهف

                                                 
1  . Efes 

2  . Selçuk 

3  . Tarsus 

 .يق وفا الدجانيباره، ر.ک: اکتشاف کهف اهل الکهف، رف ينشتر در ايب يآگاه يبرا. 4

 .111، ص 22، ج ين الطباطباييحسيد محمدر القرآن، السيتفس يزان فيالم. 5

 .212، ص «ل ثمار المقاصديذ. »6
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ز به واود ين «محمد احمد دهمان» 1مسجد اشاره كرده اس. در آن  ،7 فرزند امام عل

باشاد  اهرتاه وي    ما  ن قرر يهمگويا در مسجد اشاره كرده كه  يا اشناخته. نيقرر شخص

ن يز در آخار ينگارنده ن 2باشد  (مسجد  بان)م معلّ براي ابنقرر آن احتمال داده اس. كه 

د كارد كاه قرار    يا ن قرار ساؤال كارد و او تأك   يا هدربارزيارتگاه، د از  ار، از خادم يبازد

سم. راسا.   ،و محل آن ،ن رفتهيقرن گذشته از ب يها مهيدر ن هينسوب به محمد حنفم

، در هيدر ساور  يمنساوب باه و  هاي  زيارتگاهو  هيمحمد حنف ه  درباراس. ار ورودي 

 خواهيم گف. كتاب سخن همين سوم  بخش

،  ، در اثار خاود باه زباان آهماان     «خيا هنرس  ياچ  كر»و  «سيآر  كر»گفتن  اس. 

اند كه  منتشر كرده ،يالديستم ميمه قرن بيمربوط به ن ،را از  ار اصحاب كهف يريتصاو

، قرار محماد   رين تصااو ياز ا  كين رفته اس.  يدهد كه امروزه از ب  را نشان م  اتيازئ

  دهد  رون  ار نشان ميسربسته ساختمان ب يوار سم. راس. فضايرا متصل به د هيحنف

سااختمان نشاان    يباز داخال ورود  يز دو قرر را در فضاين يگرير ديتصو (93)تصوير 

ب باه ساگ آناان    گار منساو  يو قرر د منسوب به اصحاب كهفآنها از   كيدهد كه   م

 3بوده اس. « ريقطم»

سااختمان بازرگ    ،و در محل آن ،نمانده  باق يزيمسجد چ  ميقد يامروزه از بنا

ن يا از ا  اشاراف دارد  بخشا   ساخته شده اس. كه به شاهر دمشاق   يديچند ئرقه اد

ار داخل ئرقاه دوم سااختمان قار    ، ار ي  ورودشود م رستان استفاده يدببراي ساختمان 

متار   1شاود، داراي   ما  د يا از آن كه امروزه بازد  بخشكم  دس.ا يدارد   ار مورد نظر 

                                                 
-http://www.attarikh، 27م، الع دد  يم ک ر ي، عب دالکر «ال ذاکرة المغربي ة   يب الد الش ام ف    »، يخ العرب  يالتار. 1

alarabi.ma . 

، 202طول ون(، ص   اب ن ي )الدمش ق  يالص الح  يعل   ين محم دبن ال د  شمس، القالئد الجوهرية في تاريخ الصالحية. 2

 پاورقي مصحح.

3  . Volksglaube Im Bereich Des Islam, Band I: Wallfahrtswesen und Heiligenverehrung, R. 

Kriss und H. Kriss-Heinrich, images 112-114. 
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در  (97)تصاوير   شاده اسا.    يزيا آم آن رنگ يوارهاياس. و دعرض متر  5/9و ئول 

منتشار   خياا هنار    سيو اچ  كار  سيداخل  ار، كه آر  كار  ياز فضا  مير قديك تصوي

 1ن رفته اس. يشود كه امروزه از ب  وار  ار مشاهده مياند، نقش چند محراب بر د كرده

 9امبريت پياماکن رؤ .11

 9امرريا . پيكه آن را محل رؤ  در صورت ،«ايمشهد قرنر»و « ليئكهف ارر»ر ب  افزون

در اناد   واود داشته اس. كاه گفتاه   هاي ديگري در كشور سوريه مكان ،م، در گذشتهيبدان

در  توان به مسجد ائروش  نقاط، مآن از امله  اس.؛. شده يرؤ 9حضرت محمدآنها 

اس. كاه در    رفاع يمحمد ابواهوفا قين مكان، از ئريما از ا  اشاره كرد  تنها آگاه حلب

 ر را سروده اس.:يات زين مكان ابيمنظومه خود، در وصف ا

 وبقعةمل يف لةامع االّةروش

 

 بنکرهةا املرجةکشَ  مرشقةمل 

 رقةمةةن قبصةةةک يف لسةةة لصشةة 

 

 سناؤها ييض  م ة  الةربق

 رؤي فيسةةا سةةيد الکلةةکد 

 

 فيض اجلةکد حممد صاح 

 وحکلةةه الةةدرابزون معقةةکد 

 

ابرمًة لذي املقام املحمکد
2
 

  شارق  سام. اناوب  ، 9امرريا . پيگاه رؤيشود كه اا  ات مشخر مياباين از  

 بوده اس. مشخر  ي ها و محدوده آن با نرده ،مسجد قرار داشته

آن  يمتار از بارج ورود   244، در فاصله حدود در شرق قلعه حلب مسجد ائروش

ملقّاب باه    « ر آقرغا امااه يام»به دس.  ق   ه 349ن مسجد در سال يا يواق  اس.  بنا
                                                 

1  . Volksglaube Im Bereich Des Islam, Band I: Wallfahrtswesen und Heiligenverehrung, 

image 111. 

است که با پرتوهاي  ترجمه ابيات: جايگاهي در مسجد اطرو  .201، ص «خ وفاءيالش منظومة ياء حلب فياول». 2

نوراني روشن شده است. اين جايگاه در س مت ش رقي ض لع قبل ه )جن وبي( ق رار دارد و ن ور آن چ ون ب رق          

صاحب فيض بخشندگي، در آنجا مشاهده شده است. براي  ، آن سرور عالميان و9درخشد. حضرت محمد مي

 بزرگداشت آن صاحب مقام محمود، اطراف آن نرده کشيده شده است.
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 يل بناا يا ش از تكمياما او پانج ساال بعاد، پا      آ از شد ق(   ه 341)متوفاي  «ائروش»

با ادامه ، اهسلطنه قلعه حلب بي، نا«ير دمرداش ناصريام» ،يپس از و  مسجد درگذش.

ن مساجد از نظار   يا ا اند ان رسا يا باه پا  ق   ه 399در ساال  كار ساختمان مسجد، آن را 

هاا و   شامل بخاش  و ديآ  به شمار م در حلب  ن مسااد دوره مملوكي، از بهتريمعمار

، منااره، شرساتان كاه در آن    ي، دو ورود خارا ياز امله نما  مختلف يعناصر معمار

 ر آقرغا ائاروش يمسجد، ام  ز آرامگاه بانيو ن ،واود دارد ي راين زيمحراب و منرر مرمر

 1اس. 

 شرساتان مساجد ااام      ماه شارق  يدر ن يگريبه مكان د  عجم همچنين سرط ابن

. يا در آنجا بارها در حال نمااز خوانادن رؤ   9امرر اسالمياشاره كرده اس. كه پ حلب

 2تر از كف شرستان بوده اس.  باو ي صورت سكو شده، و محل آن به

كاه باه     ي ز در ااا يا ن  ق(  ه 158 توفااي )م  ئوهاون صااهح   ، ابان  شاق مورخ دم

« 9امرريا پنجره پ»به نام   ارتگاهيكند، از ز  اشاره م ه دمشقيمنطقه صاهح يها ارتگاهيز

 4ان كارده اسا.   يا ب 3ير. آن را  ارب داراهخطاباه در مساجد مظفّا    يا نام برده و موقع

افا. نشاد    يارتگااه  ين زيا ا هر مورخاان، درباار  يا ساين مورخ ياز ا يگريد يها  آگاه

جد در مسا  ئوهاون  كه ابان   باره ندارند و در محل نيدر ا  محل ائالع  ز اهاهيامروزه ن

                                                 
 .121، ص يحاوي، عبدالقادر الرسورية ي: خصائصها وآثارها فالعمارة العربية اإلسالمية. 1
 .120، ص 2ج  (،يالعجم ي )سبط ابنم الحلبيابراه يخ حلب، احمدبنتار يکنوز الذهب ف. 2
در  نيال د  ي ي خ محيز شهرت داشته، ام روزه در محل ه ش    ين که به مسجد حنابله و مسجد جبل يمسجد مظفر. 3

د. ک ار س اخت آن را   يآ ين شهر به شمار ميبزرگ ا يخيقرار دارد و از جمله مساجد تار ه دمشقيمنطقه صالح
آغاز ک رد. ام ا ب ا    .ق   ه 511، در سال يالفام يخ عليش يمال يها ، با کمکيقدامه مقدس يخ ابوعمر محمدبنش
، مبلغ ، حاکم اربلين کوکبورير مظفرالدينکه امي، کار ساخت مسجد متوقف شد. تا ايدن منابع ماليان رسيپا

مسجد،  يل بنايافت. تکميشهرت  يمسجد به جامع مظفر  رو، . از اينمسجد فرستاد يل بنايتکم يبرا يفراوان
آن س اخته ش د.    يب را  يا ز من اره ي  ن.ق   ه 720ل د و در سايان رسيبه پا.ق   ه 702در سال  يبا ساخت منبر

، يخطط دمشق، اکرم حس ن العلب   ر.ک:  د.يگرد يبازساز.ق   ه 2201ر در سال يساختمان مسجد در دوره اخ
 .210ص 

 .511، ص 1، ج الصالحيةخ يتار يف الجوهريةالقالئد . 4
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ا محال ماورد   يا ارتگااه  يز گونهاز واود هر يا نشانهنگارند  اين سطور ، مشخر كرده

 اس. نيافته احترام 

 هيدر سور 9اسالمامبر يپرفته ميان از آثار  .11

باه    خيمنسوب اس.، در مناب  تاار  9امرريكه در حال حاعر به پ يبر آثار افزون

 هاا از آن ياشاره شده اس. كه امروزه اثر هيردر سو 9آثار منسوب به آن حضرتديگر 

  رنگ اهيدر سنگ س 9امرريپ يپا يتوان از اا  ن آثار، مياز امله ا ؛خورد  به چشم نم

 1قال داده شده بود ن مكان انتيبه ا نام برد كه از حوران ه دمشقيدر مدرسه مجاهد

 در زيارتگاه حضرت رقيه 9به واود سنگ حاوي قدمگاه پيامرر محمد اسعد ئلس

وااود   كه احتماو  همين سنگ قدمگاه  اسا. كاه در مدرساه مجاهدياه     2اشاره كرده

منتقل شده اس.  اما امروزه ائالع   اي نامعلوم به آستانه حضرت رقيه و در دوره داشته

 از سرنوش. اين قدمگاه در دس. نيس. 

ك يا نزد، «نيرا يد» يدر روساتا   رنگ اهيسسنگ ز در ين 9امررياز پ يگريقدمگاه د

افا.   ياز آن ن  خاود نشاان    دانيا قات ميكه نگارنده در تحق 3واود داش. يشهر بصر

وااود    ، سانگ هيدر اناوب ساور   «رزرِاِ»ك شاهر  ينزد ،«مَحَجّه» ين در روستايهمچن
                                                 

واقع است و امروزه تنه ا س ردر    ضرت رقيهاين مدرسه در شمال آستانه ح. 22ارات، ص يالز معرفةإلی  االشارات. 1
ش ناخته  « مجاه دين س ادات  »آن باقي مانده و فضاي داخلي آن به مسجد تبديل شده است و به نام مس جد  

ي امين   لدين بّزان ب ن ق به دست امير مجاهدا.  ه 521سال  شود. اين مدرسه با استناد كتيبه سردر آن، در مي
، و س پس دوره ن وري   در اواخ ر دوره س لجوقي   ق(، از سرداران لشكر دمش ق .  ه 555كردي جاللي )متوفاي 

. در ش هر  215ساخته شده است. ر.ك: مشيدات دمشق ذوات االضرحة وعناصرها الجمالية، قتيبة الشهابي، ص 
واق ع   وجود داشته كه در سوق الخياطين )ب ازار خياط ان( دمش ق    مدرسه ديگري نيز به نام مجاهديه شقدم

ق ب ه دس ت امي ر    .  ه 511ال ش ود. اي ن مدرس ه در س      م ي  شناخته «ُقْلُبُقجيه»است و امروزه به نام مسجد 
ق به طور كامل بازس ازي ش ده اس ت. ر.ك: خط ط     .  ه 2201ساخته شده و در سال  مجاهدالدين بّزان كردي

 .271و  272صص  دمشق،
 .120و 111، صص «المقاصدذيل ثمار . »2
است واقع در  يبزرگ ي، روستاشود يظ متلف« نيبيذ»که امروزه  «نيبيد» .27ارات، ص يالز معرفةإلی  االشارات. 3

 (.هيدا در جنوب سوري)مرکز استان سو دايجنوب شهر سو يلومتريک 20
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ارال  » ي، از روستاهاهيماهك يدر روستا 1اس. بر آن نشسته  9امررياند پ داشته كه گفته

 2دانسته بودند  9امرر اسالمياز چوب واود داشته كه آن را از پ  ز قدحين «هالل  بن

، ( عثماان  هدر دور دمشق  واه) «اشا اهعظمپمحمد »حكوم.  يها در سالهمچنين 

اساعد  »اف. شد، كه دستور داد آن را از اا كناده، باه كااخ    ي يدر قلعه بصر ي پا ياا

، از درباار  دمشاق   ، واها «ش پاشاا يدرو»، ي  پس از وكننددر دمشق منتقل  «اشا اهعظمپ

 مسجد اُمويدر  7ي حيح سر حضرت يااازه خواس. تا آن را در عر  عثمانپادشاه 

تخ. يگونه آثار بهتر اس. در پا نير داد كه ايتشخ  دمشق قرار دهد  اما سلطان عثمان

باا    دنا رربا باه آنجاا   رن آدستور داد تاا  رو  از اينشود   ينگهدار تانرولاس  عنيخالف. 

د و سنگ قادمگاه در  يبرپا گرد  ، اشن بزرگ ق  ه 9913پا در راب  ين اايدن ايرس

 3قرار داده شد   كاخ پادشاهان عثمان، در مجاورت اول ديآرامگاه سلطان عرداهحم

ا يا ن يتاوان باه دو هنگاه نعلا      ما  در شهر دمشاق  9امرريگر آثار منتسب به پياز د

چاپ در   ، و هنگاه 4هياشاره كرد  هنگه راس. در مدرسه دما  9آن حضرت يها صندل

هنگاه راسا. نعال )صاندل(       عنا يشاد  از اثار اول،     ما  ينگهدار 5هيث اشرفيداراهحد
                                                 

 20اس ت واق ع در    يه ام روزه ش هرک  . محج  70، ص 5ج ؛ معجم البلدان، 27ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 1

 (.هيو شهر درعا )مرکز استان درعا در جنوب سور ان دمشقيشمال شهر ازرع، م يلومتريک
 يداي، واق ع در اس تان س و   يجبل الع رب فعل    يميهالل نام قد ي. جبل بن27ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 2

 نشد. هيمالک يت روستايافتن موقعياست. نگارنده موفق به  هيسور
 .111، ص 5الشهباء، ج  خ حلبياعالم النبالء بتار. 3
ش ه، همس ر   يب ه دس ت عا  .ق   ه 722در س ال   بود که در دمشق يو حنف ياز مدارس فقه شافع هيمدرسه دماغ. 4

 ي(وبي  ن ايال د  برادر ص الح ) يوبيبکر ا يالعادل اب ياران ملک، از .ق(  ه 722 توفاي)م دما  ين محمودبنالد شجاع

ب ازار   يغرب   يو در ابت دا  ،دمش ق  يميق د  يه ا  از دروازه ي،. محل آن در جنوب باب الف رج داخل   ساخته شد

ختمان ن رفت ه اس ت و در مح ل آن س ا    ياز باين مکان ( بود. امروزه هيدي)در شمال بازار حم ه دمشقيعصرون

 .221و  227صص  وجود دارد. ر.ک: خطط دمشق، يديجد
به .ق   ه 720قرار دارد و در سال  ه دمشقياست که در بازار عصرون دمشق يخي، از مدارس تارهيث اشرفيدارالحد. 5

 ياز علما يارين مدرسه بسيساخته شده است. در ا يوبيبکر ا يزند ملک العادل ابفر يدست ملک االشرف موس

 ريکث ، ابنين سبکيالد ي، تقين نوويالد يي، محي، ابوشامه مقدسکان، ابن خلصالح يل ابنت از قبسن يث اهلحد

 .77و  75اند. ر.ک: خطط دمشق، صص  س کردهيتدر
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هنگاه چاپ و    هوااود نادارد  اماا درباار     ياديز يها  آگاه  خي، در مناب  تار9امرريپ

باه دسا.     خياز منااب  تاار   يشتريب يها  آگاه آن در دمشق، ينه و محل نگهداريشيپ

 باره نوشته اس.: نيدر ا  ق(  ه 770توفاي)م  ر دمشقيكث د  ابنيآ  م

بره نرام    يبازرگران مررد  شرد کره نرزد     عيشرا در حدود سال ششصد و پس از آن، 

اسرت.   9امبرير ند نعرل پ يکه گو وجود دارد ينيک لنگه از نعلي، ديالحد ياب ابن

و از او  برزر  شرمرد  ، آن را يوبير بکرر ا  يملک االشرف فرزند ملک العادل اب

 را در کنار قلعره دمشرق   هيث اشرفيکه دارالحد يداشت. او زمان يگرفت و گرام

ن کررد  ييتع يآن خادم يدر آنجا قرار داد. سپس برا يا بنا کرد، آن را در خزانه

ن نعرل تراکنون در   ير چهرل درهرم حقروق ماهانره در نظرر گرفرت. ا       يو يو برا

 1موجود است. هيث اشرفيدارالحد

كاه در   «مدح اهنعال  ل ففتح اهمتعا»(، در اثر خود به نام  ق  ه 9409توفاي)م يمقر

 يشاتر يب يهاا   كرده، آگااه  يورآرا گرد 9امررين منسوب به پيآن اخرار مربوط به نعل

از  9امرريا ف پين نقل كرده اس. كه نعل شار ينعل مزبور ارائه داده اس.  او چن هدربار

از  ؛ديباه ارث رسا   « بن. حارث هالها  مونهيم»ن ياهمؤمن شان اميآن حضرت به همسر ا

 ين خاندان، آن را برايد  افراد ايرس دياهحد  و سرانجام به خاندان اب ،گرانيز به دين يو

  ا باه هماراه مرلا  سا    ر ياز آنان نعل نرو  كينكه يگذاشتند؛ تا ا فرزندان خود به ارث 

از آنان   كيگذاش.  آن دو با هم توافق كردند كه   دو فرزند خود باق يهزار درهم برا

را بااه ارث باارد  صاااحب نعاال، در  9امرريااف پينعاال شاار يگااريو د ،ثااروت پاادر

 2ند است  برد و پادشاهان به آن تررك م  ش آن را همراه خود ميها مسافرت

(  ق  ه 125ا   514) عثماان  ن احمادبن ياهاد  نعل را نظامماهك  ، نامپاشامور ياحمد ت

اد شاده اسا.    يا  ياز و« فيصاحب اثر شر»عنوان  با  خيدانسته اس. كه در مناب  تار
                                                 

 کثير. ، به نقل از ابن220ص ، النبويةاآلثار . 1
 .525(، ص ي)المقر يمحمد التلمسان ي مدح النعال، احمدبنفتح المتعال ف. 2
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ن اثر يبود كه ا 9امرري، از صحابه پديمعروف به ابواهحد  مان سُلميآنان، سل ياد اعال

  عنااي ،ن آنااانيپااس از وفااات آخاار  ديبااه فرزناادان و نوادگااانش رساا ياز و ينرااو

 ياهجاوز  سرط ابن 1د يرس ( وبيپادشاه ا)  به ملك اوشرف موساين اثر ، عثمان احمدبن

، پاس از  ديا اهحد  اب ن ابنياهد نظام  عنينعل، ماهك نوشته اس. كه  ق(   ه 150)متوفاي 

د كاه نعال باه مان     كر. يا رف. و وصينكه از دنيتا ا شدنزد من ساكن  ورود به دمشق

را بنا كرد و  هيث اشرفياهحددار پس از تصرف دمشق،  وبيا  اوشرف موسبرسد  ملك 

 2نعل را در آنجا قرار داد 

نقال كارده     ق(  ه 729توفااي )م  مغربا  يد فهريرُشَ ن از سفرنامه ابنيهمچن يمقر

در  9امرريا صاندل پ ارت يا خود، به ز يماريشفا از ب ئلب ك واس. كه او به قصد تررّ

در  ن اثار يا ا يمحل نگهدار فين اهانگرد در توصياف.  ايه رف. و شفا يمدرسه اشرف

 3نوشته اس.:چنين مزبور مدرسه 

در سرمت   يکر يه است: ساخته شد محفظهن مدرسه دو ي( ايدر ضلع قبله )جنوب

در سرمت   يگرر ياز قرآن قرار دارد و د ييها راست محراب که درون آن نسخه

ن ير ا يشود. بررا  يم يک لنگه نعل مبارک نگهداريآن درون که محراب چپ 

از  يا ورقره  يياز جرنس بررنج گذاشرته شرده کره گرو       يبرا پوششر   يمحفظه در

قرمرز و زرد   ،سربز  يهرا  ر بره رنرگ  يسه پرده از جنس حرنيز آن  يست. روطال

 خته شده است.يآو

از  يا آن تختره  ياز جنس آبنوس قرار گرفتره، و رو  يک کرسي ارک برنعل مب

به اندازه آشکار شدن نعرل مبرارک   هم  آن انيکه ماست آبنوس قرار داده شده 

رد. بدون يتر از تخته قرار گ نييپا ،ن سوراخيتا نعل به اندازه ا سوراخ شده است

                                                 
 .222و  222ص ، صالنبويةاآلثار . 1

 .222ص ، . همان2

 .522و  522ص مدح النعال، ص يفتح المتعال ف. 3
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ر تختره ثابرت   ير که ز يا از نعل، به اندازه ين تخته، مقداريا يها ر کنارهيشک ز

 مانده است. د پنهانياز دخ محکم شده، يو با مگرديده 

ن ير اکره  ش شرده اسرت. بخرش آشرکار    تزيين  يا نقره يها خيدورتادور نعل با م

تا آنجا که  ؛مختلف خوشبو شده است ي، با عطرهاده شدهيآن کوب يها رو خيم

ن يبخواهد از ا ياگر کس .شود يسه زند، دهانش پر از عطر مبه آن بو ياگر کس

آن سوراخ قرار دهرد و برا    ياورد و رويب يد کاغذيکند، با يبردار کفش نمونه

شرود.   يم ميب[ نمونه کفش ترسين ترتيآن را[ جدا سازد. ]به ا يها ناخن ]کناره

، حقوقش طور که به ما گفته شد آن گماشته شده است که آن يبرانيز  ينگهبان

شرنبه   دوشنبه و پرنج  ياش آن است که روزها فهياست و وظ يچهل درهم ناصر

 ند.يدن آن تبرک جويدر محفظه را باز کند تا مردم به بوس

آن اظهاار   .يا ارت كرده و از رؤيرا ز 9امررين اثر منسوب به پياز اعالم، ا  برخ

هنگاام   يد فهار يرش ؛ از امله ابناند ودهسر يآن اشعار هو دربار  سرور و سعادت نموده

 سروده اس.:چنين ارت آن يز

 هنيئةةًا لعينةةي أن رأ  نعةة  أمحةةد

 

ي قةد ظهةر  بمقصةد  فيا سةعد لةدم

 وقبمصتسةةةا أجةةةهي الغصيةةة  فةةةزادين 

 

 فيةةةا ععبةةةًا زاد الّمةةةأ عنةةةد مةةةکرد

 فةةةاهلل ذا  الصةةة م هلةةةک ألةةةذم مةةةن 

 

ةةةة  مل يةةةةا وخةةةةدم مه
ةک ةةةةه  دمل ةةةةا ج   کرم

 وهلل ذا  اليةةةةکم عيةةةةدًا ومعصةةةةاًم  

 

خةةةةت مکلةةةةد أسةةةةعد  بتارخيةةةةه أرم

 رها ّي ةة  کةةامةعصيةةه صةةراة نشةة 

 

ربنةةةةا بمحمةةةةد هةةةة  ويةةةةرى
1
 

                                                  
ارت ک رد.  يرا ز 9امبريات: خوشا به حال چشمم که صندل پي. ترجمه اب175فتح المتعال في مدح النعال، ص . 1

ام را با آن برطرف  يدم تا تشنگيافتم. من آن صندل را بوسيش دست يخوشا به سعادت بختم که به مقصد خو

دن ک ه  ياب د! چ ه خ و  آن بوس     ي يم   يکنار آبشخور فزون يشتر شد. شگفتا که تشنگيام ب يتشنگ يول .کنم

مان دگار   يو روز يدي  که ع يشتر است. چه خو  است آن روزيسرخ ب يا با و گونهيز يدن لبيلذتش از بوس

خ و  دارد،   ييک ه ب و   يدرود ب ر او ب اد؛   درود خدا«. ي باسعادتالديم»آن روز گفتم:  خيه تارباشد و در ماّد

 پسندد. يدوست دارد و م 9محمد يکه پروردگارمان برا يدرود
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 . آن سروده اس.:يز در هنگام رؤين « آش يوادبن اابر محمد»

 دار احلةةديث االففيةةة ه الشةةها

 

 ىفيسةةةا رأ  عينةةةاي نعةةة  املصةةةطه

 قنعةةت وقصةةت يةةا ىول متسةةا حتةة 

 

 ىي أنعمي أکهةا  قالةت ه کهةةنهس

 ىهلل اوقةةةا  وصةةةصت هبةةةا املنةةة 

 

 مةةن بعةةد ّيبةةة مةةا ألةة  وأففةةا

 الةبراد فضةيصةعصةی  ل  يا دمشة  

 

أيامةةة  األعيةةةاد الزمسةةةا الصةةةها
1
 

ن منساوب باه   ينعلا از  ، ق  ه 348در ساال   دمشاق باه   ماور هناگ  يتاز زمان حمله  

ن دو اثار را  يا ان شهر، يان حمله به اياو در ارا يو گو 2،امدهيبه دس. ن  نشان 9امرريپ

 3 ه اس.بردخود با 

 

                                                 
ايه شفاي من است؛ م ن در  م ترجمه ابيات: دارالحديث اشرفيه .252و  250 صمدح النعال، ص يفتح المتعال ف. 1

را ديدم و آن را بوسيدم تا آنکه راضي شدم و گفتم: اي نفس من! از آن ل ذت   9آنجا صندل پيامبر مصطفي

ببر. آيا تو را بس است و او گفت: براي من بس است! چه خو  است زمان رس يدن ب ه آرزو؛ آن ه م پ س از     

ها فضيلت داري. روزه اي عي دتو    تو بر همه سرزمين چقدر باعظمت و باشرافت است. اي دمشق، زيارت مدينه

 باصفاست.

 .512. فتح المتعال في مدح النعال، ص 2

 .127، ص 2، ج يميمحمد النع يخ المدارس، عبدالقادربنتار يالدارس ف. 3
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 9امبريمنسوب به همسران و دختران پهاي  زيارتگاه :فصل دوم

ر ياهصاغ  در قررساتان بااب   9امرريا سه تان از همساران پ  ر قراز مورخان به   برخ

 «هرا يحر ام»ز تنهاا از قرار   ياز آنان ن  برخاهرته  1اند  ، بدون ذكر نام آنها، اشاره كردهدمشق

از قرار دو تان از همساران     ق(   ه 703)متوفااي   « ن ذهرا ياهد شمس»اما  2اند  اد كردهي

و  ميسال  ام ،موناه يگاران باه قراور م   يد 3اد كرده اس. ي هسلم و ام هريحر ام  عني 9امرريپ

از واود سه گنراد  نيز در كتابش  ق(   ه 9999)متوفاي  « محرّ» 4 اند اشاره كرده هريحر ام

 5سخن گفته اس.  هريحر و ام هسلم ام  عني ،امرريبر قرر دو تن از همسران پ

  عنا ي 9امرريا ارتگااه منساوب باه همساران پ    ي، سه زرياهصغ امروزه در قررستان باب

باه   موناه يمباراي    ارتگااه يز و واود دارد ابخط و حفصه دختر عمربن هريحر ام ،هسلم ام

  ن قررساتان اشااره  يا در ا حفصهبراي  يكه مورخان به واود مزار خورد؛ حال آن  چشم نم

 اند  نكرده

 9ساران رساول خادا   شاتر هم ياس. كاه باه نوشاته مورخاان مسالمان، ب     گفتن  

 از توابا  « سِارف »كاه در   موناه يم يباه اساتثنا  ؛ 6اناد  دفان شاده   نهيمد  يدر قررستان بق
                                                 

 .271، ص 1ج  ؛ معجم البلدان،22ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 1
ذکر شده « حنيفه ام». در چاپ دار صادر، به اشتباه 17، ص بطوطة رحلة ابن؛ 217، ص 1دمشق، ج  مدينةخ يتار. 2

 است.
 .117و  110ص ص، 1(، ج ين الذهبيالد ي )شمسعثمان الدمشق احمدبن ير اعالم النبالء، محمدبنس. 3
 پ. 15برگ ، يالفرض ين بن مصطفياسي، الشريفةالمزارات  يف لطيفة نبذة. 4
 .12، ص 2، ج ين المحبيعشر، محمد ام يان القرن الحادياع ياالثر ف خالصة. 5
 .12، ص 2عشر، ج  يان القرن الحادياع ياالثر ف خالصة؛ 22ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 6



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  68

 72111شاخه ،  68ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

بناابراين باياد   به خاك سارده شاده اسا.     مكه يكه در قررستان معالّ جهي، و خد1مكه

 ن به شمار آورد يرا نماد رياهصغ در باب 9امرريهمسران پهاي  زيارتگاه

 شقر دميالصغ قبرستان بابدر ه بيحب منسوب به امزيارتگاه . 1

قررساتان    ، در بخاش اناوب  هسالم  ب باه ام وسا ارتگااه من يكناار ز  ،زيارتگااه اين 

راه، كاه ناام او رملاه و دختار      يحر ام (24)تصاوير   واق  شاده اسا.    ر دمشقاهصغي باب

ازدواج كارد  او از همسار نخسا. خاود      حاش ا بان  داهللياس.، در آ از با عر انيابوسف

از آ ااز   افا.  پاس  يه شاهرت  ريحر امرو به  از اينگش. و  رهيبه نام حر يصاحب دختر

هجرت كردناد    ن اسالم، او و همسرش اسالم آوردند و به حرشهيبه د 9امرريدعوت پ

 نيه بر دريحر اما ام  ديگرو .يحيمرتد شد و به مس حش در حرشها بن داهلليهمسرش عر

كرد  پس  م  يد، دوريفرا رس يكه مرگ و  او از همسر خود تا زمان 2ماند   باق اسالم

ه فرسااتاد و از او راايحر را ناازد ام يا فرسااتاده 9امررياااز ماارگ همساارش، حضاارت پ

 9امرريا ه را باه عقاد پ  ريحر كه امكرد ز تعهد ين پادشاه حرشه ، كرد  نجاش يخواستگار

  را موكال كارد و نجاشا    عااص  دبنيساع  خاهادبن  ،هريحر ن منظور، اميهم يدرآورد  برا

، در ساال   سااهگ   در سن حادود سا   هريحر ام ،بين ترتيه داد  بدينار به او مهريد 044

 ناه يدر مد ق   ه 00او سارانجام در ساال    3درآماد   9به عقد رسول خادا هفتم هجري 

 4درگذش.  منوره

در  يتار بادان اشااره شاد، قرار منساوب باه و        شياساس اقوال مورخان، كاه پا  بر

مور ي، تشناخته شده بود  به نوشته ابن عربشاه ياز قرن ششم هجركم  ، دس.رياهصغ باب
                                                 

ان ياع ياالثر ف خالصة؛ 527، ص 2محمود الفردوس العظم، ج ق: ي، تحقيالبالذر ييحي . انساب االشراف، احمدبن1

 .12، ص 2ج  عشر، يالقرن الحاد
 .517، ص 2؛ انساب االشراف، ج 17، ص 1، ج يالطبقات الکبر. 2

 .22، ص 2، ج ين الزرکليرالدياالعالم، خ. 3
 .22، ص 2؛ االعالم، ج 511، ص 2؛ انساب االشراف، ج 200 ، ص1، ج يالطبقات الکبر. 4
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 گريكاد ي، دو گنراد متصال باه     ق   ه 348در ساال   در زمان حمله خود باه دمشاق   هنگ

 نيا ش از ايپا گوياا   1بناا كارد    ،راه يحر از املاه قرار ام   ،امرريا قرور همساران پ  يرورا 

 را مطاابق آنچاه در  يا ن قراور وااود نداشاته اسا.؛ ز    يا ا يرو  چ سااختمان يخ، هيتار

ارت كارد،  يا را ز راه يحر قرار ام  مور هناگ يكه ت  آمده اس.، زمان اسيا ابن« بدائ  اهزهور»

بر آن  يبدون گنرد اس.؟ من به خواس. خدا گنرد ين قرريا چني! آاهل شام يا»گف.: 

 2 «سازم  م

، كه در ملقب به محمودزاده  محمود عراس بن اهقضات عرداهلل  ، قاع به نوشته محرّ

قراور همساران    يبرعهاده گرفا.، گنرادها    ت را در شاممنصب قضاو ق   ه 9484سال 

ن بناا  يا اساس هوح سنگ مواود بر سردر مزار، ابرن يهمچن 3كرد  يرا بازساز 9امرريپ

 شده اس.  يبازساز  دوم عثمان دي، به دستور سلطان عرداهحم ق  ه 9827در سال 

 ور قارار دارد  ياهصاغ  قررساتان بااب    شارق درون عل   در حال حاعر رهيحر مزار ام

شاده  قررساتان اادا    محوئاه  از ،واريدبا از سم. شرق اس. كه   اط كوچكيح يدارا

 ،قرر  نيز داردرنگ سرز يگنردو س. ا مرب به شكل   اتاق كوچك شاملن مزار يا اس. 

 يار كام اتااق، فضاا   يبه عل. مساح. بسا  ن ارتفار دارد وياز زمو نيم متر  يكحدود 

 (22)تصوير   آمد زائران واود داردو رف. يائراف قرر برا  عرع كم

باه چشام     كوچك  اتاق اس. و بر سردر آن هوح سنگ  بنا در عل  شرق يورود

مازار در ساال    يبازسااز  ياياس. كه گو يا رهيو كت  ثمانع يئغرا يخورد كه حاو  م

هةذا »اسا.:  كتيراه ايان   متن  اس.   دوم عثمان ديبه دس. سلطان عرداهحم ق   ه9827

د هةذا املقةام املبةار  السةصطان  هياهلل عصصصی  ا حممددنيس بة زولةيدة ام حبيز السي  وسصم لةدم

  «0272مصبه  خصمد اهلل د خان ثاينيعبد احلم يالغاز

                                                 
 .172عربشاه(، ص  ي )ابنمحمد الدمشق يمور، احمدبننوائب ت يعجائب المقدور ف. 1
 از مصحح. ي، پاورق151، ص . همان2

 .12و  10، صص 2عشر، ج  يان القرن الحادياع يخالصة االثر ف. 3
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 شقدم ريالصغ قبرستان باب دره سلم منسوب به ام هزيارتگا. 2

 (24)تصاوير   اسا.   واق  آن  ه انوب  ربيه از زاوريحر مزار امكنار ارتگاه ين زيا

ساالمه ابو» يو همساار نخساا. و « ره مخزومااياامغ باان  هنااد بناا. »او نااام 

هجارت   باه حرشاه   ،آوردن اسا.  آن دو پاس از اساالم    « مخزوم عرداوسود بن عرداهلل

 9باه عقاد رساول خادا     ق   ه0ه پس از درگذش. همسارش، در ساال   سلم كردند  ام

را  7نيكه خرار شاهادت اماام حسا      مر كرد و زماناو تا زمان واقعه عاشورا ع 1درآمد 

ا يا از دن  ن شد و از شدت  صه  ش كرد و پس از مادت كوتااه  يار اندوهگي، بسشنيد

ا يا باود كاه از دن   9امرريا ن همسار پ يسال عمر كرد و آخرنود ك به يه نزدسلم رف.  ام

 2به خاك سارده شد   يدرگذش. و در قررستان بق منوره نهيرف.  او در مد

در ، رياهصاغ  در بااب  سلمه قرر منسوب به اممعتقد اس. ، ، مورخ بزرگ شام« ذهر»

)از اصاحاب   ارال  ، دختر عمه معاذبنيسكن انصار دبنيزيسلمه اسماء بن.  ام قررواق  

و از نماود  عا.  يشاان ب يبود كه باا ا  9امررياز صحابه زن پاس.  وي (  9امرر اسالميپ

مه خود يشرك. داش. و با ستون خ رموكيث كرده اس.  او در انگ يحدشان نقل يا

 3د يسكون. گز د  او در شهر دمشقيرا به قتل رسان انيه تن از رومنُ

 ي، بارا  ق  ه 348در ساال   پاس از تصارف دمشاق    مور هنگيبر آنچه گذش.، تبنا

كه   محمود عراس بن اهقضات عرداهلل  ساس قاع 4ن قرر بنا كرد يا يرو ين بار گنردياوه

ن گنرد را از اماوال خاود   يرا به عهده گرف.، ا منصب قضاوت شام ق   ه 9484در سال 

در ساال    دوم عثماان  ديا ز، سالطان عرداهحم يا نره سردر بنا ياساس كتبر 5كرد  يبازساز

                                                 
و  102، ص ص  1ر اع الم الن بالء، ج   ي؛ س527، ص 2؛ انساب االشراف، ج 17و  17، صص 1، ج يالطبقات الکبر. 1

101. 

 .101و  101، 101، صص 1الء، ج ر اعالم النبيس. 2

 .117، ص . همان3

 .172و  151ص صمور، ينوائب ت يعجائب المقدور ف. 4
 .12و  10، صص 2عشر، ج  يان القرن الحادياع ياالثر ف خالصة. 5
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 كرد  يآن را بازساز  ق  ه 9827

  رنگا  شكل با گنرد سارز  . و از اتاق مرب ه اسريحر ه مزار اميه شرسلم مزار امنماي 

 وساط اتااق قارار دارد      از ساطح زماين،  به صاورت براساته   قرر و افته اس. يل يتشك

 يحااو   آن قرار دارد، هاوح سانگ    بنا كه در عل  شرق يبر سردر ورود (29)تصوير 

 ديا بنا به دس. سالطان عرداهحم  ي. از بازسازيكه حكااس.  يا رهيو كت  عثمان يئغرا

صةصی  دنا حممةديس سصمة زولةدة اميز السيهذا  »ن اس.: يدارد و متن آن چن  دوم عثمان

  «0272اهلل مصبه  خصمد د خان ثاينيعبداحلم يوسصم لدد هذا املقام املبار  السصطان الغاز هياهلل عص

 دمشق ريالصغ قبرستان باب در منسوب به حفصهزيارتگاه . 3

از آن اادا    اباان كاوچك  ير كه باا خ ياهصغ قررستان باب  ن مزار در بخش شماهيا

امرر يا گار همساران پ  يفاه دوم، از د ي، خلخطااب  بن دختر عمر ار دارد  حفصهقر ،شود  م

ا آماد   يا باه دن  9ش از بعث. رسول خادا يدر سال پنجم پوي اند  گفته  اس. 9اسالم

باا   سوم هجريدر سال  ،« حُذافه سهم بن سيخُنَ»ان عدّه او از يپس از پا 9امرر اكرميپ

  ، او كسا 9امرريان همسران پيدر م»گفته اس.:  حفصه هدربار شهيازدواج كرد  عا يو

درگذشا. و   ناه مناوره  يدر مد ق   ه 05در ساال   حفصه 1 «كرد  م يبود كه با من برابر

دفان    يا بر انازه او نماز خواند و ساس او را در قررساتان بق  (نهيمد  واه) مروانِ حكم

 2كردند 

ساه تان از همساران    هااي   زيارتگااه ن گذش. كاه مورخاان باه وااود     يش از ايپ

اناد  اماا    ر اشااره كارده  ياهصغ در قررستان باب ه و ميمونهسلم ه، امحرير يعن  ام ،9امرريپ

 ندانسته اس.  منسوب به حفصهرا  يك از آنان قرري چيه

اه يبه دو رنگ سا   سنگ يها شكل كه از بلوك نماي مرب اس. با   اتاق مزار حفصه
                                                 

 .117، ص 1ر اعالم النبالء، ج يس. 1
 .111، ص 1م النبالء، ج ير اعالس؛ 522و  522، صص 2؛ انساب االشراف، ج 17، ص 1، ج يالطبقات الکبر. 2
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  كوچك باا گاردن هشا. عالع     يگنرد يساخته شده و دارا ،ئور متناوب به ،ديو سف

اس.  يا پنجره ،ك از اعالر آنيباشد و در هر م  مزار  در عل  شماهورودي بنا اس.  

  ره سانگ يمزار، كت يورود يباو (28)تصوير   داردقرار   كوچك ينما آن ئاق يكه باو

 ق   ه9805باه تااريخ    در مادح حفصاه    عربا   تا يدوب يواود دارد كه حااو   كوچك

 :اس.چنين اين كتيره متن   باشد م 

 زر  هةةًا فيةةه حصمةةت حهصةةة

 

 رةزولة امللتار ب  خري البشة

 وهةةي بنةةت السةةيد الهةةاروق مةةن 

 

ةة د االسةةرام بالسةةيف عمةةرايم
1
 

 1121سنة  

 دمشق مسجد ُامويدر  جايگاه منسوب به عايشه .4

منسوب باه    گاهيمناب  به واود اا  در برخهاي  كه نام برديم،  زيارتگاهبر  افزون

اشااره شاده    دمشق مسجد اُمويدر  9امرريو همسر پ (فه اوليخلشه دختر ابوبكر )يعا

  . آن را گنراد  ربا  يا موقع  خاورد  برخا    از آن به چشم نما   اس. كه امروزه نشان

ر يا ار اماا ابان   2 اناد  ن كارده ياي تع شاود،   اهمال شناخته م .يكه به گنرد ب ،صحن مسجد

  و  رب  صحن مسجد، در نقطه اتصال دو رواق شماه  شمال  رب هي. آن را زاويقعمو

 رانيبا نصاب ساا  : »ف كرده اس.ين توصيگاه را چنين ااياو ا 3آن مشخر كرده اس. 

خته اس.  باه  يآو يا ز پردهيآن ن ياند و الو گاه، آن را اكرام كردهين اايا يباو يا پرده

گفتنا    4 «كارد   . ميث رواياس. كه در آن حد شهياه عاگينجا اايشتر مردم، ايب گمانِ

رد و وااود نادا   در دمشاق  شاه يبار حضاور عا    مرن  چ مدركي، ه خياس. از نظر تار

                                                 
و بلکه سرور بشر در آن جاي دارد. او دختر عمر  9. ترجمه دوبيتي: قبري را زيارت کن که حفصه همسر پيامبر1

 را با شمشير ياري رساند. است که اسالم فاروق
 .271، ص 1؛ معجم البلدان، ج 25ص ارات، يالز معرفة ياالشارات ال. 2
 .107ر، ص يجب ابن رحلة. 3
 همان.. 4
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شاه،  يا، از امله ع9امرريشتر همسران پيد مورخان، بيبر تأكگونه كه اشاره شد، بنا همان

 1اند  مدفون شده نهيمد  يدر قررستان بق

 3زهرا ههاي منسوب به حضرت فاطم مقام. 5

منااب  باه وااود      ، در برخا 9امرريا ب به همسران پوسمنهاي  افزون بر زيارتگاه

 ياشااره شاده اسا. كاه مرناا      هيدر ساور  3به حضرت فائمه زهرامنسوب  ي ها مقام

 يهاا  ارتگااه يكه از ز ي ، در اا« د حلرابن شدّا»از امله ؛ ش آن خواب بوده اس.يدايپ

در كاوه  « سارخ  مشاهد »مشاهور باه     ارتگااه يكند، از ز  اد ميو ائراف آن  شهر حلب

 : نويسد م ف آن يدر توصبرد و  م نام  حلب اوشن

 در ، کرره اهررل حلررب کرروه جوشررن  ياسررت برراال  مشررهد سرررخ  ،از آن جملرره

خرود   يهرا  يرفع گرفترار  يبرا وروند  ميآنجا به  خود يازهايزمان حاجات و ن

فاطمره   ،از صرالحان در خرواب   يکي شود. يب مشان مستجايکنند و دعا يدعا م

 يرا در حالت نماز خوانردن در اتراق واقرع در ضرلع جنروب      9دختر رسول خدا

کننرد.   يارت مر ير است که مرردم آن را ز  ين اتاق محليت کرد و ايارتگاه رؤيز

بنرا   يانبرار  گنبرد برزر  و مرتفرع و آب    ،در آن مشهدنيز از معاصران من  يکي

 2کرد.

 نمانده اس.   باق يارتگاه اثرين زيدر حال حاعر از ا

، باه   ه مشهور حنفا يو فق  ، صوف ق(  ه 9908 توفاي)م  نابلس  ن عرداهغنيهمچن

ن مقاام  يا ا هاشااره كارده اسا.  او درباار     3«كرَنَ»در شهر  9زهرا مقام حضرت فائمه

 نوشته اس.: 

 اسرت کره بره مقرام فاطمره زهررا       يمسجد کوچک [،مذکور ]نبک يدر روستا...
                                                 

 .12، ص 2؛ معجم البلدان، ج 22ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1
 .52و  51، صص 2، ج والجزيرةذکر امراء الشام  يف الخطيرةاالعالق . 2

 واقع است. و کنار جاده اين شهر به شهر حمص کيلومتري شمال دمشق 10در  . شهر نبک3
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م يبه آنجا رفتر  .شده استديده  در خواب جادر آن]ايشان[ را يز ؛شود يشناخته م

 1.مينموددعا  خداوندم و به درگاه يم و تبرک جستيارت کرديزو 

اماا    كارده، د يا بازد از شهر نرك يالديم 2443و  2441 يها دو بار در سالنگارنده  

  ه اس.ارتگاه نشدين زيافتن محل ايموفق به 

 

                                                 
 .201، ص 2، ج يالنابلس يبالد الشام ومصر والحجاز، عبدالغن رحلة يوالمجاز ف الحقيقة. 1
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 مهاش يبن يها هارتگايز: فصل سوم

ن يا شتر اي  بمنسوب اس. 9امرريم و بستگان پهاش  ارتگاه به بنيزتعدادي  هيدر سور

در  رب كشاور   ،«ئرئوس»و  «هيوذق»دو استان   و ساحل  ها در منائق كوهستان ارتگاهيز

باشد  گرچاه    منتسب م اريبه اعفر ئ  فراوانهاي  زيارتگاهان، ين ميه قرار دارد و از ايسور

 از نظر ،ن منائقيم در اهاش  از بن 9امرريكان پيگر نزديو د اريممكن اس. حضور اعفر ئ

آن اسا. كاه    ،كناد   ر ميرا تفسها  زيارتگاهن ينراشد، اما آنچه واود اشدن  اثرات   خيتار

ن يدارند و بناابرا  يا ژهيها اعتقاد و .ين شخصيكه به ااند  انين منائق از علويشتر ساكنان ايب

به آناان نسار.   ساخته و   نيارت از راه دور و توسل به آنان، قرور نماديادبود و زيبه قصد 

اد يا ن( يارتگاه نماديز« )هفيتشر»عنوان  ها با زيارتگاهگونه  نيآنها از اچرا كه بيشتر  ؛1اند داده

 ي، بارا هيساور   منطقه سااحل   و اهاه انيتواه اس. كه علودرخور ز ين نكته نيكنند  ا  م

اهمَلَاك اعفار   »باا ناام    يبرند و از و  فرشته( را به كار م« )كهمَلَا»ر يتعربيشتر  ارياعفر ئ

م در هاش  بن يها .يمنتسب به شخص يها ارتگاهين زيتر كنند  در ادامه به مهم  اد مي« ارياهط

  شود  اشاره م هيسور

 «تّلال» در شهر بدالمطلبع بن عباس بن مقثزيارتگاه  .1

 قارار دارد   شاهر دمشاق  شمال از  يلومتريك 94فاصله به  ،«اهتلّ»ن مزار در شهر يا

                                                 
ي ار، ش ماره    ، احمد خام ه «بررسي اجمالي مزارات فرق شيعه در شام»باره همچنين، ر.ک: هفت آسمان،  . در اين1

 .71و  71، صص 50
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اسا.    7نيامام حسا   و برادر رعاع 9امرريپ ي، پسر عموعرداهمطلب بن عراس بن قثم

، او پاس از حضارت    اس. كه به گفته كلرا   اهفضل هرابه بن. حارث هاله ام يمادر و

 بود  9امرر اسالميپ هاز صحاب آورد  قثم بن عراس بود كه اسالم  ن زنيجه، دوميخد

و او تا زمان كرد  شهر مكه  را واه دن به خالف.، قثميپس از رس 7 حضرت عل

بن  د بن عثمانيسع»، همراه با هي  ساس در زمان معاوبودن شهر يا  واه 7شهادت امام

در  در سامرقند  ياماروزه قرار و   1د يرف. و در آنجا به شاهادت رسا   به سمرقند «عفان

 شهرت دارد « شاهِ زنده»ل شده اس. كه به يترد  عيارتگاه وسي، به زازبكستان يامهور

در   ان قررساتان يا مكاه   وااود دارد براي او   ارتگاهيز زين در شهر تل ،ن حاليبا ا

شاناخته  « ميقُسَ يديس»ا ي« ميسَخ قُيش»به  محل  انوب شهر واق  شده اس. و نزد اهاه

 توفااي )م  رعا ن فُياسا ي، ن مازار اشااره كارده   يا كه باه ا   كس نيد نخستيشا  شود  م

 نوشته اس.: چنين اس. كه درباره آن  (ق   ه9415

 ياو را از صرحابه و برخر   ي، برخر تل يک روستاياهلل عنه( نزد ي)رض ميو قس.. .

آنجرا   ر او دردارند و قبر  ياعتقاد فراوان يه به وين ناحيا ي. اهالاند دانسته اياز اول

 2قرار دارد. يگنبد بزرگ در

را باه   آنارت كارده و  يا قرر را ز ني، اخود ياز سفرها  كيز در ين  نابلس  عرداهغن

منطقه به او گفته اس.   از اهاه  كيو در ادامه افزوده اس. كه نسر. داده،  عراس بن قثم

 ن نوشته اس.: ين مزار چنيا فياس.  او در توصعراس  بن عرداهلل بن نجا قرر قثميكه ا

م ترا بره   يگذشرت  آبپرر و  بخرش  فررح  يها ان آن باغياز آن دره سرسبز و از م... 

ح يتلفر  صرح   امرا  معروف است. ميخ قُسَيکه در آنجا به ش ميديرس يارتگاهيز

د يشرا امرا  .  اسرت...  هاشم بن عبدالمطلب بن عباس بن ند قثميگو ياست و م مآن قُثَ

                                                 
  ،2ير اع الم الن بالء، ج   ؛ س  712عب دالبر(، ص   ي )اب ن وسف بن عبداهلل القرطبياالصحاب،  معرفة يعاب فيالستا. 1

 .222و  220صص
 پ. 17، برگ نبذة لطيفة في المزارات الشريفة. 2
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به من خبر داد که او قرثم برن   ز ين ي. کسا باشديگر از اوليد يکينجا يمدفون در ا

 او يبررا اطرراف،   يروسرتاها  ي. اهرال برن عبراس  است، نره قرثم    عبداهلل بن عباس

 1کنند. يم ادي يو خوارق عادات فراوان يکرامات

اند كه در آن، نام صاحب مزار، قثم  ارتگاه اشاره كردهيدر ز يا رهيبه واود كت  برخ

ن يا به ا  تي، از شخص خيدر مناب  تار كه  حاهدر ؛2ذكر شده اس. بن عرداهلل بن عراسا

 امده اس. يان نينام سخن به م

متصل دو اتاق شامل نماي كل  آن و  ،ساخته شده  سنگ يهابلوكارتگاه از يز يبنا

 يهار اتااق دارا   از  رب به شرق اسا.   ،ك صحن كوچك در امتداد آنيگر و يكديبه 

 ، گنرد  ربا  گردنو   علع هدوازد ، گنرد شرق گردن  روشن اس.  به رنگ آب يگنرد

 يدياد  مانيوار سيد از صحن عرور كرد كه با ديورود به مزار با يبرا  اس. يا استوانه

 (20)تصوير  از قررستان ادا شده اس. 

 ،داخال آن كاه  اسا.    افته از سه ئااق سانگ  ي ليتشك  ، رواقصحن  عل   ربدر 

دو پنجاره ئاقادار، و كناار     ،ين وروديا ادو ئارف   قرار دارد مزار   اتاق شرق يورود

. شعر يبا سه ب  سنگ يا رهيكت ،يورودر سردر ك ئاقچه واود دارد  بي،  پنجره شماه

صااحب  ناام   در آن، اسا. و  ق   ه 9825مزار در سال  يبازساز انگريبكه شود  ديده م 

خورد كه   ئاقچه به چشم م يباو يگريد  ره سنگيكتاس.   آمده« قثام»صورت  به مزار

آمده اس.  « قُسَم»صورت  در آن، نام مدفون به اس. و. شعر در دو سطر يسه ب يحاو

  واود داردسطر  0در  يگريد  سنگ رهيكت زين رهين كتيا باوتر از

  و اناوب   دو پنجاره ئاقادار در دو عال  شاماه     ي  و داراينسرتا  وسا   اتاق شرق

 ،آن يشاود كاه بااو    مازار بااز ما     به اتاق  ربا  يآن در  اس.  در گوشه شمال  رب

ز يا و گنراد آن ن  ،تار از اتااق اول   كوچاك   در چهار سطر واود دارد  اتاق  رب يا رهيكت
                                                 

 .17بالد الشام ومصر والحجاز، ص  رحلة يوالمجاز ف الحقيقة. 1

 . http://www.altal.net/mamo/article.php?id=013ل، الت مدينة، موقع «التل يف العبادةاماکن ». 2
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باا ارتفاار حادود      ميقد  ك قرر سنگين اتاق، يان اياس.  م  تر از گنرد شرق كوچك

  ك عماماه سانگ  يا  ،آن يها ك از گوشهيهر يروكه واود دارد  نيك متر از كف زمي

 دارد  قرار

 قرار  ،ارتگااه يز نيا اممكن اسا.  احتمال داده اس.،   نابلس  ئور كه عرداهغن همان

 اسا.  منساوب شاده    به قثم بان عرااس  مرور زمان و صاهحان باشد كه به ا ياز اوه  كي

 ؛باشدواود آمده به   اسامتشابه  از ن مزار،يدر انتساب ا فيتحرممكن اس. همچنين 

در ذهان   ،اسام آن . معاروف باه   ين شخصي، مشهورتر دن هر اسميبا شنرا معموو  يز

 د گرد  م  مردم تداع

 «رداحهَق»در شهر  داق بن عبدالمطلبيَغزيارتگاه  .2

 94در  و هيااوذق يهاا  كاوه    ربا   منااه، در دا«ر اال بُ »كوهساتان    يروساتا 

داق بن يمنسوب به    ارتگاهين روستا زيدر اقرار دارد   «رداحهقَ»شرق شهر  يلومتريك

كاه  باشاد   ما   لبن فرزندان عرداهمطيتر از بزرگاو اس.   9امرريپ ي، عموعرداهمطلب 

باوده   « ممتّعه بن. عمرو بن ماهك بن مؤمّل خزاع»و نام مادرش « نوفل» يو  نام اصل

  بااق  ياز و  درگذشا. و نسال   اس.  او پنج سال پس از وفات پادرش عراداهمطلب  

 1اند نم

 محال اس. كاه در    تنومند و كهنساه بلوط ، در واق  درخ.داقيب به  وسمنمزار 

  اصال  دو تناه نياز كناار   قرار   (21)تصوير   شده اس.قسم. دو  ،نيش خود از زميرو

هااي   از سطح زمين ارتفار دارد  قرر با پارچاه متر  5/9حدود اس. و  درخ. قرار گرفته

 وااود دارد  دو عماماه  آن از هار سام.،   دو سار   يروو اس. سرزرنگ پوشيده شده 

  كوهساتان  يها سنگمتر از  5/9به ارتفار حدود  يواريگرداگرد درخ. د (27)تصوير 

باه   يگار يوار ديد زيآن نگرداگرد  را به واود آورده اس.   ط مربعيو محساخته شده، 
                                                 

 .252، ص 2انساب االشراف، ج . 1
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ك يهر يايزوا يرو  .متر اس 5وار كمتر از ين دو ديفاصله ب واود دارد و ن شكليهم

ن ينماد ،ارتگاه بدون شكين زيا خورد   به چشم م  كوچك  سنگ يها ليم وارها،ياز د

باه شامار    هي ارب ساور    مقدس در منطقاه كوهساتان    عيئر يها دهياز پد يا و نمونه

 د يآ  م

 قرداحهشهر نزديک  اريم در کوه جعفر طهاش يبنزيارتگاه  .3

  انوب شارق  يلومتريك 24، در فاصله حدود اريارتگاه در قله كوه اعفر ئين زيا

ن يا ارتفاار دارد، از بلنادتر  يا متر از ساطح در  9023ن كوه كه يقرار دارد  ا شهر قرداحه

 بار  يديب شاد ياس. و از سم. شرق، با شا  هيدر  رب سور هيكوهستان وذق يها قله

ناام  « اهشاعره  ارال »م ين كاوه در قاد  ياشراف دارد  ا ( )الگه رود عاص« اهغاب»الگه 

 1اسا.  يافته ر نام ييتغ ارير ئن مزار در آن، به كوه اعفيش ايدايپس از پگويا و  ،داشته

م وااود دارد كاه   هاشا   منساوب باه چناد تان از بنا      نيارتگاه پنج قرر نمااد يزاين در 

 اند از: عرارت

در  شيساران قار  و از  9امرر اساالم يا پ  گرام يعمو :بن عبدالمطلب الف( 

ا آمد  پاس از بعثا.   يبه دن ش از هجرت در مكهيپ 50در سال ايشان   . و اسالميااهل

و او را رفا.   شد، نزد ابواهل 9امرريمتعرض پ كه متواه شد ابواهل  ، زمان9امرريپ

 ناه يباه مد  ر مسالمانان يآورد  او به همراه سا ن حادثه آشكارا اسالميا  كتك زد و در پ

 بادر  در اناگ  بس.  حمزهبرادري  مانيحارثه پ دبنين او و زيب 9امرريپ 2هجرت كرد 

  اما سارانجام در  كش.مرارزه كرد و او را  عردشمس بنشرك. نمود و با 

 ،د  قاتال او يباه شاهادت رسا    حاد ان اناگ اُ ي، در ار ساهگ 51، در سن  ق  ه 8سال 

 بود  ر بن مطعمي الم ار «بن حرب  وحش»

                                                 
 .771، ص 1، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 1
 .171، ص 1االعالم، ج . 2
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وعده داده بود كه اگار    به وحش (انيهمسر ابوسف) عهيبن رباند هند بن.  گفته

)بارادر   بان احاش   و عراداهلل  او را آزاد خواهد كرد  حمزهبكشد، را  7 ا علي حمزه

باه خااك    حاد ك قرار در منطقاه اُ  ي( هر دو در 9امررياز همسران پ نب بن. احشيز

ز گازارد   بار او نماا   9بود كاه رساول خادا    حدد انگ اُين شهيسارده شدند  او نخست

بار آنهاا نمااز     9امرريا دادند و پ  قرار م گر را كنار انازه حمزهيد يساس انازه شهدا

 د  يبار رسهفتاد به  بر حمزه 9امرريپ يب تعداد نمازهاين ترتيخواند و بد  م

از املاه آنكاه    ؛شاده اسا.  نقال   ل حمازه يدر فضاا   ث فراوانياحاد 9امررياز پ

  «دادناد   دم كاه حمازه را  سال ما    يا مالئكاه را د »فرمود:  حدپس از انگ اُ 9شانيا

ار اوسا.، در آسامان   يقسم به آن كس كه اان من در اخت». شده اس.: يرواهمچنين 

 1 «اوس. و رسول ر خدايش ،بن عرداهمطلبنوشته شده اس. كه 

ـ    او 7 و بارادر حضارت علا    9امرريا پ يپسار عماو   :طالـب  يب( طالب بن اب

ناد كاه او   ا نماند  مورخان گفتاه  يبراا ياز و  اما نسل  بود ن فرزند ابوئاهبيتر بزرگ

در  يحضاور و   شرك. نمود  اهرته برخ اورد و همراه با مشركان در انگ بدرين اسالم

  اختالف واود دارد  برخ يزمان وفات و هاند  دربار اارار دانسته ين انگ را از رويا

  زگشا. و پاس از مادت كوتااه    با باه مكاه   اند كه او پاس از اناگ بادر    ن گفتهيچن

 2انه راه درگذش. يمن رف. و ميگر، او به سم. يد  درگذش.  اما به گفته برخ

باوده   ديا زياش ابو هي  كنپس از ئاهب ن فرزند ابوئاهبيدوم :طالب يل بن ابيج( عق

وااود    چهار ساال فاصاله سان    (ترش برادر كوچك) ان او و اعفريم  بر قوهاس.  بنا

  ده سال فاصاله سان   ،ك از فرزندان ابوئاهبيان هريگر، ميد  بر قوهبنا اما اس.  داشته

 اساالم  ،اب آنان بود  او در آ ازخ و انسيبه تار شين مردان قريداناتر ،ليعق 3اس. بوده 
                                                 

 .211 - 212، صص 1انساب االشراف، ج . 1

 .21و  22صص . همان، 2

 .72و  22 صص. همان، 3
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باه دسا.    و حاعار كردناد   او را به اارار در انگ بدر ،شيمشركان قر  اورد و حتين

پاس   ليا بازگش.  عق او را آزاد كرد و او به مكه ،ش عراسير گش.  عموياس مسلمانان

هجارت كارد و در دو  ازوه     ناه يباه مد  ق   ه 3آورد و در سال  ه اسالميرياز صلح حد

شاان را رهاا   يا  ، مادت 7 ز شرك. نمود  در زمان خالف. امام علين «نيحن»و  «تهمؤ»

خود را از دسا. داد و   ي نايعمر، ب يها ن ساليدر آخر ليوس.  عقيپ هيكرد و به معاو

 ناه ي  مديا قرر او در قررستان بق 1 از دنيا رف. نه منورهيدر مد ق   ه 14در سال سرانجام 

 اس. 

 7 حضارت علا    ، و بارادر گراما  ن فرزند ابوئاهاب يسوم :طالب يد( جعفر بن اب

ش از يپا   بود كاه حتا    ن كسانياز نخست و سال بزرگتر بودده  7 او از امام علاس. 

باه   در هجرت دوم مسالمانان  مان آورد  اعفريا «ارقم»در خانه  9امرريپدعوت آشكار 

و در آنجاا  كارد  ن هجارت  ين سرزميبه ا «سياسماء بن. عم»، همراه با همسرش حرشه

ز بازگشا.  پاس ا   ناه يباه مد  رريزمان با انگ خ هم ق   ه 7نكه در سال يماند؛ تا ا  باق

دانام كادام خرار      نم»د و گف.: ياو را در آ وش كش 9امرر اسالمي، پنهيبه مد شورود

 « ا آمدن اعفر؟ي رريشتر خوشحال كرد؟ فتح خيمرا ب

ش و باا  يهاا  و پس از قط  شدن دس.شرك. كرد  تهؤ زوه مدر ،  ق  ه 3در سال 

د  از يسال به شهادت رسا چهل كمتر از   سندر زخم برداشته بود، نود ش از يكه ب  نبد

، دو بال به او ده اعفريبر يها دس. ياا به خداوند: ». شده اس.يروا 9امرر اسالميپ

معاروف  « اريا ئ»به  در اسالم رو اعفر نيااز  «كند  عطا كرد كه با آن در بهش. پرواز م

در خلقا. و در   اعفار »درباره او گفته اس.:  9امررياند كه پ ن گفتهيشده اس.  همچن

، در «تاه ؤم»ك يا نزد «مازار » يامروزه در روساتا  يارتگاه ويز 2 «ه من اس.ي، شراخالق

 قرار دارد  ردنكشور اُ« كَرك»منطقه 
                                                 

 .121، ص 2االعالم، ج . 1

 .215، ص 1؛ االعالم، ج 22، ص 1انساب االشراف، ج ر.ک: . 2
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شود   ده نميم دهاش  ان بنيم ،ن ناميبه ا  تيشخص ، خيدر مناب  تار :کعبدالمل(  ه

د منظاور از  يد  شاا ندارنا   او ائالعات چنادان  هز درباريان و خادمان مزار نيمتوه  و حت

« ملاك » ري، از او با تعرهيسور  منائق ساحل  باشد كه اهاه اريعرداهملك،  الم اعفر ئ

 كنند   اد ميفرشته( )

 يهاا  .يشخص ني، از مشهورتر ق(  ه 9289توفاي)م «لهيمل بن معروف نُيخ خليش»

ساخته را  م در كوه اعفر ئيارهاش ، مزار بن  اساس خوابان در زمان خود، بريفرقه علو

بنا كند  او  يمزارخواهد تا برايش  م او از كه بيند  م را  ارياعفر ئ ،اس.  او در خواب

ن كوه از آن پس به كوه اعفر ياگويا  1كند  م بنا  «شعره»كوه  ارتگاه را در قلهين زيز اين

خ يفه شيئا ،«التينم»فه يخ ئايان مزار در حال حاعر از مشايمتوهشود   مشهور م  اريئ

از آن در  ي هاا  مازار، بخاش  موااود در    ره سانگ ياساس دو كتبر 2هستند  ،لهيل نميخل

 شده اس.  يبازساز ق   ه 9834و  9211 يها سال

چهاار اتااق اسا. كاه در      يرنگ بناا شاده و دارا  زرد يها ساختمان مزار از سنگ

 اناد    سنگ يها گر قرار داشته و مسقّف به ئاقيكدي، در امتداد  ا شماه   انوب يراستا

ها در آن  اتاق يواود دارد كه ورود  عرع و كم  اط ئوونيها، ح ن اتاقيسم. شرق ا

در وها     گرفتاه اسا.  اط قارار  يح  در عل  انوبنيز مزار   خارا يقرار دارد  ورود

وااود دارد    ا اناوب    شماه يدر راستا  ئوون  ارتگاه، ساهنيز يها سم.  رب اتاق

 (25)تصوير  گر اس. يكديدر امتداد   هش. گنرد شلجم يكه دارا

 ،بان عراداهمطلب  ن منسوب به يارتگاه، سه قرر نمادي( ز تاق اول )انوبدر ا

 ،ب از شمال به انوب قرار دارد  هر سه قرار ي، به ترتفرزندان ابوئاهباز  ليو عق ئاهب

رنگ سارز  يهاا  تر اسا. و باا پارچاه   ك ميش از يشكل و به ارتفار ب  و صندوق  سنگ

اتااق در   يانگر بناا يا واود دارد كاه ب   سنگ يا رهيده شده اس.  بر سردر اتاق، كتيپوش
                                                 

 .221ن وأنسابهم، محمد خونده، ص ييخ العلويتار. 1
 .222ص . همان، 2
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 :ن اس.يو متن آن چن  ق،  ه9211سال 

ر اوالدني وستًا وستنيتئسنة الف وما يف عيسی   يحباعالی   هللريالهلام احلق عبد املطص   قد عمم

.نيًا امجعريلزاهم اهلل خ   فالهض  لصساب ي  خصيم الشيارسعصی  صةيو  النممعر ع 
1
 

 مربا  اسا.،  باه شاكل   اتاق نخسا. قارار دارد و     در عل  شماهاتاق دوم كه در 

ل اسا.،  يمستطبه شكل در اتاق سوم، كه   رار داردق اريصندوق قرر منسوب به اعفر ئ

اما در سم.  رب اين اتاق دري به ساهن گنرددار عل   رب  خورد    به چشم نم يقرر

 شود  زيارتگاه باز م 

قارار  « عراداهملك »ن اتاق مزار(، صندوق قرر منسوب به يتر  در اتاق چهارم )شماه

ن اتاق در ساال  يا يواود دارد كه به بازساز  سنگ يا رهيز كتين اتاق نيدارد  بر سردر ا

 اس.:چنين اشاره دارد و متن آن  ق   ه9834

د بنةا  هةذا املقةام الشة قدسه اهلل   بن معرو ي  خصيدنا الشيما اسمل س یعص   يالشة فيرةلدم

.1308سنة  وأخکاه ألزل اهلل ثکاهبم م معرو يکام  سص
2
 

 و َکَسب هين الذقيب ،المطلببن عبد حمزةزيارتگاه  .4

باه   هيا ، سم. چپ اااده وذق 3«قسطل معاف»در منطقه   قله كوه ين مزار باويا

متصل   ارتگاه را به ااده اصليز ، ار نامناسريبس  قرار دارد  ااده فرع 4«سَبكَ»منطقه 
                                                 

 ، ]ساختمان مزار[ فرزندان بزرگوار عب دالمطلب النميلة، حبيب علي عيسي معروف 2177. ترجمه کتيبه: در سال 1

به همه آنها  تر بوده، انجام داده است. خداوند که پيش بنا کرد. پس اصل کار را آن را براساس نقشه شيخ خليل

 جزاي خير دهد.
 بنا ک رد، ش يخ کام ل س ليم     . ترجمه کتيبه: براساس همان چيزي که سرور ما شيخ خليل بن معروف قدسه اهلل2

.ق   ه2210به ايشان ج زاي خي ر ده د، س اختمان اي ن م زار ش ريف را در س ال         معروف و برادرانش، خداوند

 بازسازي کردند.
جنوب ش هرک   يلومتريک 21و  هيالذقشهر  يشمال شرق يلومتريک 25است واقع در  يشهرک« قسطل معاف». 3

 .577، ص 2ي، جالسور يللقطر العرب يکسب. ر.ک: المعجم الجغراف
ز و ا هين نق اط س ور  يب اتر ي، از زهي  ک م رز ترک ي  و نزد هي  ش مال الذق  يلومتريک 70، واقع در «کسب»شهرک . 4

 د.يآ يبه شمار م هيمنطقه الذق يعيطب يها ن گردشگاهيتر مهم
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  از ااده اصال  ،م ساع.يبه مدت ن، ي سرباو  و ئ يرو ادهيبا پتوان  م سازد  اهرته   م

 ي راا يار زيبسا   عا يانداز ئر كه مزار در آنجا واق  شده، چشم يا نقطه د  يارتگاه رسيبه ز

 يهاا  و انگال « اَقارَر » يها كوه، ترانهيمد يايل درياز قر  و از آنجا منائق دوردستدارد 

 شود  ديده م « فُرُنلُق» يرايز

ار باه ماز    ب اس.، اما نزد اهاهوسمن 9امرريپ يارتگاه به حمزه عموين زياگرچه 

از آن اس. كاه در منطقاه     ن مسهله ناشيشود  ا  شناخته م امرر(يپ  حمزه« )حمزه  اهنر»

افا.  ي  امرران اهها يا منسوب باه پ   فراوان يهاارتگاهي(، زنيو فلسط ، هرنانهي)سور شام

كاه   يگار يد يهاا  ارتگااه ياز ز ياريبسا  يامرر را بارا يا ر پيمردم تعررو  از اينشود و   م

ا و يا اوه يهاا  زيارتگاهممكن اس. حال آنكه برند؛   س.، به كار ميامرران نيب به پوسمن

 1باشد ان صاهح

  ارتفاع كم گنرد يداراشده، و  ليتشكمرب  به شكل  يا ساده از اتاق ،ارتگاه حمزهيز

 يقرار نياز  ان اتااق  يا مباشاد و   م  يك ورودي ،آن  در عل  انوب (21)تصوير   اس.

 (23)تصوير  ده شده اس. ينامنظم پوش يا وهيشبه  ،رنگسرز يها با پارچهبراسته 

 طيالبس و رأس هين الذقيب ،اريجعفر طزيارتگاه  .5

، در  ارب  «طياهرس رأس»منطقه  به هيوذق هدر سم. چپ ااد ين مزار بر قله بلنديا

 سازد  مرترط م  به ااده اصل آن را  مناسر ااده آسفاه.  معاف قرار دارد منطقه قسطل

ائاراف   شتر منائقيب د يتوان به آن رس  م زين  از ااده اصل يرو هاديقه پيبا ده دق اهرته و

مازار   اسا.   ي راا يزار يبسا   عيانداز ئر چشم يداراكاج و  يها ده از انگليپوش ،مزار

 شود  ديده م ن نقطه يز از هميحمزه ن

اسا.  شده  ليتشك يا كره مين يگنردمرب  و كوچك  به شكل  از اتاق ارتگاهيز يبنا

 (84)تصاوير   را پش. سر گذاش.   شكل بزرگ ليد اتاق مستطيد به آن باورو يكه برا
                                                 

 شود. يشناخته م «ليهاب يالنب»، به مزار دمشق يکيدر نزد فرزند آدم ،ليمثال مزار منسوب به هاب. براي 1
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نياز  ان اتاق يده شده اس.  ميد پوشيمرمر سف يها، با سنگرونيباتاق مزار از  يوارهايد

 ده شده اس. ينامنظم پوش صورت سرزرنگ به يها با پارچه براسته يقرر

 «تايفصا»در شهر  اريجعفر طزيارتگاه . 6

واق   «تايصاف»از شهر  يلومتريك كي، در فاصله «عهر اهعامودا» يروستاابتداي ن مزار يا

بنادر و شاهر مهام     ،«ئرئاوس »اس. كه از شهر  ي رايشهر كوچك و ز تاياس.  صافشده 

شاهرت  م آن يعظا   به برج سنگ ،ن شهرياحدود س  كيلومتر فاصله دارد   ،هيسور  ساحل

  اس.  ريصل يها انگ هدور يها از قلعه  كيمانده يباق، و متر 23برج ارتفار  دارد 

ل يمستطبه شكل   عياس. كه از اتاق وس يدياد ي، بنااريساختمان مزار اعفر ئ

 (82)تصاوير   اسا.  تشاكيل شاده     با گردن هش. عالع  يا كره مينگ نرديو گنرد سف

متار وااود دارد كاه     5/9با ارتفار حدود  ،ده شده از سنگ مرمريپوش يقرر ،داخل اتاق

بنا قرار   خورد  بر سردر مزار كه در عل  شماه  به چشم م ق   ه 9091خ يآن تار يرو

  «اريةدنا املص  لعهر الطيهة سية ة ارشالهاس»سنگ نوشته شده اس.:  ين عرارت رويدارد، ا

رسااند كاه    ما  ره به كار رفته، ين كتين( كه در ايمزار نماد« )فهيتشر»ر يتعر (88)تصوير 

 زيارتگاه اعتقاد دارند ن ين بودن اينماد هب ،منطقه  اهاه

 «تايصاف»و  «طرطوس»ن يب ،اريجعفر طزيارتگاه  .7

ك يا ، نزدتايا صااف   ئرئاوس  هاز اااد   فاصله كما  با ،ك تاهي يباوزيارتگاه ن يا

ارد كه واود د  فراوان يها قرار دارد  در مجاورت مزار، درخ.« اهمعزه » يروستا

شاده  ساخته   مانيس يها د و از بلوكيادزيارتگاه، اند  ساختمان  دهيسطح تاه را پوشان

باا گاردن    يا كاره  ميرنگ و نا ديگنراد ساف   يمرب  و دارابه شكل مزار   اس.  اتاق اصل

 (89اس.  )تصوير   هش. علع

باه چشام    يديا اد  سانگ  راه يآن قرار دارد، كت  بر سردر مزار، كه در عل  شماه
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 يهاا  با پارچه يا ان اتاق، قرر براستهي. شعر اس.  ميخورد كه متن آن شامل چند ب  م

گوياا باراي   ز وااود دارد كاه   يا ن يگار يده شده اس.  كنار مزار، اتااق د يرنگ پوشسرز

  م در مناائق سااحل  هاشا   بنا هاي  زيارتگاهر يمانند ساهآشازخانه زائران كاربرد دارد  

 ن به شمار آورد ينماداين زيارتگاه را نيز بايد ، هيسور

 هرّقاستان در  رنَخکوه َم در اريجعفر طزيارتگاه  .8

و  ،هشهر رقّ  شمال شرق يلومتريك 24حدود  ،« منخر  رب»كوه  يباوزيارتگاه ن يا

« منخار »به نام   دو كوه آتشفشان ،هقرار دارد  در شرق رقّ «كرامه»منطقه   در شمال  رب

كاوه   1شاود    شناخته م  و شرق  منخر  رب يها منطقه به كوه  واود دارد كه نزد اهاه

و چناد قلاه و تااه ناه     ،  يوس  اس. كه دهانه آتشفشان  ، آتشفشان خاموش منخر  رب

اناوب   يها از كوه  كي، بر قله نيز اريمزار اعفر ئدهانه دارد  چندان مرتف  در انوب 

قاه  يدق 24  را يبه مادت تقر  ينورددن به آن كوهيو تنها راه رسباشد  م دهانه آتشفشان 

 (80)تصوير  اس. 

دربااره زماان   نياز    و ائالعاات اسا.  ن مازار نشاده   يبه ا يا ، اشاره خيدر مناب  تار

در  يا اناه يعام يهاا و باورهاا   منطقاه، داساتان    ان اهااه يس.  اما ميش آن در دس. نيدايپ

را  اريا ار دور، كروترها قرر اعفر ئيبس يها در زمانگويند  م از امله  ؛باره واود دارد نيا

، تهؤدر انگ م اريگر، پس از شهادت اعفر ئيد ياساس باوربر 2نجا آوردند يبا خود به ا

نگارنده ن يهمچن 3آمد  نكه بر كوه منخر فرويتا ا ،كرد م ها در آسمان پرواز  اسد او مدت

را بار خاود قراول      چ سااختمان يها  اريا اعفار ئ  قرركه ده اس. يشن  اهاه  از زبان برخ
                                                 

الظ واهر  » ر.ک:ب اره،   ي ن ق رار دارد. در ا  ياز ش رق منخ ر غرب     يلومتريک 20در فاصله حدود  يکوه منخر شرق. 1
« الرق ة »ت يس ا  ، وب17/21/1001 ،محم د الع زو   ،«: المن اخر انموذج اً  والرق ة  رةي  منطق ة الجز  يف البرکانية

(eRaqqa )http://www.esyria.sy/eraqqa 
 .«: المناخر انموذجًاالبرکانية في منطقة الجزيرة والرقةالظواهر ». 2
 روزنام   ه الف   رات،  س   ايت وب، 1/7/1007، يدي   ، محم   د جاس   م الحم «المن   اخر! يال که   ف ف    ». 3

http://furat.alwehda.gov.sy/_kuttab_a.asp?FileName=107270643820070708164433 
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 اس. گشته خود خراب  ساخته شده، خودبه يا گنرديآن بنا  يكند و هرگاه رو  نم

 ل شده اس. كهيتشك  و آتشفشان  كوهستان  عيئر يها سنگتعدادي مزار از اين 

  د آوردهيا پد باه ذوزنقاه   كينزد  شكل هبرا  يده شده و قرريهم چ يئور نامنظم رو به

 يهاا  مربا  وااود دارد كاه از سانگ    به شكل   ارتفاع وار كميز ديگرداگرد قرر ن اس. 

بزرگ قرار داده شده اسا. كاه     ك قطعه آهني ،جاد شده اس.  بر سر قرريا  كوهستان

 (85)تصوير  كوه باشد  ي. مزار از پايموقعبراي نشان دادن د كاربرد آن، يشا

 «باب» در شهر طالب يل بن ابيعقزيارتگاه  .9

كناار شاهر    ،يتااه بلناد   يشود، بااو   شناخته م« ليخ عقيش»كه به نام زيارتگاه ن يا

ه اس.  شاهر  افتيل شهرت يخ عقيبه نام ش ،واود مزاراين تاه به عل.   قرار دارد« باب»

ن يمركز ا  شمال شرق يلومتريك 83، و در فاصله هيدر شمال سور ،باب در استان حلب

 اس. شده شهر حلب واق    عنياستان، 

، 7 و برادر امام عل 9امرريپ يعموئاهب، پسر  ل بن ابينامه عق  تر به زندگ شيپ

ن يا باا ا اماا  درگذشا.    منوره نهيدر مد ق   ه 14ان شد كه او در سال يد و بيرداشاره گ

 782)متوفااي   « وبيا يابواهفدا»واود دارد  به نام ايشان  يز مزارين منطقه نيدر ا ،حال

ارتگاه اشاره كرده اسا.  او  ين زيدر كتاب خود به ا، «حماه»مورخ و حاكم شهر   ق(،  ه

اسا. كاه     ارتگاهيز ،خارج آن»نوشته اس.:  ،ديگو  كه از شهر باب سخن م ي در اا

 1« واود دارد ئاهب  ل بن ابيقرر عق ،در آن

اهرتاه او   اشاره كرده اس.  شهر بابدر   ارتگاهيبه واود ز ميعد ابن ،يتر از و شيپ

. مازار  يا منطراق بار موقع   ،آن ي اي. اغرافياما موقعنررده اس.  از صاحب مزار نام  

 ن اس.:يمزار چن هف او دربارياس.  توص ليعق  كنون

 يارتگراه يشود، ز يشناخته م «مريتَ»در غرب باب، که به کوه  در کوه باب بزاعا
                                                 

 .177(، ص يوبيا يل بن محمد )ابوالفداين اسماعيم البلدان، عمادالديتقو. 1
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کننرد و بردان    يارت مر يباب[ آن را ز يمشرف بر شهر باب وجود دارد که ]اهال

ن ير از ا ياريبس ،1سانيند که همه ساله در روز پنجم نيگو ميند و يجو يتبرک م

 از ياديها تعداد ز شوند. در قبرستان يدر آن جمع م ه کبکيشب ،سرخ واناتيح

کننرد. سرپس    يارتگاه را پر مر يرامون زين پيشتر زميکه ب ييآنها وجود دارد تا جا

 2ماند. ينم يباق يزي، چيشوند و جز اندک ياز اطراف آن پراکنده م

 يهاا  خانهنيز كه ائراف آن را گرفته اس. قرار  يداخل مسجداين زيارتگاه امروزه 

ز ين يدياما بخش اد  اس.  ميقد ،مسجد  احائه كرده اس.  ساختمان اصل  مسكون

در   در شامال، و شرساتان    شامل صحن كاوچك  ،مسجد يبه آن افزوده شده اس.  بنا

كاه  جاد شاده اسا.   يكنار آن ا ،از سم. انوبنيز  يديشرستان اد  اهرته انوب اس.

 (81)تصوير   شود  د مسجد را شامل ميبخش اد

ب وااود دارد كاه   شمال و  ر ،از سه سم. شرق ي ها ائراف صحن مسجد، رواق

ها در  ن رواقياز ا ي ها اما بخش  ل شده اس.يض تشكيعر  از دو ئاق سنگ ،هر رواق

و   ميقاد  يدو ورود يدارا ،داده اسا.  مساجد   ير كااربر يير بسته شده و تغياخ هدور

  ميمسجد قرار دارد و باه شرساتان قاد     در عل  شرق ، ميقد يد اس. كه ورودياد

د بااز  يا آن قارار دارد و باه شرساتان اد     د در عل   ربا يدا يشود  اما ورود  باز م

 خورد   مسجد به چشم م  گوشه شمال شرقز، ين  ارتفاع كمگِرد  هشود  منار  م

باه    حيعار  ،دو اتاق واود دارد كه در هر اتااق  ،مسجد  ميدر  رب شرستان قد

  وار اناوب يا باه د كه قرار دارد   اتاق شماه در ئاهب  ل بن ابيخورد  مزار عق  چشم م

ك حفاا   ي يده شده و دارايپوشان  رنگسرز يها سطح آن با پارچهو اس. متصل اتاق 

 (87  )تصوير زان اس.يآن از سقف آو يز الوين  رنگپرده سرز  اس.  چوب

رد كاه نازد   وااود دا  7امرريل پيمنسوب به حضرت حزق يمزار ، در اتاق انوب
                                                 

 .يالديم ميل تقويو مطابق ماه آور يم رومين ماه از تقويچهارم. 1
 .277، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 2
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متصال   اتاق  وار عل  شماهيبه دز ين مزار نيشود  ا  شناخته م« ليعسق  اهنر»به  ، اهاه

ده شاده و پارده   يرنگ پوشانسرز يها ، سطح آن با پارچهليخ عقيكه همانند قرر ش اس.

گر قارار  يكاد يكنار  ،دو قرر نيب اين ترتيزان اس.  بديآن از سقف آو يالو  رنگسرز

محاراب   يدارا ليا اناد  اتااق مازار حزق    وار دو اتاق از هم اادا شاده  ياما با د  اند گرفته

 ين دارايخاورد  همچنا    دو ئاقچه كوچك به چشام ما   ،ئرف آن واس. كه د يا ساده

)تصوير  شود  نيز ديده م رون مسجد يبسم.  رب  اس. كه از   كوچك يا كره ميگنرد ن

ن يا ا يانگر بنايدر سه سطر واود دارد كه ب  سنگ يا رهيكت ،ن اتاقيا يورود يباو (83

 اس.:و متن آن چنين باشد  م  ق   ه 9431مزار در سال 

 ه سبحانهي إلريأنشأ هذا املبان املبار  الهق .0

 البرام املکاه فلر جسبار بن عبداهلل اابع حرضة .7

 . وألفنياسعة وثامن سنة يافند ىمکالنا مصطه .2

 ر دمشقيالصغ قبرستان باب در اريقبر منسوب به عبداهلل بن جعفر ط .11

در   داخال آرامگااه   ،9امرر اساالم يا مؤذن پ ، در مجاورت قرر بالل حرشقرري 

حضارت   ، همسار باه عراداهلل بان اعفار    كاه  قرار دارد  ر شهر دمشقياهصغ قررستان باب

  بارادر گراما   ،اريا ب به ئئاهب، ملق  بن اب شود  پدرش اعفر  نسر. داده م 3نبيز

 بود كه در حرشاه   ن مسلمانياس.  او نخست سيو مادرش اسماء بن. عم، 7 امام عل

 بازگش.   نهيبه مد ئاهب  بهمراه با پدرش اعفر بن ا ق   ه 7ا آمد  در سال يبه دن

ن از صحابه آن حضارت باه   يبنابرااس.  . كرده يث روايحد 9او از رسول خدا

و باا   يااز باا و   9امرريا . شده اس. كه پيروا 7از امام اعفر صادق 1د يآ  شمار م

عرداهلل بن  2ع. ننمود يب يگري، با كودك د7نيو امام حس 7امام حسن ،ن خوديسرط
                                                 

 .217. االستيعاب في معرفة االصحاب، ص 1
 .271، ص يرازيخان الش يد علي، السعةالرفيعة في طبقات الشيالدرجات . 2
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در  ي، روز . شده اسا. كاه در كاودك   يبه اود و بخشش شهرت داش. و روا اعفر

ا يخادا : »ش دعاا كارد  ياز كنار او گذش. و بارا  9امرريكرد، پ  م يكه با خاك باز  حاه

 1 «تجارت او را پربرك. قرار ده

در  ق   ه 14ا يا  34، در ساال   سااهگ  14ياا   34، او در سن  خياساس مناب  تاربر

او كناار قرار    قرار  2بر انازه او نماز خواند  ابان بن عثمان بن عفاناز دنيا رف. و  نهيمد

 يز قرار ين رياهصغ ن حال در بابياس.  اما با ا نهي  مديدر قررستان بق ئاهب  ل بن ابيعق

 آن قائل شد  يبرا يتوان صح. و اعترار  منسوب اس. كه نم يبه و

از عراداهلل بان    يا مازار يدر گذشته به واود قرر سان و اهانگردان ينو خيشتر تاريب

ن مزار اشاره يكه به ا  كسنخستين رسد   اند  به نظر م اشاره نكرده رياهصغ در باب اعفر

نسر. داده اسا.    ،پدر عرداهلل ،ارياس. كه اهرته آن را به اعفر ئ « ن فُرعياسي»كرده، 

اسا. كاه     ك قرر بالل حرشينزد يدر قررستان مذكور، قرر»باره نوشته اس.:  نياو در ا

 3 «اس. اريند قرر اعفر ئيگو  گنرد، و از شكوه و االل برخوردار اس. و م يدارا

وااود دارد كاه    ياز قرن هفاتم هجار    ميقد يا رهيقرر، كت ياس. كه روگفتن  

راه، صااحب قرار،    ين كتيا ن كرد  در اييدر آن را تع  توان مدفون واقع  م آن اساسبر

شاده    معرفا  دمشق ي، از علما« اهلل شافعبن   ل بن عليبن عق  ن علياءاهديع»

باوده و   دمشق مسجد اُمويدر  7نياهعابد نيامام اماع. مقام امام ز  اس. كه مدت

كاه  اسا.   ناپاذيري انكارره مادرك  ين كتيدرگذشته اس.  واود ا ق   ه 149در سال 

، باه عراداهلل بان     ل ناامعلوم ينامشخر و به دو  خين قرر، در دوره تاريارساند  م 

ماتن كامال    (04)تصاوير   نسر. داده شاده اسا.    اريش از آن به اعفر ئيو پ، اعفر

 ن اس.:يچندر هف. سطر ره يكت
                                                 

 .251و  257ص ص، 2ر اعالم النبالء، ج ي؛ س170و  121ص ص، 17دمشق، ج  مدينةخ يتار. 1
الطال ب   عم دة ؛ 117 - 115، ص ص  17نة دمشق، ج يخ مديتار؛ 217االصحاب، ص  معرفة. ر.ک: االستيعاب في 2

 .21(، ص عنبة)ابن  يطالب، احمد بن عل يانساب آل اب يف

 پ.12برگ ، نبذة لطيفة في المزارات الشريفة. 3
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 م ال اله اال اهلل وحممديحاهلل الرمحن الربسم . 0

 1(کَ  امل   ةه ق  ذائَ  هملک ن      که ) رسکل اهلل. 7
  يهذا قرب الش

   االسرامين جيا  الدياالمام العامل الزاهد ض. 2

 بن هبة اهلل   بن ع يبن عق احلسن ع  اي. 1

 اکيف نين العابديامام مشسد ز يالشافع. 5

  من رل نيصة اجلمعة بعد ان صرام املغرب لستم بقيل. 6

 ان اکيفإلی  ة وما زال ذاکرًا هللئو ستام ىسنة احد. 2

واود  به خط كوف از قرن پنجم هجري  سنگ قرر ديگري ،اهرته در ديوار مجاور قرر

 ق(، از   ه 058ا   871« )عقيل بان زياد شاهرزوري   ابوبكر محمد بن »متعلق به  دارد كه

ماتن   2بوده اسا.   اهصغير در باب اس. و مدفنش در مجاورت قرر بالل .سن اهلاعالم 

 كامل اين سنگ قرر به شرح زير اس.:

قاضی االمام ابی ببر حممد بن عقي  بن زيد وحده ال اله اال اهلل بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا قرب ال

ة ثصث ومخسةني واربعامئةاالولی سنة  رضی اهلل عنه اکفی ليصة اخلميمل االول من مجادی الشسرزوری

 رمحه اهلل ورحم من ارحم عصيه.

 (09)تصوير  مقرره واق  اس.  ، در گوشه انوب شرققرر منسوب به عرداهلل بن اعفر

اسا. و    ميار قاد يبس ،رياهصغ در باب مقرره بالل 3قرار دارد   قرر بالل حرش و كنار آن
                                                 

 (.215. )آل عمران: 1

 .117-112، صص 52بنگريد: تاريخ مدينة دمشق، ج  شهرزوري. درباره ابوبكر  2
ش ود، ي ار مش هور و م ؤذن      نيز خوانده مي که گاهي با انتساب وي به مادر ، بالل بن حمامه بالل بن ِرباح حبشي. 3

ت اريخ  است. او يکي از نخستين مسلمانان و از کساني بود که مشرکان او را شکنجه کردند. ر.ک:  9پيامبر اسالم

 روايت ش ده ک ه ب الل    7از امام جعفر صادق. 227، ص 2؛ سير اعالم النبالء، ج 211، ص 20دمشق، ج  مدينة

گيرد؛ زيرا او نخستين کسي ب ود ک ه اذان گف ت.     اولين کسي است که براي ورود به بهشت ]از ديگران[ پيشي مي

هجرت ک رد و در   به شام 9او پس از وفات رسول خدا. 702، ص 2، السيد محسن االمين، ج الشيعةاعيان ر.ک: 

؛ 11االص حاب، ص   معرف ة االس تيعاب ف ي   درگذش ت. ر.ک:   .ق در دمش ق   ه 12يا  21.ق و به قولي   ه 10سال 

در جن وب   مورخان در محل دفن وي اختالف نظر دارن د. برخ ي آن را ش هر داَري ا    . 702، ص 2، ج الشيعةاعيان 

 حم ل ک رده    اند جن ازه او را ب ه دمش ق    اند. برخي نيز گفته جايي که محل سکونت وي بوده، دانسته دمشق،
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موااود در   يهاا  راه يكت اند  با استناد باه  اد كردهيرا  همه مورخان و اهانگردان از آن يتقر

شاده اسا.     يبازسااز  ق   ه 9231 و 9203، 9447، 125 يهاا  آن در ساال  يمقرره، بنا

  اوقاف اسالم هو به دنرال آن، ادار ،شده يسوز دچار آتش ق   ه 9819ن در سال يهمچن

 1كرده اس.  يآن را بازساز يبنا هيسور

د( سااخته شاده   ياه و سفيبه دو رنگ متناوب )س  سنگ يها از بلوك ارتگاه بالليز

 ، بخاش  ربا   :و از داخل شامل دو بخش اس.شكل، را  مرب  يبنا تقرنماي كل  اس.  

مازار   يورود ،آن  اس. كه در عل  شاماه   ا انوب   شماه يدر راستا  عرع اتاق كم

اسااس آن،  د دارد كاه بر وااو   سانگ  يا راه يكت ،بر ساردر مازار   (81)تصوير  قرار دارد 

شاده اسا.     يبازسااز  ق   ه 9203ساختمان مزار به مدت هف. روز در ذواهحجه سال 

مزار قرار دارد كه بر ساردر آن    بخش شرق ي، در سم. چپ، ورودين وروديداخل ا

 يپنج سطر اسا. كاه حااو   و داراي   ميره اول، قديواود دارد  كت  ره سنگيز سه كتين

 ق   ه 125ارتگااه در ساال   يز يبناا  يانگر بازسااز يا و ب ،ز باالل ا ينامه مختصر  زندگ

 ن اس.:يمتن آن چنباشد كه  م 

2(کن  صه العامَ   َ عم  ي  صهذا ف     َ ملََ ) ميبسم اهلل الرمحن الرح. 0
 هذا قرب برال بن ربان 

 نيد املرسصي وسينيوسصم خاام النب هياهلل عصصصی  رسکل اهلل مؤذن. 7

 نيسنة عرش يف برال اکيف هة رسکل اهللي  خصيببر الصد اي مکىلوهک . 2
                                                                                                                   

  هرح ال   ب ه . 210 - 277، صص 20دمشق، ج  مدينةتاريخ اند. ر.ک:  ر به خاک سپردهالصغي در قبرستان بابو

؛ االستيعاب 217، ص 7ر.ک: الطبقات الکبري، ج دمشق قرار دارد.  الصغير ابقول مشهور آن است که قبر وي در ب

ب اره دي دگاه منحص ر ب ه      نيز در اي ن  کثير دمشقي ابن. 702، ص 2، جالشيعة؛ اعيان 11االصحاب، ص  معرفةفي 

ر در واقع، قبر ب الل  الصغي است و قبر منسوب به بالل در قبرستان باب« ريادا»در  فردي دارد. به عقيده او قبر بالل

 بود که عبدالملک بن م روان  موي.ق( است. او والي و قاضي دمشق از سوي خلفاي ُا  ه 12)متوفاي  الدرداء بن ابيا

. 220، ص 1، ج البداي ة والنهاي ة  را ب ه ج ايش گماش ت. ر.ک:     او را از سمت خود برکنار کرد و ابوادريس خوالني

« داري ا »در  منسوب است و قبر منسوب به بالل به بالل و ترکيه ردن، ُاگفتني است که قبور ديگري نيز در سوريه

 اين شهر باقي مانده است.« ابومسلم خوالني»نيز تا به امروز در قبرستان 
 .115، ص رها الجماليةاالضرحة وعناصذوات  دات دمشقّيمش. 1

 (.72. )صافات: 2
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 هذه الرتبة  سنة ودفن يفني مکاه کان بعض وستنية وکان مکلده لصرشاة وحيمن اهلعرة النبک. 1

د هذا املبان يف وکان اسم ام برال. 5 دم .ةئن وستاميسنة مخمل وعرش محامة رمحسم اهلل وله
1
 

ارتگاه در ساال  يز يره اول قرار دارند، بنايكت يدوم و سوم كه باو يها رهياساس كتبر

 يبازسااز  مان پاشايبه دس. سل ق   ه 9231آ ا، و در سال  به دس. عثمان ق   ه 9447

 شده اس. 

باا   يا كاره  مينا  يآن گنراد  يل اس. كاه رو يمستطبه شكل   اتاق ،بنا  بخش شرق

، محاراب  مزار، كنار قرر عرداهلل بن اعفر  قرار دارد  در عل  انوب  گردن دوازده علع

ن يا ان ايا مشاد   با ما   ي راا يز  سانگ   نات هندسييتز ،آن يواود دارد كه باو يا ساده

در مادح   از باالل  ي. شاعر يا بدر آن،  خاورد كاه    به چشم مسنگ   يا رهينات، كتييتز

نيز آن را تراماه عربا  كارده، نوشاته      حسان بن ثاب.كه خود  يبه زبان پدر 9امرريپ

 اس.:چنين ره ين كتيامتن اس.  شده 

 .«مندره يکر يکرا  اره بره کنبره: »دنا براليقال س

 دنا حسان بن ثابتيس فأعربه الصحاي

.«رضب امل  ينا يفانام ب  ف کر آفاقنا ذه  اذا املبارم يف»
2
 

  صاندوق چاوب  نيز آن  يارد و روقرار د ر گنرد و كنار قرر عرداهلل بن اعفريز قرر بالل

 يا رهيقرر، كت  ده شده اس.  در عل   ربيرنگ پوشسرز يها واود دارد كه با پارچه  بزرگ

ن يچنا در چهاار ساطر   واود دارد كاه ماتن آن    ياز قرن پنجم هجر  به خط كوف  خيتار

 « عنه ه ور يعص اهللصصی  م هذا قرب برال ابن محامة مؤذن رسکل اهلليبسم اهلل الرمحن الرح» اس.:

                                                 
اين قبر بالل ب ن  «. بايد براي مانند اين، عمل کنند کنندگان پس عمل». ترجمه کتيبه: بسم اهلل الرحمن الرحيم. 1

، و مهتر رسوالن است. او غالم ابوبکر صديق بر او باد، خاتم پيامبران ، مؤذن رسول خدا، درود و سالم خدارباح

به دنيا آمد و به هنگام مرگ شصت  شراةدر سال بيست هجري وفات کرد. او در  جانشين رسول خدا بود. بالل

ايشان را بيامرزد. اين  بود. خدا ، حمامهو اندي سال داشت و در اين مقبره به خاک سپرده شد. اسم مادر بالل

 بازسازي شد. 715مکان در سال 
 زنند.  هاي نيکو در سراسر جهان ذکر شوند، براي همه آنها تو را مثال مي . ترجمه بيت عربي: اگر خصلت2
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ن مقرره واود دارد كه قرر محماد  يز در اين يگري، قرور دو عرداهلل بر قرر باللافزون 

در  ان دمشاق ياز واه  ق(  ه 9891 توفاي)م و ناظم پاشا  ق(  ه 9847 توفاي)م ف پاشاينظ

 ، از آن امله اس.  اواخر دوره عثمان

 «حمص»در شهر  اريفرزندان جعفر طزيارتگاه  .11

 يهاا از محلاه ، بيمحله باب اهادر   ، در انوب شرقدر شهر حمرزيارتگاه ن يا

از آن « اريا قراور اوود اعفار ئ  »ر ياز مورخان با تعر ين شهر قرار دارد  شماريا  خيتار

 2اد كارده اسا.   يا ن مزار ي، از اارير دو فرزند اعفر ئيز با تعرين  حنرل ابن 1اند  اد كردهي

و  «عراداهلل »در آن را دفان شادگان   ارت كارده، ناام   ين مزار را زيكه ا  نابلس  رداهغنع

موااود   ياماا اماروزه در تابلوهاا    3ذكر كرده اس.  اريفرزندان اعفر ئ ،«عرداهرحمان»

گوياا عرياداهلل    (08)تصوير   ذكر شده اس. «داهلليعر»و  «عرداهلل»آنها   داخل مزار، اسام

 فرزندي به نام عريداهلل ذكار نشاده   در مناب  انساب براي اعفر ئيارصحيح نراشد؛ زيرا 

 اس. 

، تعداد فرزندان اعفر را هش. تان باه اساام :    (ق   ه 323 توفايم) ابهابن عنرة نسّ

عراداهلل اوصاغر و عراداهلل     داهلل، عون، محمد اوكرر، محمد اوصاغر، حمياد، حساين،   عر

اين احتمال كه دفان   4بوده اس.  داند كه مادرشان اسماء دختر عميس خثعم  م  اوكرر

 نيس. دور از ذهن باشد،  عرداهلل اكرر و اصغردو  ه،در اين بقعشدگان 

دار  گنرد آن از داخل ترك و،  ا مملوكي  وبيا هو از دور  مي، قدزيارتگاهه ياوه يبنا

اتااق  كاه   يا گوناه  اسا.؛ باه  شاده   سااخته  ،مزار كنار يمسجد معاصر، هاس.  در دور

ن يا ا (02)تصوير  اس.  آن قرار گرفته  ه انوب شرقيزاوداخل مسجد و در ، زيارتگاه
                                                 

 .202، ص 1؛ معجم البلدان، ج 1ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 1

 .2022، ص 2(، ج يالحنبل ي )ابنم الحلبيان حلب، محمد بن ابراهيخ اعيتار يلحبب فا. 2
 .227، ص 2رحلة بالد الشام ومصر والحجاز، ج  يقة والمجاز فيالحق. 3
 .27طالب، ص  الطالب في أنساب آل ابي عمدة. 4
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س.  ين  تواهدرخور  يمعمار يها  ژگينات و وييتز يداراو  اس.ار ساده يمسجد بس

  ن صاحن كاوچك  آ يو بارا  افتاه يتوسعه مسجد از سم. شمال  زير نيك دهه اخيدر 

از دو سام.   ،  در مجاورت مساجد داردقرار  ي ها ائراف آن رواق كه اس. جاد شدهيا

 واود دارد   انوب و شرق، قررستان عموم

 ر دمشقيالصغ قبرستان باب در ليمسلم بن عق دخترده يقبر حم .12

گرِ منسوب باه  ي، در مجاورت دو قرر دليده دختر مسلم بن عقيوب به حمقرر منس

واق  شده اسا.؛  ، اري، همسر اعفر ئسيو اسماء بن. عم 7اهحسن دختر امام حسن ام

اناد كاه    گفتاه  حمياده  ه  درباراند قرار گرفتهارتگاه يك زيكه هر سه قرر داخل  يا گونه به

 ئاهاب   ل بان ابا  يا و همسرش عرداهلل بن محمد بان عق  7 ه دختر امام عليمادرش رق

 هسوم، درباار بخش امد  در يدر مناب  معترر به دس. ن يگريات دائالع يدرباره و 1بود 

  خواهيم گف.سخن  يشتريل بيبه تفصزيارتگاه، ن يا

 رفته انيماز  يها ارتگاهيز .13

م هاشا   ن رفته منتسب باه بنا  ياز ب يها ارتگاهيبه ز  چندان اشاره،  خيدر مناب  تار

اشاره شاده   در شهر حمر اري، به واود مزار اعفر ئاز مناب   كينشده اس.  تنها در 

 اريا ارتگاه فرزندان اعفر ئيا بر زي ،بوده  مزار مستقلآن ا يس. كه آياما واعح ن 2 اس.

 يعماو  باه قرار دو تان از نوادگاان عرااس،      مناب   ن در برخيائالق شده اس.  همچن

در قررساتان   « مان بان علا  يسل»و فرزند او  «بن عرداهلل بن عراس  عل»  عني ،9رامريپ

 واهد شد ن موعور پرداخته خيسوم به ابخش كه در  3ر اشاره شده اس.ياهصغ باب

                                                 
 . 20، ص 1، ج ين االعلميتراجم اعالم النساء، محمد حس. 1

 .211و  122المکي بن السيد بن الحاج مکي، صص . تاريخ حمص، محمد 2

 .271، ص 1؛ معجم البلدان، ج 22ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 3
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 :بخش دوم

 :عهيائمه ش منسوب به يها ارتگاهيز
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 7يحضرت علمنسوب به  يها ارتگاهيز: فصل اول

 «نياديَم»در  7يعل امامارتگاه ي. چشمه و ز1

  اناوب شارق   يلومتريك 05، در فاصله رود فرات  ، در ساحل  رب«نياديمَ»شهر 

 يديا ، شهر كوچك و نسرتا  ادنياديواق  اس.  م (راهزوريمركز استان د) راهزوريشهر د

بان ئاوق   ماهاك  »شاكل گرفتاه اسا.     « رحره»  خيشهر تار  رياس. كه در محل تقر

باا  از آن   خيدر مناب  تاار رو  د، برپا كرد  از ايناهرشي اين شهر را در دوره هارون « تغلر

، از املاه قلعاه   رحراه  يهاا  راناه يو  رخا ب 1اد شده اسا.  ي« ماهك بن ئوق»نام 

 مانده اس.   ن باقياديم  ه انوب  ربيآن، هنوز در ناح  خيتار

 7 منتسب به اماام علا    ، چشمه آبنياديانوب م يلومتريك 95در فاصله حدود 

اسااس  شاود  بر   ( شناخته م چشمه عل« ) ن عليع»منطقه به   واود دارد كه نزد اهاه

ا باا عاربه سام اساب آن     ي، 7 نشستن شتر امام علبر اثر ن چشمه ي، ا محل يباورها

دانند و باه    ار مقدس ميمنطقه آن را بس  ن به واود آمده اس.  اهاهيبر زم 7حضرت

ح در آن يتفر يگرم سال برا يها ز در ماهيننوشند  كودكان آنان   . تررك از آب آن مين

 (05)تصوير  كنند   شنا م

مشرف  ياصخره يها وارهيدر امتداد دتاه،  ياز چشمه، رو يدر فاصله چند ده متر

خورد كه باه احتماال     به چشم م  خيتار يا مسجد و مناره ياي، بقابه الگه رود فرات

                                                 
 .277، ص 5، ج يالسور يللقطر العرب ير.ک: المعجم الجغراف. 1
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ن يا شاهد بر ا (00)تصوير  بوده اس.  7 سب به امام علمنت  ارتگاهياد، مشهد و زيز

وااود   «مشاهد »باه ناام    ي روساتا  ،ن نقطهي، در ا مملوك هموعور آن اس. كه در دور

خاارج   ،7 مرترط با امام عل  ارتگاهيبه واود زنيز از مناب   يدر تعداد 1اس.  داشته

ن يا ن باا توااه باه شاهرت ا    ياشاره شده اس.  بنابرا« اهروقمشهد»، به نام از شهر رحره

 يهاا  رانهيدر آن، و 7 ، و با تواه به واود چشمه منتسب به امام عل«مشهد»مكان به 

 دانس.  اهروقمشهدتوان   مانده را م  باق

، «يبكار هارو    بان ابا    علا »اناد،   ارتگاه اشاره كارده ين زيكه به ا  از امله كسان

قارار   ، مشاهداهروق خارج از رحراه »اهانگرد قرن ششم اس. كه درباره آن گفته اس.: 

 هيا كاه باه قصاد اناگ باا معاو       ، زمان7ئاهب  اب بن  س. كه علا  و آن موعع دارد

 2 «رف.، در آنجا توقف كرد  م

كه از خوارق عادات امام  ي ، در اا ق(  ه 533 توفاي)م « ب مازندرانشهرآشو ابن»

 ارتگاه نوشته اس.:ين زيه ايد، در واه تسميگو  سخن م 7 عل

، در آنجا خبرر داد کره ا ن   7يآن است که عل در رحبه شام البوقاصل مشهد

 ،نواختره شرد. امرام   خرارج شرد و بروق و کرناهرا      با لشکر خود از دمشرق  هيمعاو

 ک خرق عادت است.ين يد و ايروز شنهجده آن را از مسافت  يصدا

  لمير فخراهدوهه ديوز ، ق(  ه 813 توفاي)م « ابواهعراس عُرّ»شعر  ،ساس در ادامه

 ن حادثه نقل كرده اس.:يرا درباره ا

 یالة ىمالة  اصةغ وحيال رحبة

 

 يقعقةةع نعةةرا  بةةکق يف دمشةة 

 فاهتز مةن ّةرب وقةال لصةاحبه 

 

لصرحية  ملزمةةع هةذا ابةن هنةةد
3
 

                                                  
 .21ر الزور، احمد شوحان، ص يخ ديتار. 1

 .77ارات، ص يالز معرفة ياالشارات ال. 2

ترجم ه ش عر: در مقاب ل     .222، ص 2، ج شهرآشوب( ي )ابنمازندران يَسرو يطالب، محمد بن عل يمناقب آل اب. 3

سر و صدا راه انداخت. با شنيدن اين صداها ب ه اهت زاز    مالک ضّجه بوق و کرنايي را شنيد که در دمشق رحبة

 شود. [ پسر هند است که آماده رفتن ميآمد و به يار  گفت: اين ]معاويهدر
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ن حادثاه  يا از ا يشاتر يل بيبا تفص  ق(  ه578 توفاي)م «ين راوندياهد قطب»هر چند 

 باره نوشته اس.: نيق آن را مشخر نكرده اس.  او در اياما محل دق ،سخن گفته

 که فاصله آن ترا دمشرق   ييرفت، در صحرا يم نيکه به سمت صف يزمان 7امام

ان ير شتر بود، توقف کرد و در آنجا نمراز گرزارد. پرس از پا   يفرسخ و بلکه بصد 

را در  هير معاو يبروق و کرنرا   ي: صردا نماز، سر از سجده شکر برداشت و گفت

از  هير دنرد ]خرروج معاو  يخ آن روز را ثبرت کردنرد؛ د  يشنوم. پس تار يم دمشق

ساختند کره   يگفته بود. در آنجا مشهد 7بود که امام يخي[ در همان تاردمشق

 1ند.يگو آن را مشهد البوق

راا  از  ياما امروزه تقر 2م قرن گذشته پابراا بوده،يمسجد مورد نظر تا كمتر از نگويا 

باه   ،ن منااره يا   اهم ندارد  . مناسريمانده اس. كه وعع  تنها مناره آن باقو ن رفته يب

مانده   و از آار و قلوه سنگ ساخته شده اس.  ارتفار بخش باق ، هش. علعصورت 

 (01)تصوير  متر از كف آن ارتفار دارد  2آن حدود  يو ورود متر اس. 98آن، 

ن يا مانده اس.  ا  از آن باق  بوده كه تنها اندك  ناتيتزي يمناره دارا  خارا ينما

 يها به كار رفته در مناره يها اس. كه مشابه محرابچه  گچ ي ها نات شامل محرابچهييتز

ن دوره باه  يا ا يها مناره ينات معماريتزي  در شام اس. و از عناصر اصل  مملوك هدور

 ن كرد ييتع  مملوك هتوان قدم. مناره را از دور  م ،ن اساسيد  بر ايآ  شمار م

 «بوکمال»در شهر  7يارتگاه امام علي. ز2

، در اناوب شاهر   رود فارات   ، در سااحل  ربا  «هيعيسُوَ» يارتگاه در روستاين زيا

 قرار دارد  شهر بوكماال  و عراق هياز مرز سور يلومتريك 5و در فاصله حدود  «بوكمال»

 واق  اس.  (راهزوريشهر دمركز استان ) يلومتريك 984و در  هيسور راهزوريدر استان د

                                                 
 .127، ص 1(، ج ين راونديالد اهلل )قطب هبة  يد بنالخرائج والجرائح، سع. 1
 .21رالزور، ص يخ دير.ک: تار. 2
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زيارتگااه   يشود  بنا  شناخته م ( گنرد عل« ) عل »به   نزد اهاه ،مزار مورد نظر

ن آن متار قارار دارد  سااختما    2به ارتفار حادود   ي وارهايمحصور با د يا ان محوئهيم

  بنا در عل  شارق  ياس.  ورود  گنرد كوچك يو داراشكل مرب   يا شامل اتاق ساده

ن ياز سطح زما   ن واود دارد كه اندكينماد يقررنيز ان اتاق يم (07)تصوير  قرار دارد 

روشان   يسه تاقچه كوچاك بارا  داخل  اتاق،  يوارهايد بر (03)تصوير  براسته اس. 

در آن باه چشام    يناات معماار  يا تزييا راه  يگوناه كت  چيخورد  ه  كردن شم  به چشم م

 خورد   نم

ن يا درباره ا يگريافتن ائالعات ديخود، موفق به   دانينگارنده به از مشاهدات م

ادبود حضاور  يا اس. كه به عناوان   ي ها ارتگاهيرسد از امله ز  مزار نشد  اما به نظر م

در منائق مجاور  ،به كوفه نيشان از صفيزگش. ار باين منطقه، در مسيدر ا 7 امام عل

 ساخته شده اس.  رود فرات  ساحل  رب

 «رالزوريد»شهر نزديک « مراط»روستاي در  7ي. مزار )تّل( امام عل3

 94، در فاصله حدود رود فرات  ، در ساحل شرق«اطمَرّ» يارتگاه در روستاين زيا

، راهازور يدن به آن از شاهر د يرس يقرار دارد  برا راهزوريشهر د  انوب شرق يلومتريك

ار كهن اسا. كاه   يبس ي ، روستارّاطعرور كرد  م« حَطله»به نام  يگريد يد از روستايبا

از  ي، وااود شاهر   شناس باستان يها گردد  كاوش  برم  سنگ  نهيريد هقدم. آن به دور

 1( را در آن نشان داده اس. ش از اسالمي)پ زانسيب هدور

اس.  يگريد  خيتار ياه در امتداد تاه ، كوچك  خيارتگاه در واق  تاه تارين زيا

روساتا    قرار دارد و امروزه سطح آن به قررستان اهاه رود فراتالگه   كه در هره شرق

« نيابوحسا   علا »را به نام تااه  آن  ،منطقه  ل شده اس.  اهاهيآن ترد  در انوب شرق

به  شان از كوفهير ايدر مس 7 اقام. امام عل اياز نقاط توقف   كيشناسند و آن را   م
                                                 

 .212، ص 5، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 1
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 ،تااه مازار   يباو ،شيپ ي، تا چند از اهاه يبه گفته تعداد (59)تصوير  دانند   ن ميصفّ

آنها را  ، واود داش. كه سارقان آثار باستان  خيشكل تار يا افراشته استوانه چند سنگ

 ردند به سرق. ب

 «رّقه» در استان 7يارتگاه امام علي. ز4

« حَاوَس »، در منطقاه  «دَراوشاه »ا ي «خس دعكور» يارتگاه در انوب روستاين زيا

 يلاومتر يك 54، و در فاصله حادود  ( رود فرات م. چپ )شرق، در ساحل س)اَحوَس(

نامند و معتقدناد    م ( گنرد عل« ) عل »آن را  ،منطقه  قرار دارد  اهاه رقّه شرق شهر

 يهاا  ته شده اس.  وااود تااه  ساخ 7 در محل توقف و اقام. امام علاين زيارتگاه، 

 انگر قدم. منطقه اس. يائراف آن، ب  خيتار

بخواهاد    واود دارد كه اگر كسا   انه مردميك داستان عاميارتگاه، ين زيا هدربار

باه او حملاه     اهيسا بسايار بازرگ   كناد، پرناده    يارتگاه را حفاار ين زيزم ،هنگام شب

ناپساندي  تواند راه بارود و چهاره     مگر نيز ديكند  او ن  و چشمانش را كور منمايد  م 

ن يا د كااركرد ا يشاا  1شود   ل ميار زش. ترديشده بس ك مواود مسخيو به كند  م دا يپ

 دزدها به آن بوده اس.  يدراز از تجاوز و دس. يريو الوگ ،داستان، حفاظ. از مزار

 به ارتفاار   مانيس يوارهايمحصور با د يا ان محوئهيارتگاه در انوب روستا، ميز

از   كا يك متر قرار دارد كه ائراف آن را مزارر پنره احائه كرده اس.  به گفته يحدود 

ل شده بود  يتشك  ميو قد  خشت  ارتگاه تا حدود دو دهه گذشته از اتاقيز ي، بنا اهاه

باه چشام     مياز سااختمان قاد   يزيا شاده و چ  يمان بازسااز ياما در حال حاعر با س

 (01)تصوير   اس.  مانيس يو گنردشكل وچك مرب  ن بنا شامل اتاق كيخورد  ا  نم

كوچاك   يا پنجاره  ، و در عل   ربا  ، آهن با درِ يك ورودي ،بنا  در عل  شماه

ن به نشانه محال اقاما.   يبراسته از زم  ن و اندكينماد يقررنيز ان اتاق يواود دارد  م
                                                 

 .1، ص 2يحه، فصل سو يلن، عيصف معرکةشهداء . 1
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باه چشام    ،د. آن باشا يا انگر هويا كه ب يا رهيداخل و خارج بنا، كت واود دارد  7امام

نقاش   ،زان داخل بناا يآو يها از پارچه  كي يد نگارنده، رويخورد  اما در زمان بازد  نم

  ز اساام يا وار بناا ن يبر د يخورد و در كا ذ  ( به چشم م7 ر امام عليذواهفقار )شمش

 (54)تصوير  نوشته شده بود « ني، اهحس ، عل، محمداهلل»

اسا.   ي هاا  ارتگاهين مزار از زيكه اگرف.   نتيجهن يتوان چن  بر آنچه گذش. مبنا

ساخته شاده   نيبه صف شان از كوفهير اي، در مس7 كه در محل اقام. و توقف امام عل

از   كا يتاوان آن را    اسا. كاه ما    يا باه گوناه   رقّاه  ن مكاان تاا شاهر   ياس.  فاصله ا

  خيدانس.  با استناد به منااب  تاار   نيشان به صفيدن ايش از رسيپ ،7امام يها منزهگاه

، رقّاه  دن بهيش از رسيپ نيبه صف 7مؤمنانرير اميكرد كه مس يريگ جهين نتيتوان چن  م

 1بوده اس.  و در موازات رود فرات ،رهين ازيق سرزمياز ئر

 «رّقه» در شهر 7يارتگاه امام علي. ز5

و در فاصاله   ( رود فارات  ، در ساحل سم. چپ )شماههيدر شمال سور رقّه شهر

  مركز اساتان  رقّه واق  اس.  شمال دمشق يلومتريك 554و  شرق حلب يلومتريك 934

 اس.  هيو كهن سور  خيتار ين نام، و از شهرهايبه هم

كاه در  اس. ر بوده گيكديك به ياز چند شهر نزد يا مجموعه رقّه باستان، هدر دور

اد يا  اه(يسا رقّه ساوداء )  و واسطرقّه  ،د(يسفضاء )يبرقّه  يها از آنها به نام  مناب  اسالم

 بوده اس.  ضاءيبرقّه  ن شهرها،ين ايتر ن و بزرگيتر شده اس.  مهم

، در  ارب   فه عراسي، خل ق(  ه 953 ا 981) در زمان منصورو ،  اسالم هدوردر 

اا  974د )ياهرش هاروندوره  آ از شد كه در« رافقه»به نام  يديشهر اد يبنا ،ن شهريا

. خاود را از دسا. داد و   ياهم رقّه  شهر باستانرو  از ايند  يان رسي( به پا ق  ه 918

                                                 
پهوهش ي در مس ير ام ام    »نام ه عل وي،    پ هوهش  ، ر.ک:نبه ص في  7ير امام عليشتر درباره مسيب يآگاه يبرا. 1

 .71 - 22، صص 2يار،    ، احمد خامه«و محل جنگ صفين به صفين 7علي
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  د  برخا يائالق گرد شهر رافقهبه  رقّه نام ،نهاد و از آن پس  رانيرو به و ،جيبه تدر

دوره  مارساتان يشاهر، مساجد ااام  و ب    يها و باارو  شهر رافقه، از امله برج يايبقا

شاود، تاا باه      شناخته ما  كاخ دختران(شهر به نام قصر اهرنات )  كه نزد اهاه  اسالم

 مانده اس.   امروز باق

قرور چند تان از  دربردارنده واود دارد كه   م و باشكوهيارتگاه عظي، زهدر شهر رقّ

ارتگااه  ين زيا اس.  ا «سيبن ق  اُبَ»و  « س قرنياو»، «اسريعمار »، شامل نيصف يشهدا

و  اسار يك از عماار  يا قرار هر  ير، تنها شامل دو اتاق كوچك روياخ هش از سه دهيتا پ

 يدوها. امهاور    راني، با پشترانيا  مانقالب اسال يروزيبود  اما پس از پ  س قرنياو

م 2440 اش     ه 9832اف. و ساختمان بنا در ساال  يارتگاه توسعه ين زي، ارانيا  اسالم

 د يافتتاح گردبه ئور رسم  

از  يو در فاصاله حادود پانصاد متار     ،رافقاه  يبارو  ه انوب شرقيرون از زاويب

باه   ،رقّاه   واود دارد كه امروزه نزد اهاه  خيتار ي بنا ياي، بقانيصف يه شهداارتگايز

شاهر    خيتاار  يهاا  از دروازه  كيآن را و شود   شناخته م دروازه بغداد(« )غدادباب ب»

اما با توااه باه بخاش      ن رفته اس.ين بنا از بيا يها شتر بخشيمروزه بدانند  ا  رافقه م

در  يه هجار يقرون اوه  اسالم ين آثار معماريتر شناسان، آن را از مهم ، باستانمانده  باق

نه ي، در اثر مهم خود در زم سيشناس انگل ، باستان«ليزويكر» 1اند  به شمار آورده هيسور

 2آن پرداخته اس.  يمعمار  ق بنا و بررسيف دقي، به توص اسالم ين آثار معمارينخست

 ي، كااربر «باب بغاداد »  عني ، ج بنا نزد اهاهيشناسان، با تواه به نام را ن باستانيشتر ايب

قاات  ي، در تحقخ رقّاه ي  اما چند تن از پژوهشگران تاراند دانستهشهر  هدروازهمان بنا را 

  ارتگااه يا زيا ك دروازه شهر، بلكه مشهد يمزبور، نه  ياند كه بنا ثاب. كرده يدترياد

                                                 
، س ورية  ي: خصائص ها وآثاره ا ف    العمارة العربية االس المية ؛ 217، ص يف البهنسي، عفحضارةسورية: التاريخ وال. 1

 .201، ص يحاويعبدالقادر الر
2  . A Short Account of Early Muslim Architecture, K. A. C. Creswell, pp. 244-247. 
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ارتگاه ي، به واود چند زنيز  خيدر مناب  تارچرا كه  1؛بوده اس. 7 منتسب به امام عل

شاان در  ياشاره شده كه مارترط باا زماان حضاور ا     رقّه در شهر 7 منتسب به امام عل

 2بوده اس.  نيانگ صف يمنطقه برا

ك از يا  نكاه كادام  يدانناد، در ا   ارتگااه ما  يماورد نظار را ز   يكه بناا   پژوهشگران

، آن «اهحماد ديمحمد عرداهحم»مورد اشاره مورخان اس.، توافق نظر ندارند  ها،  زيارتگاه

اما پژوهشگر  3دانسته اس.  ان اشاره شده،بد  خيكه در مناب  تار ،7 را مشهد امام عل

، نيصاف  يارتگاه شاهدا يز  كي، با استناد به وقور بنا در نزد«حهيسو  عل»به نام  يگريد

 نيصاف  يبار ااسااد شاهدا    7 محل نماز خواندن امام علا   عني، «مشهد انائز»آن را 

 4داند   م

مزباور را   يارتگاه بودن بناا يو ز ،پژوهشگراناين كه نظر   لياز امله شواهد و دو

 اس.:ر يكند، موارد ز  د مييتأ

ر صاورت  يا اخدوره  ، درباه دروازه بغاداد  ن بنا يا يده اهحمد، نامگذاريبه عق اهف(

باا توااه باه     6تنها دو دروازه داشاته اسا.    ، شهر رافقه« مقدس»به گفته  5گرفته اس. 

م ناا « اهرهاا  بااب »ر شمال شهر بوده و ها د ن دروازهياز ا  كي، شناس  باستان يها كاوش

بوده « راليباب اهس»شهر قرار داشته و نام آن   ز در عل  شرقيداشته اس.  دروازه دوم ن

 شهر قرار دارد  يبارو  انوب شرق هيمورد نظر، در زاو يكه بنا  در حاه 7؛اس.

                                                 
ر عن م ؤتمر  يتقر»، الثقافة االسالمية؛ 12 د الحمد، صيخ والموروث، محمد عبدالحمي: التارة والجزيرةعشائر الرّق. 1

، س ويحة  ي، عل  نيص ف  معرک ة ؛ ش هداء  155و  152، صص 75، العدد «الرقة ين فيالراقد 9اصحاب الرسول

 .1ص
 ان رفته(.ياز م يها ارتگاهين فصل )زيهم يانير.ک: بخش پا. 2

 .12خ والموروث، ص ي: التارالرقة والجزيرةعشائر . 3
 ن، همانجا.يصف معرکةاء شهد. 4

 .152، ص «الرقةالراقدين في  9تقرير عن مؤتمر اصحاب الرسول. »5
 .222، ص ي(المقدسالدين محمد بن احمد ) شمسم، ياالقال معرفة يم فياحسن التقاس. 6
 .155و  152، صص «الرقة ين فيالراقد 9ر عن مؤتمر اصحاب الرسوليتقر». 7
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را از يا ز داشاته باشاد؛    نظاام  ين بنا كاربريرسد كه ا  ، به نظر نمياز نظر معمارب( 

 ،دروازه شاهر   عنا ي ، نظاام  يبنا، با كااربر   خارا ينات فراوان نمايو، واود تزيك سي

جاه  يتاوان نت   مانده بنا، م  بخش باق  داخل يفضا  گر، با بررسيد يمنافات دارد و از سو

كاه    در حااه  (50)تصاوير   ؛داشاته اسا.    مذهر يگنرد بوده و كاربر يگرف. كه بنا دارا

شاهر وااود    يمتصل باه باارو   ي ، راهروگنرد ياا هرها، بهه شدرواز يمعموو  در معمار

 يهاا  ن كااوش يوآمد داشته باشاند  همچنا   و نگهرانان بتوانند در آنجا رف. دارد تا سربازان

باا   ،ن بناا يا داخل بنا صورت گرفته، نشان داده اسا. كاه ا   ،ريكه در دهه اخ  شناس باستان

 از آن ادا بوده اس. ر كامل داشته، به ئوشهر  يوارهايكه با د  واود فاصله كم

در ساال   در قلعه اعرر « ن زنگيعماداهد»، پس از كشته شدن ميعد ج( به گفته ابن

قراور صاحابه   كناار   ،7 او را  سل دادند و مقابال مشاهد علا    رافقه  اهاه  ق،  ه 509

ح مصاح  1بوده اسا.    باق يآن ساختند كه تا زمان و يرو يدفن كردند و گنرد ،ديشه

اماا    ن رفتاه اسا.  ياماروزه از با   ،ن گنراد يا ا»ن قول نوشاته اسا.:   يه ايدر حاش ،كتاب

 يك بناا ياس. كه نزدكرده مكان آن را نشان داده و مشخر  ، شناس باستان يها كاوش

 2 «قرار داشته اس. وازه بغدادموسوم به در

 گار از يد  ، و برخا 3« ه حمادان اهدوه فيس»دوره  ارتگاه را ازيز يخ بنايتاربرخ ، 

، « قالنسا  ابان »به گفته اهرته  4اند  دانسته (هاهدوه فيفرزند س) « سعداهدوهه حمدان»دوره 

 را باه  يا رفا. و تاابوت و  ياز دن در شهر حلب ق   ه 839در سال   سعداهدوهه حمدان

مشاهد  با تواه به اينكه بنابراين  5 دندانتقال دادند و در مشهدِ خارج از شهر دفن كر رقّه

                                                 
، 1يخ حل ب، ج تار يالطلب ف بغيةن قول در: ي؛ و مشابه هم271، ص 1م، ج يعد بنيخ حلب، االحلب من تار زبدة. 1

 .آمده است 2155ص 
 .271، ص 1خ حلب، ج يالحلب من تار زبدة. 2
 .1ن، ص يصف معرکةشهداء . 3
 .10خ والموروث، ص ي: التارالرقة والجزيرةعشائر . 4

 .77قالنسي(، ص بن اسد )ابن ال حمزة.ق(،    ه 555   270. تاريخ دمشق )5
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 ن مشاهد اماام  يهما ، احتماو  9نيز معتقد اس. گونه كه سهيل زكّار همان ،يمورد اشاره و

 ،آن  باان كاه  باشاد   يا ناه يتواناد قر   ما در آن  اس.، دفن شادن ساعد اهدوهاه    7 عل

كاه   ي هاا  مكاان مند بودند كه در  از پادشاهان عالقه ياريرا بسيز ؛اس. سعداهدوهه بوده

 ند شوكردند، دفن   خود بنا م

كاه   2از داخال باوده   ،متار  92باه ئاول   شكل ل يمستط يآار يساختمان مشهد، بنا

ماناده اسا.      آن بااق   وار اناوب ياز د  و بخش اندك  شرق ياز نما  امروزه تنها بخش

 يان نمايمتر اس.  م 2/5ز يو ارتفار آن نمتر  5/7بنا   شرق يز نمامانده ا  ئول بخش باق

ك ئاق شكسته اس.  ي يخورد كه دارا  متر به چشم م 5/2به ارتفار  يك ورودي،  شرق

ماناده    بااق   اناوب  ينماا  نما واود داشته كه امروزه تنها ئاق ، دو ئاقيئرف ورود دو

ف يا كوچاك در دو رد   نيتزي يها ز پنجرها ي، نوار خارا ين نقطه نماياس.  در باوتر

ره اسا.  اماروزه تعاداد    يا دا مينا  يهاا  ئاق ي، دارا نييف پايرد يها واود دارد كه پنجره

 «حهيساو   علا »اما  (58)تصوير  بنا واود دارد  يمانده از نما  پنجره در بخش باقهش. 

ن باه تعاداد   ينمااد ئاور   به  عنيپنجره، دوازده ها در اصل  ن پنجرهيمعتقد اس. كه تعداد ا

 3بوده اس.  ،:عهيائمه ش

 رّقهاستان در  ني. محل جنگ صف6

در  نين اس. كه انگ صفي، او منائق مجاور رقّه  در حال حاعر، باور عموم اهاه

رخ داده اس.  در  رقّه شرق يلومتريك 24واق  در  ،« رشيعُكَ» يك روستاينزد يا نقطه

مرتف  مشرف به الگاه رود   يا صخره يوارهايبر د ، ميقد يا قلعهاز   ياين نقطه، بقايا

 نامند   م« نيقلعه صف»منطقه آن را   واود دارد كه اهاه ،فرات

                                                 
 (.. )پاورقي از سهيل زکار277، ص 2. زبدة الحلب من تاريخ حلب، ج 1

2  . A Short Account of Early Muslim Architecture, p. 244. 

 .15/2/1007در تاريخ  . مصاحبه با آقاي علي سويحه3
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در  ارب   يگريدر نقطه د ني، منطقه صف اسالم ي ايو اغراف  خير مناب  تاراما د

ن شاده  ياي تع كنار رود فارات  ،«رعرَقلعه اَ»، و مقابل 1«سباهِ»ن شهر و شهر يان اي، مهرقّ

ف يح و توصا يخاود باه تشار    يها كه در نوشته  دانان و مورخان  فان اغراياس.  از م

، مي، ابن عدياقوت حموي، لحوق  ، ابنيتوان از اصطخر  اند، م پرداخته ني. صفيموقع

 2نام برد   و حمداهلل مستوف ين بغدادياهد  ، صف وبي، ابواهفداء اابن خلكان

دان و   ، اغرافا 3«ليس موسا ياهاو »ن باار  ينخسات  يبراگويا كه   قاتياساس تحقبر

شاناس   ، باساتان «يحااو يعراداهقادر ر » ،ي، و پاس از و «چك»كشور   شناس  رب شرق

ا كاوه معاروف باه    يا « رهياباوهر »  كنون يمنطرق بر روستا نياند، صف ، انجام دادهيسور

 يلاومتر يك 04، در حدود «اهثوره»ه در  رب شهر كه امروز 4اس.« رهيهر  ارل بنات اب»

اس.  ارتفار مشرف به رود فرات ، كوه كمرهيهر  واق  شده اس.  كوه بنات اب رقّه  رب

در ساحل سم. چاپ رود فارات،    ،و در نقطه مقابل آن ،شهر اهثوره  كه در شمال  رب

در ساال  « اهثاوره »در شامال شاهر    م فراتيقلعه اعرر قرار دارد  پس از احداث سد عظ

اچاه  ير آب دريا باه ز  مجااور فارات    از اراع  عيوس يها كه باعث شد بخش م 9175

 ل شاد كاه  ياچاه تراد  يان دريا م يا رهيز به ازين رهيهر  ، كوه بنات ابرودپش. سد فرو 

باه    كيرو باار  نيبا ااده ماش و ،ل شدهياهثوره ترد  عيشده ئر امروزه به منطقه حفاظ.

 ساحل شهر اهثوره متصل اس. 

ود چناد  كند، واا   د ميين نقطه تأيرا بر ا نيصفمنطقه كه انطراق  ياز امله شواهد

ا هماان كاوه بناات    يا  ره اهثاوره يا از  شمال  ربانتهاي در   ار كهن اسالميآرامگاه بس
                                                 

 د.يمراجعه کنبخش ن يبه فصل دوم هم ،شهر باِلس کنوني تيدرباره موقع. 1
پهوهش ي در  »، ر.ک: «ص فين »دانان و مورخان درباره موقعيت جغرافي ايي   . براي آگاهي از تفصيل اقوال جغرافي2

 .57و  57، صص «و محل جنگ صفين به صفين 7مسير امام علي
3  . Alois Musil 

والفرات  لمحة عن حضارة الجزيرة»؛ الحوليات االثرية العربية السورية، 522ر.ک: الفرات االوسط، الوا موسيل، ص . 4

 .77و  77، صص 21عبدالقادر الريحاوي، ج  ،«ياالسالم يالعهد العرب يف



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  222

 72111شاخه ،  221ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

، از قارن  تزيينات به كار رفته و ياس. كه قدم. آنها، با تواه به سرك معمار رهيهر  اب

، باه احتماال   هاا  ن آرامگااه يا د  اشو  ن زده ميتخم يمه اول قرن ششم هجريچهارم تا ن

مناب  به وااود آنهاا در منطقاه      اس. كه در برخ نيصف يها ارتگاهين، زيقيك به ينزد

و قراور   71 گاه اماام علا   مهيا خيها شامل مشهد  ارتگاهين زياشاره شده اس.  ا نيصف

 بوده اس.  2نيانگ صف ياز شهدا  برخ

 رهيدختران اباوهر  يها ا برجير به قرور ياخ يها در دوره  كه ساكنان محلرا ن بناها يا

ران اسا. كاه از   يا و ماه يشاكل ن  ، در حال حاعر شامل سه مقرره مربا  اند كرده ينامگذار

ن ساه  يا از ا  كيموااه اس.   ختنيس. و با خطر فرو ريبرخوردار ننيز   . مناسريوعع

در  يك وروديا  يو دارا ،مقرره كه در سم.  رب قرار دارد، از آار و سنگ ساخته شده

ختاه، اماا   يفارو ر نياز  اسا.  گنراد آن     در عال  اناوب    و محراب كوچك  عل  شماه

ده نگارناده، باا اساتناد باه     يبه عق( 52)تصوير مانده اس.    باق ،از گردن گنرد ي ها بخش

 گااه(  ماه يرا در انوب و شارق مشاهد )خ   نيصف يم كه محل قرور شهدايعد ابن فيتوص

 اس.  7 گاه امام عل مهيخ ارتگاهِين بنا قابل انطراق با زيمشخر كرده، ا 7 امام عل

 «ضياب تل»در  7يچشمه آبگرم امام علو تگاه زيار. 7

در  «ضياب تل»انوب شهر  يلومتريك 8، در «اهعروس نيع» يك روستاين مزار نزديا

ك يا نزد يا ، در نقطهشمال شهر رقّه يلومتريك 944ض در ياب قرار دارد  تل هيشمال سور

  خيشاهر تاار   يهاا  راناه يو و 3«اورفاا   شاانل »به شاهر    و بر سر ااده منته هيمرز ترك
                                                 

راي اي ن  را ب  « مح ل اقام ت ام ام در ص فين    »شهرآشوب تعبير  ؛ ابن110، ص 2الطلب في تاريخ حلب، ج  ةيبغ. 1

 .117، ص 1طالب، ج  زيارتگاه به کار برده است. مناقب آل ابي
. 102حوق ل(، ص   االرض، محمد ب ن حوق ل النص يبي )اب ن     صورة؛ 110، ص 2الطلب في تاريخ حلب، ج  ةيبغ. 2

ال ک، اب راهيم ب ن    ان د. رک: المس الک والمم   ياسر در اين منطقه اشاره کرده برخي نيز تنها به وجود قبر عمار

، 1؛ وفيات االعيان و انباء ابناء الزمان، احمد بن محم د )اب ن خلاک ان(، ج    52محمد الفارسي )اصطخري(، ص 

 .211ص
3  . Şanlıurfa 
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 واق  اس.  هيدر ترك« حَرّان»

ن ناام در آن اسا. كاه    يبه هما   واود چشمه آب ،اهعروس نيع يه روستايواه تسم

در  يا ان دارد و در نقطاه يا ن رود به سم. اناوب ار يد  ايآ  به شمار م «خيبل»منر  رود 

 «هيذهران»ا ي« ذَهرانه»به نام  ن روستاياز ا ، خيزد  در مناب  تارير  م به رود فرات رقّه شرق

منرا   »د، نوشته اسا.:  يگو  سخن م خيكه از رود بل ي در اا «خردادبه ابن»اد شده اس.  ي

 1« زديا ر  ما  باه فارات   رقّه تر از نيين رود پاياس.  ا ، از تواب  حرّاناز چشمه ذهرانه خيبل

 ف كرده اس.:  ين توصياد كرده و آن را چنيه ياز آن به نام ذهران ياقوت حموي

آن  يو بررا  ،ارتير است که ز يارتگاهي، که در آن زهک رقّياست نزد يموضع

قررار دارد کره در    خياست. در آنجا چشرمه رود بلر   ياوقاف يشود و دارا ينذر م

 2شود. يم يجار رافقه يها باغ

ذهراناه  »كرده و گفته اس.:   آن را معرف يها ارتگاهيز زين «يبكر هرو  بن اب  عل»

ناد كاه   يوااود دارد و گو  7مي، و مقاام اباراه  ليگاه اسماعاس. كه در آن زاد  موعع

كه گويا هماان   7مقام حضرت ابراهيم 3« زاده شده اس.    ن حجازيل در سرزمياسماع

ساتا بااق  ماناده و    اس.، تاا باه اماروز در ايان رو     زيارتگاه مورد اشار  ياقوت حموي

، هدف ياك حملاة تروريسات     9812زيارتگاه اهاه  اس.، اما در اواخر ارديرهش. ماه 

 هاي سلف  قرار گرف. و ساختمان آن منفجر و ويران گرديد  گروه

ك يا ، حادود  7 چشمه آبگرم منتسب به امام علا   عني ،بحثارتگاه مورد ياما ز

منطقه به   واق  اس. و نزد اهاه خيسم. چپ رود بلشرق روستا، در ساحل  يلومتريك

اسا. كاه     خيشامل ساه حاوض كوچاك تاار    زيارتگاه شود    شناخته م«  حمام عل»

گر يكاد يباه    كاوچك  يهاا  ساخته شاده و باا كاناال     سفاه يها آن با قاهب يها وارهيد

                                                 
 .275داهلل بن احمد )ابن خردادبه(، ص يالمسالک والممالک، عب. 1

 .1، ص 2معجم البلدان، ج . 2
 .71ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 3
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اسا.    زانسيا ا بيا  رومدوره  قادم. آن از  دهد كه  آن نشان م ياند  شكل ظاهر متصل

 (51)تصوير  خشك شده اس.  ،امروزه آب چشمه

در نقاط   آبگرم معدن يها و چشمه  عيئر يها از چشمه ياريرباز تاكنون، بسياز د

در شاود؛   ما  شاان شاناخته   يبه نام ا ،7 ، با انتساب به امام علاز اهان اسالم يدمتعد

از املاه   ؛سا. ينپاذير   اثراتها  نين سرزميدر ا 7حضور امام ، خيكه از نظر تار  حاه

در  و مساقط  بيان دو منطقه سا يم در كوه  ال 7 توان به چشمه امام عل  ن نقاط، ميا

از املاه   رانيا ا يشهرها  در برخ«  چشمه عل»موسوم به  يها و چشمه 1مانكشور عُ

 يگار يز در اثر خود، از چشمه آبگرم دين ياقوت حموياشاره كرد   و    تمحال ،دامغان

خرر داده كاه   ر در  رب دالهاهقا نيك عينزد ،نهيو اه ان موصليم ،« حمام عل»به نام 

 2د بوده اس. يمف  امالح معدن يحاو

 «َحَسکه»ان استدر  زيدر جبل عبدالعز 7يب امام علرَق. َم8

ارال  »ن نقطاه  يدر بلنادتر  ،هيسور  ، در شمال شرق«حَسَكه»ارتگاه در استان ين زيا

ز بان عراداهقادر   يمنساوب باه عراداهعز   زيارتگاه ن كوه به عل. يقرار دارد  ا« زيعرداهعز

در ايان كاوه،   شاود     ن نام شناخته ميآن، بد  در دامنه شماه«  رّه» يدر روستا  النيگ

« تاا يئاور ز »رسد همان كاوه    شده و به نظر م  شناخته م« ارل اهمرارك»گذشته به نام 

خرار   نيشهر رأس اهع  كيدر معجم اهرلدان از واود آن در نزد ياقوت حموياس. كه 

شاده   ك منطقه حفاظ.يو امروزه به  3متر اس. 124ا يارتفار آن از سطح درداده اس.  

 ل شده اس. يترد  عيئر

 يبارا  قارار دارد   شاهر حَسَاكه   يلاومتر يك 84ارتگاه مورد نظر در فاصله حادود  يز

رفا. و پاس از   « مغلوااه » يباه سام. روساتا    توان از مردأ حساكه   ، مآندن به يرس
                                                 

 .120، ص 22، العدد «عمان( سلطنةغال ) يف 7ينبع عل»الموسم، . 1
 .111، ص 1معجم البلدان، ج . 2
 .151، ص 2، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 3
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د و از يرسا  زيشده ارال عراداهعز   منطقه حفاظ.  ن روستا، به نقطه نگهرانيگذشتن از ا

 كرد   را ئبه سوي زيارتگاه ن نقطه، ااده يا

 يا نقطه مراقر. اسا. و مازار ماورد نظار در نقطاه      ايبه معن  در زبان عرب مَرقَب

اسا.    نجا مكاني، ا اساس باور محلرامون آن قرار دارد  بريمرتف  و مشرف به منائق پ

نظار  زيرساتاده و مناائق ائاراف را    يهنگام عرور خود از منطقه، در آن ا 7 كه امام عل

شاامل   ،ارتگاهيزاين كند    د نميين باور را تأيا ،يمعترر  خيه اس.  اما سند تارقرار داد

 يهاا  دن و قارار دادن سانگ  يم متر اس. كه از چيشكل به ارتفار حدود ن مرب  يحصار

 (55)تصوير  جاد شده اس. يگر ايكديناهمگون كنار   كوهستان

 «هيمالک»شهر  شمال در 7يامام علزيارتگاه . 9

شامال   يلاومتر يك 95در حدود  ،يكشاورز يها نيها و زم ان دش.يارتگاه مين زيا

( قارار  هيا با ترك هيك مرز سوري)نزد« وارين ديع»  خيتار شهرو در انوب  ،هيشهر ماهك

و  ،« قامشال »شارق شاهر    يلومتريك 944، در هيسور  ، در شمال شرقهيدارد  شهر ماهك

شاد، از    خواناده ما  « كيريد»ن شهر كه در گذشته يواق  اس.  ا دمشق يلومتريك 344

ن يا گاردد كاه در ا    برما   م9181باه ساال    ،س آنيخ تأسياس.  تار تواب  استان حسكه

 1اف. يبه آن انتقال  وارين ديعشهر از منطقه . يخ، مركزيتار

ه آن مشاخر  يا اوه يخ بناا ينام داش.  اما تار« با وث»، در گذشته ارتگاهيمكان ز

و آن نموده اسا.  بدان اشاره  يمواقوت حيباشد كه « ر با وثيد»د همان يشا 2س. ين

و  ان موصال يا م ف كرده كه در سااحل رود دالاه  يبا راهران فراوان توص  ر بزرگيرا د

 3قرار داشته اس.  عمر ره ابنياز

شاناخته  « ريشا   علا »، به مزار ف كرد هستنديمنطقه كه از ئوا  نزد اهاه ،ارتگاهيزاين 

                                                 
 .172ونس، ص يوالحاضر، خلف  ين الماضيب الحسکةالخابور:  ذاکرة. 1
 .177، ص همان. 2
 .500، ص 1معجم البلدان، ج . 3
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آن مرباوط    فعلا  يخ ساخ. بنايمواود بر سردر بنا، تار  به هوح سنگ شود  با استناد  م

قارار دارد كاه    يان محوئاه محصاور  يم ،مزار ياس.  بنا ق   ه9832تا  9873 يها به سال

  اس. كاه ورودي  ربعمبه شكل متر اس.  ساختمان مزار  5/9آن حدود  يوارهايارتفار د

هااي كاوچك  باه چشام      بنا در عل  شماه  آن قرار دارد و در ساه عال  ديگار پنجاره    

 بر هش. ستون كوچك اساتوار اسا. و   اس. كه  ار كوچكيگنرد بس يدارا خورد  بنا م 

 (57)تصوير  ك گردن مرب  شكل را به واود آورده اس. يب قرار گرفتن آنها، يترت

دن يرسا  يرامون آن اس. و برايتر از كف صحن پ نيير پامت 2ارتگاه حدود يكف ز 

 ي هاا  واود دارد كه با پارچه  نين رف.  داخل اتاق، قرر نمادييد از چند پله پايبه آن با

 پوشانده شده اس. 

افتن يا ز موفاق باه   يا ارتگاه اشاره نشده اس.  نگارنده نين زيبه ا ، خيدر مناب  تار

سانده  يك نويا نشده اس.  تنها  7 طه آن با امام عل. مزار و رابيدرباره ماه  ائالعات

ن مكاان گذشاته و در آنجاا    يا از ا 7 از نوادگان امام علا   كيمعاصر نوشته اس. كه 

 1اس. كرده استراح.  يقدر

 «نيمصر ةرََّعَم»در شهر  7ي. مشهد امام عل11

  قادم. آن باه   اس.« بدهِاِ»شمال  يكيلومتر 99در   ، شهر كوچك«مِصرين »

  بان    به فرمانده ، آن رامسلمانان ق   ه 91گردد و در سال  برم پيش از اسالم

نشين منطقه  هشيع ياين شهر در گذشته از شهرها 2 كردندفتح   ق(  ه 93 توفايح )مارّا

بيش نيستند و تعدادشان از چند هازار نفار     در آن اقليت امروزه شيعيان  وه  بوده اس.

دارد كاه نازد   با قدم. هزار ساهه واود   ن شهر، زيارتگاهيرود  در انوب ا فراتر نم

  ميان قررستان قديارتگاه مين زيشود  ا شناخته م« 7 مشهد امام عل»به  ،منطقه  اهاه
                                                 

 .177والحاضر، ص  ين الماضيالخابور: الحسکة ب رةذاک. 1
 .202، ص 5، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 2
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 احائه شده اس. نيز   مانيس يوارين شهر قرار دارد كه با دينش عهيدر محله ش  كوچك

در سم. انوب،   چكاس. و از شرستان كو ياساختمان ساده يدارا ،مشهد يبنا

اسا.    يا كاره  گنراد نايم   يدر شمال تشكيل يافته اس.  شرستان دارا  و صحن كوچك

مشهد بيشتر به يك مسجد كوچاك   يصحن قرار دارد  بنا  ميان عل  شماه ،بنا يورود

 ، از آثاار در قلعاه حلاب   7يال مسجد يا مقام ابراهيم خل يو ساده شراه. دارد و با بنا

 (51)تصوير  ، قابل مقايسه اس. «مرداس  بن»دوره 

ايان   ياس.  بااو   اسالم  نقوش هندس يواود دارد كه حاو  بر سردر بنا، سنگ

كنناده آن   باازگو واود دارد كاه  بدون نقطه   سطر به خط كوفچهار در  يانقوش، كتيره

)تصاوير   اسا.  آن را سااخته   ق   ه 021در سال «  عل سلطان بن ابراهيم بن»اس. كه 

اهدوهاه نصار بان صااهح بان       اميار شارل  »حاكميا.  دوره  اين تااريخ، مصاادف باا    (14

 بر منطقه اس.  متن كتيره چنين اس.:  ق(  ه 021 ا 024)«مرداس

 حممد رسکل ال اله اال اهلل الرحيماهلل الرمحن  بسم. 4

 اهلل عصيسام هذا مشسد امريصصی  اهلل وه ع  اهلل. 2

 بناه سصطان بن ابراهيم بن ع  ّال  ابن اي املؤمنني ع . 4

 ربعامئةن واسنة ست وعرشي يف. 1

وااود دارد كاه    ساتون دو ساطر و  ساه  در  يكتيره ديگار  ،يدر سم. چپ ورود

ايان مشاهد را در   ، مصارين  همعر ، رئيس كميته اوقاف شيعه«اميل رحّال»اساس آن، بر

 اس.:كتيره چنين اس.  متن كرده  يبازساز ق   ه 9873سال 

 رمحن الةرحيمةبسم اهلل الة

 

 د هةةةةةةةذا املشةةةةةةةسدلةةةةةةةدم 

 بتکفيةةةةةة  اهلل اعةةةةةةالی 

 

ةةةةةةال  بمسةةةةةةاعي مجيةةةةةة  رحم

 رئيمل جلنة اوقا  الطائهةة 

 

 1330سةنة  اجلعهرية يف معر صين

منطقاه از    نشده اسا. و اماروزه اهااه    يابه اين زيارتگاه اشاره ، در مناب  تاريخ 

ندارناد  در منااب      ، ائالع7 آن و نور ارتراط آن با حضرت عل يسرب پيدايش و بنا
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امده اس.  شايد بتوان يان نيبه م  ن منطقه سخنيدر ا 7 ز از حضور امام علين  خيتار

ايجااد   ارتگااه يدر محال ز  7 ديدن حضرت علا خواب  يبر مرنا ،كه اين مشهدگف. 

، به ويژه يئور گسترده در قرون چهارم تا ششم هجر بهها،  گونه زيارتگاه شده اس.  اين

 1، واود داشته اس. و مصر در شام

 «فوعه»در شهر  7ي. قدمگاه امام عل11

ن يا شاهر ادهاب اسا.  ا     شمال شرق يلومتريك 94در  واق   شهر كوچك «فوعه»

ز هماه  يا باوده و در حاال حاعار ن    هيدر شمال سور  ياز مراكز تش  كي، ربازيشهر از د

  در شارق فوعاه، قادمگاه     ميقررساتان قاد  كناار   2اناد    امام دوازده عهيساكنان آن ش

اماام  « دَعساه »ا يا « ساه يدُوَ»باه   ،روستا  واود دارد كه نزد اهاه 7 منسوب به امام عل

كاه در    از دوره مملاوك  يا ، از امله وقفنامه خيشود  در مناب  تار  شناخته م 7 عل

  نشده اس.ن مزار يبه ا يا ، اشاره3هآن از مسااد و مزارات فوعه نام برده شد

تر از شا يب ،گنراد بناا  اماا  باشد    منيز گنرد  يل شده كه دارايتشك  بنا از اتاق مربع

 (53)تصاوير   تار اسا.    هيشار   كره داشته باشد، به شكل هرم ميو ناي  دايرهآنكه شكل 

، محاراب قارار    در عال  اناوب   ،آن يرو قرار دارد و روباه   بنا در عل  شماه يورود

به ارتفار حدود  ي وارهايبا د  ا اتاقك كوچكيگاه يبنا، اا  دارد  در گوشه انوب شرق

ن يا ا يم متار اسا.  رو  يباه ارتفاار نا    يك ورودي يكه دارا م واود دارديك متر و ني

گاه ين اايب اس.  داخل ايه صليشر يا نقوش ساده يقرار دارد كه حاو  سنگ ،يورود
                                                 

هه ي  و ي مقدس اسالم بهها تيت شخصيرؤ يجاد شده بر مبنايا يها ارتگاهياز ز يبه تعداد يبکر هرو يبن اب يعل. 1

 يحلب د. ابن شدا27 - 22ارات، صص يالز معرفة يدر مصر اشاره کرده است. ر.ک: االشارات ال 7يحضرت عل

ذک ر ام راء الش ام     يف   الخطي رة ها را در حلب نام ب رده اس ت. ر.ک: االع الق     ارتگاهيگونه ز يناز ا يز تعدادين

 .52 - 21، صص 2، ج والجزيرة

 ز قوصره.ي، فاوالية الفوعةشتر درباره فوعه، ر.ک: يب يآگاه يبرا. 2

 .211، ص بالرميلةمدرسته  ين بن محمد بن قالوون علکتاب وقف السلطان الناصر حس. 3
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 ين اايشود و ا  . ميراس. رؤ يك كف پايآن نقش  يواود دارد كه رو  سنگنيز 

 دانسته شده اس.  7 پا، قدمگاه امام عل

 ز منسوب به امامين  اثر دست ،ميمنطقه، در قد  از اهاه يا رمرد ساهخوردهيبه گفته پ

وار سم. راس. محاراب باوده   يبر د ،. آنيموقع ن گنرد واود داشته كهيدر ا 7 عل

منساوب باه    يگار ين روستا قدمگاه دي، در ا گر از اهاهيد  كين به گفته ياس.  همچن

ن قدمگاه تا مدت نه يواود نداشته اس.  ا يآن گنرد يواود داشته كه رو 7 امام عل

از   كا ين يسا.  همچنا  يق آن مشاخر ن يا اما امروزه محل دق بوده؛  باق يچندان دور

در آن روستا بااخرر سااخ. كاه      نگارنده را از واود قدمگاه 1،«ايكَفَر» يروستا  اهاه

  ه اس.ن رفتيد، از بيابان ادير خيل. قرار گرفتن در مسمتأسفانه به ع

 «هحما» در شمال «االمام»ك هردر ش 7يامام علزيارتگاه . 12

قرار دارد  باا   شمال شهر يلومتريك 98، «اومام»در شهرك زيارتگاه ن يا

اوماام  ) «وماام »ن روستا از ين مزار در آن، ايتواه به وقور ا

 2ر نام داده اس. يي( تغ عل

راه  يرا در كتيز ؛بوده اس. 7 ن مزار در اصل منتسب به امام عليرسد ا  به نظر م

 رة ع ةمقام حض»ن آمده اس.: يمسجد، چن يها ياز ورود  كيمواود بر   ميقد  سنگ

  علا »مقصاود از  گوياا    « حممةد ابنةه رمحسةام اهللريشة و اميسا ابک رياهلل عنه، وف ر  نياحلسابک

شااه    فرزناد فتحعلا  ه )اهدوها  فيساس.  همچنين  7 عل مؤمنانريهمان ام« نيابواهحس

 هارت كارده و درباار  ين مزار را زيا ق   ه 9271در بازگش. از سفر حج در سال  (قااار

 3 «اند منزل فرموده ،ن محليدر ا 7ريند حضرت اميگو  م: »نوشته اس.آن 

نسار.   7نين نام از نسال اماام حسا   يبه هم يگري. دين مزار به شخصيا امروزه
                                                 

 فوعه قرار دارد. يلومتريک 1ن است که حدود ينش عهيش ييا روستايَکَفر. 1
 .277، ص 15ج  ، کامل شحادة،«هالزيارة في حماالترب ومقامات »، االثرية العربية السوريةات يالحول. 2
 .222، ص 1الدوله، ج  ، سيف«سفرنامه مکه»هاي حج قاجاري،  . سفرنامه3
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شده اس.: مازار اماام     ن معرفيقرر، صاحب مزار چن يرو يها شود و بر پارچه  داده م

ن يا ن صااحب ا يمنطقه، ب  اس. اهاهگفتن   برد   نسب م 7نيكه به امام حس 7 عل

چند كيلومتري در   نياهعابد نيبر كوه ز يگريكه مزار د 7نياهعابد نيمام زمزار و ا

 اند  ز قائليتما ،منسوب اس. ين مكان به ويا

 او هقا يئر كه در ساابق  ،هيقه رفاعيخ ئرياز بزرگان مشا ،« عن روّاس رفايبهاءاهد»

نجاا آماده   يارت به ايز يكه برا  ادعا كرده اس. كه در زمان ،ن منطقه رواج داشتهيدر ا

ظاهر گش. و به او خرار   ياز قرر خود برخاس. و بر و ،. مدفون در مزاريبود، شخص

ا رفتاه  ياز دن ق   ه 844اس. و در سال  7نيو از نسل امام حس 7 داد كه اسم او عل

و  ،ز پابرااا يا نوي ش از دفان  يپمكان، ن يكه ادهد  م ن به روّاس خرر ياس.  او همچن

نظر از راسا.   صرف ،ن داستانيا 1بوده اس.  7نياز نقاط قرار دادن سر امام حس  كي

ممكان اسا.     اس. و حت  روّاس رفاع هديدگاه و عقيدهنده د ، نشانآنبودن ا دروغ ي

 دگاه نوشته شده باشد ين ديز با استناد به ايقرر ن يرو يها عرارت پارچه

نشاده اسا.  اماا     يا آن اشاره يخ بنايارتگاه و تارين زيابه معترر،   خيدر مناب  تار

د ين بان سا  ياهاد  خ اماال يشا »ه را ارتگاين زيمواود در مسجد، ا  سنگ هرياساس كتبر

و   مان عثماان يدر زماان سالطان سال    ق   ه 9442با اموال خود در سال  «يمحمود هند

 ساخته اس.  رستم پاشا ير ويوز

ساخته شده اسا. و    تيكلس يها اس. كه از سنگ  ميقد يمزار شامل مسجد يبنا

مساجد شاامل دو گنراد      ماه  ربا  يواود دارد  سقف ن  ستون مرب  بزرگنيز ان آن يم

  ه شامال شارق  يا وااس.  در ز  شامل دو ئاق سنگ ،آن  مه شرقيرنگ، و سقف نسرز

 قرار گرفتاه اسا.     آهن يها خورد كه درون نرده  مسجد، قرر صاحب مزار به چشم م

 (12)تصوير 

و شرساتان   ،افتهيارتگاه از سم.  رب توسعه ير، ساختمان مسجد و زياخ يها در سال
                                                 

 .55و  52(، صص ين الرواس الرفاعي)بهاءالد ياديالص يالرفاع يبن عل يبوارق الحقائق، محمد مهد. 1
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 ،ن از دو سم. شامال و  ارب  يبه آن ملحق شده اس.  مسجد همچن يتر  يد و وسياد

با  يراط، مناره مدويپوشانده اس.  داخل ح ي ها شتر سطح آن را با چهيكه بدارد   ائيح

 (19)تصوير   خته اس.يرو رآن ف  ه مرب  قرار دارد كه بخش فوقانيك پاي

 ،ناام صااحب مازار    يحااو در شش سطر، مسجد،  يمواود بر ورود  ره سنگيكت

كامال  »اسا. و  متار مربا      سانت 00 × 14ره ين كتيآن اس.  ابعاد ا  خ بنا و نام بانيتار

 كرده اس.:  ن بازخوانيمتن آن را چن «هشحاد

 ، هادا مقام حرضةنيد املرسصيحممد سعصی  صراة والسرام والنيرب العاملاحلمد هلل . 0

 ابنه رمحسام اهلل  حممدريو أم شةيسا ابک ريعنه، و ف اهلل  ر نيابک احلس ع . 7

 ع العامرا  مع اجل يبامله مج يحممکد اهلندد ين بن السي  مجال الديبناها الش. 2

اهة  البصةد  یت هادا املقةام برضةيهلل بن م املرحکمي حممد بن ابراهرينة واملأذنة ولامع اميواجلن. 1

 احلبام یورض

 یوعص يتيذر یره رستم باجا و أوقهت عصيو وز امن رمحه اهللين السصطان سصزما ابتدأ بنا ها يف. 5

بعد االلف. سنة ثاين   يفيمصالز املقام، کت  التاری اهلنکد و عص ّائهة. 6
1
 

 «حلب»شهر مدرسه فردوس در  7يامام علزيارتگاه . 13

 مساجد( فاردوس  ، كه امروزه به ااام  ) ر شهر حلبد فردوس هن مزار در مدرسيا

ن شاهر  يا ا  مي، از محالت قاد ن مدرسه در محله فردوسيشود، قرار دارد  ا  شناخته م

، از ياز منظار معماار   وباشاد   ما   حلاب   خين مادارس تاار  يتر از بزرگو  واق  اس.

 د يآ  ن شهر به شمار ميا  ن آثار اسالميتر مهم

                                                 
نيز دف ن   =وفرزند ا و امير محمد است. در اينجا ابوريشه 2. ترجمه کتيبه: اينجا مزار حضرت علي ابوالحسين1

ها را به همراه چاه آب و با  و مناره و مس جد   تمام ساختمان الدين بن سيد محمود هندي اند. شيخ جمال شده

اهالي روستا و رضايت حاکمان بنا ش د.  ، با مال خود بنا کرد. اين مزار با رضايت مرحوم امير محمد بن ابراهيم

و  آغاز شد و آن را بر نسل من و طايف ه هن ديان   ، و وزير  رستم پاشا=ساخت آن در زمان سلطان سليمان

 .ق نوشته شد.  ه 2001منافع مزار وقف کردم. اين تاريخ در سال 
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دختار ملاك اهعاادل اباوبكر      ،«خاتون فهيع»مواود در مدرسه،  يها رهياساس كتبر

آن را ق،    ه 188در سال  ،( وبين ايهدا )فرزند صالح يو همسر ملك اهظاهر  از  وبيا

از   ز خانقاه و آرامگاه، بنا كرد و گروهيو ن  س فقه شافعيتدر يبرا يا به عنوان مدرسه

ائاراف صاحن    يها م، رواق9115در سال  1را در آن گماش.  انيو صوف هانيفق ،انيقار

بتاون  »ز باا  يا د و سقف بنا نيض گرديشكسته آن تعو يها شد و ستونبازسازي مدرسه 

  سانگ  يها مدرسه با بلوك  كف تاور  رب  م9131استحكام داده شد  در سال  «مسلح

 2ل شد يبه وعوخانه ترد   رباز تاور   د و بخشيرنگ سنگفرش گردزرد

نمااي كلا    سااخته شاده اسا.     داده،  قليص  سنگ يها ساختمان مدرسه از بلوك

آن   اس.  سردر بنا در عل  شارق  مرب متر 00×  55به ابعاد   ليمدرسه به شكل مستط

، ساردر دو ئارف  ن ياسا.  همچنا  قارار گرفتاه   آن  يباونيز  ي ها مقرنسكه قرار دارد 

انگر سااخته شادن مدرساه باه     يا و باسا.  ه قرآن يچند آ يارد كه حاوواود د يا رهيكت

ن ياهاد  ملك اهناصار صاالح  »ق، در دوره حكوم.    ه 188خاتون در سال  هفيدستور ع

 3اس.  « وبين اياهد بن صالح يبن ملك اهظاهر  از ز محمديوسف بن ملك اهعزي

زرد و  يهاا  از سانگ   سنگفرشا  يواود دارد كه دارا  صحن مربع ،ان مدرسهيم

خاورد     به چشام ما    علعك حوض آب هش. يز ينصحن اه رنگ اس. و وسط يس

ها بر  ن رواقيا (18)تصوير  اس.  احائه شده ي ها با رواق ،صحن مدرسه از سه سم.

تراشيده شاده   اناهيگبه شكل برخ  آن  يها استوار اس. كه سرستون  سنگ يها ستون

وار امتاداد دارد   يا د يواود دارد كه از ابتدا تا انتها يا رهيكت  وار رواق شرقي  بر داس.

ساردر  راه سام. چاپ    يكتشاريه  خ ساخ. بناا و ماتن آن   يكننده تارز بازگويره نين كتيا
                                                 

 .201، ص 2، ج والجزيرةذکر امراء الشام  يف يرةالخطاالعالق . 1

 .101اء الجاسر، ص يخها وعمارتها، لمية: تاريمدارس حلب االثر. 2

ب ه، ر.ک: م دارس حل ب    ياز م تن کام ل کت   يآگاه يبرا؛ 215و  212. معالم حلب االثرية، عبداهلل حّجار، صص 3

 .710خها وعمارتها، ص ية: تارياالثر
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 1مدرسه اس. 

وان يا انياز  به سم. صحن وااود دارد كاه پشا. آن      وان بزرگيدر شمال صحن ا

 يهاا  وانچهيها و ا وان، اتاقي  در دو سم. اشده اس.ساخته رون بنا يبه سم. ب يگريد

هاا،   ن قسام. يا و ااسا.  گرفته گر را دربريواود دارد كه دو صحن كوچك د  كوچك

 ،ليصحن، دو تاور مساتط   و  رب  دو سم. شرق د  درده  ل ميبخش مدرسه را تشك

دهد  در انوب   ل ميقرار دارد كه بخش خانقاه بنا را تشك ، ا انوب   شماه يدر راستا

هام    ساطح محاراب   داردس يراا و نفا  يار زيبس  ز شرستان قرار دارد كه محرابيصحن ن

هااي   لاه اسا. كاه باه شاك    يد و زرد و سيشم، به سه رنگ سفياز سنگ   شامل اهواح

 قرار گرفته اس. گر يكديكنار  ،متقائ   هندس

شرساتان، دو اتااق مربا       و شارق    ربدو ئرف در   عنيبنا،   انوب هيدر دو زاو

 يهاا  هاا و خانقااه   مقرره مگاه واود دارد  پوشش سقف شرستان،آرا يبا كاربرشريه هم 

  انيا گنراد م  ارتفاار اسا.    كام  يا كاره  ميازده گنرد نا يائراف صحن، در مجمور شامل 

 ر گنردها بدون گردن اس. ياس. و سا  گردن دوازده علع يدارا ،شرستان

از آنها،  يتعداد يواود دارد كه رو يشرستان، قروردو ئرف در دو مقرره واق  در 

در  قارار گرفتاه اسا.    رنگ سارز  يهاا  با پارچهشده ده يبزرگ پوش  چوب يها صندوق

 شامال، باه اماام    واود دارد كه قرار سام.ِ  ن شكل ي، سه قرر بزرگ به هم شرق همقرر

 منساوب باه   ،گرينگارنده مشخر نشد كه قرور د يشود  اما برا  نسر. داده م 7 عل

 (10)تصوير  اس.  ي ها .يچه شخص

اشااره نشاده اسا.      در شهر حلاب  ين مزاريمعترر، به واود چن  خيدر مناب  تار

 يرو يا ، مورخ متأخر حلب در كتاب خود نوشته اس. كه بر قطعه پارچه«يكامل اهغز»

اسا.    7ئاهاب   بن اب  ن عليراهمؤمنينجا قرر اميا»را خوانده اس.:   ن عرارتيقرر، چن

]باه   ق از نجاف    ه897ساال  . خاود در  يه در روزگار حاكماهدوه فيصندوق آن را س

                                                 
 .712خها وعمارتها، ص ية: تاريثرر.ک: مدارس حلب اال. 1
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  خين موعاور از نظار تاار   يا د كارده اسا. كاه ا   يتأك ،او در ادامه 1 «نجا[ منتقل كرديا

شد  پس چگونه  وارد حلب ق   ه 888در سال  هاهدوه فيرا سيز ؛تواند درس. باشد  نم

 2ن شاهر منتقال كناد؟   يا باه ا  صندوق قرار را از نجاف   ،د به حلبش از ورويتواند پ  م

ن يخ شاهر حلاب، باه وقاور چنا     يژه تاوار يا و ، باه  خيك از مناب  تاري چين در هيهمچن

اشااره   يگار يخ به حوادث مشاابه د ين تواريكه در ا  حاه؛ دراشاره نشده اس. يا حادثه

و انتقاال آن باه    در بعلرك 7ي حيسر حضرت  نشد دايمثال حادثه پشده اس.؛ براي 

در  7حساين و حادثه آشكار شدن قرر محسن بن اماام   3 ق  ه 085در سال  قلعه حلب

ساكوت    ن حادثه مهميچن هربارمورّخان دپس چگونه ممكن اس.  4 هاهدوه فيزمان س

 !كرده باشند؟

هااي   زيارتگاهشتر ي، در منظومه خود كه در آن از ب رفاع ياس. كه ابواهوفاگفتن  

باه ناام     و از واود قرر شخص ،ز اشاره كردهين نام برده اس.، به مدرسه فردوس حلب

 نيچنا بااره   نيات او در ايدر آن سخن گفته اس.  اب 9امررياز نسل پ«  سيداهفرا  عل»

 اس.:

 الهةردوسإلةی  ومن هنا فلةذ

 

 ذو البةيملعصةی  يةفيه الهراديسة

يةةةة   مةةن عصةةةبة النبةةي والذرم

 

 اعّةةةةم هبةةةةذا االنةةةةتام مزيةةةةة

 ومعةةةةةه مجاعةةةةةة الةةةةةرام  

 

زرهةةةم ومةةةن انةةةکارهم  ةةةرام 
5
 

                                                  
ام دولت ه م ن   ي  ا الدولة في، َنَقل صندوقه سطالب يبن اب ين عليرالمؤمنيهذا قبر ام»ن است: يآن چن يمتن عرب. 1

ن ي  د خ ود از ا ي  . نگارنده در زمان بازد121، ص 1 خ حلب، جيتار ي. ر.ک: نهر الذهب ف«  ه 227سنة  النجف
 افت.يگر نيد يا جاي قبر يرو يها را بر پارچه ين عبارتيمکان، چن

 .121، ص 1خ حلب، جيتار ينهر الذهب ف. 2
ذک ر   يرة ف  ي؛ االعالق الخط2ارات، ص يمعرفة الز ي؛ االشارات ال227، ص يميالُعَظ يخ حلب، محمد بن عليتار. 3

 .21، ص 1رة، ج يوالجز امراء الشام
 ن کتاب.يسوم همبخش ر.ک: فصل اول از . 4
برو، که در آنجا علي  . ترجمه ابيات: از اينجا به فردوس217و  215ص ، ص«خ وفاءيمنظومة الش يف اء حلبياول». 5

و ذريه اوست که چقدر اين نسبت،  9خاندان پيامبر ، آن انسان صاحب کياست ]مدفون[ است. او ازفراديسي
 مند نما. اند. آنها را زيارت کن و خود را از انوارشان بهره مايه بزرگي است. کنار او گروهي باجاللت
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و انتسااب آن باه    7 ن مدرسه با امام علا يشخر مدفون در ا  د تشابه اسميشا

باه حضارت   را  يقرار و ماردم  ر، ي، سرب شده اس. تا در دوره اخ9امرر اسالميه پيذر

  نسر. دهند 7نامؤمنريام

 دمشقجد ُاموي مسدر  7ي. مشهد امام عل14

 ، چهاار تااور بازرگ وااود دارد    دمشاق  مسجد اُماوي صحن و شرستان دو ئرف 

 ، باه ن تاورهاا يا ك از ايا گر اسا.  هر يكاد يمشاابه   يو معماار نمااي كلا    كه از نظر 

كه تاور  يا گونه ده اس.؛ بهش يگذارنام ينراشد ياز خلفا  كيو به نام  ،«مشهد» عنوان

مشاهد  »صاحن    ، تاور  رب«مشهد عمر»آن   تاور شرق ،«بكر ومشهد اب»شرستان    رب

ن تاورهاا، تااور   يا ان ايده شده اس.  از مينام «7 مشهد عل»آن   و تاور شرق «عثمان

منتسب به آن حضرت بوده اس. كاه    ارتگاهي، در اصل ز7 موسوم به مشهد امام عل

 دمشق مسجد اُمويدر زيارتگاه دانان و مورخان مسلمان به واود آن   از اغراف يتعداد

ن ياناد  نخسات   ه نكارده گار اشاار  يد يك از آنان به مشاهد خلفاي چي؛ اما ه1اند اشاره كرده

اهلل  ابان فضال  »اشاره كارده،   دمشق مسجد اُمويكه به واود مشاهد چهارگانه در   كس

دهناده آن اسا. كاه مشاهد اماام       ن مساهله نشاان  يق( اس.  ا   ه 701 – 744) «يعمر

گار در  ياماا ساه تااور د     افتاه اسا.  ين نام شهرت يبدرتگاه بودن ايبه عل. ز 7 عل

 يگاذار نام ر خلفاي، به سا7 رقاب. با مشهد امام عل يد از رويپس از آن، شا يا دوره

 شده اس. 

ر نوشته اسا. كاه   يار ، ابن7 ن مزار و نور ارتراط آن با امام عليش ايدايپ هدربار

در خاواب  او در پندارند كه   را ميدانند؛ ز  م 7 ارتگاه امام علين مكان را زيا انيعيش

  ساختگ يها ارتگاهين مزار را از زيده شده اس.  او اين محل ديدر انماز خواندن حال 
                                                 

؛ رحل ة اب ن   107ر، ص ي  ؛ رحل ة اب ن جب  271، ص 1؛ معج م البل دان، ج   25ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1

 .1ة، ص بطوط
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فراماوش   باودن ايان مكاان را     ارتگااه ياماروز، ز  انيعيحال، شهر به 1دانسته اس.  عهيش

 اند  كرده

 مسجد اُموي يها ن بخشيراترين و زي، از بهترارير ابنن مزار، با استناد به نوشته يا

ور درخا تزييناات   گار مساجد، از  يخالف سه تاور )مشاهد( د اما امروزه بر 2بوده اس. 

تاا   سانگ مرمار آن   يهاا  موااود در آن، ازاره تزييناات   س. و تنهايبرخوردار ن  تواه

براثار  ، 7 مشاهد علا  تزييناات  اسا. كاه   گفتنا   س.  متر از كف بنا 0ارتفار حدود 

 3اس. از بين رفته  ق،   ه 9899در سال  مسجد اُمويبزرگ  يسوز آتش

  ا اناوب    شاماه اها.  در  ، شكل و نسارتا  ئاوون   ليمستط ،رتگاهايزنماي كل  

  شكل و با صفحات سارب   رون، مثلثيو از ب ، چوب يرهاياس.  سقف آن از داخل با ت

و دو شده  سنگ مرمر تزيين با  آن، محراب كوچك  شده اس.  در عل  انوب دهيپوش

مقاام اماام    ، شارق در عال    (13)تصاوير   قرار گرفته اس. ئرف آن  ود  ستون سنگ

ورود باه   يبارا  كاه واق  اس.  7نياهحس ارتگاه رأسيز ،آناز و پس  ،7نياهعابد نيز

 عرور كرد  7 د از مشهد عليارتگاه باين دو زيا

كه قرار دارد  مسجد اُمويصحن   داخل رواق شرقآن و   بنا در عل   رب يورود

ك يا ، ي  بار ساردر ورود  آياد  به حسااب ما    7نياهحس ارتگاه رأسيز يامروزه ورود

باه چشام   باه خاط ثلاث    يا راه يكت ،آن يره واود دارد كه بااو يدا مين  نيتزي ينما ئاق

 نيعبةداهلل احلسة دنا اإلمةام أييه مرقد رأس سةيهذا مشسد ف»ن اس.: يره چنيخورد  متن كت  م

 (39)تصوير  « اهلل عنه ر 

 7نياهعاباد  نيا به مقام امام ز،  وار شرقيدر د يق سه ورودياز ئر 7 مشهد عل

 مساجد اُماوي  صاحن   ي، سه پنجره بازرگ باه ساو   ين سه وروديمتصل اس.  مقابل ا
                                                 

 .107ر، ص يرحلة ابن جب. 1

 . همان.2
 .112، ص يخطط دمشق، اکرم حسن العلب. 3
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محاراب و   يوااود دارد  بااو    ز پنجاره چهاارم  يا واود دارد  در شامال ساردر بناا ن   

باه  قرآنا    يها رهي، كت7نياهعابد نيمقام امام ز يها يورود و 7 مشهد عل يها پنجره

 خورد   چشم م

 «اسيبان»در شهر  7يامام عل هزي. ن15

 ،«هيباص»، در منطقه 1«مرقب»قلعه  يرو و روبه ترانهيمد يايساحل دراز  يا در نقطه

خاورد كاه نازد      به چشم م  كوچك  ، ستون سنگ«اسيبان»شهر انوب  يلومتريكيك 

 (15)تصوير  شود   شناخته م 7 امام عل زه(ين« )رَمح»ا ي« دهياَر»منطقه به   اهاه

 ، انه محلا يك داستان عاميبر اساس  ،منطقه  زه به باور اهاهيا ني ، ن ستون سنگيا

در قلعاه   7 ن اس. كه امام علا يافته اس.  خالصه داستان چنيارتراط  7 با امام عل

ا امتاداد  يا كه تا ساحل در  ك تونل مخفيق يكرد  آنها از ئر  ب ميرا تعقكافران  مرقب

خود   ن نقطه برسانند  ساس سوار كشتيزند و خود را به ايداش.، توانستند از قلعه بگر

 ين ستون را برداش. و از قلعاه باه ساو   يا 7 شدند و خواستند حرك. كنند  امام عل

برخورد كرد و آنها نتوانستند فارار كنناد  ساتون      ستون با كشتا پرتاب كرد  يساحل در

خاود   يتواند آن را از اا  نم  كه كس يئور به ؛ماند  ئور ثاب. باق ز در محل خود بهين

 2تكان بدهد 

كوچك اس.  با تواه به   عيج ئريك خليكه ستون در آن قرار دارد،  يا منطقه

 ،هاا   ن ساتون، هنگرگااه كشات   يا رفتن ارسد كه محل قرار گا   ن موعور، به نظر ميا

، باوده اسا. و خاود    آمد داشتندو رف. كه با قلعه مرقب  انيريصل يها  ژه كشتيو به
                                                 

جنوب  يلومتريک 7است که در فاصله حدود  يانياز قرون م يمي، قلعه عظانيبينزد صل Margatا ي، قلعه مرقب. 1

ا واق ع  ي  متر از س طح در  500، در ارتفاع يا و مناطق ساحليمشرف به در يکوه بلند يرو ،اسيشهر بان يشرق

 .201ق، ص ير لبلد عريخ کبيا تاري؛ سور271ة ارض الحضارة والجمال، ص ياست. ر.ک: سور
اخ تالف در  ق دري  ن داس تان را ب ا   يمنطقه، ا ياز اهال يکي. 175، ص يريم عمية، ابراهيسلسلة الجبال الساحل. 2

 نگارنده نقل کرد. يبرا ،اتيجزئ يبرخ
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ك يا هاا باوده اسا.  در فاصاله كمتار از        سامان كشات  يمحل گره زدن رستون نيز 

«  بارج اهصار  »باه ناام    مرقب قلعه  بان دهيد يها از برج  كيز ياز ستون ن يلومتريك

 دارد  قرار برج كودك()

  كارد   توان اظهار نظر قطع  ، نماين داستان يريگ شكل  و چگونگ ي درباره چرا

ژه يا و و باه  ي ، برگرفته از نور نگاه مسلمانانها داستانچنين  يريگ اما بدون شك، شكل

كارهااي  و  صدر اساالم  يها شان در انگيژه ايو نقش و 7 به امام عل ،منطقه علويان

  اس. رريخ ل كندن درِياهعاده آن حضرت، از قر خارق

 «يَزَبدان»در منطقه  يالکرس تيآسنگ . 16

ا، ياز سطح در يمتر 9198ن نام، در ارتفار يبه هم  در قله كوه  ساهكر .يسنگ آ

 قارار دارد   « زَبَادان »واق  در منطقاه   ،«ايضامَ»شهرك   انوب شرق يلومتريك 8حدود 

ر اسا.  باا   وردااناداز ئريعا  زيرااي  برخا     و از چشام  اين كوه مشرف به دره زَبَادان  

 توان به اين نقطه رسيد  ، م شهرك مضايا كوهنوردي از خيابان اصل 

گرفته اس. و بزرگ در قله كوه قرار  يها از سنگ يا ان تودهيمآي. اهكرس  سنگ 

ن يا ا يو در وباه  1رساد    باه نظار ما    ي ها رانهي، از دور به شكل ويرات اويتأثاثر  بر

اسا.   را به واود آورده  ي رايمنظره ز ،سال درخ. بلوط بزرگ و كهنشانزده ها،  سنگ

اس. كاه    ، شراه. آن با صنده اهكرس .يآبه سنگ اين  يعل. نامگذار( 11)تصوير 

ف يا ، تحر اهكرسا  .يا كلمه آگويا  (17)تصوير  اس. «  كرس» يابه معن  در زبان عرب

ك قلعه يبه   ن توده سنگياهد در ذهن اهاه  منطقه، د م اس. كه نشان «  اهكرس»

 7 با امام علداشته اس.  اهاه  منطقه براساس باور عاميانه خود، اين سنگ را  شراه.

ا باا  يا ن مكاان آماده،   يا با اسب خود به ا 7كه امامدانند؛ براي مثال معتقدند  م مرترط 

  م كرده اس.ين ر خود بر سنگ زده و آن را به دويشمش
                                                 

 .212، ص 1، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 1
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 ان رفتهياز م يها ارتگاهي. ز17

وااود   ساوريه ز در كشاور  يا ن يگار يدهاي  بر مواردي كه نام برديم، زيارتگاه افزون

باه چشام    هاا از آن  اما اماروزه نشاان   ؛بدان اشاره شده اس.  خيداشته كه در مناب  تار

 شود: م اشاره  ها زيارتگاهن ياز ا يبه تعداد خورد  در ادامه،  نم

تاوان باه     ، مدر دمشق 7 ان رفته مرترط با امام علياز م يهاارتگاهين زيتراز مهم

ن مساجد در  يا معروف بوده اس.  انيز « مسجد نارنج»اشاره كرد كه به « رجَمسجد اهحَ»

 1يمسجد بااب مصاالّ    ، در سم. انوب شرق كنون «دانيم»ا ي«  دان اهحصيم»محله 

مشاهد  »عناوان  باا   «يبكار هارو    بن ابا   عل» 2و متصل به آن قرار داشته اس.  ،دمشق

م يباه دو نا    در آنجاا سانگ  »س.: ارتگاه اشاره كرده و درباره آن گفته اين زيبه ا« نارنج

. اشااره  يا ن حكايا اما به ا 3 «دارد 7ئاهب  بن اب  با عل  تيشده واود دارد كه حكا

آن  ،بشهرآشاو  اس. كه ابن يهمان مزار ،ارتگاهين زيرسد كه ا  نكرده اس.  به نظر م

اشاره باه  هنگام ز ين ، اهانگرد مسلمانارير ابن 4اس. دانسته ، «مشهد صخره در شام»را 

اد كارده  يا ارتگاه ين زي، از اساخته شده انيعيدمشق كه به دس. ش :.يب ارتگاه اهليز

 ش آن نوشته اس.:يدايسرب پ هاس.  او دربار

اسرت   2طالرب  يبرن ابر   يمنسوب به عل يمشهدها،  ارتگاهين زين ايتر مجللاز 

پرر از   يبنرا شرده اسرت و مقابرل آن بوسرتان      باشرکوه برا و  يز يمسرجد  بر آن که

. .. .اسرت  يدر آن جار يک منبع مشخصيآب از  درخت نارنج وجود دارد که

م شرده اسرت.   يم تقسر يبه دو نر وجود دارد که  يبزرگسنگ  ،در محراب مسجد

. گر متصل نشده استيکديق به يطور دق اما به م شده،يگر لحيکديمه با ين دو نيا

                                                 
دان ي  در ش مال م  و ن شهر،يا يخيغرب بافت تاردر جهت است که  دمشق يمياز مساجد قد يمسجد باب مصّل. 1

 قرار دارد.« يباب مصّل»

 .212، ص 1، ج نة دمشقيخ مديتار. 2
 .22ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 3
 .111، ص 1طالب، ج  يمناقب آل اب. 4
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م شرده اسرت،   يبه دو ن [7]علي ن سنگ به دستيرا گمان بر آن است که ا عهيش

کر نشده اسرت  جا ذ چيهالبته . ياز معجزات اله يا ا به معجزهير او يا با ضربه شمشي

ن حادثه در خواب اتفراق  يمگر آنکه ا ؛ن شده استين سرزميوارد ا [7]يکه عل

ه ير توج يدارير ه کنرد کره ب  ير را توج يزير آنران چ  يد خرواب بررا  يشرا  .افتاده باشد

 1.ارتگاه بوده استين زيا يعامل بنا ،ن سنگيکند و وجود ا ينم

  ن سانگ در برخا  يا رساد كاه ا    ، به نظر م ق(  ه 305) يزيبا استناد به نوشته مقر

شده اسا.  او در    ارت ميزشناخته، و  9امرري، به قدمگاه حضرت پ خيتار يها دوره

نوشاته   ق   ه 740ساال  ، عمن حوادث دمشق  با اهاه 2هيميت اشاره به اختالف ابن محل

 اس.:

بر سرر   دمشق يبا اهال هيمين احمد بن تيالد يخبر آورد که تق رسان از دمشق نامه

ر آن نکه اثر موجرود د يو ا ،دمشق يکنار مصال ،موجود در مسجد نارنج سنگ

است کره  وي معتقد را يدا کرد؛ زيپ يريو درگاختالف  است، 9امبريقدمگاه پ

 ست.يز نيدن آن جايو بوس ن سنگيبه اتبرک مردم 

راب هماان ساال، باا خاود      91ه در روز يميت ابندر ادامه افزوده اس. كه  يزيمقر

اعتاراض ماردم   مواب ن كار يرند و اآورد تا صخره را برُ (تراش سنگر )بُ سنگ يتعداد

 3 شد

اند كه از آن  ، به خاك سارده شدهر دمشقياز مشاه يتعداد ،ن مشهديدر مجاورت ا

 يهاا  هو از شااخ  )از ئارق تصاوف   هيق. كواكريخ ئرياز مشا يتوان به تعداد  امله م

                                                 
 .127و  127ر، صص يرحلة ابن جب. 1

: . ق   دمش ق   ه 772)ح ران:   تيميه الدين ابوالعباس احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم حراني، معروف به ابن . تقي2

ه ا و عقاي د انحراف ي وي،     است که انديشه ت در دوره مملوکيسن . ق(، از فقها و متکلمان متعصب اهل ه 711

را فراهم کرد. براي آگاهي بيش تر درب اره شخص يت و     وهابيت و گري گيري عقايد سلفي اساس و شالوده شکل

 .151 - 217، صص 2زاده موسوي، ج گري و وهابيت، سيد مهدي علي عقايد وي، ر.ک: سلفي

 .1و  1، صص 1، ج يزيالمقر يالسلوک لمعرفة دول الملوک، احمد بن عل. 3
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 توفااي )م  خ عراداهرحمان موصال  ي، مانند شا  ق(  ه92در قرن  در دمشق هيق. قادريئر

، اشااره  بان احماد  اش اسعد  ، و نوهخ احمديو فرزندش ش ،و شاعر  صوف  ق(  ه9993

 1كرد 

منسوب به امام  ،يگريارتگاه ديش زيداي، به حادثه پ، مورخ بزرگ دمشقرعساك ابن

  ابومحمد عرداهمنعم بن علا »خط  اشاره كرده اس.  او از دس. در شهر دمشق ،7 عل

 نقل كرده اس.: «يبن اهرحترا

 او بنا کررد.  يکوچک مسجد و مناره 2،«اللحم قبة»در  ،مصر اهلاز  يا مرد بافنده

 يباق.ق   ه 424 سال يعني ن ساليهمکه دو شب از ماه رمضان  يا در شب جمعه

و ده ير د ن مسجديا خود[ در ياي]در رؤرا  7يو عل 9امبريپ گفت: مانده بود،

شرما بره    کره  براور کننرد  سخن مررا  مردم  خواهم تا يم يا نشانه ه بود:به آنها گفت

داخرل مسرجد    يرا بر ستون سرنگ  دست خود 7ين علارمؤمنيد. اميا نجا آمدهيا

شرتافتند ترا    يماند. روز جمعه مردم به مسجد م يباق دست او بر ستون يجاو  زد

صراحب  دم کره از  ين شرن يچنر من . ننديافتاده بود، ببدست را که در سنگ  يجا

. «دست راسرت » :  گفت«ه بودکدام دست بر سنگ گذاشته شد» :دنديپرس ايرؤ

ن يا شا خوديصاحب رؤ نديگو ميدست چپ بوده است.  کف يدند که جايد

 3واهلل اعلم. ده بود.ياشر سنگ ترباثر را 

واود داشته اس.  دمشق« رونيباب ا»داخل « مسجد نطّه»ز به نام ين يگريمكان د

در كتااب   «نجريوهتسا »و  «نجريواتسا »به آن اشاره نشده اس.  اماا   ، خيكه در مناب  تار

 7 ، امام علا  انه مردمياساس باور عاماند كه بر ه آن نوشتهاد كرده و درباريخود از آن 

ن مساجد  ي، ايحاويده اس.  به گفته عرداهقادر رين مسجد پريبه محل ا مسجد اُموياز 
                                                 

 .151و  217 ،205صص  ي،ة، محمد بن کّنان الصالحيات شاميومير.ک: . 1

اب ان  ي، در جن وب خ «مئذن ة الش حم  »در محله « يمُسَل»ديم و موقعيت فعلي آن، کوچه ق در دمشق ينام مکان. 2

 .112، ص 1، ج يبة الشهابي، قتيخياست. ر.ک: معجم دمشق التار مدحت پاشا
 .220و  221، صص 1نة دمشق، ج يخ مديتار. 3
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ن يگرفا.، از با  ربررا د رونيا ائراف باب ا ياكه بناه يسوز آتشدوره اخير، بر اثر در 

 1رف. 

واود داشاته كاه اماروزه از     7 ارتگاه مرترط با امام عليز چند زين در شهر حلب

 در انوب قلعه حلاب باوده  « مسجد  وث»ها،  ارتگاهين زين ايتر ن رفته اس.  از مهميب

اسااس  واود داشاته كاه بر   7 منسوب به امام عل يا نوشته ن مسجد سنگياس.  در ا

بااره نوشاته    نيا ، در ا« حلرا  ابن شاداد »به حلب منتقل شده بود   رقّه ، از خيمناب  تار

 اس.:

از  ، در راه بازگشت خود به شرام يثهدَاز گرفتن حُ ، پسياتابک عمادالدين زنگ

کره آرام و قررار را از او    شرد  يشرديد  ترب در آنجرا دچرار    عبرور کررد.   نصفي

را بره او   ترب  يرا در خرواب ديرد کره دوا    7يامام علر  ،شب هنگام ... .گرفت

پررس و   ،از اين سنگ ،کرد. صبحگاه ير آنجا راهنمايد يگفت و او را به سنگ

کردند. درباره داستان سنگ نيرز بره    ياو را به محل آن راهنماي مردم جو کرد و

حيوانرات درنرده و   زيرادي   آن از يآمد، اهرال  رقّه به 7يکه عل يزماناو گفتند 

ايرن   برر  اوشرکايت کردنرد.    انشر ياکنند، بره   يمردم ايجاد م يکه برا يمشکالت

سنگ  دستور داد ي. اتابک زنگگذاشت رقّه رونيبنوشت و آن را  يسنگ چيز

م گرفتنرد  يتصرم  رسريدند،  بره حلرب   ي. وقتر نرد کنمنتقل  به حلب يشتر يرا رو

کردند، اما شرتر  وارد « باب العراق»از شتر را  د.منتقل کنن سنگ را به قلعه حلب

را حرکرت دهنرد، از    شرتر کردند ترا   چه تالشهر ن نشست.يک آنجا بر زمينزد

دستور داد تا در  اتابکاو برداشتند و  يسنگ را از روخود بلند نشد. پس  يجا

 ن حادثره در سرال  ير ا دهنرد.  قررار  جرا و سرنگ را در آن  بسرازند  يهمانجا مسجد

 2.واقع شد.ق   ه 532

                                                 
 . 211نجر، ص ينجر و کارل ولتسينة دمشق، کارل واتسيمد ية فياآلثار االسالم. 1
 .21، ص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 2
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 نوشته اس.:  سجد  وثم  م درباريعد ابن

پندارنرد کره    يم وجود دارد. يسنگ يا بهيآن کتبر است که  يستون در آن قطعه

ن ير نرد ا يخود نوشت و گوزه يآمد، با نوک ن نيکه به صف يزمان، 7يآن را عل

 1منتقل شده است. به حلب رقّه سنگ از

 ،نوشته را استنساخن سنگ ي، ا شناس آهمان ، باستان«هرتسفلدارنس. »خوشرختانه، 

ناام   ،سانگ  ير، عراارت رو ين تصاو يا اسااس ا آن را منتشار كارده اسا.  بر    ريو تصو

ن يا ن در ايهمچن 2ساده بوده اس.   به خط كوف« طالب يبن اب يعل»  عني 7نارمؤمنيام

 مسجد در زماان ملاك اهظااهر    يانگر بازسازيواود داشته كه متن آن ب يا رهيكت ،مسجد

ام يةا لةدد هةذا املسةعد يف»كارده اسا.:     نن شرح بازخوايآن را بد بوده اس. و هرزفلد

 3« رمحه اهلل مي بن ابراهنيرمحة اهلل احلا  حسإلی  ريالهق خصد اهلل مصبه بتکه مکالنا املص  الّاهر

ق آن را در شرق يو مكان دقنام برده، « هي وث»عنوان با ن مزار يا، از يخ كامل  زيش

اباان وااود   يان دو بناا خ يكه م يا گونه به سم. انوب، به  ، كمحلب 4هيمدرسه سلطان

 ن مزار نوشته اس.:يف ايداشته، مشخر كرده اس.  او در توص

آن است، در  يکه مزار يا حجره ،است که در سمت جنوب آن يصحن يدارا

م يک و عرر  نر  ير به طرول   يک ستون سنگياز  يا قطعه ،وجود دارد. کنار آن

 ،ن حجرره يا يحفر شده است. سمت شرق« يعل»ذراع وجود دارد که در آن نام 

د يورود به صحن با يوجود دارد. برا ياست که در آن محراب يشبستان کوچک

                                                 
 .272، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 1

 به نقل از هرزفلد. .12ية، ص سور يف :تير.ک: مشاهد ومزارات ومقامات آل الب. 2
 . همان.3
مدرس ه   ،آن يميش هر ق رار دارد. ن ام ق د     دروازه قلعهاست که مقابل  حلب يخياز مدارس تار هيمدرسه سلطان. 4

در آن دف ن ش ده اس ت.     يوبي  ن ايال د  فرزند ص الح  .ق(  ه 722 توفاي)م يو الملک الظاهر غاز ،ه بودهيظاهر

 يا آرامگ اه پ در  و مدرس ه   . ق آن را براي  ه 710در سال  يفرزند الملک الظاهر غاز «ز محمديالملک العز»

ة، يس ور  ية: خصائصها وآثارها ف  ية االسالميعربساخته است. ر.ک: العمارة ال ،يو شافع يس فقه حنفيتدر يبرا

 .270ص 
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ک قطعره سرنگ   ير است و با  يعيسآن طاقچه و يباال رفت که ورود ييها از پله

ن دو خلروت وجرود دارد کره در آن    يشود. در صحن همچنر  يرنگ بسته م اهيس

ن مکران را  ير سکونت دارنرد کره ا   از طرق تصوف يکيک خانواده منتسب به ي

ن يانرد. برد   ک باغچه و حو  کوچک سراخته ي ،ان صحنيکرده و م يسامانده

 ،تابسرتان  يهرا  ل شرده اسرت کره در شرب    يدتبر  يينجا به مکان باصرفا يصورت ا

 1کنند. يم ينينش از اهل علم و ادب در آن شب يتعداد

ب يا ارتگاه را تخرين زيا  م9190 ا ق    ه 9882در سال  ، متأسفانه حكوم. عثمان

ز يا اهحكوماه ن اول آ از شد و دار  كند  اما انگ اهانبنا اهحكومه ك داريكرد تا در آن 

 2اخته نشد س

 اهجناان  خارج باب ي، مشهددر حلب 7 امام علهاي منتسب به  زيارتگاهگر ياز د

، ماورخ  « حلرا   ئا   ابن اب»و متصل به آن بوده اس. كه  3(شهر حلب يها )از دروازه

ات آن، كاه ابان   يذكر كرده اس.  ازئ ق   ه 522ش آن را سال يدايخ پي، تارعه حلبيش

 ن اس.:ينقل كرده، چن  ئ  از ابن اب شداد

کره   از اهرل حلرب   يکر يفروختنرد.   يبود که در آن شراب مر  يمحل مشهد، مکان

ا در آن ير د کره گو ير در خرواب د  يد مبتال بود، شبيبه تب شد يمدت طوالن يبرا

  گفرت: از ترب.   يکشر  يد: از چه درد ميگو يبه او م يستاده است و مرديمکان ا

از خراک آنجرا برداشرت و     ين دراز کررد و مشرت  يآن مرد دستش را به سمت زمر 

نجرا  يافرت و بره مرردم بگرو در ا    ي يشفا خواه يماريگفت: به خودت بمال که از ب

رند. آن مررد گفرت:   يپذ يمن! آنها سخن من را نم يبنا کنند. گفت: موال يمشهد

                                                 
 .11، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 1
 .. همان2
ب ا ه دف   .ق   ه 2220در سال  يکه حکومت عثمان ين شهر بودها يغرب يدر بارو حلب يها از دروازه الجنان باب. 3

خ حل ب،  يت ار  ينمانده است. ر.ک: نهر الذهب ف ياز آن باق يو امروزه نشان هب کرديابان، آن را تخريتوسعه خ

 .10، ص 1 ج
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 يابنرد کره خراک اطرراف آن برو     ي يمر  يا نجا را حفر کنند؛ صرخره يبه آنها بگو ا

آن مرد م. طالب يبن اب ي  گفت: من عليستيد: تو کيمار پرسيدهد. مرد ب يمشک م

را ن موضروع  ير دار شد. سرپس ا يافته بود، از خواب بيکه از تب خود شفا  يدر حال

گاه بره آنجرا رفرت و مرردم را از حادثره براخبر       به خانواده خرود خبرر داد و صربح   

ن ير بررد و در ا  يهرا مر   را به باغ مردمبود که  ينام« ير سواديشُقَ» ساخت. در حلب

 ييکه خارج شد برو  يگام در آنجا حاضر بود. مردم آنجا را حفر کردند و خاکهن

از  ريکردنرد. شرق   ين مر يمانند مشک داشت و مردم با آن خراک خرود را عطررآگ   

 1ارتگاه را برعهده گرفت.يز يتوبه کرد و بنا ،داد يکه انجام م يبد يکارها

در  7 . اماام علا  يا ن مازار و ارترااط آن باا رؤ   يا ز به اين يبكر هرو  بن اب  عل

در  7 گار اماام علا   يارتگااه د يباه دو ز  ابن شدادهمچنين  2خواب، اشاره كرده اس. 

  :اشاره كرده اس. حلب

اساس ، بريقياز فرزندان عُلَ يکيو قرار داشت  قيقُوَرود  ياز آنها در ساحل غرب يکي

قررار   بازار آهنگرها(ن )يدر سوق الحدّادديگري  3.ساختآن را ده بود، يکه د يخواب

حالت نماز خواندن در در  7ي، بارها ]در خواب[ امام علداشد داشت که به گفته ابن

 4اند دعا در آنجا مستجاب بوده است. شده بود و گفتهديده آنجا 

 كاه « نيمساجد حادّاد  »در منظومه خود، عمن اشااره باه    ، رفاع يمحمد ابواهوفا

بارها اماام   ،ن مكانيگفته كه در اقرار دارد،  حلب  خيباف. تار  امروزه در شمال شرق

  ن مشاهد را منطراق بار مساجد كاوچك     يا ، اياما كامل  ز 5 شده اس.. يرؤ 7 عل

ن شهر دانسته يا  خي، انوب باف. تارنيواق  در كوچه حدّاد« هيمدرسه حدّاد»ك ينزد
                                                 

 .21و  27، صص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 1

 .2ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 2
 .52ص  ،2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 3
 .21، ص . همان4
 .201، ص «خ وفاءيمنظومة الش ياء حلب فياول»المشرق، . 5
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در آن قرار  نيكه مسجد حداد يا را منطقهيز ؛رسد  به نظر متر  پذيرفتن ن نظر يا 1اس. 

 (يهجار  قرن هفاتم )د شدا ، و تا زمان ابنقرار داشته حلب  خيدارد، خارج از باف. تار

واق  اس. و كوچه  حلب  خيداخل باف. تار ،هينروده اس.  اما مدرسه حدّاد  مسكون

 حلب اس.  يمنطرق بر بازار آهنگرها نيحدّاد

 يبار باارو   7 لا ر اماام ع يبه واود اثر شمش ين راوندياهد اس. كه قطبگفتن  

هاا   ن سانگ يتر حلب از سخ. يبارو»باره نوشته اس.:  نياشاره كرده و در ا شهر حلب

بر آن زده اسا. و اثار    يا ر خود عربهيبا شمش 7ئاهب  بن اب  ساخته شده اس.  عل

 يگار ي، اشاره د خير مناب  تاريگارنده در سان 2 «ن نمودار اس.يوار تا زميد يآن از باو

 افته اس. ين اثر نيبه ا

منتساب باه اماام     يز آثاار يا ن ايا كَفَر يو روستا تر اشاره شد كه در شهر فوعه شيپ

 ن رفته اس. ير از بياخ يها گاه واود داشته كه در دوره ل قدمگاه و پنجهياز قر 7 عل

تاوان باه     ، ما هيدر سور 7 ان رفته منتسب به امام علياز مهاي  زيارتگاهگر ياز د

وااود   7داخل آن، اثر انگشا. اماام    اشاره كرد كه بر ستون در شهر حمر يمشهد

از صاهحان بوده   كين اثر انگش.، خواب يش ايدايپ ي، مرنايداشته اس.  به گفته هرو

منتساب باه    يگري. را نقل نكرده اس.  مشهد دين حكاياما ا 3داشته اس.   تيو حكا

واود داشاته   5«ايسيقرق»ز در شهر ين ي، و مشهد4«سباهِ»شهر  آن حضرت در كوه خزام
                                                 

 .11و  11، صص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 1
 .127، ص 1الخرائج والجرائح، ج . 2
 .1ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 3

 .72شارات الي معرفة الزيارات، ص الز: اي؛ و ن11، ص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 4

ت خود را از دس ت  يج اهمياما به تدر .آمد يبه شمار م مهم منطقه رود فرات ياز شهرها در صدر اسالم ايسيقرق. 5

 ي، در نقطه تالقدر ساحل راست رود خابور رهيبص يآن روستا يت کنونيل شد. موقعيتبد ييها رانهيداد و به و

 (هيرال زور س ور  يمرکز اس تان د ) يرالزورشهر د يجنوب شرق يلومتريک 20، و در فاصله حدود آن با رود فرات

عبور امام مسير ن شهر از نقاط ي. ا717و  715، صص 2، ج يالسور يللقطر العرب ياست. ر.ک: المعجم الجغراف

 .252، ص ين، نصر بن مزاحم منقريبوده است. ر.ک: وقعة صف نبه صفي 7يعل
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 1بوده اس.  7 دس. امام عل ياا ،كه در آن

و  ن كوفاه يبا  7 ر اماام علا  يكه از مزارات واقا  در مسا   ي در اا بشهرآشو ابن

ف ناام  يا تحرگوياا   كه 2اشاره كرده اس.« ايلريز»شان در يبرد، به منزهگاه ا  نام م نيصف

 در شاهر  7نامؤمنا ريارتگاه منتسب باه ام ين به چند مشهد و زياس.  او همچن 3«هيزَهَر»

، ، مشاهد كاف  رقّهدر  7اند از: محل نماز خواندن امام اشاره كرده اس. كه عرارت رقّه

 4 و نور ، عرقلجد مجذافمس

 7نارمؤمنا يام  ح داده اسا. كاه وقتا   يتوع فب درباره مسجد مِجذاشهرآشو ابن

 ااا كناد، آنهاا    را ااباه  نيصاف  يخواس. تا با آن ااسااد شاهدا   ي ها قيقا ،رقّه از اهل

 ن كارد يز آنهاا را سارزنش و نفار   يا   حضارت ن اين كار را نكردناد  هاي  بهانهآوردن با 

 گوياا  5ااا كارد    سااخ. و شاهدا را باا آن ااباه     (مِجاذاف )بزرگ   ر چوبيو ساس ت

ه شاد   ز گفتاه ما  يا ن« يمُارد »و به آن  ،پارو بوده يابه معن  ا مجداف، در عربيمجذاف 

تاوان    مبنابراين اشاره كرده اس.   رقّه در به واود آن در مشهد انائز يكه هرو 6اس.

تر درباره آن سخن گفته  شيهمان مشهد انائز اس. كه پ احتمال داد كه مسجد مجذاف

 شد 

از املاه   ،بشهرآشاو  ابنه مورد اشار يها ارتگاهياز ز  ن ممكن اس. برخيهمچن

  تار بررسا   شيباشد كاه پا   7 مشهد امام عل يبرا يگريد يها نام ،محل نماز خواندن

ارتگااه، اثار   ين زين داشته باشد كه در ايتواند دوه. بر ا  ز مين« مشهد كف»  نام گرديد

                                                 
 .77ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1

 .111، ص 1طالب، ج  يمناقب آل اب. 2

 (يآن در س مت چ پ )س احل ش رق     يه ا  ران ه ياست که ام روزه و  زانسياز دوره ب يشهر کوچک اي ه نام دژيزلب. 3

 مان ده  ياقب   رال زور يو د دو ش هر رق ه  مي ان   «هي  َحَلب» يشهر باس تان  يها رانهياز و ي، در فاصله کمرود فرات

 است.

 .117، ص 1طالب، ج  يمناقب آل اب. 4
 .222، ص . همان5

 .571، ص 2لسان العرب، ابن منظور، ج . 6
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 رقّاه  در  ز باه موعاع  ين ياصطخر 1واود داشته اس.  7نامؤمنريدس. منسوب به ام

ابان  »اماا   2باوده اسا.    نيام انگ صفيدر ا 7 اهمال امام عل .ياشاره كرده كه محل ب

 3ده اس. ن اشاره كرين موع  در صفيبه واود هم «حوقل

 يا كوه ابواهنديتاه  ي، باو4«يابواهند  عل»معروف   زيارتگاه، به فصلن يان ايدر پا

واق   اس.  ارتفاع ، كوه آتشفشان كمي  تاه ابواهندكنيم م اشاره  هيطره سوريدر استان قن

متار از   201آن  ي  بلناد طاره ي ارب شاهر قن   يلاومتر يك 2و در  در شمال منطقه اوون

اشاراف   طاره يشاهر قن ا اس.؛ به ئوري كه بار  يمتر از سطح در 9299مجاور، و   اراع

و بناها آن  يآن را اشغال كرد و رو  ستيونيم صهيارتش را م 9117كامل دارد  در سال 

  5جاد كرد يپرتاب موشك ا يو سكوها  نظام يها  بان دهيد

داخال   رنگ بود كاه  اهيس  بازاهت يها ساخته شده از سنگ  شامل اتاقاين زيارتگاه 

ن يا ، امنطقاه   قرار داش.  اهاه  رنگسرز  عمامه سنگنيز و بر سر قرر ، بزرگ يآن قرر

ب كردناد و در  يها آن را تخر س.يونيدانستند  اما صه  م 7 مزار را محل توهد امام عل

،  اساس منااب  معترار اساالم   بدون شك و بر 6خود را ساختند   نظامبناهاي  ،ن محليا

 ا آمده اس. يبه دن اهحرامددر مسج خدادر خانه  7نامؤمنريحضرت ام

گنراد  »ر يا و باا تعر ارت، ين مزار را زيا ،خود ياز سفرها  كيدر   نابلس  عرداهغن

 7س. اد كرده اي، از آن 7 ، بدون اشاره به ارتراط آن با امام عل«يخ ابواهنديش

                                                 
و  7يام ام عل    ،در خ واب وي را نق ل ک رده اس ت ک ه      هدر رّق   7يخادم مشهد امام عل   ياي، رؤميابن عد. 1

افته بودند. يدست است، حضور  يشود جا يکه گفته م يدر محلين مشهد، و ده بود که در ايرا د 8نيحسن

 .2157 - 2155، صص 1خ حلب، ج يتار ية الطلب فير.ک: بغ

 .52، ص يم بن محمد اصطخريالمسالک والممالک، ابراه. 2
 .102، ص يبيصورة االرض، محمد بن حوقل نص. 3
 به کار رفته است. 7يامام عل يبرا يلقبمنزله نجا به يدر ا« يابوالند»ر يتعب. 4
 .27، ص 1، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 5
 . 22ة، جعفر المهاجر، ص يلبنان وسور يعة فيخ الشيس لتاريالتأس. 6

 .52، ص يالنابلس ية، عبدالغنيالرحلة القدس ية فيالحضرة االنس. 7
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 7نيرأس الحس يها ارتگاهيز:  دومفصل 

 «مسکنه»در  7نيارتگاه رأس الحسي. ز1

 قارار دارد  بااهس  « سباهِ» يها رانهيو مجاور، اچه اسديدر  ن مزار در ساحل انوبيا

 يلاومتر يك 5آن، اماروزه در   يهاا  رانهياس. كه و ه رود فراتيحاش  باستان ياز شهرها

 14، در فاصله و حلب رقّه دو شهر  ان ااده اصليد، مياد شهرك مسكنه  شمال شرق

 رد خو  ، به چشم محلب يلومتريك

 نوشته اس.: درباره باهس «ياقوت حموي»

قَرن  يبالس برن روم برن   »، که به نام رقّهو  ان حلبي، ماست در شام يشهر بالس

برود.   رود فرات ين شهر در ساحل غربيده شده است. اينام «7بن سام بن نوحا

کره در روزگرار مرا،     يطور ؛ بهر دادير مسييبه سمت شرق تغ ،جيبه تدر اما فرات

 1ل فاصله است.يان آنها چهار ميم

 ،در آن دوره شنامئوري كه  گردد؛ به  الد برميش از ميبه هزاره سوم پ خ باهسيتار

 يتجاار  يها گاه كاروان، و توقف، شهر بزرگ و مهمزانسيبوده اس.  در دوره ب 2«ماريا»

صدر  ن شهر دريا 3بوده اس.  ترانهيمد يايو ساحل در ريصغ ياين تا آسياهنهر نير بيمس

كم از روناق آن كاساته شاد و     ، كم اما در دوره عراس 4بود  يار آباديز شهر بسياسالم ن
                                                 

 .211، ص 2معجم البلدان، ج . 1
2  . Emar. 
3  . http://www.uni-tuebingen.de/emar/en/history.html. 

 .221، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 4



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  228

 72111شاخه ،  238ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

باه   ز سااكنان بااهس  يا ر ني. خود را از دس. داد  در قرون اخياهم ،پس از حمله مغول

، «اساد »اچاه  يل دريو تشاك  س سد فارات يأسمهاارت كردند  پس از ت مسكنه يروستا

از آن، از   اچه فرو رف. و تنهاا بخاش انادك   ير آب درين شهر به زيا يها رانهيشتر ويب

 رون مانده اس. ياچه بيآب در

قرار دارد كه  يا تاه يرو  ميك قررستان قديان ي، مدر باهس 7نيمزار رأس اهحس

 يهاا  راناه يو  احائه شده اس. و ائراف آن، برخ اچه اسديدر يها از سه سم.، با آب

ماناده از    بااق  يها مواود در قررستان، با قطعه سنگ هايرشتر قري  بشود ديده م  باهس

اس. كه در  يز به صورت قررين 7نياهحس جاد شده اس.  مزار رأسيشهر ا يها رانهيو

ل شاده  يتشاك  زانسيا ا بيا  رومدوره  يهاا  تابوتاز شكسته شده   واق  از پوشش سنگ

مقاام  »ا يا « نيمقاام حسا  »منطقه به   باز قرار دارد، نزد اهاه ين قرر كه در فضايا اس. 

 (11)تصوير  شود   شناخته م« نيحسن و حس

« مشهد اهحجار »به نام   ارتگاهيدر كتاب خود به واود ز «يبكر هرو  بن اب  عل»

را  7نيسار اماام حسا    ،شاده   اشاره كرده اس. كه گفته ما  ارتگاه سنگ( در باهسيز)

ارتگااه ماورد   يده نگارناده، ز يا باه عق  1اند  آن گذاشته ي، رو.يب اهل يهنگام عرور اسرا

بر مزار مورد نظر باشد كه تاكنون باا وااود متروكاه    پذير  انطراقتواند   ، مياشاره هرو

 حف  كرده اس.  7نيبه امام حسرا منطقه انتساب خود   ، نزد اهاهشدن شهر باهس

اشاره  از باهس :.يب اهل ي، به عرور كاروان اسرا خياس. كه در مناب  تارگفتن  

نكاردن  ه عل. اشاره بلك  س.ين  احتماهنرودن چنين ل بر ين مسهله دهينشده اس.  اما ا

ر كااروان  يمسا  هدرباار   خيتاار  يهاا   ن موعاور، كمراود آگااه   يا باه ا   خيمناب  تاار 

سا.  باا در نظار گارفتن نقشاه      محل عراور آنها  يو شهرها تا شام از كوفه :.يب اهل

، مانناد موصال   ي آنها از شهرها عرور و احتمال :.يب اهل ير كاروان اسرايمس  ريتقر

                                                 
 .72ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1
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ن يتار  از مهام   كا يدر صادر اساالم    نكه باهسي، و با تواه به او حلب نيري، نصسنجار

از ايان   :بيا.  كاروان اهلتوان احتمال داد كه   ، مبودهمسير ن يهمواق  در  يشهرها

 يو اسارا  7نيمتعدد منتسب به سر اماام حسا  هاي  زيارتگاهواود اند   شهر عرور كرده

 نازد  ياز قرن ششم هجردس. كم كه  7نياهعابد نيژه امام زيبه و ،:.يب خاندان اهل

 ن موعور باشد يبر ا يدييتواند تأ  ن شهرها شهرت داشته اس.، ميا  اهاه

 حلبدر شهر  7نيالحس ارتگاه رأسي. ز2

اب »در محله  شود،  شناخته م« نيمشهد اهحس»به  حلب  ارتگاه كه نزد اهاهين زيا

ارتگااه در آن  يكه ز  ن شهر قرار دارد  محليد اياد  ان باف. مسكوني، محلب«  اهجلر

بوده اس. كاه   به نام كوه اوشن ،در  رب حلب  ارتفاع واق  اس.، در گذشته كوه كم

د آن قارار گرفتاه اسا.  در    يان محالت ادين شهر، ميا  امروزه به عل. توسعه عمران

باه ناام    :.يا ب باا اهال  مارترط   يگريارتگاه دي، زنيبر مشهد اهحس افزون، كوه اوشن

  ن كتااب بررسا  يا سوم اش بخواود دارد كه در  7فرزند امام حسين« مشهد محسن»

 خواهد شد 

كااروان   يهاا  گااه از نقااط عراور و توقف    كا ي ، كوه اوشن خياساس مناب  تاربر

كاه    اناد از زماان   ه آن گفتاه يبوده اس.  در واه تسم به شام از كوفه :.يب اهل ياسرا

در آن  ،كاربال  يشاهدا  يو سارها  :.يا ب اهال  يبه همراه اسرا «شناهجو يشمر بن ذ»

 1معروف شد  توقف كرد، به كوه اوشن

مس سرخ واود داش. كه باه گفتاه   معدن  ،ن كوهي، در ا اسالمنخستين در قرون 

از كار كردن در بردند،  نم  ياز استخراج مس آن سود ، چون اهل حلب م حلريعد ابن

كاه او  كند  م از دوستانش نقل   كيحلب، از  ، مورخ معاصر«ي ز» 2دند يآن دس. كش
                                                 

 .120، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 1

 .222، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 2
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ما. و  اما به علا. زح  ن معدن استخراج كند؛ين مس را از ايترموفق شده بود مر وب

بار گفتاه    يدييا تواند تأ ن مطلب ميا 1 بودنداشته  يش سودين كار برايخرج فراوان، ا

  باشد  ميعد ابن

، به حادثه عرور ، موعور سود نكردن از استخراج مس كوه اوشن خيدر مناب  تار

اناد كاه    ان كارده ين بيورخان عل. آن را چنربط داده شده اس. و م :بي. اهل كاروان

از  7نيو زنان و فرزنادان اماام حسا    :بي. اهل يكه كاروان اسرا  ن معدن از زمانيا

بود و فرزندش باردار  7نياز زنان امام حس  كيرا يز ؛نجا عرور كردند، متروك گش.يا

از كارگرانِ معدن، نان و آب خواس.، آنها به او كماك  هر چه سقط شد و در اين مكان 

ن معادن كاار   يا كس در او از آن پس هرن كرد يز آنها را نفرينكردند و ناسزا گفتند  او ن

 يتان سوديها در تجارت ن بود كه خداونديا ين وياند نفر گفته 2برد   نم يسود ،كند م 

 3قرار ندهد!

 7نيواود دارد كه محل گذاشتن سار اماام حسا     سارتگاه، سنگ مقدّيز نيدر ا

ااا   ن سانگ باه  يا يرو 7نياز خون امام حس يشود آثار  دانسته شده اس. و گفته م

، «ي از »بوده كاه  « اهنقطه مشهد»ز در گذشته يارتگاه نين زيا يها از نام  كيمانده اس.  

 ه آن نوشته اس.: يدر واه تسم

ن يدند، آن را برر زمر  ينجرا رسر  يکه بره ا  يکردند، زمان يکه سر را حمل م يکسان

 يرو خته شد و اهل حلبير يبر سنگ 7نياز خون امام حس يا گذاشتند. قطره

 4ارتگاه را ساختند.ين زيا ،آن

آن، اقاوال   يخ بناا يارتگااه و تاار  ين زيش ايداي، درباره عامل پ خيدر مناب  تاراما 

را دياده شادن    ارتگااه يز يعلا. بناا   م،يعاد  ابان ؛ باراي مثاال   نقل شده اسا.  يگريد

                                                 
 .21، ص 2خ حلب، ج يتار يب فنهر الذه. 1
 .127، ص 1؛ معجم البلدان، ج 222، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 2

 .222، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 3
 .121، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 4
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  1اس. دانسته ن محل يدر ادر خواب  7نيحس امام

  :نوشته اس.ز ين ياقوت حموي

دند کره در آنجرا   يرا در خواب د 7ين بن عليگمان کردند که حس اهل حلب

ن و يرا جمرع کردنرد و آن را بره بهترر     يآنجرا امروال   انيعيخواند. پس ش ينماز م

 2کردند.ا ن شکل بنيتر مستحکم

در  7 اماام علا  خواب ديده شدن ارتگاه را يز ي، سرب بنايگريد ياما او در اا

 ،ارتگااه يش زيدايعامل پ ه، دربارحلب عهي، مورخ ش ئ  ابن اب 3ن محل دانسته اس. يا

، به ناام عراداهلل   باز اهل حل  آن، چوپانبراساس  ان كرده اس. كهيرا ب  داستان مفصل

  ق،  ه 578اهقعاده ساال    يذ 24برد  او در روز پنجشانره    هر روز گله خود را به چرا م

از بدن خود را از داخال كاوه     ميد كه نيرا د يد  در خواب مرديبعد از نماز ظهر خواب

و دساتش را باه سام.     رون آورديا ارتگاه در آنجا ساخته شاد، ب يكه ز  مشرف به محل

مان   يان گله او برداش.  چوپان باه او گفا.: ماوو   يرا از م ين كوه دراز كرد و بزييپا

بگاو در   ؟ او در پاسخ گف.: به اهل حلاب  س. برداشتيتو ن يرا كه برا يچه بز يبرا

پان گف.: به ساخن مان   بنامند  چو نيبسازند و آن را مشهد اهحس  ارتگاهين محل زيا

كنند  آن مرد گف.: به آنها بگو آنجا را حفر كنند و با دسا. خاود باز را باه       تواه نم

 انداخ.   ،كه اشاره كرده بود  محل

كه بز   بز در همانجا فرو رفته اس.  زمان يد كه پاهايدار شد ديكه چوپان ب  هنگام

رف. و در دروازه  پس به حلب د يآن، آب اوش يد، از محل پاهايرون كشيرا از آنجا ب

از  يف كارد  پاس تعاداد   يمردم تعر يستاد و خواب خود را برايمسجد اام  ا  انوب

پارآب   ؛دند  چشامه را شاكافتند  يد ،را كه گفته بود يا به آنجا آمدند و نشانه اهل حلب
                                                 

 .221، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 1
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حااج  »م كردناد و  يترسارتگاه را يزنقشه د  پس در آنجا ياز آن اوش يشتريشد و آب ب

 ، ساختن آن را برعهده گرف.  «اخابونصر بن ئر

در سااخ.  ز آنهاا را  يا ( ن ن محمود بن زنگي)فرزند نوراهد ليملك اهصاهح اسماع

م بان  يخ اباراه يشا  رو، از اينرا كوتاه ساختند    وار انوبيدآنان اما   كرد ياريزيارتگاه 

كردند  ين كار همكاريمردم در ا ،بين ترتيوار افزود  بديبر ارتفار د ،از مال خود ،شداد

ارتگااه  يسااخ. ز باراي  را خاود   ك روزِيكرد تا   خود را ملزم م يا شهيپ و هر صاحب

قارار  ن كاار  يا ا يها نهيهز يرا برا  مراهغ ،فروش ااناسز از يان نيبازاراختصاص دهد  

ن ئاارق  ياهد  صف»از مال خود ساخ.   «قيحاج ابو انم بن شقو»وان بنا را يدادند  ا  م

 ياا به يتر مرتف  يورودبنا را خراب كرد و  يز ورودين س حلبي، رئ« باهس  بن علا

 1اف. يان يارتگاه پايساخ. ز ق   ه 535در سال  سرانجامآن ساخ.  

دوها. دارد   ، ئ  و ابن اب مياز امله ابن عد ،ن، اقوال مورخان بزرگ حلبيبنابرا

در خاواب سااخته شاده     7ني. اماام حسا  يرؤساس برا «نيمشهد اهحس»ارتگاه يكه ز

 اس. 

ن يا ش ايدايا پ هدرباار نياز   يگار يه ديا ن اقوال، وزم اس. به نظريا  ش از بررسيپ

براسااس   اس. زده  دامناز پژوهشگران معاصر به آن   كيگويا كه كنيم ارتگاه اشاره يز

باوده اسا. كاه سار اماام        حيك راهاب مسا  يا ر يد ،حلب نيه، مشهد اهحسين نظريا

ن يا مفااد ا  2ل شاد  يارتگااه تراد  ير به زين، ديهم يرا در آنجا گذاشتند و برا 7نيحس

ن يخود نقل كارده، چنا   «خصائر»در كتاب  «ينطنز»از  بشهرآشو ابن كه داستان، چنان

از صاومعه خاود     ، راهرا 3«نيقِنَّسار »باه   7نيدن سار اماام حسا   ياس. كه هنگام رس

باه      پاس مرلغا  اسا. به آسمان باو رفتاه   7د كه از سر اماميرا د يسربرآورد و نور
                                                 

 .52و  50، صص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 1
 .50 - 20م نصراهلل، صص يحلب، ابراه يف 9ر.ک: آثار آل محمد. 2
 ت خود را از دس ت داد. مح ل آن در  ياهم يبوده است که در دوره اسالم زانسيمهم دوره ب ين از شهرهايسرناِق. 3

 است. جنوب حلب يلومتريک 17در  س سابق(يخ عي)ش يسيالع يحال حاضر، روستا
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ر خاود آورد و  يا ك شب سر را به دي يآن، برا يف داد و در ازايسربازان حامل سر شر

 1گاه سر را برگرداند  شد و صرح هم مسلمانسرانجام 

ماارَت  »به ناام   يري، از واود د خيپژوهشگر آن اس. كه در مناب  تاراين مستند 

، ياقوت حمويگفته كه به  2ان آمده اس.يسخن به م ،حلب در دامنه كوه اوشن« مروثا

  برخ  ارتگاه مورد نظر بنا شده اس.يو در محل آن ز ،ن رفتهير از بين ديا يدر زمان و

ش يدر ستا « ميتم  ن بن عليحس»از امله  ؛اند در اشعار خود آن را ستودهنيز از شعرا 

 آن گفته اس.:

 يا ديةر مةار  مروثةا

 

ةةةقيت غي ةةةًا مغي ةةةا  سه

 فأنةةت لنةةة حسةةن 

 

أثي ةاً  روضاً قدحز   
3
 

 باره سروده اس.: نيز در اين از اهل شام يگريشاعر د اثي ا

  بةةةةدير مةةةةار  مروثةةةةا

 

 ذي البيعتةةةنيةرشيف الةةةة

 والراهةةةةةة  املةةةةةةتح م  

 

 والقةةةةملم ذي الطمةةةةرين

ةةةةةة      اال رثيةةةةةةت لص 

 

 مشةةةةةةار  لصحسةةةةةةني

ه منةةة  هعةةةره    قةةةد جةةةهم

 

مةةةن بعةةةد لکعةةةَة ب ةةةني
4
 

( و محال وقاور داساتان فاوق     ارتگاه )حلاب يان محل زين پژوهشگر، تناقض ميا 

ر يا ك ديا نزد ،منااب  از توقاف اسارا   مقصاود  ه كرده اس. كاه  ين تواي( را چننيسر)قنّ

در آن دوره،  راار مرباوط باه حلاب    را در اخيا ز ؛ر اسا. ين ديو ا همان حلب ،نيسرقنّ

                                                 
 .77، ص 2طالب، ج  يمناقب آل ابتفصيل داستان در: . 1

 .522، ص 1؛ معجم البلدان، ج 221، ص 2، ج خ حلبيتار ية الطلب فيبغ. 2

بخ ش س يراب ش دي. ت و      ! با باراني نجاتترجمه فارسي: اي دير مروثاي مقدس .522، ص 1بلدان، ج معجم ال. 3

 اي. بهشت زيبايي هستي، و باغي سرسبز و انبوه را در خود جاي داده
ن ش ريف و ص احب دو بيع ت، و    ، آن انس ا ترجمه ابيات: در دير مروثاي مق دس  .522، ص 1معجم البلدان، ج . 4

پو ، فقط براي عاشقي سوگنامه سرودم که کنار حسين بود. او که هجران تو،  راهب بافضيلت و کشيش خرقه

 بعد از درد فراق، جانش را خسته کرده بود.
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قاول  دگاه خاود، باه   يا اثراات د  ياو بارا  1شاده اسا.     اد مي نيسراز قنّ ،حلب ياا به

 م استناد استه اس.:يعد ابن

و از توابع آن بوده  نيسروابسته به قنّ ، حلبهيماُ يبندوره  انيتا پا در صدر اسالم

اد شرده اسرت. امرا بره     ير ن در اخبار مربوط بره آن دوره کمترر   يهم ياست و برا

در دوره  نيسرر کره قنّ  ييترا جرا   ؛ترر شرد   ن خرراب يسرر آبادتر و قنّ حلب ،جيتدر

 2ل شد.يتبد از توابع حلب يکيبه  عباس يبن

ر را در يا و محال د  ،ز قائال شاده  يارتگااه تماا  ير و زيان ديم ميعد ن حال، ابنيبا ا

ر ي، دين ون كرده اس.  او افزوده اس. كه در زماييتع نيدر شمال مشهد اهحس يا نقطه

از بزرگاان اهال     كي  حتاس.  نمانده  ياز آن به اا يئور كامل خراب شده و اثر به

 3به او نشان داده اس. نيز ، محل آن را حلب

ف از امله مقتل منساوب  يمناب  عع  ، در برخنيسراس. داستان راهب قنّگفتن  

 و دمشق ن بعلركيبداستان را محل وقور اين كتاب، اما  اس.  ز نقل شدهين به ابومخنف

 4اس. كرده ذكر 

 يو معماار   شاناخت  باساتان   بررسا  باا  ،آثار حلب ه، ناظر ادار«هيسماق  محمدعل»

ها و اقوال مورخان فوق،  هيخالف نظربر گرفته اس. كه  جهين نتيچن ،ارتگاهيساختمان ز

 ن اس.:يباره چن نيگردد  سخن او در ا  برم  ه اسالميبه قرون اوه ،ارتگاهيز يخ بنايتار

مرا   ياند، بررا  آورده يط يژه ابن ابيو آنچه مورخان بهبراساس  خ بنايبا مطالعه تار

چ يرا هر ير ز اسرت؛  يوبير اوره د ن سراختمان از يشود که قدمت ا ين تصور ميچن

 ييا بره وجرود بنرا   ير ن دوره سخن نگفتره و  يش از ايارتگاه پيخ زياز تار يمورخ

                                                 
 .21حلب، ص  يف 9آثار آل محمد. 1
 .512، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 2
 .222و  221صص همان، . 3
؛ نورالعين في مش هد  211، ص ء، لوط بن يحيي )ابومخنف(في کربال و أصحابه و مصرع أهل بيته قتل الحسينم. 4

 .57فرايني(، ص ، ابواسحاق ابراهيم بن احمد )اسالحسين
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بنرا   يبلندمدت و مطالعه علم يجه بررسيش از آن اشاره نکرده است. اما در نتيپ

وجرود دارد کره    يل فراوانر ير بنرا، معتقردم کره دال    يات بازسراز يان عمليدر جر

 1گردد. يآن برم يکنون يخ بنايش از تاريپ يخياز بنا، به تار ييها بخش

عمار بان   دوره  تواناد از   م ،ارتگاهيزنخستين  يخ بنايمعتقد اس. كه تار «هيسماق»

ك گنراد  يامل ن بنا در آن زمان تنها شيباشد  ا  ق(  ه 949 ا 11) مويخليفه اُز يعرداهعز

و  2ارتگااه اسا.  يسااختمان ز   بوده كه محل آن، امروزه واق  در انوب صاحن داخلا  

 شده اس.   م ين گنرد نگهداريز در ايش نيپ يسنگ مقدس تا چند

نقال ابان   براسااس   ارتگااه يش زيدايا نكه داساتان پ يان ايز با بين يگريپژوهشگر د

در دوره را ارتگاه يز  ساختمان ي.، كارهاي. دارد تا واقعشتر به افسانه شراهي، ب ئ  اب

 يآن، و ناه بناا   يناظر بر توساعه و بازسااز   ، ق(  ه 577ا   511) ليملك اهصاهح اسماع

 3ن آن دانسته اس. ينخست

اهدوهاه   فيارتگااه در دوره سا  يز يه، بناا يساماق   ج بررسا يبا تواه به نتابنابراين، 

در دوره ملك بنا، و   شرستان و صحن داخل ،ن دورهيو در ااس. افته يتوسعه   دانحم

رامون صاحن  يپ يها وان بنا و اتاقي، ا ن محمود بن زنگيفرزند نوراهد ،لياهصاهح اسماع

 4 ه اس.ته شدآن ساخ  و رواق شماه

ارتگااه  ين زيا از ا  ق(  ه 531 اا  515)  وبيا ن اياهاد  صالحبراساس مناب  تاريخ ، 

 يملاك اهظااهر  ااز    يد كرد و ده هزار درهم به آن اختصاص داد  ساس فرزند ويبازد

انه شش هزار درهم يدرآمد آن ساهرا وقف آنجا كرد كه مرل    ابيآس  ق(  ه 198ا   532)

، آمدند م آنجا  بهامعه  يها كه شب  كسان يبرا   نيريد انوار شيخر يبود و آن را برا
                                                 

، «ن بحل ب يمش هد االم ام الحس    »ة، يالثقافة االس الم براي آگاهي بيشتر از شواهد ارائه شده از سوي وي، ر.ک: . 1

 .275، ص 22 يه،  سماق يمحمدعل

 .277، ص يهسماق ي، محمد عل«ن بحلبيمشهد االمام الحس». 2
 .212، ص 22،   يثاني، محمد حر«ن بحلبيمشهد االمام الحس»ة، يالثقافة االسالم. 3

 .277، ص يهسماق يمحمد عل« ن بحلب،يمشهد االمام الحس». 4
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در  حلب ب ساداتي، نق« نين بن زهره حسيحس  ن ابوعلياهد شمس»اختصاص داد  او 

و   را متاوه  « م بن خشّاب حلرا ين ابومحمد حسن بن ابراهيبهاءاهد  قاع»مان، و آن ز

ارتگاه، از آثار ساخته شده يچهار اتاق مواود در شمال ز 1د يمسهول نظارت بر آن گردان

 2ن دوره اس. يدر ا

 يفرزند ملك اهظاهر  از  ق(  ه 180 توفاي)م محمدز ي. ملك اهعزيحاكمدوره  در

 ،گار يصحن د ،ارتگاهيز يااازه گرف. تا برا ياز و ن ابن خشابيبهاءاهد  ، قاع وبيا

ن يا بتوانناد در ا  روناد،  م رتگاه اين زيكه به ا  بسازد تا كسان ي ها اتاقنيز و ائراف آن 

ن توسعه ي، كار ا ق(  ه 153)سال  به حلب ها اقام. كنند  اما به عل. حمله مغوون اتاق

ر، يحصا مانناد  را شاده،  وقاف   ياياشا را خراب كردناد و  ارتگاه يز ناتمام ماند  مغوون

آمد،  اارت    نم به شمارهكه  ي ها و نقره و شمعدانئال  يها ، چراغ فرش، ظروف مس

،  ق(  ه171 - 153) « رارس مملاوك  يسلطان ملاك اهظااهر ب  »ن حادثه، يكردند  پس از ا

 3 قرار داد  آن امام اماع. و مؤذن و متوه يكرد و برا يارتگاه را بازسازيز

 زدهميماه دوم قارن سا   ياما از ن تواه  شد  ، ب ارتگاهيزمدت  به ،  عثماندوره  در

داسااتان وودت  ،در آن كردنااد و  برگاازار ماارا   مراساام اهاااه ام عاشااورا ياادر ا ق،  ه

و پختند  م گر يد يخوراك حروبات و  ذاهاها،  خواندند  در اين مراسم را م  9امرريپ

، علماا، بزرگاان و اشاخاص سرشاناس حضاور       حكاومت آن، رااال   يها بر سر سفره

هراس و  ،ان حاعرانيو مقرائ.،  9پيامرر ز داستان معراجيراب ن 27ام يافتند  در اي  م

  پاس  گرديد يشرستان بازساز  بخش شماه  ق،  ه 9842شد  در سال     ميتوز  نيريش

ات زربافا.  يا ن باه آ يّر كه ماز ياز حررا  يا پرده  عثمان دياز چند سال سلطان عرداهحم

 يها ز با فرشين شرستان نيارتگاه اهدا كرد و در محراب گذاشته شد  زميقرآن بود، به ز
                                                 

 .52، ص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 1
 .277، ص يهسماق يمحمد عل ،«ن بحلبيمشهد االمام الحس». 2
 .51، ص 2، ق 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 3
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 ،اماام اماعا.  گرديد  براي زيارتگاه،  يو سنگفرش صحن بازسازپوشانده شد  ي رايز

ك اازء از قارآن را   يا هار روز   موظف بودناد نيز   و كارمندان ن شدييمؤذن و خادم تع

ن يتاأم  در حلاب  ديآن از صندوق امالك سلطان عرداهحم يها نهيهز  تالوت كنند  تمام

 1ها هغو شد  ن مراسمي، همه ا شد  اما پس از انقالب مشروئه عثمان  م

باه انراار ساالح و     نيمشاهد اهحسا  (،  م9193 ا 9190اول )  در زمان انگ اهان

س از يانگلا  يروهاا ين م 9193در سال  2ل شد يمتحد ترد يها ارتش ترك  مهمات انگ

از سام. شامال وارد    «انرال گورو»  به فرمانده فرانسه يروهايخارج شدند و ن حلب

 در حلاب  «صال يملاك ف »حكوما.   ياز سو حلب  ن هنگام، واهيشهر شدند  در ان اي

 24خ ي، در تاار  طين شراياو را گرف.  در چن ياا «يدياهسو  ناا»حضور نداش. و 

 اارت مهماات    يبارا  از اراذل و اوبااش  يم، تعداد9193اكترر  92 ا ق    ه9887محرم 

ساختمان و رخ داد   انفجار بزرگكه در نتيجه، به آنجا هجوم بردند ،ارتگاهيمواود در ز

 3شد زيارتگاه ويران 

 ف كرده اس.:ين توصيات حادثه را چني، ازئي ز

کردند، آنجا را ترک کررده   ياز آنجا محافظت م سيانگل يکه از سو ينگهبانان

از اراذل و اوباش به آنجا هجوم بردند تا اسلحه و مهمرات آنجرا    يودند. گروهب

کررد ترا    ياز آنران ترالش مر    يکر يکره   ي، در حرال اوضاعن يرا غارت کنند. در ا

هرا را خرارج کنرد، ناگهران براروت آترش گرفرت و بمرب          از بمب يکيباروت 

 يره جنگجر مواد منفيچشم بر هم زدن، آتش به سايک منفجر شد و در فاصله 

آن از  يم منفجر شد کره صردا  يک آتشفشان عظيت کرد و همه آنها مانند يسرا

احسراس   ده شد. ما در منازل خرود در حلرب  يز شنيمسافت چند ساعت از آنجا ن

                                                 
 .122و  121، صص 1خ حلب، ج يتار يالذهب ف نهر. 1
 .215، ص يثاني، محمد حر«ن بحلبيمشهد االمام الحس»ة، يالثقافة االسالم. 2
 .77و  75حلب، صص  يف 9آثار آل محمد. 3
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ارتگاه بره  يغرش رعد اتفاق افتاد. ساختمان ز يبا صدا يا م که انگار زلزلهيکرد

آن در هوا به پررواز درآمرد و برر     يها شهران شد و الياز آن و يجز بخش اندک

خت و همره آنران، کره تعدادشران     يفرور ،که به آنجا رفته بودند ياراذل و اوباش

ر آوار ير از آنهرا از ز  يشد، کشته شردند. جسرد برخر    ينفر برآورد م يحداقل س

 ياز مهمرات جنگر   ينکه بعضير آنها را از ترس اياما جسد سا .رون آورده شديب

 1شده باشد، در آنجا رها کردند.هنوز منفجر ن

. يوعاع  هد كرده، درباريارتگاه بازدين حادثه از زي، كه پس از ا« اهيعرداهرحمان ك»

 بنا نوشته اس.:

 يوارهرا يجرز د  يزير و چ ب کررده اسرت  ير بنرا را تخر  يهرا  شتر بخشيب ،انفجار

نمانرده   ياکنرده براق  شکسرته پر  يهرا  شرده و سرنگ   رانير و يخته، گنبردها يرفرو

راهروهرا و اتراق مجراور آن،     ،تاالر و گنبد مرتفع آن يوارهايد ياي. بقا است...

ارتگراه پرتراب   يکه به اطراف ز ياريبس يها ها و سنگ توالت ،حمام ،آشپزخانه

خرورد.   يز بره چشرم مر   ير ن وجرود داشرت   يميقد ييها بهيآن کت يروبود و شده 

ن رفته، ياز ببه طور کامل مجاور آن،  يها قارتگاه و راهرو و اتايحرم ز يورود

ز کره از  ير محراب ن يها آن در صحن افتاده است. ستون يها ها و خاک و سنگ

 2د است، آنجا افتاده است.يمرمر سف

د و پس از يند  رين حادثه آسيبود، در ا 7نيآثار خون امام حس يكه حاو  سنگ

ن حادثاه،  يا پاس از ا  3قرار داده شد  ياف. و كنار قرر ويانتقال  ارتگاه محسنيبه ز ،آن
                                                 

 .122، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 1
 .17و  15، صص 1، ج يالين الکااضواء وآراء، عبدالرحم. 2

 ب ه او گفت ه ب ود    حل ب  ياز اه ال  يرمرد کهنس ال ي، پنقل کرده است که در مکه يجالل يني. حس17، ص همان. 3

 امبر )مس جد ي  پ ياي  م گرفتن د ک ه س نگ را ب ه مس جد زکر     يحلب تص م  يارتگاه، اهاليب زيکه پس از تخر

ارتگ اه  يسنگ را ب ه ز  ،نيهم يحاضر به راه رفتن نبود. برا ،حامل سنگ يلب( منتقل کنند. اما چارپاجامع ح

و  127، ص ص  يالجالل   ينين الحس  يخها، محمد حسيو تار :تيالب منتقل کردند. ر.ک: مزارات اهل سنمح

127. 
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پاس از گذشا. چناد دهاه، در ساال      نكاه  يتاا ا  ؛ديا رانه رها گرديصورت و ارتگاه بهيز

به ناام  را   تيامعبود،  حلب كه از روحانيان شيعه« شيخ ابراهيم اهحاج حسين»م، 9114

 يبناا  يبازساز به منظور(، يكوكاريو ن  . سازندگيامع« )وعمار و اوحسانا»

اهلل  .يا عه از املاه آ يش يمراا  و علما  راني. با پشتين امعي  اكردس يارتگاه تأسيز

تررعاات و   يآور ، شارور باه اما     عاامل   ن مكا يد حسا يو سا  ميد محسان حكا  يس

 ي، كاار بازسااز  م27/7/9119خ ي. اعمار و احسان، در تاريامع 1نمود   ماه يها كمك

 هيساماق   . محمادعل يريو مد  ندگي، به نماآثار حلب هارتگاه را با نظارت اداريز يبنا

 2آ از كرد 

ان يا رده و از املاه نوشاته اسا. كاه در ار    ان كا يا بنا را ب يروند بازساز هيسماق

متار    سانت 24شكل به قطر  يكرو يها ل بمبيآوارها، انوار مهمات گرم، از قر يسازپاك

  مختلف به دس. آمد كه همه آنها به مقاماات نظاام   يها با انوار و اندازه ي ها و گلوهه

شاه  يرده شخا  ،ده انساان يپوسا  يهاا  اساكل.  يايبقادر آنجا ن يل داده شد  همچنيتحو

ارتگااه  يز يكاار بازسااز   3دا شاد  يا پ  خيتارمختلف  يها از دوره ي ها ها و سكه چراغ

م،  9171اف.  ساس تا ساال  يان يپا م 9117د و در سال يك به هف. سال ئول كشينزد

 4ساخته شد   ده اتاق در صحن خارا

م، ساانگ مقاادس از 21/5/9114مصااادف بااا   ق،  ه 9094اهقعااده  يذ 8خ يدر تااار

ب، ين ترتيبازگردانده شد و بد نيمشهد اهحس  عنيخود   به محل اصل ارتگاه محسنيز

 5ل شد يمختلف ترد يزائران كشورها يبرا  ارتگاهيدوباره به زمحل اين 

آن نمااي  سا.   بزرگ سااخته شاده ا    سنگ يها از قاهب مشهد اهحسين يبناتمام 
                                                 

 .11م نصراهلل، ص يع، ابراهيحلب والتش. 1
 .12و  12حلب، صص  يف 9حمدآثار آل م. 2
 .272و  272، صص يهسماق يمحمد عل« ن بحلب،يمشهد االمام الحس». 3
 .12و  12حلب، صص  يف 9آثار آل محمد. 4
 .202، ص همان. 5
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  بخش شرقباشد:  م دو بخش  اس. كه دارايمتر  5/83×  70به ابعاد شكل و مستطيل 

ن ابان خشّااب   يبهاءاهد  قاع آن را اس. كه  متر، شامل صحن 5/81×  02بنا، به ابعاد 

سااخته اسا.  در    ، وبيا ا يفرزند ملك اهظاهر  از ،ز محمديملك اهعزدوره  ، در حلر

  در عل  شاماه   هاي ، و اتاق و شرق  در دو عل  انوب  هاي ز رواقيچند دهه اخير ن

 (74)تصوير  آن ساخته شده اس.   و داخل رواق شرق

اده سا   ئااق عارب   يصاحن قارار دارد و دارا    بنا، در گوشه شمال شرق يورود

رناده  يوااود دارد كاه دربرگ    عرض و مرتفع سردر كم نيز صحن  در عل   رب اس. 

(  متداخل )به سرك حلر  سردر، خطوط هندس  پيشان بربناس.    بخش  رب يورود

ا يا  يبازسااز انگر يره، بين كتيبه خط ثلث را احائه كرده اس.  ا يا واود دارد كه كتيره

در پانج  اس. و متن آن   وبيا يملك اهظاهر  ازوره د در  ق،  ه 511توسعه بنا در سال 

 اس.:سطر چنين 

 ّال  بن اي  بن ع نير مشسد مکالنا احلسم عمم يالرمحن الرحبسم اهلل . 0

 االسرام لعامل العادل سصطاناهر اام دولة مکالنا املص  الّيا ام السرام يفسيعص. 7

 کبيکسف بن ايبن املص  النارص  ياملّهر الغاز  اينيوالسراّ د املصک ي سنيواملسصم. 2

 نيجسکر سنة ست واسع  يفني املؤمنرينارص ام. 1

 ةئومخمل ما. 5

اي به خاط ثلاث حااوي صالوات بار       در همين قسم.، در ئرفين ورودي، كتيره  1

خورد  متأسفانه بخش  از اين كتيره، در ارياان انفجاار محاو     به چشم م  :معصومين

به شارح  پيش از حادثه انفجار،  شده اس.، اما متن كامل آن، با تواه به بازخوان   زي

 گردد: زير نقل م 

 ]سم. راس.:[

 واحلسني واحلسن املسمکم وع  الکيص حممد النبيعصی  . بسم اهلل الرمحن الرحيم الصسم ص م 0

 نياالم الصادق ولعهر الدين عصم الباقر وحممد نالعابدياملّصکم وع  زين . الشسيد7
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 ]سمت چپ:[

 [الةةسادي النقي]وع   الکيف وع  الطاهر[ الر  وحممد الرب التقي الباظم مکسی. ]و0

هبةذا املشةسد ]بنهسةه  ىواغهر ملن سةع وصاح  الة[زمان احلعة املسدي . ]واحلسن العسبري7

 ورأيه وماله[

سااقه،  باه شاكل     از تزيينات سانگ  يسردر، نوار  شانيپ  هندسهاي  شكل يباو

بزرگ و كوچك وااود    تر از آن، چند رديف مقرنس سنگو باو ،برگ و خوشه انگور

ن يره وااود دارد كاه ماتن آن چنا    يها، سه كت ن مقرنسيف از اين ردي  داخل نخستدارد

 اس.:

 آل حممد وسصم دنا حممد وعىيسعصی  ص  . الصسم0

 ع  و وع امن وعمر ببراهلل عن ابا . ور 7

 نيامجع اهلل عن اصحاب رسکل اهلل . ور 2

رناگ   اهياز سانگ سا    هندسا تزييناات   هاا،  سردر، باوتر از مقرنس  رونيب يدر نما

ارتگاه از يز يانگر بازسازيواود دارد كه ب يا رهين بخش سردر، كتيواود دارد  در باوتر

 . اعمار و احسان اس. يامع يسو

در دور  اخيار  متر، كاه   5/95×  91اس. به ابعاد   شامل صحنبنا،   بخش  ربما ا

مختلاف بناا    يهاا  بخشنيز ن صحن يآن نصب شده اس.  ائراف ا يرو  سفاه  سقف

محراب سااده   يواود دارد كه دارا  صحن، اتاق كوچك يقرار دارد  سم. چپ ورود

و در ساابق، سانگ    ،بنا دانسته شدهن بخش يتر  ميقد ،ن اتاقياس.  ا يا كره ميو گنرد ن

شاده    ما  ين اتااق نگهادار  يا در ا قرار گرفته بوده،آن بر  7نيسر امام حسكه   مقدس

ن يا دارد  ا  عرب  ئاقاس. كه ل يمستطبه شكل   ز اتاقين ياس.  سم. راس. ورود

آن  ينما ر ئاقو د ، دو ستون سنگ ،آندو ئرف اس. كه   محراب كوچك يدارا ،اتاق

ك يا به واود دارد كه   ، راهرويهم شكل واود دارد  شمال اين اتاق  ك سنگِ صدفي

 شود  متصل م شكسته   سقف هرمشكل با اتاق كوچك مرب  
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وااود    با ئاق عرب  از دوره ايوب  ، ايوان مرتفعيورود يرو در  رب صحن، روبه

اياوان،  بار پيشاان    خورد    چشم مدهانه آن، دو ستون از سنگ زرد به دو ئرف دارد كه 

)تصاوير   دو رنگ به كار رفته اس.  يها ( با سنگ متداخل )به شيوه حلر  خطوط هندس

صالوات بار چهاارده     يبه خط ثلث در دو ساطر، حااو   يا ايوان، كتيرهپيشان   يباو( 79

 ن اس.:يچنآن متن قرار گرفته كه   نييتز  وب سنگچك چاريان ي، م:معصوم

 وفاّمةة الزهةرا  یاملراضة عة  و ىحممةد املصةطهعصی  م الصسم ص يالرمحن الرحبسم اهلل . 0

 وحممد الباقر نيالعابدنيز وع  دي الشسنيواحلس ىواحلسن املعتب

 يالعسةبر واحلسن ياهلاد وع  وحممد اجلکاد الرى وع  الباظم ىومکس ولعهر الصادق .7

 بأمر اهلل اعاىل ومکالنا حممد بن احلسن القائم

جااد شاده   يا يا ژهيگاه ويواود دارد كه داخل آن، اا  وان، محراب كوچكيان ايم

 دانساته شاده، قارار دارد     7كه محل گذاشاتن سار اماام حساين      اس. و در آن سنگ

با صفحات ئالكوب نصاب شاده    يا ح مشرّك نقرهيگاه، عرين اايا يور (72)تصوير 

عاوض  ( 78)تصاوير    ح قرليو با عر ،ران ساختهيدر ا  ح فعليعر (70)تصوير  اس. 

 شده اس. 

خورد  در   به چشم م  محراب كوچك، در انوب ايوان اتاق  واود دارد كه در آن

كوچاك   يا ل حاعار باه كتابخاناه   گر واود دارد كه در حاا يدو اتاق دنيز وان يشمال ا

 اس.  يا كره مين يگنرد يدارا ،ها ن اتاقيك از ايل شده اس.  هريترد

باا پانج گنراد در    شكل، مستطيل  يشرستان بنا، در انوب صحن قرار دارد و از تاور

اسا.     گردن هش. علع يتر و دارامرتف   امتداد يكديگر تشكيل يافته اس.  گنرد ميان

نتقال مرب  به دايره، با دو رديف مقرنس صورت گرفته اسا.  اماا در سااير    ا ،در اين گنرد

، و ساس يك  ر گنرد، شكل مرب  را به هش. علعيز يها در زاويه يگنردها، اعالر حادّ

ترديل كرده اسا.     را شكسته و به شانزده علع  هش. علع يهارديف از سنگ، زاويه

آن دو ئارف  در   دو ساتون سانگ   يدارا كاه قارار دارد    انير گنرد ميز ،محراب شرستان
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 اس. رويش نوشته شده   نام بانكه ، قرار گرفته آن يباونيز   ره كوچكيو كتاس. 

ن يا اسا.  ا از صحن تر  مرتف  يمقدارواود دارد كه   صحن، رواق  در عل  شماه

صحن اس. كه بر دو ستون مرب  استوار شده اسا. و   يسه ئاقگان به سو يرواق دارا

 شرستان اس.  يسه گنرد مشابه گنردها يواق داراسقف ر

كوچك واود دارد كه صاحن را باه آشاازخانه     يورودك يرواق،   در گوشه شرق

خاوراك  اين مكان، مهم، در   نيدهاي  هنگام برگزاري مراسمدر گذشته،   كند  متصل م

 ،زخانهاز آشاا  يا شده اس.  در گوشه    ميان فقرا و حاعران توزيو مپخته،   نيريو ش

كه با اتصال باه يكاديگر،   اس. تشكيل شده   هاي از ئاق آنسقف  واود دارد   چاه آب

وااود دارد   يگريبخش د ،آشازخانه  در سم. شرق  آورد م به واود را   شكل مربع

 ل شده اس. يبنا ترد  س بهداشتيكه امروزه به سرو

 يمعماار  ياواود دارد كه صحن را باه فضا   يگريد يورودرواق،   در گوشه  رب

شاده   از آن استفاده ما  فات يساهن تشربراي در گذشته، گويا كند كه   متصل م يزيمتما

 ي  اتاق اول دارااس. مرتف  دو گنرد دو اتاق متصل به يكديگر با ن ساهن شاملياس.  ا

قطار و  متار   24/5وسط آن اس.  گنراد آن    آن، و حوض آب يدر چهار سو  هاي ايوان

انتقال از مرب  به دايره استفاده  ياز دو رديف مقرنس برا ر گنرد،يو ز متر ارتفار دارد 90

 شده اس. 

اس.  در از كف اتاق اول باوتر اتاق اول،  يها اتاق دوم، به ميزان ارتفار ايوانكف 

جاد شده اسا.  گنراد   يگر ايل ديقرار دادن كتاب و وسا يبرا ي ها ئاقچه ،آن يوارهايد

 ،انتقال از مرب  به دايره ياس. و داخل آن، برا نيمشهد اهحس ن گنرديتر بزرگ ،ن اتاقيا

باه  شاريه   يهاا  سانگ واود دارد كه بر سر هر كادام از آنهاا   زير گنرد، هش. محرابچه 

دو  نياز  اتااق  يواقا  در زواياا   يهاا  محرابچاه قارار گرفتاه اسا. و دو ئارف      صدف

 ين شيوه انتقال از مربا  باه داياره، در معماار    ايرسد  به نظر م مانند واود دارد   ستون

 فرد اس. منحصر به  اسالم
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، ساختمان ادياد  متوه  فعل  مشهد اهحسين در دوره اخير، با تالش ابراهيم نصراهلل

و وسيع  از سم. انوب صحن خارا  زيارتگاه، به ساختمان اصل  بنا ملحاق شاده   

هاا و در   س.  اين ساختمان سه ئرقه و شاامل حياائ  اسا. كاه در ائاراف آن رواق     ا

هاي خدمات  ديگر نظيار آشاازخانه، انراار و     ها و بخش ها و ساهن ها، اتاق گرداگرد رواق

سرويس بهداشت  واود دارد  ئرقه همكف اين ساختمان براي آموزشگاه علوم دينا  و  

 1ر اقام. زائران ساخته شده اس. هاي ئرقه اول و دوم آن به منظو اتاق

نماي اصل  اين بنا در عل  شرق  آن قرار دارد  در ميان نماي اصل ، ساردر مرتفا    

بنا قرار دارد كه در ميان ارهة آن، سه ئاق تو در تو حاوي سه كتيره وااود دارد  ماتن   

سوره  88وره احزاب و آيه س 51، آيه :اين سه كتيره شامل صلوات بر چهارده معصوم

ها نيز نقوش هندس  مشاابه   احزاب )آيه تطهير( اس.  بر ارهه سردر و ئرفين اين ئاق

خورد  در باوترين نقطاة ساردر نياز     نقوش مواود بر ايوان داخل زيارتگاه به چشم م 

 اي در سه سطر به شرح زير واود دارد: كتيره

لصدراسةا  اإلسةرامية. أسسةه بةدعم مةن  7سةني بسم اهلل الرمحن الرحيم. معسةد اإلمةام احل

مؤسةمل  اهللرةلعرامة املعاهد الشةي  إبةراهيم نصةالرلعية الدينية العصيا ومؤازرة املحسنني سامحة ا

 .ورئيمل مجعية اإلعامر واإلحسان اإلسرامية اجلعهرية

از  ياريوااود دارد كاه در آن بسا     خيتاار   ارتگاه، قررستانين در انوب زيهمچن

معروف باه    ني، از امله ابواهمكارم حمزه حسعه حلبيشريو   عهيش ير و علمايمشاه

  ئ  ، ابن ابشهرآشوب ابنمعروف به   نمازندرا يسرو  ، محمد بن عل ابن زهره حلر

باه    شاافع   نصراهلل خلخااه و  عهيشاعر ش  ر ئرابلسي، احمد بن منمورخ بزرگ حلب

نشاان   حلاب   ارتگاه را نزد اهاهيز  خي. تارين موعور اهمياند كه ا خاك سارده شده

ن رفته اسا. و تنهاا دو   ين قررستان از بير مدفون در ايشتر مشاهيدهد  امروزه قرور ب  م
                                                 

الحسينية   تاريخ المراقد الحسين وأه ل بيت ه وأنص اره،      المعارف. براي توصيف و مشخصات كامل بنا، ر.ك: دائرة 1

 .101-212، صص 7الكرباسي، ج  محمد صادق محمد
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و در معرض  ،بد و نامناسبوععي. مانده اس. كه آن هم در   بخش كوچك از آن باق

و ائاراف آنجاا    ،ز شكساته ين قررستان نيا  ميقد يقررها شتر سنگيقرار دارد  ب ينابود

 اس. شده پراكنده 

 «النعمان معرة»در شهر  7نيالحس زيارتگاه رأس. 3

ان يا و م اس. كه امروزه تاب  استان ادهاب  هيرسو  خيتار ي، از شهرها

 لومتر، و از يك 13 قرار دارد  فاصله آن از حلب و حلب دو شهر  ااده اصل

در ايان  ، در صدر اسالم رياند كه نعمان بن بش ه آن گفتهيلومتر اس.  در واه تسميك 57

،  ق(  ه 001 – 818) «يمَعَارّ  ياباواهعال »ن شاهر زادگااه   يا 1اس. كرده  شهر زندگ  م 

اماروزه در  نياز   ياف. و آرامگااه و ين شهر وفات ياس. كه در هم شاعر معروف عرب

 ن شهر قرار دارد يا  عرب  هنگمركز فرساختمان 

وااود دارد كاه از نظار      عيو وس  ميقد ، مسجد اام اهنعماندر مركز شهر 

در  (75)تصاوير   د يا آ  به شمار م هين مسااد اام  سوريتر ، از مهميو معمار  خيتار

 ، آن را از نقااط محال قارار دادن سار اماام      اهااه واود دارد كاه    گاهين مسجد اايا

 دانند   م ر انتقال آن به دمشقيدر مس 7نيحس

 و اناد  دانساته  را از دوره عمر بن خطاب اهنعمانمسجد اام   يخ بنايتار ، برخ

اام  شهر بوده اس.  اما پس از فاتح آن   يساي، كلش از اسالميپ ،محل مسجد اند كه گفته

ل يسا را باه مساجد تراد   ين شهر توافق كرد تا كليا  ، او با اهاهبن ارّاح ابوبه دس. 

، در زانسيا ، اماراتاور ب «نكفور فوكاس»بار اول  گرفته اس.:  ن مسجد دو بار آتشيا 2كند 

سااختمان   3اناد   آن را آتاش زده   ق  ه 012در ساال   انيريو باار دوم صال   ، ق  ه 857سال 

                                                 
 .257، ص 5معجم البلدان، ج . 1

 .221و  227، صص 2، ج يم الجنديالنعمان، محمد سليخ معرةتار. 2
 .220ز قوصرة، ص يمحافظة ادلب، فا ية فية االسالميلألوابد العرب يخ االثريالتار. 3
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انگر يا ز در آن وااود دارد كاه ب  يا ن ي هاا  راه يو كت 1اس.  وبيادوره  مسجد از آثار  كنون

 2اس.   مملوكدوره  مختلف آن در يها بخش يبازساز

در اناوب آن و    شرستان بزرگ اصل ،ي  مركزيمسجد شامل صحن وسنماي كل  

مساجد، در عال      اصال  يكوچك در شمال آن اسا.  دو ورود   ك شرستان زمستاني

واود   مسجد، مناره مرب  مرتفع  ه شمال  ربيصحن قرار دارد  در زاو  و  رب  شرق

دو  ،ان صاحن يا اهگو گرفته اس.  م اام  حلب، از مناره مسجد يدارد كه از نظر معمار

هش.  يدارا ،از آنها، وعوخانه اس.  شرستان مسجد  كيگنرد كوچك واود دارد كه 

مربا ، باه دو     سانگ  يهاا  ستوناز   فيردبا صحن مسجد اس. و از داخل به  يورود

 باه آن  يف، در بخاش مركاز  يا ن شش گنراد در دو رد يم شده اس.  همچنيبخش تقس

  خورد چشم م 

ان يا صاحن، م   وار انوبيد  ، در سم. شرق7نيگاه منسوب به سر امام حسياا

قارار دارد    ،آنها از سم.  رببراساس شمارش  ،هفتم و هشتم شرستان مسجد يورود

وااود دارد     ك حاوض سانگ  يا  ،ر آنيا اس. كه ز  گاه شامل ئاقچه كوچكين اايا

قرار در صحن  يگرياخل شرستان، و دد  كي براي وعو: ر آبيدر حوض دو شتر  پيش

شاده، و   همچنين در گذشته از اين ئاقچه، آب به حوض سنگ  سرازير م   داشته اس.

و  ،ها برداشاته  رآبيدر حال حاعر ش 3افته اس. ي  ان صحن انتقال ميساس به حوض م

 يروا روشان كاردن شام  در آن،    يا گااه  ين اايا ارت اياز ز يريبه منظور الوگگويا 

 (71)تصوير  كوچك نصب شده اس.   ك پنجره مشرّك آهني ،ئاقچه

، در انتساب اهنعمانخ ي، صاحب تار ق(  ه 9875توفاي )م «يم انديمحمد سل»

ده يا ان را ديا رانياز ا  د كرده و نوشته اس. كه گروهيترد 7نيگاه به امام حسين اايا
                                                 

 .271ة، ص يسور ية: خصائصها وآثارها فية االسالميالعمارة العرب. 1

 .222 - 222محافظة ادلب، صص  ية فية االسالميلألوابد العرب يخ االثرير.ک: التار. 2
 .221، ص 2النعمان، ج يخ معرةتار. 3
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  از اهااه   كا يرا يز ؛استند  آب آن تررك مكردند و به   ن ئاقچه را همس ميبود كه ا

باوده   ر آن باه شاام  يدر مسا  7نينجا محل گذاشتن سر امام حسا يبه آنها گفته بود كه ا

ايان  ب دهد و به يخواسته آنها را فر آن مرد شك،  ب كه گويد  م در ادامه  ياس.  اند

باه  كاه   به ئوري ؛اند رفتهين موعور را پذيا ،از مردم  رد  اما برخيبگاز آنها پول  شيوه،

 9ل شده اس. يترداعتقاد ك ي

ل اس.  يو بدون مدرك و ده  ك اظهار نظر شخصي، ين سخن انديبدون شك ا

 در انيا رانيحاج ا  يها از سفرنامه  م در برخياس. اشاره كن  كاف ،ن اظهار نظريا در ردّ

از  ،يف كتااب اناد  يش از تاأه يك قارن پا  يحدود   حت شسندگاني، كه نوقاااردوره 

ارت يا و آن را زدانساته   7نيمقام رأس اهحسرا گاه ين ااياند، ا عرور كرده اهنعمان

خ ي، كه تار ق(  ه9239 توفاي)م قااار يرزايم  محمدوهتوان به   اند  از آن امله م كرده

 9235 توفااي )م خاان اعتمااد اهسالطنه     بوده، و حاج عل ق   ه9214سال  يسفر حج و

 2بوده، اشاره كرد  ق   ه9218سال  يخ سفر وي، كه تار ق( ه

. و انتساب نشده اس. و صح يا گاه اشارهين اايكهن، به ا  خيتاراهرته در مناب  

ن ياس.  با ا يتر محكم  خيازمند شواهد تاري، ن7نيگاه به سر امام حسين اايا  قطع

 يو سارها  :بيا.  اهل ير كاروان اسراياس. كه در مس ي از شهرها اهنعمانحال، 

 قرار داشته اس.  كربال يشهدا

 «هحما»در شهر  7نيالحس ارتگاه رأسي. ز4

ان آن ين شهر قرار دارد  ميقلعه ا ي، در پاشهر « نهيمد»ارتگاه در محله ين زيا

اس. كه نازد   يارتگاه در واق  مسجدين زيابان فاصله انداخته اس.  ايه، عرض خو قلع
                                                 

 .221، ص 2، ج النعمان معرة. تاريخ 1
السلطنه، خان اعتماد ي؛ سفرنامه حاج عل175رزا قاجار، ص يم ي، محمدول«سفرنامه حج»، يالقر ام ير.ک: به سو. 2

 .11)اعتماد السلطنه(، ص  يا خان مقدم مراغه يا علرزيم
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  عنا يآن   ف ناام قرلا  يا شاود و تحر   شناخته م نيمسجد( حسنبه اام  )   اهاه

 1اد شاده اسا.   يا ن ناام  يا ، باه ا   اس. كه در اسناد دادگاه شرع« نياام  اهحس»

 (77)تصوير 

 2اس.  تا دمشق ر آن از كرباليدر مس 7نينجا محل قرار دادن سر امام حسيند ايگو

از »د، نوشاته اسا.:   يا وگ  سخن م 7نيكه از مناقب امام حس ي ب، در ااشهرآشو ابن

در كاربال تاا    معاروف باه مشاهد رأس    يهاا  ارتگااه ياس. كاه از ز   مناقب او معجزات

 ، دمشق، حمر، نيري، نصر از امله موصلين مسيگر در ايد ي، و شهرهاعسقالن

 در آن زمان اس.  ،ارتگاهيدهنده شهرت ز ن سخن نشانيا 3 «گردد  آن ظاهر م ير و 

ه، يده قسطنطونيد خود به نام قصياز قصا  كي(، در م 9143 توفاي)م « النيپاشا ك ينور»

 شود:    آ از من مطليده با اين قصيا  اد كرده اس.ي شهر هاي  زيارتگاهاز 

 ادار السةةعادة هةةذه ومحاهةة

 

فالةةدار أيةةن غةةد  وأيةةن محاهةةا
4
 

بااره   نيا كه در ا  اتيو اباد كرده، يز ين 7نياهحس ارتگاه رأسيده از زين قصياو در ا 

 ن اس.:يسروده، چن

 وبتا  فلري مةن لةه خةتم العبةا

 

 ده اسنا اخلرائة  لاهةامن ل

 وذا  مکضع رأسه اعني احلسني 

 

 جةةقاها ملةةا بةةه قصةةدوا يزيةةد

 اآلن مسةة  عةةاب  ىقسةةاًم حلتةة 

 

بمبانةةه فينةةا يةةؤلج آهةةا
5
 

                                                  
 .15، ص 10، کامل شحادة، المجلد «مآثر نورالدين محمود زنکي العمرانية في حماة»الحوليات االثرية العربية السورية، . 1

 .212، ص يخ حماة، احمد الصابونيتار. 2

 .10و  11، صص 2طالب، ج  يمناقب آل اب. 3

 آن است؟ پس آن دار )خانه( و اطراف آن کجاست؟!« حماِه»و  اينجا دارالسعادةترجمه فارسي: آيا . 4

ب ه   ترجمه ابيات: او تاج افتخار من است؛ همان که آل عبا .272و  270، صص «حماة يارة فيترب ومقامات الز». 5

است، و آنجا مکاني است که سر  را قرار  است. منظورم حسينترين موجودات  او ختم شد و جد  باعظمت

بردند. سوگند ک ه ت اکنون عط ر خوش بويي      مي دادند؛ آن هنگام که از روي شقاوت و بدبختي، آن را نزد يزيد

 آورد. آنجا را پر کرده است و اين موضوع، دل ما را به درد مي
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ئور قط  اظهار نظر كرد  اما  توان به  نم ،ارتگاهين زيانخستين  يخ بنايتار هدربار

 ث وااود دارد كاه  لا به خط ث  سنگ يا رهيسجد، كتم يورود يدر سم. راس. باو

باه   ق   ه 552، در ساال  گرديدران ير اثر زهزهه وآن ب ينكه بنايآن، پس از ابراساس 

ن موعاور  يا شاده اسا.  ا   يبازسااز   ن محماود بان زنگا   يدستور سالطان نوراهاد  

راه  يگردد  متن كت  خ برمين تاريش از ايپ ها دهنده آن اس. كه قدم. آن به سال نشان

 اس.: چنين

 م ال اله اال اهلليالرحبسم اهلل الرمحن . 0

 ه وآلهياهلل عصصصی  حممد رسکل اهلل. 7

 ر بعامرة هذا املسعد املبار  بعدوسصم ام. 2

 ني ومخسنية سنة اثنتيالزلة اجلار هدمه يف. 1

 املص  العادل املعاهدة مکالنا ئومخمل ما. 5

 بن يم حممکد بن زنبن ابک القاسينکرالد. 6

 ن رفته اس. [يره از بيكت  اني]بخش پا

باه خاط نساخ     يگار يد  ره سنگي، كتيورود يره، در سم. چپ باوين كتيمقابل ا

ن يره چنا ياس.  متن كت ق   ه9428ارتگاه در سال يز يبنا يانگر بازسازيواود دارد كه ب

 اس.:

د . 0   نزهة ابصارريالشس ني برأس احلسرياملشسد الشسلدم

 0172 من سرالة انصار رياخل رو  بابن الرشابدار منشئامحد آغا املع. 7

ذكار شاده    «نياهحسا  مشاهد رأس » ارتگاهيره، نام زين كتيتواه اس. كه در ار درخو

  راه كاوچك  يكت ،يورود يآن قرار دارد  بااو   انوب شرق هيبنا، در زاو يورود اس. 

 اس.  ق   ه9801آن در سال  يانگر بازسازيواود دارد كه ب

اسا.  رواق    و شرستان انوب  رواق شماه ،يمسجد شامل صحن مركزل  نماي ك
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وار يا ل شده اس.  داخل صحن، متصل به ديصحن مسجد از چهار ئاقگان تشك  شماه

آن بر چهار ساتون مربا      مانيساخته شده اس. كه سقف س يديز رواق اديشرستان ن

 كوچك استوار شده اس. 

از متفاااوت  ينظاار شااكل معمااار دو گنرااد اساا. كااه از يشرسااتان مسااجد دارا

اس.  گنراد دوم سااده     علعدوازده گردن  يدار و دارا كرَبنا، تَ  گنرد شرقگرند  يكدي

محراب مسجد واود دارد  پوشش سقف شرساتان مساجد   نيز خيز اس. و زير آن  و كم

 يا ن بخاش از شرساتان، پنجاره   يا در ا اسا.    آن، شامل دو ئاق سنگ  در سم.  رب

 ن واود دارد رو به صح  سنگ

ك صاحن و دو اتااق   يا واود دارد كه شامل  يگريد يدر شرق صحن مسجد، بنا

اس. كاه باه    ،«هيجيفر»مدرسه   عني،   نياز مدارس د  كيمانده ين بنا باقياس.  ا

 يو پاس از و  «ملاك اهمنصاور محماد   » :  وبير دو حاكم ايوز ،«ن فرجياهد نيز»

 1، منتسب بوده اس. «ملك اهمظفّر محمود»

، اتااق مربا    مدرسه از سم. داخل ين بنا و در سم. راس. وروديدر انوب ا

منساوب   يدر آن مزاراس. و  يا كره مينرد نك گي يداراقرار دارد كه   كوچكشكل 

ده شده يپوش  ك صندوقچه چوبيمزار،  يواود دارد  رو 7امرريونس پيبه حضرت 

 يهاا  ن اتااق شاامل قاهاب   يا ينما (73)تصوير  نصب شده اس.  ،رنگبا پارچه سرز

چشام   باه دو ئارف  و دو پنجاره كوچاك در    يك وروديا  ،ان آنياس. كه م  سنگ

. شعر يسه ب يدر سه سطر حاو  سنگ يا رهي، كتيورود يباو (71)تصوير  خورد   م

ثرا. شاده اسا.  ماتن      ق   ه9904  عنياتاق،  يخ بنايه تارواود دارد كه در آن مادّ

 ن اس.:يره چنيكت

 قةةد بنةةا هةةذا الهنةةا مةةن مالةةه

 

 ابتغا  مرضا  وله الکاحةد

 سک  يأايه اجلزا مةن يةکنمل 

 

 اعنةةي ذا النةةکن النبةةي املالةةد

                                                  
 .11و  11، صص «حماة ية فيالعمران يزنکن محمود يمآثر نورالد». 1
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 ان اسةةصني مةةن بنةةاه ارخةةکا

 

«فسک عبد اهلل جةا  الراجةد»
1
 

 

 

1123 

در مساجد باه    7نيسر اماام حسا   يبرا  گاهيا ااينكه امروزه مقام يبا تواه به ا

، در واقا   امرريا ونس پيا دهد كه مزار منساوب باه     خورد، نگارنده احتمال م  چشم نم

 7ونسيا باه حضارت    يا بوده اس. كه به علا. ناشاناخته   7نيگاه سر امام حسياا

 ونسيا اس. كه قرر حضارت  مشهور ان مورخان ياس. كه مگفتن  افته اس.  يانتساب 

 اس.  در شمال عراق ،در شهر موصل

 دمشق مسجد ُامويدر  7نيالحس ارتگاه رأسي. ز5

دن باه آن،  يرسا  يواق  اس. و برا دمشق يموارتگاه در شرق مسجد اام  اُين زيا

و سااس از مقاام اماام     ،« مشاهد علا  »موساوم باه    ،د از تاور واق  در شرق صاحن يبا

 عرور كرد  7نياهعابد نيز

آن نوشته اسا.:  درباره  اد كرده وي« مشهد اهرأس»ارتگاه با نام ين زيااز  رعساك ابن

  عل 2 «نجا گذاشته شديدر ا ،در زمان آوردن آن به دمشق 7 ن بن علير حسند سيگو»

 3ره كرده اسا.  به آن اشا« نياهعابد نيو ز نيمشهد حس»ز با عنوان ين يبكر هرو  بن ابا

باه محال گذاشاتن     ،ارتگاه، در زمان خودين زيكه اآيد  به دس. م ر عساك از نوشته ابن

براسااس   ،7ف اماام يشهرت داشته اس.  اما امروزه، به محل دفن سر شار  7سر امام

 افته اس.  ين رابطه، شهرت ياز اقوال مواود در ا  كي

  خيرا شواهد تاار يز ؛ر شكل گرفته باشديقرون اخ در ين باوريرسد چن  به نظر م

                                                 
، 7ونسي  را به دست آورد.  خداوند يت و خشنودين محوطه را با اموال خود بنا کرد تا رضايات: او ايترجمه اب. 1

خ آن يه ت ار ، ماّديازنده آن از من بپرسبزرگ، پادا  او را خواهد داد. اگر درباره س امبريهمان ذوالنون پ يعني

 «.افتيشهرت  يدگياو عبداهلل است که به فهم»م: يگو يرا م
 .202، ص 1نة دمشق، ج يخ مديتار. 2

 .25ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 3
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واود داشته كه به محل دفن  يگرين دياهحس ارتگاه رأسيز ،دهد كه در دمشق  نشان م

باوده اسا.  اماا     هيا . آن، آستانه حضرت رقيشده اس. و موقع  شناخته م 7سر امام

ن رفتن يو فراموش شدن و از ب هيارتگاه به حضرت رقين زيه شهرت اد به عل.  لريشا

به محل  ،مسجد اُمويكنار مواود زيارتگاه در آنجا،  7نيمحل منتسب به سر امام حس

حضارت   ن موعور، در بخش مربوط باه آساتانه  يافته اس.  ايشهرت  7دفن سر امام

 خواهد شد   شتر بررسي، بهيرق

گوياا  سا.   يدر دس. ن ياديآن، ائالعات ز يها يخ بنا و روند بازسازيتار هدربار

 گر، در مراحال يكاد يباه علا. مجااورت     7نياهحس و رأس نياهعابد نيدو مقام امام ز

تنهاا از    اماا در منااب ، گااه    اسا.   شده  م يزمان بازساز ئور هم مختلف، به  خيتار

ان يا سخن به م 7نياهعابد نياز مقام امام ز  ، و گاه7نياهحس زيارتگاه رأس يبازساز

 آمده اس. 

در ساال   (،دمشق  واه) ران شده بود  فؤاد پاشايو  ، مدت عثماندوره  درزيارتگاه 

آن موافقا.   يبازساز يبرا  ز عثمانيارت كرد و از سلطان عرداهعزيآن را ز ق   ه 9273

 ،ر روز بعد از نمااز عصار  ساخ. كه در آن ه يا هيتك ،خواس.  او در خانه مجاور مزار

فرستاد تا در را  9امرريمنتسب به پ يك تار مويز ين زيشد  سلطان عرداهعز   ذا پخته م

رون آورده يا رمضاان ب  27ن تار مو، همه سااهه در شاب   يشود  ا يارتگاه نگهدارين زيا

در حاال   1ناد  يارت كنند و به آن ترارك او يز آن را ،حيشد تا مردم بعد از نماز تراو  م

انه يافته اس. و مراسام سااه  يانتقال  هين تار مو به ساختمان وزارت اوقاف سوريحاعر ا

 شود   ز برگزار نمين 9امرريپ يارت تار مويز

. شاعر  يا واود داشته كه بر آن چند ب  ن مزار هوحي، در ا«مورياحمد ت»به نوشته 

ن يا و ا ،نوشته شده  ق،  ه9273، معادل آن در زمان فؤاد پاشا يخ بازسازيماده تار يحاو

                                                 
 .12و  11ة، صص ياآلثار النبو. 1
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 اس.: چنينات ياب

 قبةةة االفةةرا  اشةةم  قبةةةی عصةة

 

 مةةن ارکارةةا نةةکر النبةةکة بةةادي

 ونعصةه حک  رأس مکالنا احلسني 

 

 هبةةا عنةةد البةةاري لنيةة  مةةراد

 الکقت ارخکا ىاا ىبناها وهي حت 

 

«ولةةددها فضةة  الةةکزير فةةؤاد»
1
  

 =[1121] 

ح، يعر  اشاره كرده اس. كه بر پنجره مس « االه   نيحس  نيحسمحمد»ن يهمچن

ن باوده  يواود داشاته كاه ماتن آن چنا     ق   ه9219خ سال يبه تار  به زبان ترك يا رهيكت

 اس.:

 دربک یسبط امحد مصطه جسيد کربرا

 

 دربک یفح  ع  املراض دو چشم فاّمه

 یناديصه زيار  ايصه ک  بک بقعه ياک 

 

 دربک  تبیکه زيرا مکضع رأس حسني 

 19312ت يغفر اهلل له تبرکاً ألهل الب ينيالحس يد محمد فکريکتبه الس 

ان يشد كه در ار  بزرگ يسوز دچار آتش يمومسجد اام  اُ  ق،  ه9899در سال 

دن ماه رمضان، باا تاالش   يش از فرا رسياما پ ؛ديب ديز آسيارتگاه نين زياز ا  آن، بخش

 3شد بازسازي مردم 

د يا بازد مساجد اُماوي  از  يسوز پس از آتش  ، مدتاهدوهه نيخان ام  عل رزايحاج م

ارتگااه  يكه نشاان از اعجااز ز  نمايد  م نقل  يسوز ان آتشيدر اررا  يا حادثه كند و م 

 ن اس.:ين حادثه چنيا . او ازيدارد  روا 7نياهحس رأس

رات، به سرقف مسرجد آترش افتراد، تمرام      يچند سال قبل که از غفلت عمله تعم

                                                 
هاي آن  ر برافراشته که نور نبوت از ارکان و پايهترجمه ابيات: بر فراز گنبد فلک، گنبدي س .12ة، ص ياآلثار النبو. 1

توان نزد خداوند به مراد  و فرزند  را دربردارد، و به واسطه آن مي نمايان است. اين گنبد سر مواليمان حسين

آن را بازس ازي    بهترين وزي ر )ف ؤاد(  »خود رسيد. آن گنبد فرو ريخت تا آنکه در تاريخ ]بازسازي[ آن گفتند: 

 «.کرد
 .112خها، ص يو تار :تيمزارات اهل الب. 2

 .يالطنطاو يدمشق، عل يف يالجامع االمو. 3
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ن قطر و ارتفاع که هرر  يبه ا يها چهار سمت مسجد سوخت. ستون يعنياطراف 

ب به دو ذرع قطر دارند، همه سوخته و آهک شرده از  يک پانزده ذرع قد و قري

ن اوقررات در اخبررار کرره همررا 7نيمه مکرران رأس الحسرراعجرراز برراهره و مسررلّ

ق مسجد و احاطه آتش به اطرراف،  يبه هنگام حرخواندم، اين بود که  فرنگستان

ن فرداه  يد ارواح العرالم يدند و خدام محل سر مبارک امام مظلوم شره يدو يجمع

 گذرم. ينجا نميپناه ا زند. خادم گفته بود من ازيبگر يرا خبر دادند که به سمت

 دانم دار من آنست که من مي گر نگه

 

 در داريررررررن از آتررررررش دورم  

در بردند. پرس از فرونشسرتن   ه جان خود را ب ه و تخطئه کردند ويهمه او را تسف 

برر   يدود و دم و شعله و شراره، آمدند که اگر از اندام خادم زغرال و خاکسرتر  

دند آترش از حرد خرود    يبرسانند. د انانباشد، بردارند و به گورستان مسلم يجا

د و سالم اسرت  رْخادم در بَو امده، يک نينزد نيالحس ، به مقام رأستجاوز نکرده

راسرخ   يدتير عق ،ن مقرام ير را به جاللت ا ، مردم شامهن معجزيو امروز از ظهور ا

 1است.

ن يا قرار دارد  ا 7نياهعابد نيمقام امام ز  ، در عل  شرق7نياهحس ارتگاه رأسيز

  ارتگاه شامل اتااق يز ي  بنااس.  گر متصليكديبه   ضيارتگاه، به واسطه ئاق عريدو ز

  در عال  اناوب  ( 34)تصاوير   اسا.  كوچك  يمرتف  و گنرد يوارهايدشكل با  مرب 

هاي   و شكل ،يزيآم آن با رنگ سرز، رنگ يوارهايد كهخورد   به چشم م  محراب ،اتاق

 (32)تصوير م شده اس.  يز بر آن ترسين :معصومائمه   و اساماز گياهان 

قارار دارد كاه باا پارچاه      7نيگاه سر اماام حسا  ياتاق، اا  در گوشه شمال شرق

متار   2و ارتفاار   9عرض   ،5/9به ئول  يا ح نقرهيك عريآن بر ده شده اس. و يپوشان

باه كوشاش     ق،  ه 9090ح در ساال  ين عار يا از سنگ مرمر، واود دارد  ا يا هيپا يرو

اسا.  شاكل   بهره هند، نصاب شاده    انيليمطلق فرقه اسماع  ، داع«نياهد محمد برهان»
                                                 

 .225الدوله، ص  نيخان ام يرزا عليالدوله، حاج م نيسفرنامه ام. 1
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و  اناها يگشاكل  باه  نياز  سطح آن  اهگو گرفته اس.  هند  اسالم يآن از معمار يظاهر

 9ن شده اس. يّاس.، مز  شامل اشعار عرببيشتر كه   به خط كوف ي ها رهيكت

 ان رفتهياز م يها ارتگاهي. ز6

ن رفته ي، كه امروزه از بهيدر سور 7نيمرترط با سر امام حسهاي  زيارتگاهاز امله 

ارتگااه در شارق مساجد    ين زيا بوده اس.  ا شهر حمر رأس اهحسين ارتگاهياس.، ز

ر باه  يا اخدوره  و در ،شاهر قارار داشاته     مي، در باف. قد«ابواههول»ابان يدر خ «اهدمل»

شاتر از ساه   يبه مساح. ب  نيشده اس.  محل آن امروزه زم  شناخته م« هيه حسنويزاو»

ن از اوقااف  ين زما يا ها قرار گرفته اسا.  ا  ها و مغازه مرب  اس. كه پش. خانههزار متر

 اس.  « مهران»حال حاعر در دس. خاندان بوده و در  « سراع»خاندان 

 سار اماام   يبارا   گااه ياا هيه حسانو ي، زاوحمر  ان اهاهيج مياقوال رابراساس 

شهرت  نيو حس  ن محل به مسجد عليادر مسير عرور آن بوده اس.  ساس  7نيحس

 ين مسجد دارايخواندند  ا  ن مسجد نماز مي، در ادر زمان تصرف شام انيفائم 2اف. ي

شكساته   هخ. و از آن پاس باه مناار   يآن فرو ر رأسبود كه در گذر زمان،  يبلند همنار

ان و يا محاو آثاار علو  باه منظاور     م عثماان يسلطان سال اس. اف.  گفته شده يشهرت 

ن منااره  يا  برد م از بين  و  ، تعدادي از بناهاي مرترط با آنان را در حمرانيفائم

  3 ران كرديونيز وي را 

شاته  دربااره آن نو  « محماد كردعلا  »و  ه،بود  متأخر باقدوره  ن مناره تايا يايبقا

 اس.: 

.ق   ه323، کره در سرال   سراخته دسرت بکجرور    يا مناره يايبقا ،هنوز در حمص
                                                 

ر.ک: دائرة المع ارف الحس ينية   ت اريخ المراق د       دمشق راي توصيف دقيق اين ضريح و زيارتگاه رأس الحسين. ب1

 .111   170، صص 7بيته و أنصاره، محمد صادق محمد )الکرباسي(، ج  الحسين و أهل
 .70و  71، صص 5، ج يم الزهراويم سلية، نعيحمص دراسة وثائق. 2
 .271، ص 1اسعد، ج  يسيع يخ حمص، خوريتار. 3
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توجره از  درخرور   يا بره يآن کت يمانده اسرت و رو  يحمص را تصرف کرد، باق

 1وجود دارد. ينظر معمار

 ،و امروزه مقابل آنن برد ين مناره را از بيا ،ابانيض خيتعربراي ، حمر يشهردار

ب اشاره شهرآشو تر به سخن ابن شيپ 2واود دارد  نيبه نام مسجد حسن يديمسجد اد

 ،از امله شهر حمر ،مختلف يدر شهرها 7نياهحس رأس يها ارتگاهياز زوي شد كه 

 اس. بوده ارتگاه در آن زمان يه شهرت زدهند نشانو  3نام برده

  ، در اناوب  ربا  «تل عااس » يك روستاي، نزديگريد 7نياهحس ارتگاه رأسيز

ن روّاس يه، كاه بهاءاهاد  واود داشات  اهنعمانو ان راه يم ،خونيشهرك خان ش

شاكل  براسااس   زيا ن «كامال شاحاده  » 4اد كارده اسا.   يا در سفرنامه خود از آن   رفاع

ن يا گرف. جهيتوان نت  مبنابراين  5دانسته اس.   وبيادوره  آن، قدم. آن را از يمعمار

د يا اما متأسافانه نگارناده در بازد   م قرن گذشته پابراا بوده اس. ير از نارتگاه تا كمتيز

افتن آن نشاد و باه نظار    يا موفق باه   ،فراوان ياوو ن منطقه، با واود اس.يخود از ا

ك يا نزد ،ارتگااه ين زيا اسا. محال ا  گفتنا   ن رفتاه باشاد    ياز با كه آن مكان رسد   م

محال عراور كااروان     ياز شهرهاشايد قرار دارد كه « كفرئاب»  خيشهر تار يها رانهيو

  6بوده اس.  :بي. اهل ياسرا

در قااهره، كاه در    مدرسه سلطان ناصر حسان   مملوكدوره  نامه ن در وقفيهمچن

                                                 
 .51، ص 7، ج يخطط الشام، محمد کردعل. 1

 .71، ص 5ة، ج يحمص دراسة وثائق. 2

 .10و  11، صص 2طالب، ج  يمناقب آل اب. 3

 .11بوارق الحقائق، ص . 4

 .11، ص «حماة ية فيالعمران ين محمود زنکيمآثر نورالد». 5

است. اما احتمال وقوع  ان شدهيب ل مقتل منسوب به ابومخنفينامعتبر از قب هاي مقتل ين مطلب تنها در برخيا. 6

 .215ن، ص يست. ر.ک: مقتل الحسيد نيبع تيب ير کاروان اهلآن در مس
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« نيمشاهد اهحسا  »به ناام    ارتگاهي، به زدهآم ن مدرسه در فوعهياز آن، اوقاف ا  بخش

ان يا اماا م   وااود نادارد   ن نام در فوعاه يبه ا  ارتگاهيامروزه زاهرته  1اشاره شده اس. 

  خاورد كاه نازد اهااه      به چشم ما   خيتار يها رانهيآن، و  تون انوب  ربيز يها باغ

دوره  ناماه  مذكور در وقف« نيمشهد اهحس»همان  ديشهرت دارد و شا« مشهد»منطقه به 

ك پادگان ي، به منظور ساخ. اشغال فرانسهدوره  ، در بوده اس.  به گفته اهاه  مملوك

ن اماروزه ااز   يهم ين شهر منتقل كردند  براين بنا را به ايا يها ، سنگدر ادهب  نظام

 يها رانهين وينمانده اس.  اما هم  از آن باق يزيبنا، چ  خارا يوارهاياز د ي ها بخش

  بزرگ ين اس. كه بنايدهنده ا به كار رفته در آن، نشان يها مانده و عخام. سنگ  باق

 ؛خاورد   به چشم م يا شكسته و پراكنده  ميقد يسنگ قررهانيز بوده اس.  ائراف بنا 

نشاان  كه اف. شده ي ق   ه 714  عني« سرعمائهون و تسع» به تاريخ ياز امله سنگ قرر

 2بوده اس.   مسكون ياز قرن هشتم هجركم  دس.ن بنا، يدهد ا  م

وارد  ق   ه 9889ر سافر حاج خاود در ساال     ي، كه در مسا « اصفهان  رزا عليم»

ن يا ا در مسجد اام  7نياهحس منتسب به رأس  شده، به واود محل راهزوريشهر د

هاا آن را   عجام   برخا » :اسا. و گفتاه  اشاره كارده  « يمسجد عمر»شهر موسوم به 

 3 «خاسته اسا.   برم  نيعطرآگ ين محل بوياز ا  گاهگفتند  م كردند و   ارت ميز

  خين مزار اشاره نشده اس.  از نظار تاار  يود ا، به وا ك از مناب  محلي چياما در ه

د باه  يا ن مكاان، بع ياز ا كربال يشهدا يو سرها :بي. اهل يز عرور كاروان اسراين

 رسد   نظر م

ه يا م كاه تنهاا در منااب  قارون اوه    يكن م اشاره  رقّه در شهر  ارتگاهيان به زيدر پا

باه   7ني، محل دفن سار اماام حسا    بر قوهان آمده اس. و بناياز آن سخن به م يهجر
                                                 

 .211لة، ص يمدرسته بالرم يکتاب وقف السلطان الناصر حسن بن محمد بن قالوون عل. 1
 .75ة الفوعة، ص يوال. 2
 .272، ص ياصفهان يرزا علي، م«سفرنامه حج»، يالقر ام يبه سو. 3
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. يا روا يدر كتاب مقتل و «عرداهلل بن عمر ورّاق»ن قول تنها از يآمده اس.  ا  شمار م

 شده كه گفته اس.:

آوردند، گفت: آن را بره انتقرام سرر     هيمعاو  بن  ديزيرا نزد س مقدکه سر  يزمان

آنها، کره در آن زمران    يخواهم فرستاد. او سر را برا طيمع ي، به نزد آل ابعثمان

ن ير خود دفرن کردنرد. ا   يها از خانه يکيبودند، فرستاد و آنها آن را در  رقّه در

قررار گرفرت و اکنرون کنرار درخرت       در محدوده مسجد جامعاز آن،  عدخانه ب

 1است. يسدر

ر، به نام مسجد ياخدوره  كهن بوده اس. كه در رقّه ارتگاه، مسجد اام ين زيمحل ا

ك مدرساه  يا آن  يااا  ب، و باه ير تخريشده اس.  اما در چند دهه اخ  شناخته م طريمُن

 د ساخته شده اس. ياد

                                                 
 .121(، ص ي)سبط ابن الجوز يوسف بن ُقُزغليتذکرة الخواص، . 1
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 7نيالعابد نيامام ز يها ارتگاهيز: سومفصل 

 7صادقو امام جعفر

 دمشقمسجد ُاموي در  7نيالعابد ني. مقام امام ز1

  ، در عال  شارق  7 و مشاهد علا   7نياهحسا  ارتگااه رأس يدو زميان ن مقام يا

اد شاده  يا ارتگاه ين زياز ا ، خيقرار دارد  در مناب  متعدد تار دمشق يمومسجد اام  اُ

به آن اشااره كارده   « نياهعابد نيزن ويمشهد حس»عنوان با  يبكر هرو  بن اب  س.  علا

ارتگااه باه شامار    يك زيا ن دو مازار در واقا    يا رسااند كاه ا    م يگذار ن ناميا 1اس. 

گفتاه اسا.:    اد كارده و يا از آن « زنادان »ز با عنوان ين «ياهلل عمر ابن فضل»اند   آمده  م

شود  گفته شده اس.   اس. كه به زندان شناخته م  ارتگاه كوچكيز ، داخل مشهد عل»

 2 «ديگرد  آورده شد، در آن زندان ديزيكه نزد   ، در زماننياهعابد نيكه ز

قارن هفاتم    يها مهيس.  در نيدر دس. ن  ائالع ،ارتگاهيز يه بنايخ اوهيتار هدربار

رارس  يباه دساتور ملاك اهظااهر ب      ق،  ه 113ران شد  اماا در ساال   يآن و ي، بنايهجر

 ، عثماان دوره  ارتگاه درين زيا 3ساخته شد   حيو در آن عرگرديد  يبازساز ، مملوك

دو مقام گويا  4زائران باز كرد  يو به رو ،يآن را بازساز مان پاشاياما سل  بسته شد  مدت
                                                 

 .25ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1

 .152، ص 2ممالک االمصار، ج  يمسالک االبصار ف. 2

 .201، ص 1خ المدارس، ج يتار يالدارس ف. 3

 .51دمشق، ص  يف يالجامع االمو. 4
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مختلاف،    خي، در مراحل تارسرب مجاورتبه  7نياهحس و رأس 7نياهعابد نيامام ز

 اند  شده  م يزمان بازساز ئور هم به

تااور موساوم باه مشاهد       اس. كه در عل  شرق  ليمشهد شامل اتاق مستط يبنا

اتااق،    قارار دارد  در عال  اناوب    7نياهحس ارتگاه رأسيز  و در عل   رب 7 عل

ز يآن ن  وار شرقياس.  در دپوشيده شده سنگ مرمر  واود دارد كه از قطعات  محراب

ن عراارت وااود دارد:   يا ا يحااو  يديره اديآن كت يكه باوباشد  م   محراب كوچك

 (35)تصوير   «نيسم امجعيرضکان اهلل عص نيبن احلس ن ع ين العابدي صمل مکالنا االمام ز»

از   در ارتفار نسارتا  كما    وار، در انوب محراب، ئاقچه مرب  كوچكين ديهمبر 

ن يا ا ،اسا.  زائاران   يا نقاره  يهاا  از صفحه  پوشش يخورد كه دارا  ن به چشم ميزم

دانند و با وارد كردن سر خود به داخال    م 7نيئاقچه را محل قرار دادن سر امام حس

واود دارد كه مقام امام   ضيكنار ئاقچه، ئاق عر (30)تصوير   بوسند  ئاقچه، آن را م

 سازد   متصل م 7نياهحس ارتگاه رأسيرا به ز 7نياهعابد نيز

  ، گنرد كوچك7 شهد علم ي، مقابل ورودمسجد اُمويان صحن ياس. كه مگفتن  

كوچاك اساتوار     و بر هش. ساتون سانگ  پوشيده شده،   واود دارد كه از صفحات سرب

سااخته شاده     فه عراسيخل يدر دوره اهمهد ق   ه 914سال در   ن گنرد كه به نقلياس.  ا

باه گنراد    ،شود  اماا در گذشاته    ها( شناخته م گنرد ساع.« )اهساعات »امروزه به  ،اس.

ن دو ناام، حاوادث   يا ه ايد واه تسام يشا 1مشهور بوده اس.  ديزيا گنرد ي 7نياهعابد نيز

 ن مسجد اس. يدر ا هيمعاو دبنيزيو  7نياهعابد نيمرترط با امام ز  خيتار

 دمشقشهر  قبرستان باب الصغيردر  7نيالعابد ني. محراب امام ز2

، مسجد ر دمشقياهصغ در قررستان باب كربال يشهدا يسرها ارتگاهِيز  سم. شرق

باه چشام    7نياهعابد نيمحراب آن، عرارت محراب امام ز يقرار دارد كه باو  كوچك
                                                 

 .12دمشق، ص  يف يالجامع االمو. 1
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ن يا ان ايا كند كه م  جاد ميرا ا ين تصورين عرارت، چنيواود ا (37)تصوير  خورد   م

دارناد و آن   ين باوريز چنيواود دارد  زائران ن  ارترائ 7نياهعابد نيحراب و امام زم

ن يا از آناان، ا  يارين بسا يهما  يدانند  برا  م 7نياهعابد نيرا محل نماز خواندن امام ز

 خوانند   بوسند و به قصد تررك و ثواب، در آن نماز م  ب را ممحرا

و آن  ،اد كردهي« كربال يمسجد شهدا»عنوان  ان مسجد بي، از ا«محمد اسعد ئلس»

زماان باا    راا  هام  يتقر  عنا ي ق،   ه9889دانسته اس. كه در ساال  تازه تأسيس را مسجد 

كه داخل  يا نوشتهبراساس  1ساخته شده اس.  ،وس اهشهداءؤارتگاه ريز يبنا يازبازس

شاده   يبازسااز  م 9114 ا ق    ه9099گنرد مسجد ثر. شده، ساختمان مسجد در ساال  

 اس. 

در اناوب اسا.  صاحن      در شامال و شرساتان    مسجد شامل صاحن نماي كل  

متصل اسا.    كربال يشهدا يارتگاه سرهايصحن ز يها واقمسجد از سم.  رب به ر

باه چشام   تراشايده شاده،   رناگ   اهيك قطعه سانگ سا  ياز كه ك حوض آب يان آن، يم

ن گنراد بار چهاار ساتون كوچاك      يا بنا شده اسا.  ا   كه بر آن گنرد كوچك 2خورد  م

  هندسا هااي   شاكل اسا.  داخال ساقف گنراد،       گردن هش. علع يو دارا ،استوار

  اسا.  گشاته ثرا.   كربال يشانزده تن از شهدا  اسام هاشده كه داخل آن رسم يا ساده

 (31)تصوير  آنان دانسته شده اس.  يارتگاه مجاور، مدفن سرهايزاند كه  ي نها شهدايا

فلاز  قطعاه  ك يا وااود دارد كاه دهاناه آن باا      نيز  داخل صحن، چاه آبهمچنين 

پوشايده، و  د يز از سنگ مرمر سفينچاه سرز، مسدود اس.  هره رنگ آميزي شده به  رنگ

از زائران به دهانه چااه   يتعداد (33)تصوير  شده اس. تراشيده   اهيگ نقوش به شكل

                                                 
 .121ل ثمار المقاصد، ص يذ. 1
ب وده اس ت! ر.ک:    ، کاسه اصحاب که ف ين حوض سنگيکه امردم عوام معتقدند ، به نوشته محمد اسعد طلس. 2

نگارن ده  کم  دستج باشد. يمحل را ين باور نزد اهاليرسد که امروزه ا ي. به نظر نم121ل ثمار المقاصد، ص يذ

 آن مواجه نشده است. با
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د حاا. يبه امو  يسندون م كا ذ  يخود را رو يها ز حاا.ين  بندند و برخ  ل ميدخ

 اندازند   گرفتن، آن را داخل چاه م

 حماه در شمال نالعابدي زين جبلدر  7نيالعابد نيامام ز زيارتگاه. 3

 1، حادود  1«نياهعاباد  نيا ارال ز »معاروف باه   ن نقطاه كاوه   ين مزار در بلنادتر يا

كاه اماام   مشهور شاده   عهيزائران ش  ان برخيم 2واق  اس.  شمال شهر  يلومتريك

نجا گذشاته  ي، از ابه دمشق از كوفه :بي. اهل ير كاروان اسراي، در مس7نياهعابد نيز

شاان باشاد  اماا    يا محل نمااز خوانادن ا  ي 7تواند محل توقف امام  ن مزار مياس. و ا

به  يگرين مزار در واق  قرر شخر ديدهد كه ا  نشان م  خيشواهد و قرائن تار  برخ

  ن كسا ينخستگويا كه   ق(  ه142توفاي)م «عانيابن ا»، ؛ از املهن اس.ياهعابد نينام ز

در  نويسد كه ملك اوشرف قايتراي مملاوك   چنين م  ن مزار اشاره كرده،ياس. كه به ا

  كيدر نزد ،سهيده نفين پدر سياهعابد نيد زيّمزار س يبنا ينار برايمرل  هزار دسفر خود 
 3 دهدانجام  ،حلب ياز امرا ، شانيم بن اهقَيابراهآن را اختصاص داد تا ، 

ده يسا »، با انتساب به دختار خاود   «نياهعابد نيد زيس»شود كه   نجا مالحظه ميدر ا

باود،   7نياهعاباد  نيا اماام ز براي ن مزار يكه اگر ا  در صورت ؛شده اس.  معرف« سهينف

ده يرساد سا    نرود  به نظر ما « سهيده نفيپدر س»شان با افزودن عرارت يا  به معرف يازين

ز يا نزيارتگااه   و  ،باوده  شمال ساوريه در   قدس و مردمم  ني. ديك شخصيسه ينف

 4واود داشته اس.  يو يبرا

                                                 
للقط ر   يخود ارتفاع دارد. ر.ک: المعجم الجغراف  اطراف  يها نيمتر از زم 120ا و يمتر از سطح در 721ن کوه يا. 1

 .517، ص 2، ج يالسور يالعرب
 .517، ص 2، ج يالسور يللقطر العرب يالمعجم الجغراف. 2
 .71عان(، ص يج يي )ابنحيسفر موالنا الملک االشرف، محمد بن  يالقول المستظرف ف. 3
يخ النعم ان اش اره ک رده اس ت. ر.ک: ت ار     در معرة« يس ه ده نفيس  »به نام  يبه وجود مزار يم الجنديمحمد سل. 4

ب ه   يگ ر يز نگارن ده را از وج ود م زار د   ي  ن ،ک ادلبينزد ،شهر فوعه ياز اهال يکي. 27، ص 1النعمان، ج معرة

 ن رفته است.يآگاه ساخت؛ که البته ظاهرًا از ب ن )در شمال حلب(ين نام در شهر معرة مصريهم
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وااود دارد كاه در آن    ي، ساند موزه  يها نامه و وقف  نين در اسناد ديهمچن

ن مازار باا ناام    يا ان و در آن، از ايب ق   ه135در سال  هاي زيارتگاه بازسازيو تعميرات 

اسا. كاه خاادم     ي هاا  نهيهز ي، حاويگرياد شده اس.  سند دي« نياهعابد نياهلل ز  وه»

در كه اف. كرده اس. يدر « النيد عرداهرزاق بن محمد كيس» ب سادات يمزار از نق

شاود كاه     ن برداشا. ما  ين سند چنياز ا 1شده اس.   معرفوي اد  ،نياهعابد نيآن، ز

  النا ياسا.  خانادان ك   «  النا يك»از افراد خاندان   كيصاحب مزار، منتسب به 

  خاود را از ساادات حسان   كاه  هساتند   يل وو از نسا  « النا يعرداهقادر گ»منتسب به 

 دانند   م

آل »، از امله ساادات  هيسورو تصوف  سادات هاي از خاندان يده تعداديبه عقاما 

خ عراداهلل  يفرزناد شا  وي اسا.    « بن عراداهلل حراكا    عل»صاحب اين مزار ، « حراك

بوده  7نياهعابد نيو از نسل امام ز ،ن خاندانيا ياد اعال  ق(  ه 531 توفاي)م  حراك

  علا  محماد بان   ( بان  عراداهلل )ملقاب باه حراكا     بان   ن اس.: عليچنكه نسب ايشان 

  عل حسن بن محمد بن ن محمد بنياهد كمال نب  ابواهحسن عل ابواهقاسم بن ن بنيحس بنا

 2 7نياهعابد نيامام ز د بنيز ن بنيحس بن  ي حي بن  اهزاهد بن محمد اوقساس

  خ عراداهلل حراكا  ينامه ش  ، صاحب اعالم اهنرالء، در زندگ محمد را ب ئرّاخ حلر

 نوشته اس.:

ق قردوه، زاهرد عابرد، ورع    ير ل، عريل اصر ي، جلخ صالحي، شبيف حسيد شريس

، در منروره  هنر يناسک، سالک مسرلک، محقرق مردقق، پرس از مهراجرت از مد     

بره نرام    در حروران  ييبره عبرادت پرداخرت. سرپس بره روسرتا       نيفلسط يها کوه

، کره  يخ ارسرالن دمشرق  يام شيد. سپس در ايرفت و بدان منتسب گرد« حَراک»

حسرد بردنرد. از او    يبه و خ شاميبود، به آنجا رفت، و مشا در شام خ تصوفيش

                                                 
 .272، ص «حماة يارة فيالترب ومقامات الز». 1
 .172، ص 2خ حلب الشهباء، ج ير.ک: اعالم النبالء بتار. 2
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د کره  يآشکار گرد يال نبوو اتص يو الهام ربان يقيل کشف حقياز قب ،يکرامات

 ست. يان نيقابل ب

د آمرد  ير م آن پديکه او را بر خرود بر   ييدرآمدند تا جا يبه گرد و ياريجمع بس

آن است کره از   ،بر او باد رحمت خدا ،يحال مراقبه باز ماند. از مناقب وکه از 

به  ياديکه مردم ز ينچ گاه سرش را به آسمان بلند نکرد. پس زماي، هشرم خدا

جمرع   يبه گررد و  ياديز مردم زيرفت. در آنجا ن درآمدند، به حمص يگرد و

شتر اهل آنجا نزد او تلمذ نمودند و کراماتش مشهور گشرت. پرس او   يشدند و ب

ز ير د آمد که توجه مردم، او را از حرال مراقبره براز دارد. از آنجرا ن    يم آن پديرا ب

م يرفرت. مرردم اطرراف او را گرفتنرد و او از بر      النعمران رةمعهجرت کررد و بره   

و  مهراجرت کررد   معرةالنعمان ياز روستاها« غرزل»بازماندن از حال مراقبه، به 

 يبه نزد و و اطراف شام د و همانجا ساکن شد. مردم از عراقيدر آن اقامت گز

 582د. در همانجررا در سررال يررايدر شررمارش ن يدان ويررآمدنررد و تعررداد مر يمرر

از  يسرراختند و در روز وفررات او جمعرر   يارتگرراهيدرگذشررت و بررر قبررر او ز  

 1آوردند. اسالم ،انيحيمس

پابرااا و   ،افتاه يشهرت «  حراك»كه امروزه به نام  ن روستايكنون در همتا يقرر و

صاحب ) بن عرداهلل  عل يصاحب اعالم اهنرالء در ادامه، درباره فرزند و ارتگاه اس. يز

 نوشته اس.: نيچن (حماهن ياهعابد نيزمزار 

امد. او در زهد و عبادت و دانش و حرال  ين يجز ابوالحسن عل يفرزند از عبداهلل

 ي، و از نسرل و امرزدير آن دو را ب خداونرد  ،ک برود ير ، به پدر خود نزد[يمعنو]

 2دارند. يه مشهوري؛ و در آن زاوالنعمانةمعرفه پاک ساکن ياست طا

هااي   زيارتگاهه خود كه در آن يقسطنطون هديات قصياز اب  كي، در  النيپاشا ك ينور
                                                 

 .175و  172، صص 2خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 1
 .175، ص . همان2
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 سروده اس.: ن مزار اشاره كرده،يرا نام برده، به ا حماهشهر 
 الةذي غةدا ومقام زيةن العابةدين

 

لصعابدين مقام زيةن حراهةا
1
 

ملاك اوشارف    هدور و ق   ه 338سال خ بنا به ي، تارزيارتگاهره مواود در يبراساس كت 

  صاحن ايان زيارتگااه،    اسا.   عاان يا كه مطابق با نوشته ابان گردد   برم  مملوك يترايقا

اقام. زائران  يبرا ي ها اتاقنيز ائراف صحن  دارد و  و شرق  شماه يدو ورودبا د ياد

واود دارد كه سقف آن بر چهار ستون  يديرواق اد ،ر انوب صحنجاد شده اس.  ديا

از   سانگ  يها مزار قرار دارد كه با قاهب  ن رواق، ساختمان اصلياستوار اس.  متصل به ا

گر اسا. كاه   يكدين ساختمان شامل دو اتاق مجاور يساخته شده اس.  ا «.يكلس»انس 

رنگ از اانس  ديساف  يگنراد  يدارا   هر اتاقشده اس.  گر متصليكديساده به  ك درِيبا 

اي  داياره گاردن   يدارا ،اس.  هار گنراد    تر از گنرد شرق بزرگ  و گنرد  رب ، آار سفاه

 (31)تصوير  واود دارد   كوچك يها پنجرهنيز ان آن ياس. كه م

ان يا آن اسا.  م   در عل  شماه يك ورودي يمزار، دارا  ك از دو اتاق اصليهر 

ات يا ن باه آ يّرنگ ماز سارز  يها سته واود دارد كه با پارچهبرا يمزار، قرر  اتاق شرق

مقاام  ن قرر را ياهستند،  سوريه زائران كه بيشتر از فرقه علويانده شده اس.  يقرآن پوش

 (14)تصوير  كنند  م ارت يز آن رادانند و  م  7نياهعابد نين امام زيا مزار نمادي

آن دو ساكو باه ارتفاار    دو ئارف  اس. كه   شامل سردر بزرگ ، اتاق  رب يورود

متار    ساانت  79×  919باه ابعااد     سنگ يا رهين سردر كتيم متر واود دارد  در ايحدود ن

مازار   يخ بناا يانگر تاريبه خط ثلث در دو سطر و ب يا نوشته يواود دارد كه حاومرب  

 اس.:چنين ره يمتن كت (19وير )تص اس. 

م امةر بعةامرة هةذا املسةعد املبةار  مکالنةا السةصطان املصة  االف  يالرحبسم اهلل الرمحن . 0

 يتبايابکالنص قا

                                                 
که براي عاب دان ب ه جايگ اه     العابدين ترجمه بيت: مقام ]امام[ زين .271، ص «حماة يارة فيالترب ومقامات الز». 1

 ( را آراست.هحماخوبي تبديل شده، آن )شهر 
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 احد االمةرا  بحصة  يف تباينيالقام بن ين ابراهي صارم الدريد االميعصی  مصبهاعالی  خصد اهلل. 7

 ة.ئ وثامن مانيسنة ثراع وثامن

در ساه   ،متار   ساانت  04به قطار  و  يا رهيصورت دا به يگريره ديره، كتين كتيا يباو

عةز ملکالنةا السةصطان املصة   ،يتبةاير قاةابکالنصة»ن اسا.:  يسطر واود دارد كه متن آن چن

 اس.  يترايملك اوشرف قا  رسم 1«رنك»، كتيرهن يا«  عزم نصه ،االف 

دو گنراد  داشاتن  كاوه و   يبااو قارار گارفتن   ن، به عل. ياهعابد نيززيارتگاه  يبنا

 شود  ديده م  نيز ، از مساف. دوردرنگيسف

 «اسيبان»شمال در  7نيالعابد نيامام ززيارتگاه . 4

، از اسيا شامال شاهر بان   يلاومتر يك 5، حادود  «صاون يحَر» ين مزار در روساتا يا

 يا ن مازار اشااره  يبه واود ا ، خيقرار دارد  در مناب  تار هيسور رب   ساحل يشهرها

 ك قارن اسا.   يا آن كمتار از   يخ بناياس. كه تاراي  تازهارتگاه يو بدون شك زده، نش

  ق،  ه 9830در ساال  آن را « شيخ ابراهيم صااهح ناصار  »سردر آن،   هوح سنگبراساس 

اسا.   7نياهعاباد  نيامام ز ين براينماد يا مزاري« هفيتشر»ارتگاه، ين زيساخته اس.  ا

مرب  شكل ساختمان مزار اتاق  اس. ساخته شده از راه دور  7ارت اماميكه با هدف ز

 ،ده شاده اسا.  اتااق   يپوش  سنگ يها آن با بلوك  خارا ياس. كه نما  عينسرتا  وس

  ه شمال شارق ياس.  در زاو  كه گردن آن هش. علعدارد   رنگ ديسف يا كره ميگنرد ن

 (18و  12)تصوير  خورد   به چشم م يمدوّر  مناره سنگ زيمزار ن

 ينماا  باا ساه ئااق    يسردر يآن قرار دارد كه دارا  ان عل  شماهياتاق، م يورود

اساتوار اسا.     ،يوروددو ئرف  وارينما بر دو ستون متصل به د تو اس.  هر ئاقتودر
                                                 

به  يدشاهان مملوکاست. رنک پا يدوره مملوک اميرانهه پادشاهان و يو يها نشان ايبه معن ،در اصطالح« رنک». 1

ک ه  ه ايي ب وده    دربردارنده شکلز ين دوره نيا يراننام و القاب پادشاه بوده است. رنک ام يحاو يا رهيشکل دا

ة، عاص م  ير.ک: معجم مصطلحات العمارة والفنون االس الم  است. داده يآنها را نشان م يف رسميو وظاجايگاه 

 .215و  212محمد رزق، صص 
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باه چشام     پا  در  پا   سانگ  يهاا  به شكل اساتوانه  يا سادهينات تزي ،يوروددو ئرف 

ق   ه9830مزار در سال  يانگر بنايبكه واود دارد   سنگاي  كتيرهسردر،  يخورد  باو  م

 ن اس.:يچنكتيره اين متن   اس.

 وفاّمةة ني املةؤمنريامة  ابةن عة نين ابةن احلسةين العابديز دنا االمام ع يالهاسة. هذا مقام س

م يم صالز نةارص احلبةيابراهاعالی   هللريسم بناه الهقيصصکا  اهلل وسرامه عص ابنة رسکل اهلل الزهرا 

 .0231سام سنة ياهلل والده قدس اهلل روح عن رون وهاعالی  حبًا باهلل

وااود دارد كاه    يرگا يد  ، هاوح سانگ  يوار بنا، سم. چاپ ورود يدبر ن يهمچن

 س.:خ بنايه تار. شعر و مادّيچند ب يحاو

 يةةا عمةةرًا مةةن خةةرية االعةةامل

 

 لرلةة  مةةن خةةرية الرلةةال

 ويةةا اةةراع الهلةةر لراليةةال 

 

 ذو االفضةةةال بنةةةاه ابةةةراهيم

 الهعةال نع  احلبةيم الصةالز 

 

 مسةةعد صةةدق بةةاهر البةةامل

 بةةدل االبةةدال البةةن احلسةةني 

 

 فصةةة  املعةةةاه یال زال يرقةةة

 وجيةةةت  انةةةکار ذي اجلةةةرال 

 

 واآلل یوبتةةةةدي باملصةةةةطه

[1112« ]= بانشغال»  يغمر التاريو 
 1
 

 م صالز نارصي  ابراهيف الشيهذا املقام الرش یبن

 املغهرةم من ماله اخلا م الزل اهلل له ال کاب وياحلب

باا  و ارتفاار دارد  ن يمتار از ساطح زما    5/9واود دارد كاه حادود    يقرر ،ان اتاقيم

  محرابا  ،اتااق   ان عل  انوبيم (10)تصوير  رنگ پوشانده شده اس. سرز يها پارچه

ن يا ان ايا نماا وااود دارد  م   ك ئااق يا آن  يكه باواس. شده به رنگ سرز  يزيآم رنگ

 گرفته اس. پر را دربر ك ستاره پنجيه ك هالل واود دارد كينما، نقش  ئاق
                                                 

بافضيلت آن را بن ا   ها که ابراهيم جمه ابيات: اي بهترين کارها از بهترين مردان. اي ميراث افتخاري براي نسل. تر1
اي اس ت ک ه متعل ق ب ه      پرکار بود. مسجد راستي و با کماالت درخشنده که فرزند آن حکيم صالح کرد. همان

ش ود   رود و به انوار الهي متجلي مي ها باال مي ن ابدال است. او پيوسته از آسمان بلندي، برتري7فرزند حسين
 شود. پر مي« با پرکاري»شود و ]ماّده[ تاريخ آن،  و آل او هدايت مي 9و با مصطفي
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واود  7به نام امام اعفر صادقاي  كوچك و ساده اتاق مزار، مسجد  سم. شرق

 يشش سال قرل از بنا  عني ، ق  ه9873سردر آن، در سال   ره سنگيكتبراساس  دارد كه

مدوّر كوچاك اساتوار     ف ستون سنگيساخته شده اس.  سقف مسجد بر سه رد ،مزار

اس.  بر واق    در عل  انوبآن در عل  شمال، و محراب مسجد  يگشته اس.  ورود

 سنگ  قرار دارد كه متن آن چنين اس.: يا رهيسردر بنا، كت

 الهاسة

 هذا مسعد االمام لعهر الصادق

 عصيه السرام
 بنةةا  لةةذکر اهلل جةةيد ومسةةعدمل 

 

 

 ه التسصية  والةيمن والةربم هف ب

 فةةرا زال ابةةراهيم لصلةةري بانيةةاً  

 

ويف ذمةةة التةةاري  اعاملةةه الغةةرم 
1
 

 1121سنة  

 «هيسلم» همنطقدر  7امام جعفر صادقزيارتگاه . 5

، «هيسلم» شهر  رب يلومتريك 92، «هاهدر تل»ا ي «تلدره» ين مزار در انوب روستايا

ك محوئه كوچك بدون يآن شامل  يقرار دارد  بنا حماه  انوب شرق يلومتريك 22و 

وااود دارد   يا قرر براسته ،ان آنيآن اس.  م  در عل  شماه يا ساده يبا ورود ،سقف

بنا چند ئاقچه كوچك واود  يوارهايد بر.  ده شده اسيرنگ پوشسرز يها كه با پارچه

 (11)تصوير  خورد   آثار شم  به چشم م ها،دارد كه در آن

د ياد  مانيس يوارهايبا د يتر ا محوئه محصور بزرگياط يمحوئه مزار، داخل ح

ك رواق كوچك واود دارد كاه از ساه ئااق    يه يشر ي ، بنامزار قرار دارد  سم. شرق

 (15)تصوير  ل شده اس. يتشك

                                                 
هليل و برک ت و ک ار خي ر آن را    بنا شده، و مسجدي است که ت . ترجمه ابيات: اين بنايي است که براي ذکر خدا1

 همچنان باني خير است، و اعمال غرورآفرين او در تاريخ، جاودانه خواهد شد.  دربرگرفته است. ابراهيم
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قدم. آن نشان دهنده كه  يد اس. و در آن اثريادبه ئور كامل مزار   كنون يبنا

آن  يخ بناا يا تارينام مزار  يكه حاو ي ا تابلويره ين كتيخورد  همچن  به چشم نم ،باشد

به آن نشده اسا.  باا توااه باه      يا ز اشارهين  خيشود  در مناب  تار  باشد، مالحظه نم

و در قررساتان   ،ا رفتهيمنوره از دن نهيدر مد ق   ه903در سال  7نكه امام اعفر صادقيا

 ن دانس. يرا نماد يمزاربايد چنين ن يشده اس.، بنابرادفن   يبق

 ها زيارتگاهر ي. سا6

ن ينمااد هااي   زيارتگااه ، هيب كشاور ساور  در  ر ترانهيمد يايدر  در منائق ساحل

در  صاون يحر يهمانناد مازار واقا  در روساتا     7نياهعابد نيمنسوب به امام ز يگريد

د از آنهاا  يا دق و بازيدق ي واود دارد كه متأسفانه نگارنده موفق به شناسا اسيساحل بان

 ساال از ، در سافرنامه حاج خاود    خاان اعتماداهدوهاه    رزا علا يا ن، ميهمچن نشده اس. 

و  ان دمشاق يا )م در منطقه نرك 7نياهعابد نيمنسوب به امام ز يا ، به چشمه ق  ه9218

 نوشته اس.: ( اشاره كرده وحمر

از آن ده  کربال يرا با اُسرا 7نيالعابد نيکنند که حضرت امام ز يت مي... روا

ک چشرمه از  ير  ،داشرت، حضررت امرر فرمرود     يار کمر يآب بس .دادند يعبور م

ک سرنگ و چنران آب   ير ب ير شد. قدر آبش قر يدر آن مکان جار جانب خدا

ترر   طعرم  خ سردتر و خوشيسرد است که البته از آب  يف و به حديگوارا و لط

 1است. ييار خوش آب و هوايو مکان بس است

د، باه  يا اد يها ر مناب  و كتابيمعترر و چه در سا  خياس. چه در مناب  تارگفتن  

از  :بيا.  اهال  يز عرور كاروان اسراين  خينشده اس.  از نظر تار يا ن چشمه اشارهيا

باه اماام   را ن چشامه  يا انتسااب ا توان  نم ن يرسد  بنابرا  د به نظر ميار بعين نقطه بسيا

 صحيح دانس.  7نياهعابد نيز
                                                 

 .17و  17سفرنامه حاج عليخان اعتمادالسلطنه، صص . 1
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 :ائمه انپسر هاي زيارتگاه: فصل اول

 دمشق در شهر هيمحمد حنفزيارتگاه . 1

، فرزند بزرگوار هيمنسوب به محمدِ حنف ي، مزارشهر دمشقدر  9«مزّ  قديم»محله در 

در  ق   ه29، در ساال  7ئاهاب   ابا  بن  بن علواود دارد  ابواهقاسم محمد 7 امام عل

ا او با   باود  «سياعفار بان قا   »دختار   «هيخوهه حنف»، يمادر وا آمد  يبه دن نه منورهيمد

  2شود   شناخته م هيا محمدِ حنفي« هيحنف بن  محمد»انتساب به مادرش، به نام 

  ه خاود نها  يا ن ناام و كن يكردن با  . شده اس. كه از ام يروا 9از رسول خدا

را ام  كند  او در فرزندش )محمد( ه يااازه داد كه اسم و كن 7 اما به امام عل  فرمود

ان انگ امل، پرچم هشكر خاود را  يدر ار 7امامشرك. داش. و  7امام يها انگ

قائال باه اماما. محماد      گروه  از شايعيان  7نيپس از امام حس 3سارد  يبه دس. و

 «يرعاو »و در كاوه  باشاد   م بلكه زنده  ؛كه او نمرده اس.بودند شدند و معتقد  حنفيه

 شناخته شدند  «هيسانيك»خ به ين گروه در تاريبرد  ا  ( به سر منهيائراف مد)

و در از دنياا رفا.    ناه مناوره  يدر مد ق   ه 39ساال  به قول مشاهور،   هيمحمد حنف

وااود   يمحل وفات ودرباره  زين يگرياهرته اقوال د 4به خاك سارده شد   يقررستان بق
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فرار كرد و در آنجاا   به شهر ئائف ريزب ابندس. او از  هكاس. نقل شده از امله  ؛دارد

  در اناوب  ربا   ي)بندر عقره اماروز « لهياَ»در شهر وي اند  گفتههمچنين   اف.يوفات 

 اس.  عتررترمشهور و م نهيدر مد ي. وفات ويروا اما 1اردن( درگذش. 

اسا.   هاز منطقه مازّ   بخشدر آن قرار دارد،  كه مزار محمد حنفيهم يقد همحله مزّ

دتر يا ، ناام اد ميه قاد شاود  مازّ    را شاامل ما   از  رب شهر دمشق  عيوس مساح.كه 

هر چناد اماروزه   در قرون گذشته اس.   دمشق ين روستاهايتر ، از بزرگ«مزّه» يروستا

د آن قرار گرفته، اماا تاا   يان محالت ادير، مين روستا، با توسعه شهر در چند دهه اخيا

نوشته اسا.:   همزّدرباره  ياقوت حمويخود را حف  كرده اس.    ميباف. قد يحدود

م فرساخ  ينا  دمشق  فاصله آن تا دمشاق  يها ان باغيماس.  يبزرگ و سرسرز يروستا»

ة ف»با عنوان  يا رساهه همزّدرباره  ، مورخ بزرگ دمشق، ابن ئوهون صاهح 2 «اس. ام ياملعزم

 3ف كرده اس. يهتأ« ةاملزم    يفيق

، از املاه  9، چند تن از صحابه رسول خادا به دس. مسلمانان پس از فتح دمشق

را باراي   ه، مازّ  ق(  ه 50توفااي )م و   ق(  ه 05حدود  توفاي)م  ه كلريدح

 ميه قاد مازّ   ميان قررستان قاد يمهمچنان   ه كلريدند  قرر دحكرسكون. خود انتخاب 

ن محلاه وااود   يا در ا ز به نام ين  ميار قديبس يمانده اس.  مسجد  باق

 دارد 

، در شارق  «خ ساعد يشا »ابان معروف به يك خينزد يا ، در كوچههيمزار محمد حنف

اسا. كاه     كاوچك ل كمستطيل شا صورت اتاق  ن مزار بهيواق  اس.  ا ميه قدمحله مزّ

ك هارم شكساته   يا شتر باه  ياس. كه ب  رنگگنرد سرز يدارارفته، و گوسط كوچه قرار 

كوچك قارار   ك درِيآن   و در عل  شرق ،ك پنجرهيآن   شراه. دارد  در عل  شماه

                                                 
 .271 - 271، صص 2ان، ج يات االعير.ک: وف. 1

 .211، ص 5معجم البلدان، ج . 2
 ح ش ده و در س ال  يتص ح « خ الم زة وآثاره ا  يت ار » ض مِن کت اب  ن رساله به کوشش محمد عمر حم ادة، در  يا. 3

 به دمشق منتشر شده است.يدار قت يم از سو 2112 ..ق   ه2202
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آن، براسااس   كهباشد  م نصب  يدياد  ، هوح سنگيورود كنار درِ (13)تصوير  دارد 

 ن اس.: يره چنيساخته شده اس.  متن كت ق   ه9811مزار در سال  يبنا

َماِ). ميالرمحن الرح م. بسم اهلليالرل طانياعکذ باهلل من الش ُِيرِ يُِإنَّ َ ُِدِاهلُلِل  ِارنرَي ُُ ذه َبَِعننُک
ِوَِيأهَلِالَِ َرُکُِتَطهِ يُِت  1(ا ِريَطهي

ة بةن يةر ابةن احلنهيالّهةا   حممد ايي  الشياجلص ز الصحاييهذا   

 .يهعر 0296د بنائه عام يعنه ة لروحسم الهاسة. ج اهلل ر  اإلمام ع 

از مسااح. اتااق را     ما ينواود دارد كاه    وار شماهيمتصل به د يداخل اتاق، قرر

ده شده اس. و بر سار قرار، هاوح    يرنگ پوشسرز يها شود  سطح قرر با پارچه  شامل م

 (11)تصوير   نام صاحب مزار اس. يوواود دارد كه حا يا ستادهيا  سنگ

ن يا ان شد، انتسااب ا يب هيمحل وفات و دفن محمد حنفدرباره  كه  با تواه به اقواه

 يگريدهاي  زيارتگاهكه گفتن  اس. درس. باشد  تواند  نم ه يا مزار به محمد حنفيقرر 

ج يره خارك خليگر، از امله ازيو چند كشور د هيدر سور هيز منسوب به محمد حنفين

در  نِ هوشاان يورزيا ب ي، روستادر ارتفاعات كركرودِ ئاهقان هي، كوه شاه محمد حنففارس

در  ارتفاعاات اساتان آراكاان    و عاراق   اهيا در استان د تاه ، شهر قرهالنيگمنطقه رودبار 

 در ئاائف   ا باه قاوه  يا  ،ناه يدر مد ينكه قرر ويا سرب  اما به واود دارد انماريكشور م

از   س. و ممكن اسا. برخا  يبرخوردار ن  خياز اعترار تارها  زيارتگاهن يشتر اياس.، ب

 باشد  يگريد  .يمدفن شخص آنها

 «حاِرم»از توابع  در روستاي باريشا هيمحمد حنفزيارتگاه . 2

 يلاومتر يك 95، و  ارب حلاب   يلاومتر يك 55، «شايبار» ين مزار در شرق روستايا

  ميقاد  ي روساتا  شايواق  اس.  بار هيسور استان اِدهِب ياز شهرها «حارِم»شرق شهر 

،  خيمانده اس.  در منااب  تاار    باق زانسيبدوره  از ي رانه بناهايآن، وراف كه ائ اس.

 نشده اس.  شايبار يدر روستا هيبه واود مزار محمد حنف يا اشاره
                                                 

 .(22 :احزاب. )1
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مربا     آن شامل اتاق كاوچك  يرون روستا قرار دارد  بنايتون بيز يها ان باغيممزار، 

به رنگ سارز وااود     كوچك  آهن مزار درِ  ان عل  شرقينرد اس.  مو بدون گشكل 

 ياياز بقا  بزرگ  سنگ يها واود دارد كه در آن قاهب يحصار يايدارد  ائراف بنا، بقا

متأسافانه در   (17)تصاوير   ن منطقه، به كار رفته اس. يبازمانده در ا  خيتار يها رانهيو

ز ائاراف آن حضاور   يا ن  از اهااه   بسته بود و كسآن  د نگارنده از مزار، درِِيزمان بازد

 و هذا نگارنده موفق به ورود به زيارتگاه نشد  نداش.

 «تدمر»شهر نزديک  يمحمد بن علزيارتگاه . 3

 دمشاق   ل شارق شاما  يلومتريك 205، در فاصله هيسور يان صحرايم «تدمر»شهر 

لاومتر  يك 298 راهازور يلاومتر و از شاهر د  يك 914 ،واق  اس.  فاصله آن از شهر حمر

 راا يه نخلساتان ز ياسا. كاه در حاشا    هيساور   باستان ين شهرهايتر از مهم تدمراس.  

 از شااميااااده ابر ،ساااخته شااده اساا. و در گذشااته  ه شاااميااوسااط باد،  عيو وساا

دند يها نام شهر نخل  عني ،1«رايپاهم»باستان، آن را  انيو روم انيونانيگذشته اس.    آن م

  آثاار باساتان   ،ن شاهر يا اشود  در   ن نام شناخته ميبه هم ها  ز نزد  ربيو تا به امروز ن

؛ باه  ده اسا. يبخشا   واود دارد كه به آن شهرت اهان رومدوره  از  م و باشكوهيعظ

د يا بازد ، همه سااهه از تادمر    رب يژه از كشورهايو ، بهيارياهانگردان بسهمين عل. 

 كنند   م

ن قلاه  يواود دارد كه بار بلنادتر    ، كوهتدمر  قشمال شر يلومتريك 5در فاصله 

ن مزار، به ناام  ين كوه با تواه به واود ايواود دارد  ا«  عل بن محمد»به نام  يآن، مزار

ند كاه  ك  جاد ميرا ا ين تصوري، چنين نامگذاريشود  ا  شناخته م«  عل بن  ارل محمد»

منسوب اس.  اما در منااب  خااص    7 ، فرزند امام علهيمزار مورد نظر، به محمد حنف

محماد بان     عني ،ن فرقهين مزار، قرر مؤسس ايد شده اس. كه ايتأك هيسور انيلياسماع
                                                 

1  . Palmyra 
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  ، داع ق(  ه9294 - 9991) دريمان بن حيسل 1اس.  7ل بن امام اعفر صادقياسماع

ه يدريح هدياز قص  اتيدر اب  ق،  ه92ه در قرن يسور  شاه مؤمن يان نزاريليارشد اسماع

ن موعاور را  يا ،را به نظم درآورده  اهش مؤمن  ليكه در آن سلسله امامان اسماع ،خود

، چناين  7ل بن امام اعفر صاادق يان كرده اس.  او پس از ذكر اسماعيدر قاهب شعر ب

 سروده اس.:

املکلةةةةةکد وإبنةةةةةه حممةةةةةد  

 

 عصيةةةه اخلةةةال  املعبةةةکد صةةةىم 

 والضدم رهط مةن بنةي العبةاس 

 

 يف ذلةة  الکقةةت مةةن االرلةةاس

 مةةن ّيبةةة مبةةادر ىوقةةد ااةة 

 

 يف اقيةةةةة مسةةةةالر لصقةةةةدس

 لتةةةدمر االمةةةني یانتسةةة یحتةةة 

 

 فعةةاش فيسةةا بةةني اهةة  الةةدين

 اجلبةةة  مقامةةةه يف رأس اعةةةى 

 

واسةةمه البامةة  حممةةد بةةن عةة 
2
 

 يها و با حذف واسطهرد ندا هيفبا محمد حن  ن مزار ارترائيدگاه، اين دياساس ابر 

بااه  يم ويو انتساااب مسااتق 7 تااا امااام علاا ليموااود در نسااب محمااد باان اسااماع 

 3افته اس. يشهرت   ، به مزار محمد بن عل7نارمؤمنيام

به  ، ق  ه982ا ي 990، در سال لي، محمد بن اسماعهيسور انيلياسماع براساس مناب 

و ساس به  و از آنجا به فر انه ا آمد  ساس به كوفهيبه دن نه منورهيدر مد ،اختالف مناب 

عراداهلل  »، ين پاس از و يمسافرت كرد  در آنجا ازدواج كارد و فرزناد و اانشا    ورشابين

مهااارت كارد و    و ساس دماوند و از آنجا به نهاوند ،يا آمد  ساس به ريبه دن « اهرع

                                                 
 .272االسالم، عارف تامر، ص  ي؛ االمامة ف250غالب، ص  ية، مصطفيلياعالم االسماع. 1
روردگ ار ب ر او درود   است که خالق و پ ترجمه ابيات: و فرزند او محمد .25ة، عارف تامر، ص يليمراجعات اسماع. 2

آم د و در   بودند که در آن زمان در زمره پليدان بودند. او از مدين ه  عباس فرستاد، و مخالفان او گروهي از بني
. مهاجرت کرد؛ تا اينکه به شهر امن تدمر رسيد و در آنجا بين مردمي ديندار زن دگي ک رد   حال تقيه به قدس

 است. مزار او بر فراز بلندترين کوه قرار دارد و اسم کامل او محمد بن علي
ن يابوالحس»ن مزار، قبر يده نمود که اين ابراز عقينگارنده چن ي، براهيسور يعلونويسندگان از  يکياست . گفتني 3

و از رج ال دع وت    ،«يبين بن حم دان خص   يحس»، شاگرد .ق(  ه202حدود  توفاي)م« يالجّل يمحمد بن عل

 ( است.هيسور يان فعليه )علويريفرقه نص
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ن منااب   يدر ا 1د يده شد، سكون. گزينام« محمودآباد» يبه نام و هاكه بعد ي در روستا

 انه به تدمريبه صورت مخف ق   ه919ان عمر خود، در سال يد شده اس. كه او در پايتأك

به خاك  جاآن  ا رف. و در كوه شمال شرقين شهر از دنيدر ا ق   ه918رف. و در سال 

 2سارده شد 

خ ي، پژوهشاگر تاار  «يفرهاد دفتار »ز واود دارد  ين يگريباره نظرات د نياهرته در ا

خاود را در    ، بخاش آخار زنادگ   ليمحماد بان اساماع   گوياا  ، معتقد اس. انيلياسماع

 3ده اس. يرانگذ (رانيا  انوب  رب)خوزستان 

هماراه هاارون    تأكيد شده اس. كه محمد بان اساماعيل   اما در مناب  انساب سادات

 5و در اين شهر مدفون شد  4درگذش. رف. و در بغداد به عراق اهرشيد

، و نائق هفتم آنان اس.  او در انيلين امام مستور اسماعي، نخستليمحمد بن اسماع

اماما.  دوره  برخوردار اس. و يفرد ژه و منحصر بهيگاه وي، از ااهيليد فرقه اسماعيعقا

 6د يآ  ه شمار مب انيليخ دعوت اسماعيدر تار يدي، آ از مرحله اديو

واق  شده اس.   عروراه صعب  ك نقطه كوهستاني، در در تدمر  مزار محمد بن عل

و  يرو ادهيا رو وااود نادارد و تنهاا باا پ     ليا چ اااده اتومر يه ،ن مزاريدن به ايرس يبرا

از مناائق    كا يمحادوده  ن مازار در  يا د  ايرس جاتوان به آن  مدت م  ئوون ينوردكوه

ژه اس.  نگارنده ياف. مجوز ويازمند دريد از آن نيقرار دارد و بازد هيكشور سور  نظام

                                                 
وج ود دارد و   يتناقضات و ابهامات يلي، در منابع اسماعا دماوندينهاوند  يدر ر ليدرباره حضور محمد بن اسماع. 1

ان، ي  ، رس ول جعفر ياز آغاز تا طل وع دول ت ص فو    رانيع در ايخ تشيک شده است. ر.ک: تاريدر اصل آن تشک

 است. ي، تا به امروز باقمحمودآباد يعني، يمنسوب به و ي. روستا212ص

 .272االسالم، ص  ي؛ االمامة ف250 - 227ة، صص يلير.ک: اعالم االسماع. 2

 .211، ص يه، فرهاد دفتريليد اسماعيخ و عقايتار. 3

 .71. سر السلسلة العلوية، سهل بن عبداهلل )ابونصر البخاري(، ص 4
عمدة الطالب ف ي انس اب آل   ؛ 112. المجدي في انساب الطالبيين، ابوالحسن علي بن محمد العلوي العمري، ص 5

 .111طالب، ص  ابي
 .250ة، ص يلير.ک: اعالم االسماع. 6
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خاود باه تادمر رفا.، اماا        دانيا ق ميا به منظور تحق م 24/99/2441خ ينكه در تاريبا ا

هادف باه   ن يا تحقق ا يز براين يبعد يها د از آن نشد و كوششيمتأسفانه موفق به بازد

 1د ينرس ي اا

 دمشق در زيارتگاه محمد ظرافه. 4

از بزرگاراه    ، در فاصله نسارتا  كما  ميه قدمحله مزّ  شرق ن مزار در سم. انوبيا

ك يا اس. كاه باا     فآن شامل محوئه محصور كوچك و بدون سق يقرار دارد  بنا همزّ

بااوتر از  و نيم ك متر يحدود  ،د، از كوچه ادا شده اس.  كف مزارياد  مانيوار سيد

 در مقابال قرار وااود دارد      وار مزار، پنجره كوچكيسطح كوچه مجاور اس.  داخل د

 (944)تصوير 

حفر شده   ك هوح سنگيدر  يار بديدر سه سطر، با خط بس يا رهي، كتپنجره يباو

ن شارح اسا.:   يره باد يتوان آن را خواند  متن سطر اول و دوم كت  م  به سخت اس. كه

دنايمن ابنا  س ةظرافد حممد يف السي  الرشي  النسيز احلسيهذا  »
2
«  عنةهاعالی  اهلل ر  ع  

ر آن نشاد   يارنده موفق به تشخمزار اس. كه نگ يخ بازسازيتار يز حاويسطر سوم ن

شااخه بارگ   ياك  ستاده واود دارد كاه باه علا. وااود     يا  ك هوح سنگيز يبر قرر ن

 فراهم نشد آن ، امكان خواندن متن  دانيد ميآن در زمان بازد يالو يدهخشك

. شاخر  يا ن مازار و هو يدرباره ا يشتريب   آگاه از ئريق مناب  مكتوب، متأسفانه

 امد يمدفون در آن به دس. ن
                                                 

ن م زار  يف اياز مزار منتشر شده است که براساس آن، نگارنده به توص يري، تصاوينترنتيا هاي انجمناز  يکيدر . 1

ب ي، آس  ي ب ودن ميقداز آنها به علت  يل شده که برخيو از هفت اتاق تشک يميقد ،پردازد. ساختمان مزار يم

 ،ران شده است. در هر ات اق يو گنبد هفتم و ،مانده ياست که شش گنبد باق يگنبد يده است. هر اتاق دارايد

اف العمراني ة،  يمص ي. ر.ک: منتدخورد به چشم مين مزار يوجود دارد و در مجموع هفت محراب در ا يمحراب

 . http://masyad.ahlamontada.netبه آدرس: 

 لمه به سختي قابل بازخواني بود. اما از روي قرينه چنين تشخيص داده شد.. اين ک2
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 دمشقدر  و قاسم بن محمد 7محمد بن امام حسنزيارتگاه . 5

دان يكه از م« خ قاسميش»كوچه موسوم به  ي، انتهاميه قدن مزار در شمال محله مزّيا

باه سارب   ن كوچاه،  يا ه ايواه تسام گويا شود، واق  اس.    منشعب م اسات دمشقمو

 ن مزار اس. يواود ا

  را يبدون سقف محصور و كوچاك، باه ابعااد تقر    يك فضاي، شامل ارتگاهيزاين 

  مانيسا  يها دو قرر ساخته شده از بلوك ،داخل آن (949)تصوير  متر اس.  5/0×  5/2

قاسم بان   يو فرزند و 7به محمد بن امام حسن ،ن دو قرريورد  اخ  د به چشم مياد

 يا راه يكت يحااو   هر قرر، قطعه سنگ يشود  رو  نسر. داده م 7محمد بن امام حسن

 ،عه سنگن دو قطياز ا  كيواود دارد كه در آن نام صاحب قرر ذكر شده اس.    ميقد

منتقل شده اس.  بار   يگريد يد به اايشاو  ،ر، از داخل مزار برداشتهيدر چند سال اخ

 خورد   كوچك به چشم م  ك عمامه سنگيز يسر هر قرر ن

به خط  يا رهيد با كتياد  ك هوح سنگيآن  ياس. كه باو  آهن ك درِي يمزار دارا

مازار باه    يبه احداث بناا  ،حران مزارنام صابر  افزون ،رهين كتيادر ق واود دارد  ينستعل

 اشاره شده اس.  ق   ه9831در سال  دس. احمد بن صاهح شعران

اسا.  تنهاا   نام  برده نشاده   7در كتب انساب و تراام، از محمد بن امام حسن

ناام   7اماام حسان   ي( براو محمد اصغر محمد اكرر، دو فرزند به نام محمد )ابن سعد

بنا.   خوهاه »  عنا ي ،ك ماادر ياز   برادر حسن مثن ، محمد اكرريبرده اس.  به گفته و

م دختار  كلثاو  ام»ا رف. و مادرش ياز دنكودك   در زين محمد اصغربود   «هيمنظور  طفان

 1بود  «فضل بن عراس بن عرداهمطلب

 7محمد بن امام حسان  يبرا به نام قاسم يبه واود فرزند يا اشاره ،ن منر يدر ا

 نشده اس. 
                                                 

، الزهري )ابن س عد(  ر، محمد بن سعدير المطبوع من کتاب الطبقات الکبيمن القسم غ 7ترجمة االمام الحسن. 1

 .17ص 
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 ر دمشقيالصغ قبرستان بابدر  7نيالعابد نيعبداهلل بن امام ززيارتگاه . 6

واود دارد كاه باه عراداهلل فرزناد اماام        ارتگاهي، زر دمشقياهصغ در قررستان باب

اش  هيا و كن ،ك ماادر يا از  7برادر اماام محماد بااقر   او منسوب اس.   7نياهعابد نيز

ند در يب بود  گوملق« باهر»ل به ين دهيو به همداش.  ي رايچهره ز عرداهللبود   ابومحمد

بُهتشاان   يچهاره و  ي راا يمگر آنكه حاعران در مجلس، از ز ،نشس.  نم  چ مجلسيه

 57باود و در سان    7نارمؤمنا يو صادقات ام  9صدقات رسول خادا   متوهاو   زد م 

 1ا رف. ياز دن  ساهگ

امده اسا.  تنهاا   يان نيبه م  ، سخنيمحل وفات و دفن ودرباره  ، خيمناب  تاردر 

 ق   ه175در ساال   يو يبارا  يش قرريدايبه حادثه پ ق(   ه 741)متوفاي « ابن ئقطق »

 ،  اماا خاود  ن قرار، اشااره كارده اسا.    يا بر ا  ارتگاهي، و ساختن زبغداد« هرياهزب تل»در 

افتاه و همانجاا   يوفاات   نهيرد كرده و گفته اس. كه او در مد يبه ورا ن قرر يانتساب ا

خ دمشاق ابان   يل تاار يا ، از قرهيو سور مربوط به شام  خيدر مناب  تار 2دفن شده اس. 

در  ياز وااود قرار و    ساخن  يو اشاارات هارو   ياقوت حموي، معجم اهرلدان عساكر

 اس. ثر. نشده  رياهصغ باب

ه ير، در حاشا ياهصغ در قررستان باب 7نياهعابد نيمزار منسوب به عرداهلل بن امام ز

از  يديا اد  مانيوار سا ياس. كه با د  صحن مستقل يقررستان واق  اس.  دارا  شرق

ان صاحن  ياس. كه م  شكلمحوئه قررستان ادا شده اس.  ساختمان مزار، اتاق مرب  

د )ابلق( ساخته شده اس.  بناا  ياه و سفيدر دو رنگ س  سنگ يها قاهب و ازگرفته، قرار 

بنا، سردر   اس.  در عل  شماه  . علعرنگ با گردن هشز و سرزيخ كم يگنرد يدارا

، دو پنجاره  يوروددو ئرف نما قرار دارد   ك ئاقيواود دارد كه در رأس آن   مرتفع

 (941)تصوير  خورد   مشرّك به چشم م يفوود
                                                 

 .220)ابن عنبة(، ص  يالحسن ين احمد بن عليطالب، جمال الد يانساب آل اب يعمدة الطالب ف. 1
 .112. االصيلي في انساب الطالبين، محمد بن علي الحسني )ابن طقطقي(، ص 2
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 ،انگر نام و نساب صااحب مازار   يواود دارد كه بسنگ   يا رهي، كتيورود درِ يباو

د يسا »  ق،  ه9884در سال را ارتگاه ين زيره، اين كتيابراساس  خ بنا اس. يو تار  نام بان

ساخته اس.   :بي. اهلهاي  زيارتگاه  ، متوه« ن مرتضيد حسيس»فرزند  «يم افنديسل

 ن اس.:يره چنيمتن كت

ن بضةةعةمل مةةن امحةةد  قةةربمل اضةةمم

 

 لصبضةةةعة الزهةةةرا و حشاجةةةةمل 

 هةةام السةةامعصةةی  قةةربمل سةةام ففةةاً  

 

اجلةةکزا عصةةی  و عةةرا بسةةاکنه
1
 

ّال  بن اي  ابن االمام ع نيابن االمام احلس ن ع يالعابدنيدنا عبداهلل ابن االمام زيهذا مقام س 

 ی مراضةنيد حسةيابةن السة يم افنةديد سةصيالسة يف بمساعيد هذا املقام الرشياش سم السرام.يعص

قائم  .0221سنة سم السرام يعص تيمقام مراقد اه  الب

امهاوري  ن اسا.   ياز سطح زمباوتر ك متر، يشتر از يو بگرفته ان اتاق قرار يم ،قرر

 يها حيه عريشررا  يديح ئال و نقره اديعر ،قرر ير رويدر دو دهه اخ، اسالم  ايران

 (947)تصوير  اس. كرده ، نصب رانيمعمول امامزادگان ا

 دمشق ريالصغ قبرستان بابدر  7صادق اهلل بن امام جعفرعبدزيارتگاه . 7

 ،7ر، مزار عرداهلل فرزند امام اعفر صاادق ياهصغ قررستان باب يها ارتگاهياز ز  كي

 ،7گر امام اعفر صاادق يل، فرزند دياسماع  برادر تناو اس.   وف به عرداهلل افطحمعر

در زمان  عرداهلل 2ده اس. بو 7 ن بن امام حسن مجتريو مادر آن دو، فائمه دختر حس

در اعتقاادات  بود  او متهم اس. كه ايشان ن فرزند يتر ، بزرگ7وفات امام اعفر صادق

  امام. كرد و به بزرگ ينظر داش.  پس از وفات پدرش، ادعا خود، با پدرش اختالف

از اصاحاب اماام     گروها  ،د  در آ ااز يا استدول ورز انر برادريخود نسر. به سا  سن
                                                 

را در خود جاي داده است. اين قب ر ب ه واس طه     . ترجمه: اينجا قبري است که پاره تن احمد و جگرگوشه فاطمه1
ب اال ب رده )ب ه اوج     تا جوزاء کسي که در آن جاي گرفته، از بلنداي آسمان نيز باالتر است و او )صاحب قبر( را

 رسانده( است.
 .221، ص 2، ج يم الشهرستانيالملل والنحل، محمد بن عبدالکر. 2
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رااور كردناد     7شتر آنهاا باه اماام كااظم    ياما ب  كردند يرويپ ياز و 7اعفر صادق

نهاا  پاس از پادر خاود، ت    عرداهلل افطح 1افتند يشهرت « هيفطح»به  يمانده و  روان باقيپ

 2به اا نماند  ياز ونيز  يو فرزند پسرزندگ  كرد ا ين دنيهفتاد روز در ا

اماام اعفار   فرزناد   محال وفاات و دفان عراداهلل    درباره  خ و تراام،يدر كتب تار

ي باه وااود قرار وي در    بكر هرو تنها عل  بن اب امده اس.  يان نيسخن به م 7صادق

كاه در آن از    ن در منابعيهمچن 8( اشاره كرده اس. و مدينه اي ميان مكه )منطقه« اَبواء»

ن قررساتان  يا در ا ياز و ينام برده شده، به واود قرار  رياهصغ باب يها ارتگاهيقرور و ز

اماام اعفار    بان  دختار   اهحسان  منااب ، از قرار ام    شده اس.  اما در برخن  اشاره

 اد شده اس. ين قررستان يدر ا 7،5اهحسن دختر امام صادق ا امي 7،4صادق

 ،مزارنماي كل  واق  اس.    بالل حرش ان قررستان، در انوب مزاريماين زيارتگاه، 

سااخته  به دو رنگ متناوب   سنگ يها اس. كه از قاهب  كوچكمرب  شكل شامل اتاق 

مزار در عل   ياس.  ورود  با گردن هش. علع  گنرد سرز رنگ يدارابنا شده اس.  

قرار   (992)تصوير  خورد   به چشم م ي ها پنجرهنيز گر بنا يدر اعالر دباشد   م    رب

 (998)تصوير  ان اتاق قرار دارد يمبه صورت براسته 

 دمشق ريالصغ قبرستان بابدر  کربال يداشه يارتگاه سرهاي. ز8

، محال دفان   «ءس اهشهداورؤ»گاه ارتي، معروف به زكربال يشهدا يارتگاه سرهايز

شارق   ،ارتگااه ين زيا دانساته شاده اسا.  ا    كاربال  يتن از شاهدا  ده شانزدهيبر يسرها

ا يا ناب  يارتگاه زيو ز 7نياهعابد نيارتگاه عرداهلل بن امام زيزميان ر، ياهصغ قررستان باب
                                                 

 .725و  722، صص 1، ج ياالربل يسيبن ع يمعرفة االئمة، عل يکشف الغّمة ف. 1
 .221، ص 2الملل والنحل، ج . 2
 .11االشارات الي معرفة الزيارات، ص . 3

 .22، ص . همان4
 .271، ص 1معجم البلدان، ج . 5
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اباان  يخ   اهرتاه واقا  اسا.   7نيدختار اماام حسا    نهيو سك 7 م دختر امام علكلثو ام

 و قررستان، فاصله انداخته اس. زيارتگاه ان يم  كوچك

ساه تان    ين محل، تنها سرهايمعتقد اس. كه در ا  ن عامليد محسن اميرحوم سم

دفن شده  ب بن مظاهريو حر اكرر  ، حضرت علحضرت ابواهفضل عراس  عني ،از شهدا

ارتگااه اساتناد   يز  ميقد يدر بنا يا رهيش، به واود كتيدگاه خويد اثرات ياس.  او برا

 باره نوشته اس.: نيو در اكرده 

را  يارتگراه يز ر دمشرق يالصرغ  در قبرستان معروف به بابق .  ه1301بعد از سال 

نجا محل دفن ين نوشته شده بود: ايبود و در آن چن يدم که بر سردر آن سنگيد

اسرت.   ب بن مظاهريو سر حب 7نياکبر بن حس يو سر عل 7يلسر عباس بن ع

ن سنگ برداشته شد يشد و ا يب و بازسازيارتگاه تخرين زيپس از چند سال، ا

 کرربال  يهدااز شر  يتعرداد  يکه برر آن اسرام  بنا گرديد  يارتگاه قبريو داخل ز

 1نوشته شد.

 يارتگااه سارها  يباه وااود ز   يا ، اشارهي ايو اغراف  خين حال، در مناب  تاريبا ا

سه  يكه در آن از سرها يا رهيصرف واود كت 2نشده اس.  رياهصغ در باب كربال يشهدا

ن يا . و اعتراار ا بار صاح    ليده ي تواند به تنها  اد شده اس.، نمي كربال يتن از شهدا

دربااره   ،7نيمقتال اماام حسا    يهاا  معترر و كتاب  خيرا در مناب  تاريز ؛انتساب باشد

  تنهاا  واود ندارد  چ سخني، هدن به دمشقيپس از رس كربال يشهدا يسرنوش. سرها

ب يا حر»خ خود ي، در تارانيموري، مورخ معاصر ت ق(  ه108ا ي 102 توفاي)م «ريخواندم»

سارهاي شاهدا را   صفر(  24ن )يدر روز اربع 7نياهعابد نينوشته اس. كه امام ز« رياهسِ

                                                 
 .717، ص 2عة، ج يان الشياع. 1
، االش ارات ال ي معرف ة    ، معجم البلدان تأليف ي اقوت حم وي  . در منابعي همچون تاريخ دمشق تأليف ابن عساکر2

و نبذة لطيفة في المزارات الشريفة تأليف  ابن حوراني ، االشارات الي اماکن الزيارات تأليفالزيارات تأليف هروي

ر ياد شده الصغي در قبرستان باب 9و صحابه پيامبر :بيت ها و قبور اهل ياسين ُفرضي، به تفصيل از زيارتگاه

 هاي ياد شده در اين منابع نيز از بين رفته است. يارتگاهاست و حتي امروزه برخي از ز
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ن مطلاب را از  يا انيز  « خ عراس قميمرحوم ش»و  1كردملحق  الآنان در كرب يها به بدن

 3اند  نقل كرده يز از وياز معاصران ن  و برخ 2او نقل كرده اس.

 آناان دانساته شاده،    يمحل دفن سرها ،ارتگاهين زيكه ا ي شهدا  اسامبه هر حال، 

 اس.:چنين ر آن، مواود د يها و تابلوها نوشتهبراساس 

 ؛ئاهب[  بن اب]ل يعفر بن عقاا 

 ؛7 اعفر بن ]امام[ علا 

 ؛ب بن مظاهريحرا 

 ؛ احيحر را 

ف ناام عراداهلل بان اماام     يا ن اسام، تحر يا كاه ا  رسد    به نظر من بن عرداهلليحسا 

ذكار شاده   « خ هدمشاق يمنتخرات اهتاوار »ن صورت در كتاب يبه هماس. كه  7نيحس

 4؛اس.

 ؛ 7 عراس بن ]امام[ علا 

 ؛[ئاهب  بن اب]ل يعرداهلل بن عقا 

 ؛ 7 رداهلل بن ]امام[ علعا 

 ئاهاب   نام عون بن عرداهلل بن اعفر بن اب فيتحر ،ن اسمياگويا   عرداهلل بن عونا 

 اس.؛

 ؛7 عثمان بن ]امام[ علا 

 7 ف نام ابوبكر بن اماام علا  يتحر ،ن اسميرسد كه ا    به نظر مبكر  بن اب  علا 

 5ذكر شده اس. « خ هدمشقيمنتخرات اهتوار»ن صورت در كتاب يبه هماس. كه 
                                                 

 .70، ص 1ر(، ج ي)خواندم ينين حسيالد ن بن هماميالد اثياخبار افراد بشر، غ ير فيب السيخ حبيتار. 1
 .277، ص ينفس المهموم، عباس قم. 2

 .271ن، عبدالرزاق المقّرم، ص يمقتل الحس. 3

 .225، ص 1، ج ين الحصنيالد يب آل تقيدخ لدمشق، محمد ايمنتخبات التوار. 4

 .225، ص . همان5
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 ؛ 7نياكرر بن ]امام[ حس  علا 

 ؛ 7 عمر بن ]امام[ علا 

 ؛7قاسم بن ]امام[ حسنا 

 ؛ 7 محمد بن ]امام[ علا 

  ئاهب[  ل بن ابيبن عقمحمد بن مسلم ]ا 

سا. و  ين كاربال  ياز شاهدا  7 كه عمر بن امام علا تواه اس. رخور داهرته بسيار 

 9ا رفته اس. ياز دن يبه مرگ عاد مدينه« ينر »در ن واقعه يپس از ا

 نخساتين  يخ بنايبه تار ، خير، در مناب  تااهشهدا  وسارتگاه رؤيخچه زيتاردرباره 

 «نياهاد  ن شرفيد عرداهحسيس»از  « فيخ فرج آل عمران قطيش»نشده اس.   يا آن اشاره

ن مكاان  يا ارت اي، به ز ساهگهفده و در سن  ق   ه9847نقل كرده اس. كه او در سال 

ها باوتر  كه سطح زباهه يئور ؛ بهانداختند  ارتگاه ميخود را ائراف ز يها آمد  مردم زباهه

مسافرت  به استانرول « م مرتضيد سليس» ،ده بود  پس از گذش. چند سالياز گنرد رس

كناد    يارتگاه را بازسااز يااازه خواس. تا ز  عثمان [دوم] ديكرد و از سلطان عرداهحم

ارتگااه  يارتگااه و چناد ز  ين زيا ز اين ميد سلين درخواس. موافق. كرد و سيسلطان با ا

و  نهيو مازار ساك   7نياهعاباد  نيا ارتگاه عرداهلل بن اماام ز ياز امله ز ،رياهصغ گر بابيد

 2د يها گرد ارتگاهين زيا  متوه ،ان عمريو تا پاكرد  يبازسازرا  مكلثو ام

به دس.  ق   ه9884در ماه شوال  يبازسازاين ز به يارتگاه نيسردر ز  در هوح سنگ

هماان   ين بازسازياگويا اشاره شده اس.    ن مرتضيد حسيفرزند س يم افنديد سليس

شهدا افزوده شده اسا.    ياز سرها يتعداد  ، اسامنيد محسن امياس. كه به نوشته س

فاوق را ثرا.    يد خاود، بازسااز  ياز قصا  كيدر «  نيعارف بك مارد»اس. كه گفتن  

ن يا ، متن ا« ن حصنياهد  ب آل تقيمحمد اد»خ سروده اس.  يه تارآن مادّ يكرده و برا
                                                 

 .221ر السلسلة العلوية، ص . س1
 .111 - 117خها، صص يو تار :تيمزارات اهل الب. 2



 297/  :هاي فرزندان و نوادگان ائمه زيارتگاهبخش سوم: 

 72111شاخه ،  279ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 نقل كرده اس.:ده را چنين يقص

 قةةةةف باملقةةةةام اأدبةةةةاً 

 

 وارفةةع أکهةة  بالةةدعا 

 هذا  يز السادة الشةسدا   

 

 مةةةةةةةن آل العبةةةةةةةا 

 رةةفةةرؤوس سةةتة عشةة 

 

 منسم دفةني بةذي اخلبةا 

 الهيحةا  مةنإلةی  محصت 

 

 ارض الکقيعةةة کةةربرا 

 مع رأس سةيدنا احلسيةةن 

 

 عتبةةةیبةةةن النبةةةي امل 

 مةن نعيةةةن وأات دمشقاً  

 

 بکقعةةةة احلةةةرا فةةةرا 

 یفةةأقمن فيسةةا مةةدة حتةة 

 

 البقةةةاإلةةةی  انتقصنةةةا 

  کانةةت قبةةکرهم ثةةک 

 

 لسرًا هبةم سةت ال ةرا 

 فةةةةةاهتمم يف انشةةةةةائسا 

 

 جةةبري و نةةاظم ابتةةدا 

 بداللةةةة الغةةةر البةةةرا 

 

 یم سةةةيکد آل املراضةةة 

 جةةبر االلةةه صةةنيعسم 

 

 وأثةةةاهبم خةةةري اجلةةةزا 

 ولقةةةد اايةةةت مبمةةةراً  

 

 لصسةةعي حقةةًا والبنةةا 

 هةةةا  ةةةت بحمةةةد اهلل 

 

 ىاي  القباب کةام اةر 

 يةةةةا زائةةةةرًا آل النبةةةةي 

 

 ر فقةةد نصةةت املنةةاةابشةة 

 بحسةةن الهةةکز يف»ارم   

 

«اعرا اجلنان ل  اراقا 
1
 

                                                  
دعا باال  يست و دستانت را برايگاه با ادب باين جايات: در اي. ترجمه اب225، ص 1منتخبات التواريخ لدمشق، ج . 1

گاه به خاک سپرده شده  مهيشان در خيشانزده تن از ا يست. سرهااز آل عبا يزرگواردان بيح شهين ضريببر. ا
ب ه هم راه س ر س رور م ا       ؛آورده شده است که جنگ در آن رخ داد، به دمشق ن کربالين سرها از زمياست. ا
در آنج ا اقام ت    يو م دت  ، به دمش ق آمدن د  افتنديعه نجات واق از اينکه  يده. زنانيامبر برگزين، فرزند پيحس

مان د. پ س    ير خ اک ب اق  ي  ش ان، ز يادرب اره  جه ل  س بب  شتافتند. قبور آنها، به  يار باقيکردند و سپس به د
و  ميس ادات ک ر   ييساخت آن را آغاز ک رد؛ ب ا راهنم ا   « ناظم»ن قبور همت گماشت و يبه ساخت ا« يشکر»
ن ي  کو عطا فرمود. من آمدم ت ا ا ين ييکرد و به آنها جزا يارزن کار آنها سپاسگياز ا . خداونديآل مرتضب ينج

 يد. ايان رس  ي  به پا ينيب يطور که م ن گنبدها همانيا ساخِت ،را کامل کنم. شکر خدا يتال  و کوشش واقع
، در يري  خ ب ا عاقب ت ب ه   »خ آن بگ و:  يه ت ار . در ماّديديخود رس ي! بشارت بده که به آرزوامبريزائر خاندان پ
 «.يابي يبهشت ارتقا م يدرجات باال
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قابال   7نياهعاباد  نيا ارتگاه عرداهلل بن امام زيوس اهشهدا با زارتگاه رؤيزمعماري 

ر، يا ك دهاه اخ يا قارار دارد كاه در     ان صاحن مربعا  يا سه اس.  ساختمان مزار ميمقا

ده يد پوشا يمرمر سف يها با سنگ رب  صحن،  ينمانيز ائراف آن ساخته، و  ي ها رواق

صحن، مساجد اماام     ان آن قرار دارد  در عل  شرقيمهم ارتگاه يز يورود  شده اس.

 ح داده شد يدرباره آن توعتر  شيواود دارد كه پ 7نياهعابد نيز

اه و يسا   سانگ  يهاا  مرب  اس. كه از قاهاب به شكل   مزار شامل اتاق  اصل يبنا

د رنگ باا گاردن هشا.    يز و سفيخ كم يگنرد يد )ابلق( ساخته شده اس.  بنا دارايسف

واود دارد كاه در رأس    آن، سردر مرتفع  در عل  شماه (943)تصوير  اس.   علع

باه    ك آهنا ز دو پنجاره مشارّ  يا سردر ندو ئرف  (941)تصوير  د ك ئاق قرار داريآن 

مزار در  يانگر بازسازيواود دارد كه بسنگ   يا رهي، كتيدرِ ورود يباو خورد   چشم م

 ن اس.:ياس. و متن آن چن  م مرتضيد سليبه دس. س ق   ه9884سال 

 نّةةر  مةةا وفتيةةةمل مةةن بنةةي عةةدنان

 

 مةةةنسم حسةةةبای عةةةني الغزالةةةة اعصةةة

 مةةن کةة  لسةةمک بکلةةه االرض مطمةةرن 

 

وکةة م رأسک بةةرأس الةةرمز قةةد نصةةبا
1
 

  مةع کم ّةفم کةربرايةاستشسدوا  يالذ ىهذا مقام رؤوس الشسدا  الستة عرش رأسًا من اه  العب 

س بمساعيسم السرام اشيعص ّال  بن اي  ابن االمام ع نياالمام احلس م يد سةصيالسة يد هذا املقام املقدم

 .0221جکال سنة  سم السرام يفيعص تيمقام مراقد اه  الب قائم ی مراضنيد حسيابن الس يافند

 يح نقره رويانگر نصب عريواود دارد كه ب يدتريدا  ره، هوح سنگين كتيا يباو

مطلاق    ، داعا «نياهاد  اوهر محمد برهاان »م، به دس.  9118 ا ق    ه9090قرر در سال 

 اس.:چنين ره يبُهره اس.  متن كت انيلياسماع

ة يسم السرام ووضع املقصکرة الهضي  عصد مقام رؤوس جسدا  کربرايام جتد ی  اهلل اعاليبتکف

 يالبسةرة بمسةاع ن سصطانيالقائد لکهر حممد برهان الد يالهاّم تياه  البإلی  يمن قب  الداع

                                                 
ده اس ت.  ي  ش ان ند يت ر از ا  ب ا اص الت   يکه تاکنون چشم آه و کس    از فرزندان عدنان ي: و جوانانيتيترجمه دوب. 1

 ها قرار گرفته است. زهيسرن يشان برن افتاده است و سرهايزم يشان رويها بدن
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  ه0101سم السةرام يعصة تيةمقامةا  اهة  الب متةکه ید رضا مراضةيم ابن السيد حممد سصيالس

 م.0992

در باوي اين كتيره، كتيره مدوّري واود دارد كه حاوي ياك بناد از مرثياة منظاوم      

 اهادين  و پدر محمد برهان بهر  هند ا داع  پيشين اسماعيليان  اهدين اس. كه ئاهر سيف

در كاربال،   :بيا.  اهلهاي وارده به  و بيان مصير. :ا در رثاي حضرت سيداهشهداء

 سروده اس.  متن كتيره بدين شرح اس.:

 جةةةسدا  مةةةن هلل

 

 اّائةة  سةةعدا  

 اکةةةارم فضةةةرا  

 

 اماثةةةة  نةةةةبرا  

 يف ديةةنسم حنهةةا  

 

 واهلهتا يا حسةينا 

 يا سيد الشسدا  

بيتا  كاه ئااهر     04همچنين در داخل گنرد بنا، گلچين  از ابيات يك قصيد  عربا   

 1نرشته شده اس. به خط ئالي  رنگ سروده،  7در رثاي امام حسين اهدين سيف

ان اتااق مازار قارار دارد     يم ،يا صورت قرر مرب  براسته شهدا به يل دفن سرهامح

ن يا دارد، نصب شاده اسا.  ا    كه گنرد كوچكشكل   مرب  يا ح نقرهيعرنيز  قرر يرو

بُهاره   انيلياساماع كنون    ، داعنياهد به كوشش محمد برهان ق   ه9090ح در سال يعر

و در عاين حاال    هناد   اساالم  ياز معمار يو از نظر شكل ظاهر ،، نصب شدهدر هند

عمامه شانزده ح، يداخل عر (994)تصوير  ر گرفته اس. يتأث مصر معماري دور  فائم 

 ، بر قرر قرار داده شده اس. كربال يشهدا يكوچك به نشانه سرها يا پارچه

 حلبدر شهر  7نيمحسن بن امام حس ارتگاهيز. 9

مشاهد   يمتار  844، در فاصاله  شاهر حلاب   ارتگااه، در دامناه كاوه اوشان    ين زيا

دربااره   باشاد    ، منتسب ما 7نير دارد و به محسن، فرزند امام حسقرا 7نياهحس رأس
                                                 

 .12-10، صص 1. متن كامل قصيده در: نزهة البيت المقدس والشام واالردن، ج 1
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  در حاال حاعار، ناام    گفتايم ل ساخن  ين كتاب باه تفصا  يدوم ابخش ، در كوه اوشن

« خ مُحَسِّان يش»حلب به   ز نزد اهاهيارتگاه نياد مردم حلب رفته اس. و زياز « اوشن»

و از  هيدر ساور  :بيا.  اهال هااي   زيارتگاهن يتر از مهم شود  مشهد محسن  شناخته م

 د يآ  به شمار م شهر حلب  اسالم  خين آثار تاريتر  ميقد

ز يا ن« » و 1«اهطرحمشاهد »، «اهساقط  مشاهد »در گذشاته باه    مشهد محسن

، وااود قرار   و مشاهد اهطارح   آن به مشاهد اهساقط   يمعروف بوده اس.  عل. نامگذار

 2ن محل سقط شده اس. يدر اگفته شده  در آن بوده كه 7نيمحسن بن امام حس

ه دكّاه  يشر يا واود صخره براسته  ز، بنا به قوهين آن به مشهد دكّه يعل. نامگذار

ر يا ن باوده كاه ام  يا ا اش هي، واه تسميگرياما بنا به قول د 3در شمال مشهد بوده اس. 

نصب كرده بود كه در آنجا باه   يا ، دكهمشرف به مشهد يا نقطه در  اهدوهه حمدان فيس

 4نشس.   م محل مجاور مشهد يمسابقات سواركار يتماشا

 نوشته اس.:  حلر  ئ  مشهد، ابن اب يش و بنايدايپ  چگونگدرباره 

 ي، نورخارج حلب اش، از خانه يشب يالدوله حمدان في، سيهجر 351در سال 

گاه سوار اسب شد  ن آمد. صبحييد که چند بار از آسمان به محل مشهد پايرا د

افت که بر آن نوشرته شرده   يرا  يو به آن محل رفت و آنجا را حفر کرد و سنگ

را  ياست. پس سادات علرو  طالب يبن اب ين بن علين قبر محسن بن حسيبود: ا

از  ي  برخر «داشرته  به نام محسن يفرزند نيا حسيآ»د: يگرد آورد و از آنها پرس

ود و بر  براردار  3م کره فاطمره  ير ا دهياما شرن  م.يا دهينشن يزين چيچن»آنها گفتند: 

محسرن اسرت. در    يکه در شکم دار يبه او گفت: نام فرزند 9امبريحضرت پ

عرت  يب يرا بررا  يهجروم بردنرد ترا علر     فاطمهدر خانه که به  يعت، هنگاميروز ب
                                                 

 .101، ص 1خ حلب، ج يتار ينهر الذهب ف. 1

 در زبان عربي، انداختن و ساقط شدن است.« طرح» . از جمله معاني2
 .221و  222، صص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ. 3

 .21، ص 2ذکر امراء الشام والجزيرة، ج  ياالعالق الخطيرة ف. 4



 122/  :هاي فرزندان و نوادگان ائمه زيارتگاهبخش سوم: 

 72111شاخه ،  112ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 کره کراروان   يوقتر شايد »گر گفتند: يد ي. برخ«گرفتن ببرند، فرزند او سقط شد

از زنران امرام    يکين فرزند از يکردند، ا ينجا عبور مياز ا 7نيمام حسا بيت اهل

نجرا جوشرن   يم اير ا دهيچراکه مرا از پردران خرود شرن    شده باشد؛ سقط  7نيحس

نجا توقف کررد  يوس شهدا در ابا اسرا و رئ الجوشن يرا شمر بن ذيز ؛ده شدينام

شرد. کرارگران معردن برا      يبود که از آن مس استخراج م ين محل معدنيو در ا

ن کررد و از  يآنها را نفرر  7نينب دختر حسيکردند. پس ز يدن اسرا شادمانيد

ن سرنگ  يا ينوشته رو»ز گفتند: يگر نيد ي. برخ«آن زمان معدن متروک گشت

فاسرد نشرده اسرت و     ،ن فرزند سقط شدهياست و بدن ا يمين مکان قديو آثار ا

ان مرردم  ير ها م ن صحبتي. ا«است 7نينکه فرزند حسياست بر ا يلين خود دليا

بسرازند. پرس    ييم گرفتنرد بنرا  يجمرع شردند و تصرم   آنجرا  منتشر شد و آنهرا در  

نجرا  يدر ا يعمرارت  بيرت  اهل ذن داده تا به نامبه من ا خداوند»ه گفت: الدول فيس

 1.«ان کنميبن
مشهد اشااره كارده كاه     يبر سردر بنا  حمداندوره  از يا رهيبه واود كت  ئ  ابن اب

 ن بوده اس.:يخ ساخ. بنا، و متن آن چنيكننده تارگوباز

ر هذا املبان املشسد امل بار  ابتغاً  لکله اهلل وقربة إليه عى اسم مکالنا املحسن بن احلسني بةن عمم

.ع  بن اي ّال  االمري االل  سيف الدولة ابک احلسن ع  بن عبد اهلل بن محدان
2
 

  خ بنا ذكر شده اس.يتارنيز در ادامه 

حت  توساعه يافتاه اسا.  ابان     شده و  يخ بارها بازسازيدر ئول تار مشهد محسن

ان كارده  يا ببه تفصايل  را   مملوكدوره  تا مشهد محسن يروند توسعه و بازسازشدّاد، 

در شمال مشاهد   يانرار ، آب ق(  ه079 - 090) مرداس  بندوره  ، درياس.  به نوشته و
                                                 

 .21، ص 2ذکر امراء الشام والجزيرة، ج  ياالعالق الخطيرة ف. 1
 م ان محس ن  يو تقرب ب ه او و ب ه ن ام موال    خدا يرضا يبرارا ن بارگاه مبارک ي: اترجمه فارسي .21ص همان، . 2

ک رده  بن ا   بن عبداهلل بن حم دان  يالدوله ابوالحسن عل فيالقدر س لير جليام ،طالب يبن اب ين بن عليبن حسا
 .است
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انراار   آب ( سالجوق دوره  در حااكم حلاب  )قر سان  اهدوهاه آق  ميقسا دوره  جاد شد  دريا

وار يا ن دير را بر سردر آن نوشتند  همچنا سنق در انوب مشهد بنا شد كه نام آق يگريد

 1مشهد در نظر گرفته شد  يز براين  و اوقاف ،يبازساز ،خته بوديمشهد كه فرو ر  انوب

را نارش   را محاصره كردند  آنها قرر محسان  شهر حلب  ق،  ه 593سال در  صليريان

ن حادثه، به دساتور ابواهفضال   يا  آن را آتش زدند  در پ ،افتندين يزياما چون چ  كردند

ساا را  ين شهر بود، چند كليا هادار  ، كه در آن زمان متوهحلب عهيش  ، قاعابن خشّاب

 2ل كردند ين شهر به مسجد ترديدر ا

، حوض آب  ن محمود بن زنگير سلطان نوراهد، به دستويمه قرن ششم هجريدر ن

بن   ن ئارق بن علياهد  ، صف وبيادوره  جاد شد  دريدر صحن مشهد ا يا و وعوخانه

دوره  ازرا كاه  ، ساردر مشاهد   س حلاب ي، رئا «رهيا ابان ئر »، معاروف باه    محمد باهس

مشاهد بناا كارد  در ساال      يبارا   د و مرتفعيو سردر ادبود، خراب نمود ه اهدوه فيس

انراار   با رف. و او را كنار آياز دن  ن ابواهقاسم بن علياهد  وه ،يبرادرزاده و  ق،  ه198

 رهيا كردند و نام ابان ئر  يب و بازسازيانرار را تخر دفن كردند  ساس سردر آب  انوب

خ. و به دستور ملك اهظاهر يرمشهد فرو  وار انوبيد ،ن دورهيرا بر آن نوشتند  در هم

ز كه يبنا ن  وار شماهيشد  د يبازساز ، وبين اياهد فرزند صالح ، ق(  ه195-532) ي از

ز يا فرزند ملك اهعز  ق(  ه153-180)  وبيوسف ايملك اهناصر دوره  خته بود، دريفرو ر

 شد  يبازساز ،يمحمد بن ملك اهظاهر  از

اشاياي  ظاروف نقاره و    ،هاا  فارش   ق،  ه153در ساال   پس از اشغال حلاب  مغوون

ب يا را تخر ز قرار محسان  يا و نساختمان آنجاا  و  ،مواود در مشهد را  ارتگرانرهاي 

، باه دساتور ملاك اهظااهر     بر بالد شاام  كيو سلطه مماه كردند  پس از شكس. مغوون

،  آن متوه يشد و برا ي، مشهد بازساز ، پادشاه مقتدر مملوك ق(  ه171 - 153) رَرسيب
                                                 

 .21و  21، صص 2، ق 2ذکر امراء الشام والجزيرة، ج  ياالعالق الخطيرة ف. 1
 .221، ص 2خ حلب، ج يتار ية الطلب فيبغ .2
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 1د ين گردييامام اماع. و مؤذن تع

و خ حلاب اهشاهراء   ي، از املاه اِعاالم اهنارالء بتاار    متاأخر حلاب    خيدر مناب  تاار 

گرفتاه در مشاهد در    صاورت  يهاا  يباه بازسااز   يا اشااره  ،خ حلاب يتار  نهراهذهب ف

و  2441 يهاا  در ساال در دور  اخيار،  و معاصر( نشده اسا.     )عثمان يبعد يها دوره

 در مشهد صورت گرفته اس. هاي   بازسازي م 2494

خاود،   يمعماار  يهاا   ژگا يو  ساخته شده، و در برخ ،مشهد از سنگ يبناتمام  

كاه   يك صاحن مركاز  يبنا عرارت اس. از   كلنماي اس.   ن حلبيه مشهد اهحسيشر

مختلف از امله شرستان و رواق، احائه شده اس.   يها ها و بخش دورتادور آن با اتاق

 يرسرد يشود و دارا  به صحن باز م ميآن قرار دارد و مستق  بنا در عل  شرق يورود

در سه سطر به خاط نساخ    يا رهيبنا، كت بر درِ (942)تصوير   اس. يكار مرتف  و مقرنس

دوره  در ق   ه9890مشهد در ساال   يانگر بازسازينوشته شده اس. و ب  و به زبان ترك

 ن اس.:يره چنياس.  متن كت  د دوم عثمانيسلطان عرداهحم

 ه السصطانيع امن هيسصطنت سنم  یاريبه پيه و اريخرافت اسرام یمقام معرام  یت فزايآن ن. 0

 ّرَ   ىحرضاصر ید خان ثانيعبداحلم یابن السصطان السصطان الغاز. 7

ه ريه سةند اعمةيةهعر هکز اون دهر  سةنية  اوچ يةف مرقد، بياففصرندن، اسب  لامع و من. 2

.0201لقعده سنة اىذ دملشدريا
2
 

و در ساه ساطر وااود دارد كاه      به خاط ثلاث  نيز  يگريره ديره، كتين كتيباوتر از ا

، در  وبيا ن اياهاد فرزند صاالح  ،يملك اهظاهر  ازدوره  مشهد در يكننده بازسازبازگو

 اس.: چنينمتن آن باشد كه  م  ق   ه140سال 

د عامراه يف دولة مکالنا املصكبسم اهلل الرمحن الرحيم ل  . 0  دم

 الّاهر غياع الدنيا والدين غازي ابن املصك النارص يکسف ابن ايکب. 7

                                                 
 .50و  21، صص 2رة، ج يذکر امراء الشام والجز يرة فياالعالق الخط. 1

 دند.ي کربه را بازخوانين کتيکه ا باباپور يوسف بيگ يبا تشکر از آقا. 2
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 ةئوستام من اهلل الغهران يف سنة أربع الهقري اىل رمحة اهلل ّارق بن اي غانم بن الطريرة يرجتي. 4

ك يا داخال   ،در دوازده ساطر   به خط كاوف   ره بزرگيز كتيمشهد نشرق   ينمادر 

انگر يا راه موااود در مشاهد و ب   ين كتيتار   ميراه قاد  ين كتيا دارد  اقرار چارچوب مرب  

در مشاهد   ين زنگا  حاكميا. عماداهاد  دوره ق در    ه 587ساال   اس. كه در  راتيتعم

 اس.:چنين اند  متن آن  اما مورخان بدان اشاره نكرده ؛9انجام شده اس. محسن

  الرمحن الرحيم. يف ايام مکالنابسم اهلل. 0

 بري املااالمري االسهسسرار االل م السيد الب. 7

 ر عامدعامل املؤيد املنصکر املّهلك العادل ال. 2

 م ظسري االمام نصري االنام حمييالدين رکن االسرا. 1

 العدل قط  اخلرافة قسيم الدولة نارص املصة. 5

 لرال األمة ف  املصک  عدة السراّني قاهر املتمرم . 6

 دين قامع البهرة واملرشکني زعيم املعاهدين معني. 2

  جممل املعاهصمنياجليکش حاف  حکزة املس. 3

 والعراقني واملغرب جسريار الشام مصك امرا  املرشق. 9

 آل  غازي آغ ارسران هبصکان لسان خرسو ايران. 01

 ننيااابك نصري امري املؤم رلتبنياينانج قتصغ ّغ. 00

 امئة[]و مخس اهلل انصاره، وعمصه يف املحرم سنة سبع وثص ني اعز. 07

باه خاط   در چهاار ساطر     ره كوچكيمشهد، كت  شرقدر پيشان  ره، ين كتيباوتر از ا

 ن محماود فرزناد عماداهادين   يسالطان نوراهاد  دوره  از  عني ، ق  ه 509خ يتاربه   كوف

 ن اس.:يواود دارد كه متن آن چن  زنگ

 املنصکر املّهر نکر الديناملؤيد  ملَ . 0

                                                 
است و  حاكميت عمادالدين زنگي هخورد. اما تاريخ كتيبه مصادف با دور يبه چشم نم« زنگي»در متن كتيبه نام . 1

مشابه اين القاب را براي وي ذكر خود، در تاريخ  كار رفته در آن نيز متعلق به وي است كه ابن قالنسي القاب به
 .222.ق(، ص   ه 555-270) : تاريخ دمشقکكرده است. ر.
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 ة السراّني قاهراملصک  عدم . 7

 []مجسريار الشا امري العراقني لسان خرسو ايران. 2

 .ةر سنة احدى واربعني ومخسامئع اآلخربي. 1

 ن نقل كرده اس.:يره را چنين كتيمتن ا عرداهلل حجّار

املتمردين ... هبصکان  .. اا  املصک  عدة السراّني قاهر.املصك العادل العامل املؤيد املّهر نکر الدين

القاسم حممکد بةن زنبةي بةن آقسةنقر امةري ااابك ابک ار الشامجسري امري العراقني لسان خرسو ايران

 1.ةئ ومخسامنيواربع ىيف ربيع اآلخر سنة احد املؤمنني

 ي ها ناقر و قسم. در حال حاعر رهين كتيا دهد كه  نشان م ،ن دو متنيسه ايمقا

 ن مفقود شده اس. از آ

  با دو گنرد واود دارد كه گنرد شماه  مشهد، اتاق يدر سم. چپ )انوب( ورود

ان اتااق  يا م ،به شرستان متصل اسا.  قرار محسان     شود و گنرد انوب به صحن باز م

 ي، رواز نقره و ئال، ساخ. اصافهان   حيعر  ق،  ه9023قرار دارد كه در سال   انوب

 (940)تصوير  آن نصب شده اس. 

كاه باا    ردواود داو نفيس   ميقد  صندوقچه چوب د و روي قرر،يدرون عريح اد

كه از آن  يريو تصو « اهيعرداهرحمان ك»ف يده شده اس.  با استناد به توصيپارچه پوش

ك از يا اس. كاه در هر  ي ها هو محرابچ  نقوش رنگ ين صندوقچه دارايمنتشر كرده، ا

وااود    نيتزي  به خط كوف يا رهيد نوشته شده اس. و گرداگرد آن، كتيتوح هسور ،آنها

صندوقچه، و با تواه به واود نمونه  يبا در نظر گرفتن سرك هنر( 945)تصوير  2دارد 

 يهاا  يرانگار ي، كاه پاس از و   رارس مملاوك  ياز زمان ملك اهظااهر ب  ،3ه آنيشر يگريد

ن يادوره  درخ ساخ. آن را يتوان تار  در مشهد انجام داده اس.، م  ، اصالحاتمغوون
                                                 

 .222االثرية، ص  معالم حلب. 1

 .12، ص 1اضواء وآراء، ج . 2

 ينگه دار  دمش ق  ياس ت ک ه ام روزه در م وزه مل       در حم ص  دي  قب ر خال د ب ن ول    يمنظور صندوقچه چ وب . 3

 شود. يم
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 ن كرد ييپادشاه تع

ل يصحن قرار دارد و از سه گنراد تشاك    ا نمازخانه مشهد، در عل  انوبيشرستان 

 يا، محراب سااده  انيگنرد م   دراس.صحن  يبه سو  ئاق يدارانيز هر گنرد كه شده 

واود دارد كاه مانناد شرساتان از ساه گنراد        صحن، رواق  واود دارد  در عل  شماه

  شود م ك ئاق به سم. صحن باز ي ،از هر گنردكه ل شده اس. يتشك

سطر نوشته شاده اسا.    به خط ثلث و در چهار يا رهيصحن، كت  وار انوبيد يرو

چناين  ره ياس.  متن كت  وبيا يملك اهظاهر  ازدوره  زو ا ، ق  ه 141خ آن سال يكه تار

 اس.:

 الرمحن الرحيم امر بعامرةم اهلل بس. 0

 ا املکضع املبار  مکالنا السصطانهذ. 7

 ر غياع الدنيا والدين ابکاملّهراملصك الّاه. 2

 .ةوستامئخصد اهلل مصبه يف سنة اسع  الغازي بن يکسف. 1

خ يباا تاار    وبيا ادوره  از يگار يراه د يصاحن، كت   وار شاماه يره، بر دين كتيمقابل ا

( 948)تصاوير   اسا.   :صلوات بر چهارده معصاوم  يواود دارد كه حاو ق   ه 182

 اس.:چنين ره در پنج سطر يكت  متن اصل

 وخدجية وفاّمة الزهرا  وع  املراىض حممد املصطهىالصسم ص  عى . 0

 ع  بن احلسني زين و جسيد کربرا  واحلسني البربى واحلسن املعتبى. 7

 ولعهر بن حممد الصادق عصم الدين عابدين وحممد بن ع  باقرال. 2

 وحممد صيم وع  بن مکسى الرضااحل االمري ومکسى بن لعهر الباظم. 1

 وحممد بن احلسن املنتّر واحلسن بن ع  حممد اهلادي وع  بن کادع  اجلبن . 5

با حروف « نيسم امجعيصصکا  اهلل عص»ره، عرارت يكت  ه داخليدر حاشن سطر پنجم ييپا

 55ه يه بسمله و دو آيره، آيكت  خارا يهاهيحاش ين روي.  همچنشده اس يتركوچك

 ر حفر شده اس.:يب زيبه ترت  ق(  ه182مشهد ) يخ بازسازيسوره مائده و تار 51و 
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إ ِ)بسم اهلل الرمحن الرحيم. ه باو:[ ي]حاش
ُِّاِوَِمَِنَِّ ِ وَِِوُلُِسُِرَِوَِِاهللُُُِِِکُِل  ِ نُِآمَِِينَِاّلَّ ِونَِيمُِقِ يُِِينَِواِاّلَّ

ِوةَِلَِارصَِّ
 اهللَِِلَِّوَِتَِنِيَِمَِ.ِوَِونَِعُِاك ُِِرَِهُِوَِِةََِكِارزَِِّونَِؤتُِيُِوَِه چپ:[ ي]حاش
ِ وَِِوَلُِسُِرَِوَِه راس.:[ ي]حاش ُِالغَُُِِِهُِِاهلل ِِزَبِحِ ِنَِّإ ِواِفَِنُِآمَِِينَِاّلَّ  1.(ونَِال 
د ن:[ ييه پاي]حاش د   .ةيف جسکر سنة اثنتني وثص ني وستامئله

  در عل   رب نيز واود دارد  انوب آن دارگنرد  مشهد، اتاق  شمال  رب هيدر زاو

ر يرساد مانناد ساا     بدون گنرد واود دارد كاه باه نظار ما     ي ها صحن و شرستان، اتاق

 نشده اس.  يخته و بازسازياما فرو رداشته،  مشهد، گنرد يها بخش

 شاكل، شاريه    باا ساقف هرما    ي مشهد و متصل به آن، بناا   شمال شرق هيدر زاو

مشاهد   يكوچك واق  در شامال ورود  ياز راهرو ،دارد كه ورود به آنواود  ،انرار آب

جااد شاده اسا. كاه     يدر دامناه كاوه ا    عير اس.  در شرق مشهد، پلكان وسيپذ امكان

 اس. را آسان كرده ابان مجاور يبه مشهد محسن از سطح خرسيدن 

 حلبدر شهر  7اقرفرزند امام محمد ب الجواد يعلزيارتگاه . 11

  خيتاار  يهاا  )از دروازه« ديا بااب اهحد »، در كوچه «لهياُرَ»در محله  هياتابك همدرس

 7اماام محماد بااقر   بان    منسوب به عل يقرر ،ن مدرسهي( واق  اس.  در اشهر حلب

اتاباك  »،  وبيا ادوره  اس. كاه در  حلب  خيه، از مدارس تاريواود دارد  مدرسه اتابك

سااخته    ق  ه 124آن را در ساال   ، وبيا ي، آزادشده ملك اهظاهر  از«ئغرل بن عرداهلل

نياز  مدرساه   مجااور ره مواود بر سردر مدرسه ثر. شده اس.  يخ در كتين تاري  ااس.

حادود ساال    2اسا.  باوده  ئغارل سااخته    هام اتاباك  را واود داشته كه آن   خانقاه

ن ين برد و ايان مدرسه و خانقاه را از بيوار ميد ،آموزش( حلباداره معارف ) ق، ه9824

                                                 
 (.57و  55مائده: . )1

 .102، ص 1حلب الشهباء، ج  خياعالم النبالء بتار. 2



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  128

 72111شاخه ،  118ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 ي ها اتاق ،  ساس در ئرقه همكف و اول مدرسهكردل يك ساختمان ترديبه را دو مكان 

ل يتراد « مدرسه نجاات »به نام   ك مدرسه ابتداييبه را آن و براي كالس درس ساخ. 

 1 نمود

( شرستان مدرسه، قرر  ، در سم. راس. )بخش  رب« را ب ئراخ حلر»به نوشته 

كاه خاود    يمرد  ق،  ه9231واود داشته اس.  اما در سال  ،اتابك ئغرل  عني ،آن  بان

و  ديا ن مدرسه و خانقااه ساكون. گز  يدانس.، در ا  م  شيبا نسب قر مكه  را از اهاه

ره ين كتيقرار داد  ا يگريره ديكت ،آن ياا ن برد و بهيرا از ب ره مواود بر سردر خانقاهيكت

  خ محماد بان احماد مكا    يشا  هن بنا به اشاريانگر آن بود كه ايئور خالصه ب د، بهياد

د يتأك ن مورخ حلبيشده اس.  ا ي، بازسازيخ محمد اان نقشرنديش ياز خلفا  قرش

 خ مذكور به حلبيش از تاريپ  بوده كه اندك 2«مرعش»  ن مرد، از اهاهيكرده اس. كه ا

و  راس اهل مكهماند  ساس با ه م در آنجا   مدت كمرود و  م  و از آنجا به مكهآيد  م 

اس.  را ب   شيو قر كه از اهل مكهكند  م و ادعا  گردد م  باز عمامه بر سر، به حلب

شرساتان مدرساه را    يورود درِ ق   ه9842، در ساال  ويدر ادامه افزوده اس. كه  ئراخ

اما   «اس. 2اهجواد فرزند امام باقر  نجا قرر عليا»آن نوش.:  واريكرد و بر د يبازساز

 3در واق  قرر واقف مدرسه اس.  ،قرر مواود در شرستان مدرسه

بن اماام محماد     اند كه عل انساب ننوشته يك از مورخان و علماي چياس. هگفتن  

 ينوشته اس. كه او را دختر يودرباره  ئقطق  ناببوده اس.   «اواد»ب به ملق 7باقر

بان    محل قرر عل ،درآمد و در ادامه 7كاظم  بود كه به ازدواج امام موس به نام فائمه

 شااهر،  يرون از باااروياا، باز تواباا  بغااداد «هياااعفر» يرا روسااتا 7امااام محمااد باااقر

نقال كارده    اعفريهش قرر او را در يداي، حادثه پخ ابن نجارين كرده اس.  او از تارييتع
                                                 

 .721خها و عمارتها، ص ية: تاري؛ مدارس حلب االثر102، ص 1خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 1
 ه واقع است.يشهر مرعش امروزه در جنوب ترک. 2
 .105، ص 1خ حلب الشهباء، ج ياعالم النبالء بتار. 3



 129/  :هاي فرزندان و نوادگان ائمه زيارتگاهبخش سوم: 

 72111شاخه ،  117ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

ساخته شاد  سااس در اداماه      ارتگاهيد و بر آن زبر آن نوشته شده بو ياس. كه نام و

 يايل شده و ممكن اس. بقايترد يا ، به خرابهيارتگاه در زمان وين زيافزوده اس. كه ا

از توابا   نيز كاه   ايران« اردهال»اس. كه در منطقه گفتن   1ن برود يئور كامل از ب آن به

ربااز  يوااود دارد كاه از د   7بن امام محمد بااقر   منسوب به عل ي، مزارس.ا كاشان

 ز بر آن ساخته شده اس. ين  بزرگ  خيارتگاه تاريداشته و ز  شهرت فراوان

 مدرسه اتابكياه د از يموفق به بازد ،هيمتأسفانه نگارنده در مدت اقام. خود در سور

و  يف مفصال معماار  يمدرساه و توصا    در اثر خود، به معرفا  «اء اهجاسريهم»اما نشد  

شرساتان مدرساه اشااره      در بخش  ربا  يو به واود قرر آن پرداخته،  . كنونيوعع

 2كرده اس. 

 ان رفتهياز م يها ارتگاهي. ز11

در  از مسجد منسوب باه اصاحاب كهاف    ن كتاب، در محل سخنياول ابخش در 

اشااره   ،7 فرزند امام عل ،هيمنسوب به محمد حنف ي، به واود قررون دمشقيكوه قاس

 ن رفته اس. يستم واود داشته، اما امروزه از بيقرن ب يها مهيشد كه تا ن

به نام  در شهر باهس يبه مزار ، تنها، در كتاب خوديبكر هرو  بن اب  ن عليهمچن

ن يا ا 3اسا.  ناداده  دربااره آن،   يگار يح ديچ توعا يها اشااره كارده، و   ، «اهطرحمشهد»

آن در گذشاته،   يهاا  از ناام   كا ياسا. كاه    ارتگاه محسن حلاب يادآور زي، ينامگذار

ز مزار فرزند ين در باهس اهطرحا ممكن اس. كه مشهدين آيبوده اس.  بنابرا اهطرحمشهد

ساقط شاده    7از همساران اماام    كا يراه، از  انيا كه مباشد  7نياز امام حس يگريد

 !؟باشد  نياز فرزندان زنانِ كاروان حس  كي ا از آنِياس.؟ و 

                                                 
 .227. االصيلي في انساب الطالبين، ص 1
 .727 - 721خها و عمارتها، صص ية: تاريمدارس حلب االثر ر.ک:. 2

 .72ارات، ص يمعرفة الز ير.ک: االشارات ال. 3
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 :ائمه اندختر هاي زيارتگاه: دومصل ف

 دمشقدر شهر  7يدختر امام عل نبيحضرت ز آستانه. 1

  واق  اسا.  انوب شهر دمشق يلومتريك 7، «نبيز دهياهس»، در شهرك ارتگاهيزن يا

« هيا راو»، به ناام  « وئه دمشق» ياز روستاها ي ن شهرك در اصل روستايا (990)تصوير 

ن روستا يا 1ده اس. اد كريخود از آن  ي ايدر فرهنگ اغراف ياقوت حمويبوده اس. كه 

ن نام شاناخته  يز به هميش نيپ يتا چندشد و  ناميده م « قرر اهس.»متأخر به  يها در دوره

باه  ايان منطقاه،    2افته اس. ير ييتغ« نبيز دهياهس»ر، نام آن به ياما در چند دهه اخ  شد  م

باه شامار    هيساور   ارتيا ن قطاب ز يتار  در آن، كه مهم نبيعل. واود آستانه حضرت ز

 ل شده اس. يترد  تيكوچك، به شهرك بزرگ و بااهم يك روستايد، از يآ  م

منسوب  73 ن علاؤمنمريام  ، دختر گرامينب كرريمقدس، به حضرت ز ن آستانيا
                                                 

 .10، ص 2معجم البلدان، ج . 1
ن يز ب ه هم   ين يدوره قاجار يها از سفرنامه يدر برخ يو حت ،افتهيشهرت « هينبيز»به  انيرانين شهرک نزد ايا. 2

 نام ذکر شده است.
است. اين بانوي بزرگوار، در زمان  9، و جد  حضرت رسول خدا3مادر  فاطمه زهرا، . حضرت زينب کبري3

دنيا آمد. پس از بلو ، به ازدواج پسرعموي خود عب داهلل  منوره به  .ق در مدينه  ه 5، در سال 9حيات پيامبر
م شد. ايشان کلثو و ام ، عباس، محمد، عون اکبرهاي علي درآمد و از وي داراي پنج فرزند به نام بن جعفر طيارا

، در رک اب  و محم د  حضور يافت و در آنجا، دو فرزند ايشان، عون 7، کنار برادر خويش امام حسيندر کربال
، ب ه  :بي ت  سراي اهلو ا 7العابدين به شهادت رسيدند. او پس از واقعه عاشورا، به همراه امام زين 7امام
و در مجلس يزيد  در کوفه بازگشت. در مجلس عبيداهلل بن زياد رفت و سپس به مدينه ، و از آنجا به شامکوفه

هاي معروف خود را ايراد نمود. طبرسي در احتجاج روايت ک رده اس ت ک ه ام ام      ، خطبهمشقدر د بن معاويها
  شکر خ دا ت و  »؛ «انت بحمد اهلل عالمة غير معلامة، فهمة غير مفهَّمة»در حق وي فرمود:  7العابدين زين
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آن دفن ما خ و محال وفاات و   يگان، در تاار ساند يعلما و نود تواه داش. كه ياما بااس.  

گفته شده اس.  درباره محل  ق   ه15ا ي 12شان، ياختالف نظر دارند  سال وفات ا حضرت

 وئاه   ،تخ. مصريپا قاهره قول واود دارد كه عرارت اس. از: ز سهيشان نيوفات و دفن ا

نكاه  يباا توااه باه ا     مناوره  نهيمدو  قرار دارد( هينريروزه آستانه زكه ام ي ن ااي)هم دمشق

 يباشاد، بارا    منسوب م ينب كرريبه حضرت ز ز در شهر قاهرهين  ارتگاه بزرگيامروزه ز

  ئور مختصر بررسا  ه، بهيسه نظراين ك از يهربزرگوار،  ين بانويروشن شدن محل دفن ا

 شود   م

، بلكاه سرنوشا.   ينب كرار ي، به محل وفات و دفن ز خيدر تمام مناب  معترر تار

  نشاده اسا.  تنهاا در رسااهه     يا ن اشااره يتار  ، كوچاك نهيشان پس از بازگش. به مديا

پس از بازگش. باه   نبيآن، حضرت زبراساس  رد كهواود دا  اتي، روا«نراتياهز اخرار»

ن رساهه يا 1اف. و به خاك سارده شد يو در همانجا وفات كرد مسافرت  ، به مصرنهيمد

،  ق(  ه277-290) «نسّاابه   دهيا عُرَ»، معاروف باه    نيبن حسان حسا   ي حيمنسوب به 

 اس.  72نياهعابد نيو از نوادگان امام ز يشناس قرن سوم هجر نسب

 از  نامااه زنااان  در زناادگ  اتياااخرااار و روادربردارنااده  ،نراااتيرساااهه اخرااار اهز
                                                                                                                   

 اي هستي که کسي چيزي را به او نفهمان ده اس ت   هميدهانسان عالمي هستي که معلم نداشته، و زن ف .»
 . 21، ص 1االحتجاج، احمد بن علي الطبرسي، ج ر.ک: 

است. در « المصائب ام»هايي که در طول حيات خود ديد، سزاوار لقب  مصيبتفراواني از شدت و  حضرت زينب

حضرت  ،، و به فاصله زماني کمي، از دنيا رفتن مادر خويش9رسول خداخود حضرت  سن کودکي، وفات جد

، و برادر  حضرت امام حس ن  7نمؤمناز شهادت پدر  حضرت اميري، و پس از چند دهه ن3فاطمه زهرا

و تعداد  7نيز با چشمان خود، شهادت امام حسين.ق   ه72ه عاشوراي سال را شاهد بود. در حادث 7مجتبي

که س رهاي ش هداي    را در حالي تا شام . مسير کوفهمشاهده کردم را هاش ديگري از برادران خود و جوانان بني

ها ب ود، ب ه حال ت اس ارت ط ي ک رد و در ط ول اي ن مس ير، ش اهد            وي بر سر نيزه در جلوي چشمان کربال

 بود. :بيت بر اسراي اهل هاي لشکريان يزيد مهاي دردناک و ظل صحنه
 .21 - 27النسابة، حسن محمد قاسم، صص  يدلينبات للعبينب وأخبار الزيدة زيالس. 1

ب ن ام ام   االص غر  ن يب ن حس   االع رج  داهلل ي  بن حس ن ب ن جعف ر ب ن عب     ييحياست:  نيچن ينسب کامل و. 2

 .7نيالعابد نيز
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 ين رسااهه را بارا  يا اسا.  ا باوده   نبين اس. كه نامشان زا، صحابه و تابع:بي. اهل

براسااس   ،يسانده مصار  ي، نو ق(  ه9855 توفااي )م «حسان محماد قاسام   »بار نخستين 

در عمن كتااب   ق   ه9888افته بود، در سال ي از آن كه به گفته خود در حلب يا نسخه

 1منتشر كرد « نبيز »خود 

سندگان معاصر ياز علما و نو ينرات، تعداديدر اخرار اهز ات مواوديبا استناد به روا

اناد، قائال باه     نوشاته  ينب كرار يحضرت ز  ز در زندگانين ي ها از آنها كتاب  كه بعض

 «يخ اعفر نقاد يش»توان به   از امله آنان م ؛اند شده مصر شان در قاهرهيوفات و دفن ا

 2اشاره كرد  « نيد محمد كاظم قزويس»و 

ات يا رش روايواود دارد كه پاذ   نرات، ابهاماتيرساهه اخرار اهزدرباره  ن حال،يبا ا

، در  ز، باا ارائاه شاواهد و قرائنا    يا پژوهشاگران ن   كند  برخ  موااه م  آن را با سخت

باودن آن را    احتمال اعلا   و حت  د نمودهيترد  دهياب آن به عرن اثر و انتسياصاه. ا

و   دهينامه عر  كه به زندگنويسندگان  ن شواهد آن اس. كه ياز امله ا ؛اند مطرح كرده

كاه   ق   ه99شاناس قارن    ، نسب«عامن بن شدقم»اند، از امله  پرداخته يآثار و  معرف

اند  تنها پاس   نرات ذكر نكردهيبه نام اخرار اهز ياثر يو يرسد، برا  م  دهينسرش به عر

سندگان معاصار آن  ينو  برخ  ق،  ه9888ن بار در سال ينخست ين رساهه براياز انتشار ا

. افا ي  گار، ابهاام در چگاونگ   ياند  از امله شواهد د افزوده يفات ويرا به فهرس. تأه

دربااره   ابنده آن بررد وياز   نكه نامي، بدون ااس. كه حسن محمد قاسم يا شدن نسخه
                                                 

يد از جمله س   ؛منتشر شده است اساس کتاب حسن محمد قاسميگر برن رساله چند بار دير، متن ايدر دوره اخ. 1

چاپ ک رده   صورت مستقل در قم به ينجف يمرعش يالعظم اهلل تيبا مقدمه آي، آن را نجف يجواد مرعشمحمد 

باز چ اپ ش ده؛ و    2255    2221، صص 2شماره م،  2111 .ق     ه2220در مجله الموسم، سال است. سپس 

، 2217)س ال  « ميراث حديث ش يعه »در دفتر شانزدهم  اخير نيز به کوشش فارس حسون کريم هاي در سال

 ( منتشر شده است.12، 12صص 
ن ب  ي؛ ز221 - 221، ص ص  ي، جعف ر النق د  7طالب يبن اب ين علير المؤمنيبنت ام نبيدة زياة السير.ک: ح. 2

 .721 - 720، صص ينيد محمد کاظم القزوياللحد، الس يمن المهد ال 7يالکبر
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 1كرده اس. اقدام بدهد، به انتشار آن   حيآن توع يق نگهداريمشخصات و محل دق

ان آن وارد شاده  يا ره اساناد و راو يا نرات، و زنجياخرار اهز يز به محتواين  اشكاوت

، يا  و روا  رساهه، در مناب  رااهسند ان مذكور در يراو  امله آنكه، نام برخاز  ؛اس.

 2امده اس. ين  چ كتابي، بلكه در ه گر از آنان نه تنها در مناب  رااهيد  و نام برخ

  خيمسالّم تاار   يهاا  .يا ن كتااب، باا واقع  يمطاهب مطرح شده در ا  ن برخيهمچن

ات مرباوط باه وفاات حضارت     يا از روا  كياز امله آنكه در  ؛تناقض و تعارض دارد

 :بيا.  دار اهال دوسات   شخصا  ق(،    ه 12توفااي )م بن مخلاد  ، در مصر نبيز

ا به خانه خود برد و شان رياستقرال كرد و ا در مصر ينب كرريشده اس. كه از ز  عرفم

نمااز   يبار اناازه و   ا رف. و مسالمه ياقام. در آنجا از دن  پس از مدت نبيحضرت ز

  حال آنكاه باه گاواه    3، آن حضرت را در همان خانه دفن كرد؛تشيخواند و ئرق وص

 ديا زيو  هيمعاو ياز سو مصر  و واه 7 دشمنان امام علاز  ، مسلمه خيمناب  معترر تار

 4ع. گرف. يب د در مصريزي ي، براهيبود و پس از مرگ معاو

ارتگااه  يوااود دارد كاه اصااه. و اعتراار ز      فراوان  خيگر، شواهد تاريد ياز سو

، « ن ساابق يمحمد حسن»برد    ر سؤال ميرا ز در قاهره ينب كرريب به حضرت زوسمن

ناه  يق در زمين تحقيتر ، كه گسترده«نبيز مرقد »، در اثر خود  پژوهشگر پاكستان

در رد انتسااب    و شاواهد مفصال   لد، دويا يا آ  به شامار ما   نبيمحل دفن حضرت ز

ن مسهله استناد كرده اس. يارائه نموده اس.  او به ا 7 به دختر امام عل ارتگاه قاهرهيز

و حاوادث آن و   خ مصار ي، در تاار  تا قرون متأخر اساالم  از مورخان مصر ياريكه بس
                                                 

 .75 - 72، صص 12، شماره «نباتياعتبار کتاب اخبار الز يبررس»، ياسالم يها شتر، ر.ک: کتابيب يآگاه يبرا. 1

ين، ر.ک: مرقد العقيلة زينب، محمد حس نين الس ابقي،   ؛ و همچن77، ص «بررسي اعتبار کتاب اخبار الزينبات. »2

 .15ص 

 .21و  21صص  النسابة، يدلينبات للعبينب وأخبار الزيدة زيالس. 3

درباره اشکاالت محت وايي و ت اريخي رواي ات     شتريب يآگاه يبرا. 71، ص «بررسي اعتبار کتاب اخبار الزينبات. »4

 .200 - 11 ، صصين السابقينب، محمد حسنيلة زي، ر.ک: مرقد العقکتاب اخبار الزينبات
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كاه وارد   9امرر اساالم ين پاو از صحابه و تابع  داشته  فاتين تأهيرزمن سيا يها ارتگاهيز

ارتگااه  يو ز در مصار  ناب ياند؛ اما به موعور حضاور حضارت ز   اند، نام برده شده مصر

 عامن شاتر آناان،   يكه ب  در حاه ؛اند نكرده يا ن اشارهيتر ن، كوچكين سرزميشان در ايا

از  ،در مصار  7مجترا  د بان اماام حسان    يا سه دختر حسان بان ز  يبه حضور نفاشاره 

در مصار باه شامار     :بيا.  اهل يها ارتگاهين زيتر ، كه از مهمشان در قاهرهيارتگاه ايز

 د ان اد كردهيد، يآ  م

 1ان كرد:ير بيئور خالصه در سه محور ز توان به  را م « سابق» يها استدول

امرر يا ن پا، از صاحابه و تابعا   اسالمنخستين در قرون  از مورخان مصر يتعداد  9

و  باه مصار   ناب ياما به ورود حضرت ز  اند اد كردهي ،اند كه به مصر وارد شده 9اسالم

 اند: اند  از آن امله شان در آنجا سخن نگفتهيوفات و دفن ا

مانهج  »، صااحب كتااب    ق(  ه257 توفااي )م يعرداهرحمان بن عراداهحكم مصار  ا 

 « واهمماهك يواهقر اخرار مصر  اهساهك ف

 « مصر »، صاحب كتاب  ق(  ه850 توفاي)م يوسف كنديمحمد بن ا 

  به گفته  ق(  ه837 توفاي)م ، معروف به ابن زووقيمصر  ثيم هيحسن بن ابراها 

 7نيدختر امام حسا  نهيشد، سك وارد مصر 7 كه از نسل امام عل  ن كسي، نخستيو

 2اس. 

، صااحب   ق(  ه024 توفاي)م  مسرح  عزاهملك محمد بن عرداهلل بن احمد حَرّانا 

  خ مصريكتاب تار

  او معتقاد   ق(  ه571 توفااي )م  سالف   د بن محمد اصافهان حاف  ابوئاهر احما 

 3اند  ا نرفتهياز دن در مصر 7 ك از فرزندان بالفصل امام علي چياس. كه ه
                                                 

 .22 - 11نب، صص يلة زيشتر، ر.ک: مرقد العقيل بيتفص يبرا. 1

 .252الدين بن عثمان، ص  . مرشد الزوار الي قبور االبرار، موفق2

 .21نب، ص يلة زيمرقد العق. 3
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از  ياريشااده و از بساا كااه وارد مصاار از اهااانگردان مشااهور مساالمان يتعااداد  2

به واود قرر اي  ترين اشاره كوچكاند،  اد كردهير در آن يها و قرور اعالم و مشاه ارتگاهيز

 اند از: ن اهانگردان عرارتين ايتر اند  مهم نكرده نبيحضرت ز

   اوشارات اه»، صاحب كتاب  ق(  ه 199 توفاي)م يبكر هرو  بن اب  علا 

 « اراتياهز

 ، صاحب سفرنامه معروف  ق(  ه 190 توفاي)م  اندهس ارير ابنا 

 « معجم اهرلدان»، صاحب اثر معروف  ق(  ه 121 توفاي)م ياقوت حمويا 

 ، صاحب سفرنامه معروف  ق(  ه 771 وفايت)م  ابن بطوئه مغربا 

كشاف اهمماهاك و    »، صاحب كتاب  ق(  ه 378 توفاي)م ين زاهريابن شاها 

 « ان اهطرق واهمساهكيب

هااي   زيارتگااه ا و يا خ، اغرافيتاار زمينه ، در ياز مورخان و مؤهفان مصر ياريبس  8

 ن درين سارزم يا خ اياند كه از امله مناب  مهم تار گذاشته يبه اا از خود  فاتيتأه مصر

 در مصار  ناب يارتگاه حضارت ز يك از آنان به زي چيد  اما هيآ  به شمار م  اسالمدوره 

 اند: اند  از آن امله اشاره نكرده

، صااحب   ق(  ه 058 توفااي )م  شاافع   ابوعرداهلل محمد بن سالمه قضااع   قاعا 

 « نيانس اهزائر»كتاب 

   ق(  ه 177 توفاي)م ير مصرسّيابن ما 

اخراار    فا  اهزاهاره اهنجاوم  »، صاحب كتااب   ق(  ه 740 توفاي)م يبرد يابن تغرا 

 « واهقاهره ملوك مصر

عقاد   اونتصاار  »، صاحب كتااب   ق(  ه 712 توفاي)م يابن دَقماق مصرا 

 « اومصار

اهكواكاب  »، صااحب كتااب    ق(  ه 390 توفااي )م يات انصاريّن ابن زَياهد شمسا 

 ناب يازده زياز  ،ن كتابي  او در اقاهرههاي  زيارتگاهدر ذكر  ،«ب يترت  ف 
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 1نكرده اس.  يا اشاره 7 نب دختر امام علينام برده، اما به ز مدفون در قاهره

و صااحب كتااب    ، ماورخ بازرگ مصار    ق(  ه 305 توفااي )م يزيا ن مقرياهد  تقا 

 ( يزي)معروف به خطط مقر« اهمواع  واوعترار بذكر اهخطط واآلثار»

محاسن   ف اهفضائل اهراهره»، صاحب كتاب  ق(  ه 319 توفاي)م يره مصريابن ظها 

  « مصر

»، صاحب كتااب   ق(  ه 331)زنده در  ين سخاويهدنوراا 

  قاهرههاي  زيارتگاهدر ذكر « اهطالب

ان يا اع  اهضوء اهالم  ف»، صاحب كتاب  ق(  ه 142 توفاي)م ين سخاوياهد شمسا 

 « اهقرن اهتاس 

    ق(  ه 199 توفاي)م  وئيس نياهد االلا 

معاروف باه ابان     يمصار  «ن ابان ناساخ  يمجداهاد »، تنهاا  يان مورخان مصرياز م

، « اهرااا  وثو ااياهدمصراح»، در اثر خود  ق(  ه 344حدود  توفاي)م اهفضالء نيع

قنائر »در « نبيز هدياهس»به نام   ارتگاهيف كرده، از زيتأه قاهرههاي  زيارتگاهكه درباره 

ده اس.  او درباره ، نام بردر قاهره نبيارتگاه حضرت زيز  . كنونيموقع  عني، «اهسرار

د يا خواب دانساته اسا.  با  نيز ش آن را يدايپ يو مرنا ،نداده  حين مزار توعيصاحب ا

 2س. ين 7 نب دختر امام عليز ياهزوما  به معن« نبيز دهياهس»تواه داش. كه عرارت 

 در مصار  7 نب دختر امام عليقرر ز كه به صراح. از  ن كسيرسد نخست  به نظر م

در قرن  ان معروف مصري، از صوف ق(  ه 178 توفاي)م  سخن گفته اس.، عرداهوهاب شعران

در قناائر   نب مادفون يزنقل كرده اس. كه « اهخوّاص  عل»خ خود ياس.  او از ش ق   ه 94

 يبارا  يگار ين نقال قاول، ساند د   ياز ا به اما 3اس.  7 عل امام ، بدون شك دختراهسرار

                                                 
 .21و  21نب، صص يلة زيمرقد العق. 1
 .21، ص . همان2

 .277هاب بن احمد الشعراني، ص . المنن الکبري، عبدالو3
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اس. كه به گفتاه خاود    هيخ صوفي، از مشاخوّاص  خ علياورده اس.  شينسخن ن ياثرات ا

، هوح محفاو  باود! پاس از    يات ويمحل كشف، سواد خواندن و نوشتن نداش. و  شعران

از ن ادعا را يا يشرراو و  ، شرلنج، صرّان وبيل قلي، از قرياز مؤهفان مصر ي، تعداد شعران

موااود در  زيارتگااه  انتساب  شهرتِسرب  ن عامل،يهمده، به باور نگارن 1اند  نقل كردهوي 

 شده اس.  7 نب دختر امام عليحضرت زبه  قنائر اهسرار قاهره

بار فارض    نرات،يرساهه اخرار اهزبراساس  شود كه اگر  ن سؤال مطرح مينجا، ايدر ا

سفر كرده و در آنجا وفاات   به مصر ينب كرريحضرت ز ، دهيعر صح. انتساب آن به

. اشااره  سان  و اهال  عهير مناب  تراام و راال شيدر سابه اين موعور افته باشد، چرا ي

از   ق،  ه بوده، چرا در فاصله قرون اول تاا دهام   شان در قاهرهينشده اس.؟ و اگر قرر ا

 و اهانگردان پنهان مانده اس.؟ يد مورخان مصريد

، همانناد  در  وئاه دمشاق   ناب يه وفات و دفن حضرت زينظرگفتن  اس. درباره 

د ين مسهله نشاده اسا.  شاا   يبه ا يا ، اشاره كهن اسالم  خي، در مناب  تاره قاهرهينظر

، از « اباوبكر موصال  »اشااره كارده،    در شاام  نبيكه به وفات حضرت ز  ن كسينخست

گفته اسا. كاه    «رحمانفتوح اه»اس.  او در كتاب خود  ق   ه 3در قرن  دمشق انيصوف

از  ي درگذشا. و در روساتا   محن. برادر خاود، در  وئاه دمشاق     در پ ينب كرريز

 2به خاك سارده شد  هيبه نام راو تواب  دمشق

نكاه  يبار ا   افته اس. مرنيرواج   ز داستانين شيعهمتأخر دوره  يها كتاب  در برخ

، باه  شاد   قطح نهيكه در مد  در ساه اريبا همسرش عرداهلل بن اعفر ئ نبيحضرت ز

از امالك همسرش در   نيا رف. و در زمين هجرت، از دنيا  مهاارت كرد و در ئ شام

امده و بادون  يو معترر ن  خين داستان در مناب  تاريا 3به خاك سارده شد  هيراو يروستا
                                                 

 .77نب، ص يلة زير.ک: مرقد العق. 1
 .277، ص همانر.ک: . 2
عة، يان الش  يوخود، آن را رد کرده است. ر.ک: اع ،ن داستان را نقلياز ا يت مفصليروا ،نيد محسن اميمرحوم س. 3

 .222و  220، صص 7ج 
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ز آن ين يخ اعفر نقديو ش نيد محسن امياز علما از امله س  اس.  برخسند و مدرك 

 1اند  را رد كرده

ناب دختار   يبه مدفن ز يكه از قرن دهم هجر ارتگاه قاهرهين حال، برخالف زيبا ا

، از يمختلف از قرن ششم و هفتم هجار   خيافته اس.، مناب  تاريشهرت  7 امام عل

، ياقوت حماو يا ، معجام اهرلادان   يت هارو ا، اوشاار عسااكر  خ دمشاق ابان  يامله تاار 

از ن مناب ، يدر ااهرته اند   اشاره كرده ارتگاه شاميبه ز ،و ابن بطوئه ارير ابن يها سفرنامه

 اد شده اس. ي مكلثو عنوان قرر امزيارتگاه، با ن يا

 هيراو يدر روستا مكلثو به مسجد ام  ق،  ه  1در قرن  ، مورخ بزرگ دمشقن عساكراب

 اشاره كرده و درباره آن نوشته اس.:

دختررر  مکلثررو ن اميررجرراد شررده اسررت. ا يا مکلثررو ، بررر ]قبررر[ ام هيررمسررجد راو

 9امبرير ات پير را او در زمران ح يز ست؛يبوده، ن که همسر عثمان 9خدا رسول

 [7]از فاطمره زهررا   [7]يدخترر علر   ومکلث دفن شد. ام نهيدرگذشت و در مد

ک ير در  د بن عمرر يرا او و فرزندش زيز ست؛يدرآمد، ن ز، که به ازدواج عمرين

 ين مزار[ زنر ير ادفن شدند. بلکه ]مدفون د عيا رفتند و در بقينه از دنيروز در مد

ن ير ست. ايده شده اما نسب آن شناخته شده نين نام، نامياست که به ا بيت اهل از

 3ساخته است. حلب ياز اهال 2يقرقوب يمسجد را مرد

عناوان  زيارتگاه، با ن يبه ا  د حلراو ابن شدّ ياقوت حموي، يبكر هرو  بن اب  عل

 ف كرده اس.:ين توصيآن را چن نيز ارير ابن 4اند  اشاره كرده« مكلثو قرر ام»

  2طالب يبن اب يم دختر علکلثو ، مشهد ام)رضي اهلل عرنهم( بيت اهل يها ارتگاهياز ز
                                                 

، 7طال ب  يب ن اب    ين عل  يالم ؤمن يرنب بن ت ام يدة زياة السي؛ ح222و  220، صص 7عة، ج يان الشير.ک: اع. 1
 .221ص

 .272، ص 2واسط، بصره و اهواز بوده است. ر.ک: معجم البلدان، ج  يان شهرهايم ييروستا . قرقوب نام2
 .201، ص 1نة دمشق، ج يخ مديتار. 3
ذک ر ام راء الش ام     يرة ف  ي  ؛ االع الق الخط 10، ص 2؛ معج م البل دان، ج   21ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 4

 .211و  222 ص، ص1رة، ج يوالجز
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اسرت کره    يا هير کن مکلثرو  شرود. ام  يز گفتره مر  ير ن ينرب صرغر  ياست که به او ز

ارتگاه متبررک  ي، بر او گذاشت. زمکلثو تشابه او با دخترش امسبب  ، به9امبريپ

اسرت.   هيک فرسخ، به نام راوي [ به فاصلهشهر ]دمشقدر جنوب  يياو در روستا

 ياوقراف  يوجرود دارد و دارا  ييهرا  رون آن خانهيو ب ،بزر  يمسجد ،قبر يرو

 1شناسند. يم مکلثو ن مناطق، آن را به نام قبر بانو اميا ياست و اهال

اسا.  وي چناين    اريار  ابان ف يز مشابه توصيارتگاه نين زياز ا ف ابن بطوئهيتوص

 نويسد: م 

م دختر کلثو ارتگاه اميک فرسخ، زي[ به فاصله در جنوب شهر ]دمشق ييدر روستا

 9امبرير اسرت و پ  نبيند نامش زياست. گو [3]از فاطمه[ 7]طالب يبن اب يعل

را برر   مکلثرو  ه امير ، کن9دختر رسول خردا  ،مثوکل اش ام شباهت او با خالهسبب به 

وجرود دارد و   ييها و اطراف آن خانه ،بزر  يمسجد ،قبر ينهاده است. رو يو

 2نامند. يم مثوکل آن را قبر بانو ام است و اهل دمشق ياوقاف يدارا

. يا ن اقوال اهميكند و بلكه از ا  د مييآنچه اقوال مورخان و اهانگردان فوق را تأ

قرر اس. كه در آن، ناام و نساب صااحب     بر  نوشته كهن ز دارد، واود سنگين يشتريب

ر قرار  يا ان تعميا ، در اريرگا ين سنگ قرر، به همراه سانگ د يشده اس.  ا  مزار معرف

، اهدوهه نيخان ام  رزا عليبه دس. آمده اس. و خوشرختانه م ق   ه9897ف در سال يشر

ر، و با اساتناد  ين تصويابراساس  3از آن را در سفرنامه خود منتشر كرده اس.  يريتصو
                                                 

 .121ر، ص يرحلة ابن جب. 1

 .75رحلة ابن بطوطة، ص . 2
مش رف   به زيارت زينبيه در شام 2227صبح پنجشنبه چهارم ربيع االول »در ذيل اين تصوير نوشته است:  الدوله . امين3

شدم. کليددار بقعه متبرکه گفت زماني که در ضريح و صندوق مبارک مشغول تعمير شديم، دو قطعه سنگ از خاک 

اي م. ص ورت آن را در    فرستاده شده است، و اين را در ضريح نگه داشته مقبره به دست آمد. يکي از آنها به شهر شام

، الدول ه  فرستاده بودند ک ه ام ين   نوشته دوم را به حرم حضرت رقيه ، سنگزينبيهمتوليان «. بقعه شريفه نقش کردم

تصوير آن را نيز ضميمه سفرنامه خود کرده است. اما به نوشته مصحح کتاب، متأسفانه اي ن تص وير ام روز ض ميمه     

 .227و  222الدوله، صص  د شده است. ر.ک: سفرنامه اميننسخه خطي سفرنامه نيست و مفقو
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 ق   ها ششام  يا آن را از قرن پنجم  توان قدم.  ره و نور خط آن، ميكت يبه شكل ظاهر

بن  ع ابنت  کص کماملبناة بأم ین  الصغريهذا قرب ز»ن اس.: يره چنيبرآورد كرد  متن كامل كت

ه ياهلل عصصصی  يني حممد خاام النبنيد املرسصيبنت سا نيدة نسا  العامليامسا فاّمة البتکل س ّال  اي

 1 «وسصم

فرزنادان اماام     ان اساام يا در ب ديا خ مفيسه با عرارت شيقرر، قابل مقا يعرارت رو

نة  يوز ینة  البةربيوز نيواحلسة سةناحل»اد كرده اسا.:  ين ياس. كه آنها را چن 7 عل

خةاام   حممةدنيد املرسةصي بنةت سةنينسا  العةامل دةي، امسم فاّمة البتکل سمکص کاملبنماة ام ىالصغر

 2 «ه وآلهياهلل عصصصی  ينيالنب

دهناده   قرر، و اقوال مورخان و اهانگردان كه بدان اشااره شاد، نشاان    يره رويمتن كت

از   رو، برخا  نيااس.  از، در گذشته بوده مكلثو امبه  ا، مكنّينب صغرين قرر به زيانتساب ا

 مكلثاو  ا امي ينب صغرين آستانه را به زي، انتساب انيد محسن امينظران، از امله س صاحب

 3اند  ح دادهي، تراينب كرريرت زو خواهر حض 3از فائمه زهرا 7 دختر امام عل

اقاوال و    خي، در مناب  تاار مكلثو خ وفات حضرت اميهمسر، فرزندان و تار هدربار

 كاه  يا گوناه  گر تنااقض دارد؛ باه  يكاد يكه به شدت با اس. نقل شده  يات متعدديروا

باه ناام    يصااحب فرزناد   يو از و ،درآمده شان به ازدواج عمريا اقوال،  برخبراساس 

شاان تاا زماان    يا ،گار ياقاوال د براساس    اماا رفته اس.يشده و در همان زمان از دن ديز

                                                 
، اس ت. م ادر او فاطم ه بت ول     طال ب  دختر علي بن ابي کلثوم . ترجمه فارسي: اينجا قبر زينب صغري ملّقب به ام1

 بر او، است. رسوالن، محمد خاتم پيامبران، درود و سالم خداوندسرور زنان جهان، دختر مهتر 
ده ي  . ب ه عق 252، ص 2(، ج دي  خ مفيالعباد، محمد بن محمد ب ن نعم ان )ش     يمعرفة حجج اهلل عل ياالرشاد ف. 2

ان م زار، در  ي  ن احتمال داد که بانتوا يد، ميخ مفيقبر و عبارت ش ين نوشته رويسه بينگارنده، با توجه به مقا

 يب ان  ،شود که ابن عساکر يت مين احتمال آنجا تقوياند. ا د را در نظر داشتهيخ مفيبه، عبارت شيه متن کتيته

ن مناطق در آن دوره، از مناطق يا دانسته و حلب ياز اهال ،(عراقجنوب )در  يبا اصالت قرقوب يمسجد را مرد

 يصل»ن داشته، عبارت يي که حّجار مذهب تسند از آنجايه، و شايتق يد از رويبوده است. اما شا انيعينفوذ ش

 داده است.« ه وسّلمياهلل عل يصل»خود را به عبارت  يجا ،«ه وآلهياهلل عل

 .227و  227، صص 7عة، ج يان الشياع. 3
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  خيشاواهد تاار    برخا  ل،باه هار حاا    1ز زناده باوده اسا.    ين نبيش زروفات خواه

باوده، و  زناده   7ني، تا زمان شهادت امام حسمكلثو ه حضرت امدهنده آن اس. ك نشان

 يرگاذار يو حوادث پس از آن حضاور فعاال و تأث   ، در كربالينب كرريكنار حضرت ز

پس از  ،را در كوفه يمنسوب به و يا ، خطره ق(  ه234 توفاي)م فوريداشته اس.  ابن ئ

نقال   «د بان ئااووس  يس»كه  نبيكه با خطره حضرت ز 2نقل كرده اس. ،واقعه عاشورا

 يرابا  يگار ي، خاود خطراه د  بان ئااووس   ديكرده اس.، اختالف دارد  عمن آنكه سا 

 3. كرده اس. يروا در كوفه مكلثو ام

كه به وفات   نمود  تنها كس  توان اظهار نظر قطع  ، نممكلثو زمان وفات ام هدربار

اس. كاه در عراارت     ق(  ه113)زنده در  ين ئررياشاره كرده، عماداهد در شام مكلثو ام

 در دمشاق  ،7نيخواهر امام حس ،مكلثو . آمد كه اميروا»نوشته اس.:  يار مختصريبس

 4« شد امتوف

، مدفن شام هينريآن اس. كه آستانه ز انيعيان شيمدر مشهور نقل ، امروزه هرحال به

ن مساهله را  يا ر ايا در چند قرن اخ عهيش ياز علما يارياس. و بس ينب كرريحضرت ز

به واود آمده اس.   ق   ه  3، از قرن ينب كرريه زن بارگاه بيانتساب اگويا  5اند  رفتهيپذ

 دختار اماام   ،يناب كرار  ير زيا از صاحب مزار با تعر  ق،  ه713خ يبه تار يا نامه در وقف

 6اد شده اس. ي 7 عل
                                                 

، و اقوال متعدد درباره زمان وفات ايشان، ر.ک: ظالمة ام م با عمرکلثو ي آگاهي بيشتر درباره موضوع ازدواج ام. برا1

 کلثوم، السيد جعفر مرتضي العاملي.
 . 15 - 12فور(، صص يطاهر )ابن ط يبالغات النساء، احمد بن اب. 2
 .75و  71، 72د بن طاووس(، صص ي)س يحّل يحسن يبن موس ين عليالد يالطفوف، رض يقتل ياللهوف ف. 3
 .201(، ص ين طبري)عمادالد ي، حسن بن علييکامل بها. 4
 3ينب کب ر يزدمشق را محل دفن حضرت  هينبيکه آستانه ز عهيش ياز علما ي، فهرستين سابقيمحمد حسن. 5

 .125 - 212نب، صص يلة زيکرده است. ر.ک: مرقد العق ي، گردآوراند دانسته
ان آس تانه  ي  ده است، ن زد متول يز رسين دمشق يد دادگاه شرعييبه تأ.ق   ه2020نامه، که در سال  ن وقفياصل ا. 6

نق ل   د عب دالرزاق مق ّرم  يس سينو از دست ين سابقيشود و متن کامل آن را محمد حسن يم ينگهدار هينبيز
 .250 - 225نب، صص يلة زيکرده است. ر.ک: مرقد العق
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(، و قااهره  )دمشقارتگاه يزدو اين انتساب  يبرا  كاف  خيشواهد تارنرود با تواه به 

در اناد كاه ممكان اسا. ايشاان       گفتهنظران  پژوهشگران و صاحب  برخ ،ينب كرريبه ز

 يدييا تأنياز،    خي؛ گرچه منااب  تاار  از دنيا رفته و در همانجا دفن شده باشد منوره هنيمد

ه اسا.،  يا ن نظريا ، كه از امله قائالن به انيد محسن اميمرحوم س 1 نداردن قول يابراي 

را يز ؛ره باشدمنوّ نهيد قرر او در مديبا»نوشته اس.:  ينب كرريدرباره محل دفن حضرت ز

 2 «نه، از آن خارج شده باشديمد ثاب. نشده اس. كه او بعد از بازگش. به

ناب  يرا باه ز  دمشاق  هينرياحتمال انتساب آستانه زرنده با استناد به آنچه گذش.، نگا

ر احتماوت ي، بر سا3فائمه زهراحضرت از  7 ، دختر دوم امام علمكلثو ا امي يصغر

ناه،  ين زميا در ا ي و نهاا   ن حال معتقد اس. كه اظهار نظار قطعا  يبا ا دهد   ح ميترا

 اس.  يدياد  خيتار يها  افتن آگاهيازمند ين

)قرن  يد كه در زمان ونقل ش تر از ابن عساكر شيارتگاه، پيز يخچه بنايتاردرباره 

 3ساخته باود   حلب  از اهاه  كيقرر واود داشته كه آن را در مكان  ي، مسجد ق(  ه 1

ز باه وااود   يا ن و ابان بطوئاه   اريار  ابندرباره آن ذكر نشده اس.   يگريات دياما ازئ

  4اند  اشاره كردهائراف آن  يها مزار و خانه يبرا  اوقاف

و ااد   دمشاق  ب ساداتي، نق« نيحس يموسون بن يد حسيس»  ق،  ه713در سال 

كاه   ي ها و باغها  زمينو همه كرد  ي، ساختمان مزار را بازسازدر شام  مرتض سادات آل

ن موعاور نوشا. كاه    يا ا يبرا يا نامه . خود داش.، وقف آن نمود  او وقفيدر ماهك

نامه، از صاحب مازار باا ناام     ن وقفيآن را امضا كردند  در ا ان دمشقيهف. تن از قاع

 5اد شده اس. ي« ينب كرريز»
                                                 

 .72و  71، صص «دوباره ي، کنکاش3نبيمرقد حضرت ز». 1
 .220، ص 7عة، ج يان الشياع. 2
 .201، ص 1نة دمشق، ج يخ مديتار. 3
 .75؛ رحلة ابن بطوطة، ص 121ر، ص يرحلة ابن جب. 4
 .227نب، ص يلة زيمرقد العق. 5
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كرد و داخال آن   ي، بنا را بازسازدمشق  ، واهاسعد پاشا اهعظم  ق،  ه9915در سال 

وارها و سقف آساتانه  يد «كيب  مصطف» ،يو يعموهمچنين پسرجاد كرد  يا ي ها بخش

 1ن نمود ييرا تز

ان آن قارار  يا م ،ناب يبود كاه قرار حضارت ز     گل  اتاق ،ارتگاه در گذشتهيز يبنا

  ميقد يآستانه، بنا  ان فعلي، اد متوه« مرتض  د موسيس»  ق،  ه9251اش.  در سال د

آن  يوارهايو عرض د ارتفار متر، و 21ابعاد به   مربع ،بنانماي كل  اين را توسعه داد  

 2استوار بود   ئاقچهارك ي يبنا رو يمتر بود  گنرد آار 5/9و  1 بيبه ترت

  خ.  متاوه يم، سقف حرم به عل. باران فراوان فرو ر9374/  ق   ه9237 در سال

و گنراد را باا صافحات     ،سقف بنا را با سافال  ،« م مرتضيد سليس»وق. آستانه، به نام 

 (995)تصوير  3د يپوشان  سرب

ارتگاه حضرت ياز ز  اوانفر يها  ، آگاهحج دوره قااار يها از سفرنامه يدر تعداد

  ه9822، كه حدود ساال  «فير وظايرزا داوود وزيم»د  يآ  در آن دوره به دس. م نبيز

ده اسا.  در آن زمان ارائه كر هينريآستانه ز ياز بنا  ف مفصليشده، توص وارد دمشق ق 

 گردد:  از آن نقل م ي ها كه بخش

واقرع اسرت، و برا     شرام  ياست کره در دو فرسرخ   3نبيبقعه مطهره ز ،يگريد

م راه است و تمام راه باغات اسرت، کره اغلرب اشرجار     يک ساعت و نيدرشکه 

کره   ،زراعت هرم هسرت   ،هينبيک زير است. نزديتون و گردو و زردآلو و انجيز

ب دو سرنگ آب دارد.  ير قر ؛قنرات اسرت   ،هينبيخود ز .اند ان اشجار کاشتهيمدر 

دارد.  شرهر شرام   يها قشنگ و بزر  به وضع حمام يبزر  است، حمام يده

ک طررف صرحن کوچرک    ير کنرار راه اول ده واقرع اسرت. در    در بقعه مطهرره  

                                                 
 .271الحاّلق، ص  يرية، احمد البديوميحوادث دمشق ال. 1
 . 227، ص 15 ي،  ، محمدرضا مرتض«ها السالمينب عليدة زيمقام الس يخ البناء فيتار»الموسم، . 2
 .222، ص «ها السالمينب عليدة زيمقام الس يالبناء ف خيتار». 3
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 .يانند دارد، و حو  آب جارم اتي، حيمختصر

گرر  يترا سرتون د   يمربع، چهار ستون در چهار سرتون، هرر سرتون    ،اما بقعه مطهره

ه از سنگ و گچ يوسط شبستان، چهار پادر  ها از سنگ است. هفت ذرع، ستون

سربز دارد و   يآن، گنبد از کاشر  ين مرتفع است، باالياند و دو پله از زم گذارده

ح مطهرر  يضر ،هين چهار پايوسط ا. اند ن مطال کردهيهنه را شبکه آين چهار پايا

 هار دهنه طول و سه دهنه عر  دارد.چ ؛واقع شده يره است که طوالنآن مخدّ

پروش   و صرندوق  قح هم شبکه آهرن مطرال، صرندو   يک ذرع ضريدر هر دهنه، 

صندوق، دو جار سه شاخه بلرور، دو جفرت اللره     ي، رويدوز اه مفتوليس مخمل

وار نصرب کررده   ير خوب هرم برر د   يزيتبر يها چهي، قالي. فرش قاله بلور بوديپا

هرا   از آن يکر يانرد، و در   ق خروب نوشرته  يارت به خط نستعليز يها لوحه .بودند

ارت ير ، نوشرته بودنرد. ز  «ريوم الغرد ير » ي، نص بره فر  «حسن ابنةا يک يالسالم عل»

 :يحجازدربِ  ياالاند به خط ثلث به سنگ ب جلو در نوشتهدر  ،وارث هم بود

 بنةةةةت حيةةةةدر زينةةةة 

 

 معةةدن اجلةةکد واهلةةدا

 هةةةةذه بةةةةاب حطةةةةة 

 

فادخصکا الباب سةعدا
1
 

ت ير حکا اتير ن صحن حيخوب و همچن يليخ يها تمام فرش شبستان از سنگ 

 يان شبستان در طررف براال  يمدر هم که دو پله گود است،  ياست. ... آب جار

 يتر يت زيچراغ بود، و دوازده شاخه و پانزده ب بقعه هم دو چهلان يسر دارد، و م

 2اند. ختهيآو يو نفت

آستانه را كاه در     رب ي، ورودچند تن از سادات آل نظام شام  ق،  ه9850در سال 

بازرگ از سانگ بازاها.،     يها آن را با قاهب يبنا كردند و نما ،واق  اس.  ابان اصليخ

ان، يا خ و نام بانيو تار ،مانده  ن شكل باقيكنون به همتا ين ورودي  انمودند يكار گسن

                                                 
)دروازه آمرز ( اس ت. پ س   « باب حّطه»، معدن بخشش و هدايت است. اين دختر حيدر . ترجمه دوبيتي: زينب1

 کنان از اين در وارد شويد. سجده

 .211و  211ف(، صص ير وظاي)وز ينيحس ينقيف، داوود بن علير وظايرزا داوود وزيسفرنامه م. 2
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 آن، ثر. شده اس.  يباو،  سنگ يا رهيدر كت

از بزرگاان و تاااران را    يا تاه يكم ،نيد محسان اما  يمرحوم س  ق،  ه9874در سال 

مهنادس  » 1كنند  يآور ام   ماه يها كمك ،ارتگاهيز يتوسعه بنا يل دادند تا برايتشك

ن منظاور  يا ا يحرم، بارا  يته نظارت بر بازسازيكم ي، از اعضا« د محمدرعا مرتضيس

 2، مرحله به مرحله اارا گردد  كرد تا با فراهم شدن امكانات ماه  ئراح يمعمارنقشه 

، مرحله « بهرهان يحاج مهد» ، رانياتاار   رانيبا كمك و پشت  ق،  ه9870در سال 

آ ااز شاده    ق  ه9874آن، كه از سال   كنوننقشه  ياارا  عني ،اول ئرح توسعه آستانه

 « نجفا   عقاوب ي  محمد علا »  ب عراقيشاعر و خط (997)تصوير  د يان رسيبود، به پا

 د:يخ آن را به نظم كشيه تارر مادّيات زيدر اب ، ق(  ه9835 توفاي)م

 يف اشةةييد قةةرب املسةةدي ىسةةع

 

 

 بأسةةتار اجلرالةةة قةةد سعةة 

ةن قةد يضم کريمة احلسةنني   م 

 

 ربةغد  يف  دها االم ال اض

 فةةةاز عبةةةد عقيصةةةة آل بيةةةت 

 

ب ةةة  يف والهةةةم او اقةةةرم  اکسم

 لزائةةةره وأر  یرةفقةةة  بشةةة 

 

«اشيد مرقةد احلةکرا  زينة »
3
 

  =[9870] 

« ب بناك يا حر»و مؤسس بانك   ، تاار پاكستان«بيحر  محمدعل»  ق،  ه9874در سال 

 هادا نماود   قرر، باه آساتانه ا   يروصب ن ين براتُ دوازدهبه وزن  يا نقره  حيپاكستان، عر

رو  از ايان   عااز بودند ششكان از درمانزكه پداش. فلج  يفرزنداو اند  گفته (993)تصوير 

و پاس از  اسا.  شان توسل يآمد و به ا نبيارت حرم حضرت زيبه ز ق   ه9874در سال 
                                                 

 .227، ص «ها السالمينب عليدة زيمقام الس يخ البناء فيتار»؛ 117. مرقد العقيلة زينب، ص 1

 .222، ص «ها السالمينب عليدة زيمقام الس يخ البناء فيتار». 2
اي شکوه پوشيده شده ه . ترجمه ابيات: مهدي در بناي قبري تال  کرد، که با پرده121. مرقد العقيلة زينب، ص 3

بيت اس ت.   شود. او عقيله اهل ها زده مي است. اين قبر خواهر حسنين را دربرگرفته که در بزرگواري به او مثال

اي که به واليت ايشان متوسل شود يا تقرب جويد، رستگار است. پس زائر او را بشارت بده و در تاريخ آن  بنده

 «.ساخته شد مرقد زينب حوراء»بگو: 
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ن يا ا ،نيهما  يباود  بارا   افتاه ي، با فرزند ساهم خود موااه شد كه شفا بازگش. به پاكستان

برگازار    ، اشن باشاكوه حيدر روز نصب عر  كرداهدا  نبيح را به حرم حضرت زيعر

خ يشا »  افتناد يحضور  در دمشق  اسالم يكشورها يه و سفرايشد كه در آن مقامات بلندپا

 خ آن را سرود:يه تارر مادّي. زي، در دو ب اقب عري، شاعر و خط« نجف يباز  عل

 هةةذا  يةةز زينةة  قةةف عنةةده

 

 واسةةةةتغهر اهلل لبةةةة  مةةةةذن 

ًا وأمةةرا  السةةام یاةةر   املةةرا ّةةرم

 

«وقکفةةًا يف  يةةز زينةة »ارم  
1
  

  =[1123] 

  سا ينف يكار تمخا  صندوقچه چوب ، رانياز تااران ا  گروه  ق،  ه9878در سال 

ساخته دس. هنرمناد   ،ن صندوقچهيبه حرم اهدا نمودند  ا ،فينصب بر قرر شر يرا برا

  ه بودماه زمان صرف كرد س ساخ. آن  يبود كه برا «  خاتمياستاد محمد صن»،  رانيا

د كه در آن در صحن آستانه برگزار ش  اشن باشكوه ،در روز نصب آن( 991)تصوير 

 ، حضاور داشاتند    ي، عاهم بازرگ تشا  «نياهد ن شرفيعرداهحس»همچون  ي ها .يشخص

،  كرد  شاعر عراق يبردار صندوقچه را پرده هير وق. سوري، نخس. وز« اهعسل يصرر»

 خ آن را سرود:يه تارر مادّيات زيز در ابين « ن حليد محمد بن حسيس»

 قةةد بةةد  صةةندوق زينةة 

 

 لصهةةةةةن فيةةةةةه عرائةةةةةم

 صةةنعته ايةةدي امللصصةةني 

 

 فحةةةةةار فيةةةةةه العةةةةةامل

 ل امرةةةا ىحيةةةث احتةةةک 

 

«راق اخلةةةةاام»ارخةةةةت 
2
  

  =[1121] 

                                                 
است. کن ار  بايس ت و ب راي هم ه گناهک اران       . ترجمه دوبيتي: اين ضريح زينب120. مرقد العقيلة زينب، ص 1

ايس تادن در زيارتگ اه   »بين ي، در ت اريخ آن بگ و:     درخواست آمرز  نما. همه مردم و فرشتگان آسمان را م ي 

 «.زينب
از هنر در آن وج ود دارد.   ييها ان شد؛ نشانهينما نبيات: صندوق قبر زي. ترجمه اب122مرقد العقيلة زينب، ص . 2

ن صندوق[ بدن مطهر  را در بر گرفته، ياند. ]ا زده ان از آن شگفتيآن را ساخته، و جهان يبا اخالص يها دست

 «.ديخاتم درخش»خ آن گفتم: يدر تار
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ن يا خ سااخ. ا يتاار ماادّه   زيا ن )ماتخلّر باه سانا(    ي ن هماياهد ا مرحوم االليگو

 ده اس.:ير به نظم كشي. زيصندوقچه را در دو ب

 ز دُرج عصمت حق گووهري بُوودز زينو    

 

 سوا بُووزد عيوو     که پيش درگه او جبهوه 

 نوشت به تاريخ صون  صوندو ش  « سنا» 

 

  1«نهفته سرّ الهوي بوود در ايون صوندو     »

  =[2393] 

كاه سااخته دسا.     يناكاار يد ئالكوب و مياد يا ح نقرهيعر  ق،  ه9092در سال 

ساابق   يا ح نقاره ي، با عار «دين مؤيخ محمد حسيش»بود، به كوشش   هنرمندان اصفهان

 (924)تصوير  د يف نصب گرديقرر شر يو رو ،ضيتعو

م يبه آساتانه تقاد  درِ ئالكوب حرم را   رانياز تااران ا  امع  ق،  ه9834در سال 

ز در ين يگريد يناكاريئالكوب و م يها در 2نصب شد حرم    رب يورود درِ كهكردند 

 حرم نصب شد  يها ير وروديمختلف در سا  زمان يها فاصله

ن رامويپ  متر اس. كه حرم و صحن اصل 914×  954آستانه، به ابعاد  يمساح. بنا

 يورود 0 يصاحن دارا  (991)تصاوير   گرفته اسا.  متر را دربر 14×  14، مساح. آن

   ربا  ياسا.  ورود واقا  شاده   ك از اعالر چهارگانه آن يان هريمباشد كه  م   اصل

سااهن   ،راهارو   متصال اسا. كاه در عال  شاماه       ابان اصال يبه خ ي حرم، با راهرو

  ن عامليد محسن اميس عالمهمرحوم  قرر يحاو  اتاق ،آن  فات و در عل  انوبيتشر

 خورد   به چشم م ،شام عهيش ياز علما ، وسف مكين يد حسيو س

  اسا. پوشايده شاده   اه ياز سنگ مرمر سا  كف آنباشد و  م متر  95 ،عرض صحن

ئاقگاان   99ها شاامل   رواق يمتر قرار دارد  نما 0به عرض  ي ها ، رواقصحنگرداگرد 

هاا   ح ئاقگاان تار اسا.  ساط    بازرگ   انيا در هر عل  اس. كه دهانه ئاقگاان م  يآار

 يهاا  اس.  داخل رواق يسراسر  ره قرآنيو كت  مينقوش اسل يشده و دارا يكار  كاش

                                                 
 .11، ص يسردرود ي، محمد صحتقدمش يمايس. 1

 .122. مرقد العقيلة زينب، ص 2
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 ي، نماا دمشاق   خيتاار  يهاا  ر از خاناه ياتاق واود دارد كه به تأث هفتادصحن، ائراف 

 رنگ اس.  اهيس  بازاهت يها از سنگ  پوشش يآن دارا  خارا

ان صحن قرار يمبه ئور كامل، متر اس. و  23×  23به ابعاد   حرم، مربعنماي كل  

 99آن شاامل   يمتر وااود دارد كاه نماا    0به عرض  ي ها ز رواقيدارد  گرداگرد حرم ن

و   داخلا  يتار اسا. و نماهاا    بزرگ  انيم ئاقگان در هر عل  اس. كه دهانه ئاقگان

 ي، مقابال ورود ديگر يك وروديشده اس.  در هر عل  حرم،  يكار  آن كاش  خارا

 صحن واود دارد 

 3و به  ،آ از  خارا يوارهايمتر در نقطه د 1از  يا صورت پله ارتفار سقف حرم به

رتفاار ساقف،   ش اياباد  در نقااط افازا   ي  ش ما يكناار گنراد افازا    ،متار  94متر و ساس 

 ،حرم يها ه شده اس.  ازارهياز حرم تعرين نور مورد نيان هوا و تأميار يبرا ي ها پنجره

وارهاا و ساقف آن از داخال    يد  فوقاان  يهاا  و بخشده، يرنگ پوشديبا سنگ مرمر سف

 شده اس.  يكار نهيآ

متار و   94به قطار   يقرر، گنرد يد قرار دارد  رويح اديداخل عر و ان حرميم ،قرر

استوار شده،  يكار  متر از كف حرم واود دارد كه بر هش. ستون مرب  كاش 24رتفار ا

اسا.    يسراسار   ره قرآنا يك كتيكوچك و  يها پنجره يحاو ،مدوّر گنرد گردناس.  

  صافحات مسا  از آن   و ساطح خاارا  باشاد   ما   يكاار   كاشا  ،گنراد   سطح داخلا 

م ااارا شاده    9112 ا ق    ه9098گنراد در   يده اس.  ئالكاار يشده، پوش يئالكار آب

 اس. 

متار وااود    5/2صحن، دو مناره مرتف  به قطار    و  رب  ه انوب شرقيدر دو زاو

شاده اسا.     يزيا ر  متر پ 25به عمق و  ،ساخته م با بتن مسلح 9134د كه در سال دار

هاا    ن كاشا يا شده اس. كاه ا  يكار  . و بدنه آن كاشيپوشش گران يها دارا ه منارهيپا

 اس.   اهلل اهحسن و اسماء  قرآن يها رهيو كت  اهيو گ  مياسل نقوش يحاو

واود دارد كه به   ا انوب   شماهاه. در   اط نسرتا  ئووني، ح شرق صحن اصل
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 ي ها متشكل از ئاقگان ي ها رواق ين صحن دارايمتصل اس.  ا يگريصحن كوچك د

باراي    عيآن، نمازخانه وس  اس.  در عل  انوبشده  يكار  آن كاش ياس. كه نماها

، «يد احماد فهار  يسا »مرحاوم  امعه و اماع. واود دارد كه با تالش  ياقامه نمازها

 ساخته شده اس.  هيدر سور = نينده امام خمينما

د كااه ساااخ. آن از واااود دار يگااريد ديااآسااتانه، صااحن اد  در عاال  شااماه

ائاراف  ده اس.  يرس يبردار م به بهره 2441م آ از شده و در سال  2445 ا ق    ه9021

  رنگ و كاشا ديساف  يهاا  آن با سانگ  يواود دارد كه نماها ي ها ز رواقين صحن نيا

 ده شده اس. يپوش

 «اّيداَر»در شهر  7يدختر امام عل نهيارتگاه سکي. ز2

لومتر يك 94و در فاصله كمتر از  ، انوب شهر دمشقايّارتگاه در مركز شهر دارَين زيا

ن يا باشاد  ا   منسوب ما  نهيبه نام سك 7 از دختران امام عل  كياز آن واق  اس. و به 

را كتب انسااب  يز ؛بود يا . ناشناختهيارتگاه، شخصين زيافتن ايش از شهرت يتا پبانو 

ذكار   7 را در شامار فرزنادان اماام علا     نهيبه نام ساك  ي، دختر:نامه ائمه  و زندگ

برده نشده اس.  تنها در  ياز و  ز نامين عهيش  و رااه  خيشتر مناب  تاريو در ب ،نكرده

خاورد كاه     ن بانو به چشم ميگر، نام اي. دي.، و در متن دو روايك روايسلسله سند 

 را ثاب. كرد  يو  خي. تاري.، شخصين سه روايد بتوان با استناد به ايشا

اسا.، در كتااب   در سلسله ساند آن آماده    7 دختر امام عل نهيكه نام سك  تيروا

 «اونوار بحار»ن منر ، در يبه نقل از همكه واود دارد  «يئرر»منسوب به  «دوئل اومامه»

 1ن اس.:ي. و سند آن چنين روايز آمده اس.  اين «عهيمستدرك وسائل اهش»و 

 بةن صعصةعة، عةن يربةن حممةد العسةب ، عن عة يم القمي بن ابراهنيعن احلس

                                                 
؛ مستدرک الوس ائل، مي رزا   221، ص 71؛ بحاراالنوار، ج 51ي، ص ر بن رستم طبريدالئل االمامة، محمد بن جر. 1

 .27، ص 1حسين النوري، ج 
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د يه، عن عمه زي، عن ابه، عن لده لعهر بن حممدي، عن ابمکسید بن ي، عن زةينال

، قةال: قةال ، عةن عة ه السةراميعص ع  يابنت ن يوز ةنيه، عن سبي، عن اببن ع ا

 .ضنها  ال ية، وإن بنا  االنبيصکرة انس ة يفيخصقت حکر : إن فاّمةرسکل اهلل

د برن  ير ، از زهير برن ناج  صعصععة ، از ينقر  ي، از امام علر يم قمين بن ابراهياز حس

، ، از پدرش امام محمد براقر ، از پدرش، از جدش امام جعفر صادقکاظم يموس

دخترران   نرب يو ز نهي، از پردرش، از سرک  علري )امرام سرجاد(   د بن يش زياز عمو

 ،فرمرود: فاطمره   9شان نقرل شرده اسرت کره گفرت: رسرول خردا       ياز ا 7يعل

ده شده است و دختران يصورت انسان آفر ( است که بهيبهشت يي)بانو يا هيحور

 شوند. يض نميمبران حايپ

در نخسا.  . يا خورد، روا  در متن آنها به چشم م نهيكه نام سك  تيدو روادرباره 

آن را در   ن منرا ، عالماه مجلسا   يآماده اسا. و باه نقال از هما       خ ئوسا يشا   اماه

ن اس. كاه  ي. چنين روايآورده اس.  ا عهيدر وسائل اهش  خ حر عامليبحاراونوار و ش

 :شان فرمودي. كرده اس. كه ايروا 7نيبا سند خود از امام حس  خ ئوسيش

، فغطمت رأسسا منةه، فق بنت ع  نةيسب ياخت عى اهدَخ      هلةا: انةه خةادم، يةخادممل

نَع  من جسکاه.فق الت: هک رل مل مه
1
 

سررش را از او   يمرو  نهيشرد. سرک  بررده   يدخترر علر   نهيخواهرم سک نزد يا برده

او »فرمرود:   نهي! سکاست (خواجه) از حاضران به او گفت: او برده يکيد. يپوشان

 .«است از او گرفته شده که شهوتش است يمرد

اسا. كاه عالماه      ئاوون   تا يدر ماتن آن آماده، روا   نهيكه نام سك دوم .يروااما 

، 3ز حضرت فائماه زهارا  ي.، فضه كنين روايدر بحاراونوار آورده اس.  در ا  مجلس

بان    يبرا 7 م علشان را از زبان امايوفات آن حضرت و كفن و دفن ا  چگونگ
                                                 

نوار، ؛ بح اراال 117، ص 10؛ وسائل الش يعة، ج 277-277ي(، صص خ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن )شياالمال. 1

 .25، ص 202 ج
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 . آمده اس.:ين رواياز ا  بازگو كرده اس.  در بخش يعرداهلل ازد

صتسا يف : واهلل لقد اخذ  يففقال ع  صسا ومل اکشهه عنسا، فکاهلل لقد يقم امرها وغسم

وکهنتسةا  حنةک  رسةکل اهلل مکنة ّاهرة مطسرة، ثةم حنطتسةا مةن فضةصةيکانت م

 نةيا سةبية ن يا زي مکص کا اميت ياکهانه، فصام مهمته ان اعقد الردا  ناد وأدرلتسا يف

دنيا حسي ا حسني ا فضةي کا ازوم اجلنة... وا من امبم فسذا الهراق، والصقا  يف. هصمم
1
 

و او را در  او را انجرام دادم  يخرودم کارهرا  فرمود: به خدا سوگند کره   7يعل

فرخنرده و   يزنر او  . به خردا اوردميرون نيآن را از بدنش بو دادم راهنش غسل يپ

حنوط کردم و کفرن کرردم    مانده حنوط رسول خداياو را با باقبود. سپس  پاک

م گرفتم بنرد کفرن او   يکه تصم ي. پس هنگامقرار دادم امبريپ يها و درون کفن

 ي! احسرن  يا! فضره  ي! انهيسرک  يا! اي زينرب ! مکلثو ام يرا ببندم، صدا زدم: ا

د کره اکنرون وقرت فرراق     ير ريد و از مادرتان زاد و توشه برگييش آي! به پنيحس

 مالقات با او در بهشت خواهد بود.است و 

، كناار  نهيساك   عني ،مورد نظر يكه بانواند  كرده. استدول ين روايبه متن ا  برخ

  كه عالمه مجلسا   در حاه ؛بوده اس. 3از فائمه زهرا 7، دختر امامنبيو ز مكلثو ام

را در وفات  ي، خرر در كتاب»آن گفته اس.: درباره  . را نقل كرده،ين روايا شكه خود

كه خرار    اگرچه منرع ؛اورمينجا بيم آن را در امند شد دم و عالقهي[ دشان ]فائمه زهرايا

 2 «س.يام، قابل اعتماد ن را از آن نقل كرده

منااب     برخدر  ،سند روايت نقل شده، در  عهيات فوق كه در مناب  شيبر روا افزون

توان باه    ن مناب ، مياز امله ا ؛شده اس. ادي 7 دختر امام عل نهيز از سكي. نسن اهل

 اشاره كرد  0يراز «ليارح و تعد»، و 8يامام بخار «ريخ كريتار»

                                                 
 .271، ص 22ج بحار االنوار، . 1
 .272ص   . همان،2
 .222و  220، صص 1التاريخ الکبير، محمد بن اسماعيل البخاري، ج . 3
 .212، ص 1الجرح و التعديل، عبدالرحمن بن محمد الرازي، )ابن ابي حاتم(، ج . 4
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دختار   نهيافتن قرار منساوب باه ساك    يا و شاهرت   ي ر، پس از شناسايدر دوره اخ

. ين بانو و اثرات شخصا يا  كتاب در معرفشش كم  دس.، ايدر شهر دارَ 7نارمؤمنيام

 1ف شده اس. يتأه يو  خيتار

 ايا ارتگااه در دار ين زيا باه وااود ا   يا ، اشاره خيتاراس. كه در مناب  معترر گفتن  

خ يتاار » يهاا  ه ناام ، بايدرباره شهر دار  خيكنون دو منر  تارژه آنكه تاينشده اس.؛ به و

عراداهجرار    ف قاعا ي، تاأه «نياهتاابع   ن وتاابع يواهتاابع  ا ومن نزل بها من يدار

عرداهرحمان بن  في، تأه«ايمن دفن بداريا فياهر »، و  ق(  ه 815)زنده در   خوون

باه   ،ن دو منرا  يا ح و چااپ شاده اسا.  ا   ي، تصح ق(  ه 9459اي )متوف يمحمد عماد

ا دفان  يا افتاه  ين شهر وفاات  ياند و در ا كرده  ا زندگيكه در دار ي ها .يشخص  معرف

ا كاه تااكنون   يا گار دار يدهااي   زيارتگااه در آنهاا از  ، اختصااص دارد  همچناين   اند شده

قرر ابومسلم  و  مان دارانيمزار ابوسل ،امرريل پيل مزار منسوب به حزقيپابرااس.، از قر

و مازار او   7 دختر اماام علا   نهيبه سكدر هيچ كدام از آنها اما   اد شده اس.ي  خوون

 اشاره نشده اس. 

ساتم  يماه اول قارن ب  ياز ن  مي، سه سند قاد اير دارشه  ادارات دوهت  اهرته در برخ

آن   ا محادوده ملكا  يا و اوقااف   ،اد شاده يا ن مزار ي، از اهاواود دارد كه در آن يالديم

 ا ق    ه9857م،  9191 ا ق    ه9887 يها ن اسناد، از ساليخ اياس.  تارگرديده مشخر 

 2م اس. 9105 ا ق   ه9810م و 9183

  اهااه  يم، باه ااز بارا   9131 ا ق    ه9094ش از ساال  يتا پا  كينهس يدهزيارتگاه س
                                                 

نة بن ت  يدة س ک ياز: الس   اس ت   ، عبارتخ انتشاريب تاريترتبه  ي،و فارس يفات به دو زبان عربين تألين ايتر مهم. 1
 و 8طال ب  يب ن اب    ين عل  يرالم ؤمن ينة بن ت ام يدة سکي؛ السياشکور ينيد احمد حسيف سي، تأل7يعل

ف محم د  يو مرق د او در ش ام، ت أل    7يدختر امام عل   3نهيخ جعفر مهاجر؛ سکيف شيا، تأليدار يمقامها ف
؛ از تبار محّدثان: يمرتض يف عباس شومان و عليق ودراسة، تأليتحق 7ينة بنت علي؛ سکياشتهارد يمحمد
دختر امام اميرالم ؤمنين   3پور؛ بانوي ناشناخته سکينه ياکبر مهد يف علي، تأل7رمؤمنانينه دخت اميسک
 ، سيد محمد رضا واحدي.7علي

 .77پور، ص  ياکبر مهد ي، عل7رمؤمنانينه دختر امياز تبار محّدثان: سک. 2
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توسعه به منظور  ،ايدار ين سال شهرداريمنطقه، چندان مشهور و شناخته شده نرود  در ا

  ب قرار، اهااه  يا ش از تخرياماا پا   تصميم گرف. تا اين زيارتگاه را خراب كندابان، يخ

ن مساهوو رو باا آگااه  ياافتن     از ايان كنند   يرين كار الوگيقه تالش كردند تا از امنط

كرد  ساس  يريب قرر الوگي، از تخر، استاندار حومه دمشق«وديّزَ  پ عليسرت» ،منطقه

  باا بررسا   هيا نريم زيمق  رانيا ياز علما، يد احمد واحدين سياوسالم واهمسلم حج.

، اسا.  نام برده شده 7 دختر امام عل ،نهيكه در آن از سك  اتيروا ي موعور و شناسا

 يبارا   رسم يا تهيم، كم9119 ا ق    ه9092بر قرر ساخ.  در سال   اتاق موق. كوچك

 1ل شد يارتگاه تشكيو توسعه ز يبازساز

ائاراف    مساكون  يهاا  مرب  از خانهمتر 5444به مساح.   نين منظور، زميا يبرا

 يو همكاار  ياوسالم واحاد  اف. و با تالش حج.يمزار، به دستور استاندار اختصاص 

آساتانه آ ااز    يبناا  يازسازو بشد  يدارين خرين زمياندركاران، ا ر مؤمنان و دس.يسا

د عادنان محماد   يسا »  ق،  ه9093محارم   7م برابر 90/5/9117    در السه رسمگرديد

  و يسااختمان وسا   ،ن شاد  در ابتادا  ياي تع نهيحرم سك ياس. ستاد بازسازيبه ر «شرف

زائران باشد   يرايئور موق. پذ هقرر ساخته شد تا ب يك نمازخانه رويبه شكل  يا ساده

ار يبسا  يز گنراد فلاز  يا ان ساقف آن ن يا آن قارار داشا. و م    بنا در عل  شماه يورود

جاد شده بود كاه قرار،   يا  بنا، اتاق بزرگ  واود داش.  در گوشه انوب شرق  كوچك

كنون كه تاه بود نصب شد يا مشرّك ساده  ح چوبيعر ،قرر يداخل آن قرار داش.  رو

 (922)تصوير  اس. مانده   ز باقين

ن بنا را برابار  يخ ايتارمادّه  يا دهي، در قص ، شاعر عراق«جياهسو يخ محمد مهديش»

 ن اس.:يچن خيتارمادّه  يحاو. يكه بدانسته   ق  ه9097

                                                 
، 7رمؤمن ان ينه دخ ت ام ي؛ از تب ار مح ّدثان: س ک   12، ص ينيد احمد الحسيالس، 7ينة بنت عليدة سکيالس. 1

 .77و  77صص 



 121/  :هاي فرزندان و نوادگان ائمه زيارتگاهبخش سوم: 

 72111شاخه ،  135ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 نکرهةةا یبضةةعة لصمراضةة سةةبينة

 

«ظسةرا من داربةا»ارخت  ميف الشا
1
 

  =[9097] 

م 90/8/2442خ يبه تاار   ، در السه رسميس ستاد بازسازين رئيپس از درگذش. نخست

ارتگااه  ي. زيا و توه ،اسا. ساتاد  يبه ر ياوسالم واحد حج.  ق،  ه9022اهحجه  يذ 21برابر 

  اساالم  يامهاور  امهور وق.ِ سيرئ  رانيم، با پشت2448 ا ق    ه9020ل انتخاب شد  در سا

م، اساكل.  2441ا  ق    ه9027خ يو تا تارارتگاه گذاشته، يد زيساختمان اد ي، سنگ بنارانيا

گنرد مرتفا    يدارا و ،در چند ئرقه  ن بنا شامل ساختمان بزرگيئور كامل ساخته شد  ا بنا به

دو ئارف   قارار دارد   بناا  يكه داخال آن، ورود اس.   وان بزرگيآن، ا  اس.  در عل  شماه

 (929)تصوير   باشد م ان بنا يم نيز   اتاق قررواود دارددو گلدسته ايوان، 

ين زيارتگااه بازرگ   در ياك دهاة اخيار باه دوما      7زيارتگاه سكينه دختر امام علا  

تراديل شاد و بيشاتر     پس از آستانه حضارت زيناب   در منائق ائراف دمشق :بي. اهل

كردناد  اماا در    ، اين آستانه را نياز زياارت ما    در سوريه :بي. هاي اهل زائران زيارتگاه

و مخاهفاان   ، اين زيارتگاه به صحنة درگيري ميان ارتش سوريهداخل  سوريه اريان انگ

 هاي  شده اس.  ترديل شد و گنرد و ساختمان آن دچار آسيباين كشور مسلّح نظام 

 دمشقدر  7يسه دختر امام علي. مزار نف3

  ، كاه در ههجاه محلا   «رشاهجَا  »بسيار كوچك  به نام  يمزار در روستا نيا

ن روستا، در فاصاله  يواق  اس.  ا شود، در منطقه  وئه دمشق  تلف  م« اهجرش »

قرار دارد  از نظار   دمشق  انوب شرق يلومتريك 94و « نيزبد» يروستا يلومتريك كي

 اس.  حومه دمشق« حهيمَل»ز تاب  منطقه ين يادار

شاناخته   7 دختر امام عل ،سهيمنطقه به مزار نف  نزد اهاهاين زيارتگاه   در گذشته،

                                                 
 اين ن ور[ از داَري ا  »]است. در تاريخ آن گفتم:  است که نور او در شام 7پاره تن مرتضي . ترجمه فارسي: سکينه1

 «.شکار شدآ
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 يبارا  از فرزندي به ناام نفيساه  سان، ينو نامه  را  همه مورخان و زندگياس.  تقرشده   م

 يه ويا ، كن باه گفتاه ئررسا    1باوده اسا.    وهد اند كه مادرش ام نام برده 7نارمؤمنيام

به نام  يفرزند يدارا يو از و ،درآمده «ليعرداهلل اكرر بن عق»و به ازدواج  ،م بودهكلثو ام

 2شده اس.  «ليعق ماُ»

 «هيصف»، به 7 دختر امام عل سهينفاز زيارتگاه انتساب اين م،  8/8/2441خ ياز تار

در خاواب  چاون  ، .يا م كويمق  رزن پاكستانيك پيخ مذكور، يدر تار ؛ زيرااف.ير ييتغ

كنااد، در   ارت ماايااز هيرا در سااور 7 ه دختاار امااام علاايارتگاااه صاافيده بااود زيااد

ن يتر هي، شرسهيكه مزار نفكرد و ادعا رسيد نجا يبه ابرآمد تا اينكه آن مزار  ياوو اس.

اي  تاابلو ياا كتيراه    ،در مازار چاون   ده اس.  ساسياس. كه در خواب د ي مكان به اا

نصاب   يبرا ي داد تا تابلو  مرلغ ،«خيابواهش»، معروف به مزارددار يبه كل واود نداش.،

حاال   ؛ذكر شاود  7 امام عله دختر يارتگاه، صفينام ز ،ه كند كه در آنيارتگاه تهيز در

؛ بلكاه  ذكر نشاده اسا.   هيبه نام صف يدختر 7نارمؤمنيام ي، برا خيآنكه در مناب  تار

اشاره شده اس.  به منظور رف  ابهام  سهيبه نام نف يبه واود دختر 7براي آن حضرت

 ،شود كه در زمان وقور آن، نگارنده در آنجا حضور داشته  د ميتأك ،فوق يماارادرباره 

 ات ماارا را با استناد به مشاهدات خود نقل كرده اس. يو ازئ

ان روستا قرار يم  ميقد يا كه كنار خانهاس.   ار كوچكياتاق بساين مزار، در واق  

داخال   (928)تصاوير   اسا.   متار  2متر، و عرض آن كمتر از  8ئول اتاق حدود  دارد 

ده شاده  يرنگ پوشا سارز  يهاا  شكل واود دارد كه با پارچاه   مثلث يصورت قرر ،اتاق

آن، دو ئارف  را  تمام مساح. اتاق را فراگرفته و تنهاا  ين قرر تقريا (920)تصوير  اس. 

باشاد   م گل  اتاق مزار و قرر، از كاه گذاشته اس.   ستادن باقيا يبرا  ار كميبس يفضا

 استفاده شده اس.   چوبتيرهاي سقف مزار از  و در
                                                 

 .217، ص 2، ج يعالم الهدالم الوري بأ؛ ِاع221، ص 2خ االمم والملوک، ج ي؛ تار10، ص 2، ج يالطبقات الکبر. 1
 .217و  217، صص 2، ج يعالم الهد. ِاعالم الوري بأ2
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ن يا ه داده شاده اسا.  ا  يا واود دارد كه به قرر تك يدياد  هوح سنگ ،داخل اتاق

و در مازار گذاشاته اسا.؛    كارده،  ه يددار مزار تهيكلرا همان ئور كه گفتيم   هوح سنگ

ز ناام خاود را   يا ان نيا و در پانموده كر ذرا در آن  7 دختر امام عل هي، نام صفويرا يز

 ن اس.:يره چنيثر. كرده اس.  متن كت

 ميبسم اهلل الرمحن الرح

م ا طَسرياً ) که ر  ط س  يه لمل  أه   الب يَت و  مه الر  نبه َريده اهلله لَيهذَه   ع  ام  يه 1(إنَّ
 

 آل حممد وعى حممدعصی صصی  الصسم

 ّال بن اي  ة بنت االمام عيدة صهيمقام الس

رفت   2/2/7116عه

  يابکالش ياقدمة امحد بن حسن اجلنب

 دمشقدر  7نيه دختر امام حسي. آستانه رق4

، و در «اهعمااره   ساوق »م باه ناام   يقاد  دمشق  ميقد ياز بازارها  كين آستانه در يا

دمشاق( قارار دارد  در فاصاله      خيتاار  يها )از دروازه« سياهفراد  باب»از   فاصله كم

 واق  اس.  هيديو بازار حم دمشق مسجد اُموي ،از آن  كم

ن يا دفان در ا داشاتن  امكان   ه و بررسي. حضرت رقيش از پرداختن به شخصيپ

ارتگااه در  ين زي، ا خيشواهد متعدد و محكم تاربراساس  اس. كهدرخور تواه محل، 

ف ي، محل دفن سر شر به قوهبناه بوده اس. ك در دمشق 7نياهحس ارتگاه رأسياصل ز

ن يب  ز واعحيتما ، خيد تواه داش. كه در مناب  تاريآن حضرت دانسته شده اس.  با

، مسجد اُمويارتگاه ي، واود دارد و زمسجد اُموين ياهحس ارتگاه رأسيارتگاه و زين زيا

ف باه شامار   ين محل قرار دارد، تنها محل قرار دادن سار شار  ياز هم  مكه در فاصله ك

 آمده اس.   م
                                                 

 .(22 :احزاب. )1
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ارتگااه  ي، باه ز يبكار هارو    بان ابا    ن موعور آن اس. كه علياز امله شواهد ا

 7نياهعاباد  نيو امام ز 7نيارتگاه امام حسي، و به ز1سياهفراد در باب 7نياهحس رأس

ارتگااه  يزدربااره   زيا ن «ياهلل عمار  ابان فضال  » 2اشاره كرده اس.  مسجد اُمويدر شرق 

داخاال   ارتگاااه معروفااي[ ز7نياو ]امااام حساا يباارا»نوشااته اساا.:  سياهفااراد باااب

 3« گااه سار قارار دارد   ياا ،وااود دارد كاه باه گفتاه آنهاا، خاارج از آن       سياهفراد باب

ارتگاه باا  ين زياز ا ( سه مورخ بزرگ دمشق) ونو ابن ئوه ري، ابن كث ن ذهرياهد شمس

 4اند  اد كردهي« مسجد اهرأس»نام 

كناد،    را ذكار ما   7نيكه اقوال مختلف محل دفن سر امام حس ي در اا ريابن كث

نكه او درگذش.  پاس آن را  يماند تا ا  باق هيد بن معاويزيدر خزانه  ،سر»نوشته اس.: 

 5 «دفن كردند س دمشقياهفراد از خزانه درآوردند و كفن كردند و داخل باب

د يا زيداخل خزانه  «منصور بن امهور». كرده اس. كه يز رواين « حل يابن نما»

اف.  پس به  االم خاود   ي  رنگقرمز دهوكه آن را باز كرد، در آن   شد  زمان هيبن معاوا

آن را     وقتا «اس. هيماُ  بن يها از گنج  دار كه در آن گنج را نگه دهو نيا»م گف.: يسل

اه خضاب شده بود  به  االم خاود   ياف. كه با رنگ سيرا  7نيباز كرد، در آن سر حس

د و سااس  يچي   الم پارچه را آورد و او سر را در آن پ«اوريب يا من پارچه يبرا»گف.: 

 6دفن كرد  ،ك برج سوم از سم. شرقي، نزدسياهفراد در باب

ه واود داشاته كاه محماد    ارتگايداخل ز،  ره سنگيبر اقوال مورخان، چند كت افزون
                                                 

 .27ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1
 .25ص . همان، 2

 .112، ص 2االمصار، ج ممالک  يمسالک االبصار ف. 3

، 21(، ج ين ال ذهب ي)ش مس ال د   ير واألعالم، محمد بن احمد بن عثمان الدمشقيات المشاهيخ االسالم ووفيتار. 4

، محم د  ينائبٌا من االتراک بدمشق الشام الکبر يبمن ول ي؛ ِاعالم الور111، ص 1ة، ج ية والنهاي؛ البدا277ص

 .15)ابن طولون(، ص  يدمشق يصالح يبن علا
 .111، ص 1ة، ج ية والنهايالبدا. 5

 .207و  207)ابن نما(، صص  ير االحزان، جعفر بن محمد الحليمث. 6
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 7نيارتگاه باه اماام حسا   ين زيآن، ابراساس  كرده و  متن آنها را بازخوان اسعد ئلس

« سياهفاراد   در بااب   نيمشهد حسا »ها، عرارت  رهين كتياز ا  كيمنتسب بوده اس.  در 

 ن اس.:يئلس چن  بازخوانبراساس  رهين كتيارتگاه به كار رفته اس.  متن ايز يبرا

 املعاهةد املةرابط يف يد الغةازيه مدفکن کاف  السةصطان الشةسيهذا املبان املبار  ف

قةدس  صاح  ساقان قنرب نين حممد بن مجال الدي  اهلل املص  البام  نارص الديسب

ر   اهلل کم االحةد ية يف مليببةاب الهةراد ينيهذا املشسد احلس ه دفن يفهروحه ونکم

.من جسر رمضان سنة ثامن وثامنامئةن يالسابع والعرش
1
 

مجاهرد در راه   يد جنگجرو يهن مکان مبارک محل دفن سرپرست سرلطان شر  يا

 ار صراحب سراقان قنبرر   ير  نيالرد  ن محمد بن جمرال يخدا، ملک الکامل ناصرالد

کشرنبه  يگردانرد. او در روز   يروح او را مقدس و قبر او را نروران  است؛ خداوند

بره   سيالفرراد  در براب  ينين مشهد حسر يدر ا 828ه رمضان سال ست و هفتم مايب

 خاک سپرده شد.

از  ،7نيك از اقوال مربوط به محل دفن سار اماام حسا   ينكه كدام ينظر از ا صرف

ا در محل ياه دفن شده اس. ارتگين زيف در ايبرخوردار اس. و سر شر يشترياعترار ب

،  عثماان دوره  آن، دربراسااس   ها نقل شده اس. كاه  از كتاب  كيدر داستان  ، يگريد

در كتااب خاود    «عثماان مادوخ  »  بودند افتهي  محل دفن سر را باز كرده، اما آن را خاه

 ه اس.:ن نقل كردين داستان را چني، ا«ق اهمشاهديتحق  اهعدل اهشاهد ف»

نمرود   سيالفرراد  ک براب ينزد يميک مکان قديب ياز علما شروع به تخر يکي

دا کرد يوار پين انجام کار، طاقچه را در ديل کند. در حيتا آن را به کتابخانه تبد

نوشته شده برود   يعبارت ،ن سنگيا يک سنگ محکم بسته شده بود. رويکه با 

ن موضروع را  ياست. ا نيارتگاه سر امام حسين محل، زيدند که ايکه از آن فهم

نرد؛ و بره آنهرا    يک ببيرساندند. او به آنجا رفت تا خود از نزد شام يبه اطالع وال

                                                 
 .111ل ثمار المقاصد، ص يذ. 1
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نکننررد. سررپس موضرروع را برره اطررالع سررلطان    يدسررتور داد تررا در آنجررا کررار 

رساند. او دستور داد ترا در   [يد خان ]عثماند خان فرزند سلطان محمويعبدالمج

دن يها، آنجا را باز کننرد. پرس از رسر    تياز علما و امرا و شخص يحضور تعداد

به در آنجا قرار داشت، باز کردند و آنجرا را  يرا که کت ي، محلنامه سلطان به شام

نکره حاضرران آن را   يدر داخل آن نبود[. بعد از ا يزيافتند ]که چي يخال ييفضا

السابق ببندند. سپس موضوع را به اطالع  يدستور داد تا آن را کماف يدند، واليد

 يصادر کرد که اطراف سنگ را قاب يرساندند. او فرمان د خانيسلطان عبدالمج

دانستم و به گمانم، معادل هفرت هرزار    ي. من مقدار وزن نقره را مرندياز نقره بگ

 1تر است. قت آگاهيبه حق درهم بود. خداوند

 هيا مازار حضارت رق  باه   ،ارتگاهين زي، ا عثماندوره  از مناب  مربوط به ياريدر بس

، باه وااود   هيبر قرر حضرت رق افزونن مناب ، ياز هم يعداددر تاهرته  شده اس.   معرف

در منااب    رقياه ن تفاوت كه يبا ا ؛2ز اشاره شده اس.يدر آن ن 7نيگاه سر امام حسياا

شاده    معرفا  7نيدتر، دختر امام حسا يد، و در مناب  ا73 تر، دختر امام عل  ميقد

كناار محاراب   در گذشاته  كاه   ق   ه9925خ يبه تاار   سنگ يا رهين در كتيهمچن 4اس. 

اد ي 7نياهحس گاه رأسيو اا 7 ه دختر امام عليارتگاه قرار داشته، از آن به مزار رقيز

 اس.:چنين  محمد اسعد ئلس  بازخوانبراساس  رهين كتيشده اس.  متن ا

عامرة البقعة املشسکرة  يف راينيالب زا بابا املستکيفري  لناب امليبسمصة. قد صار التکف

 ني. ووقةف الةدکان ... بةنيومکضةع رأس احلسة دنا عة ية بنت سيبمقام ستنا رق

                                                 
 .277، ص 2اؤه الصالحون، سعاد ماهر، ج يواول رمساجد مص. 1

 .217السلطنه، ص  رزا حسامير؛ سفرنامه مکه، سلطان مراد م12پ و 12فة، برگ يالمزارات الشر يفة فينبذة لط. 2
، يالمخت ار، م ؤمن الش بلنج    يت النب  يمناقب آل ب ير؛ نور االبصار ف12فة، برگ يالمزارات الشر يفة فينبذة لط. 3

د ي؛ مفت اح الجن ات، الس     http://www.attarikh-alarabi.ma، «ةي  الذاکرة المغرب يبالد الشام ف»؛ 215 ص

 .502، ص 2ن، ج يمحسن االم
؛ 220، ص يرزا محم  د هاش  م خراس  اني  خ، مي؛ منتخ  ب الت  وار212ف، ص ير وظ  اي  رزا داوود وزي  م س  فرنامه. 4

 .22، ص 7عة، ج يالش ياناع
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بصةف  ةيةسةکق اجلابر يف اجلرااليت يري من احلا  حممد بن احلبکب العصنيالنطماع

له بعد مةا سةمعه حةرره  هذه البقعة االهم لعن اهلل بعضسم لتص  نهقتسا يف من بدم

.0075سنة  ياملنرا امحد القرالداع
1
 

افت تا ساختمان بارگاه معروف بره  يق يتوف يالنيگ يرزا بابا مستوفيبسمله. جناب م

را بنرا کنرد. و وقرف     نيگاه رأس الحسر يو جا يما عل يه دختر مواليمزار خانم رق

در  يجالالتر  يريحاج محمد بن حبروب عصر   ين از سويان نطّاعينمود دکان ... م

رگراه مهرم   ن باير حاصل از آن در ا يگر، تا درآمدهايکدي يدر راستا هيبازار جابر

ر يير دن آن، تغين اوقاف بعد از شنيرا که در ا يلعنت کند کس نه شود. خداونديهز

 .1105در سال  ير کرد آن را مال احمد قراجداعيو تصرف کند. تحر

اشااره شاده    هيا ر، به حادثه آشكار شدن بدن حضرت رقيمناب  دو قرن اخ  در برخ

كم  دس.ن حادثه را يخردسال بوده اس.  ا يدهد صاحب مزار، دختر  اس. كه نشان م

ن آناان، ماؤمن   ياناد  نخسات   ات آن نقال كارده  يا ازئ  در برخا   سه نفر، اما با اختالفات

ثاه را باه صاورت    ن حاديا اس. كاه ا  يمصر ي، از علما ق(  ه9843)زنده در   شرلنج

 . كرده اس.:ين روايمختصر، چن

دارد.  در دمشرق  يقبرر  يه دخترر امرام علر   ير به من گفرت کره رق   انياز شام يکي

رون ير م گرفتنرد بردن او را از آنجرا ب   يده برود؛ لرذا تصرم   يب ديقبر آس يوارهايد

 از يجرأت نکرد وارد قبر شود. شخص يکنند. اما کس ياورند تا قبر را بازسازيب

بره دور   يا حاضرر شرد و وارد قبرر شرد و پارچره      يد بن مرتضيبه نام س بيت اهل

اسرت کره بره سرن      يدند که دختر کروچک يرون آورد. ديد و آن را بيچيجسد پ

وخ خود يز آن را از شيگفتم و او ناز فضال  يکي ين را برايده است. ايبلوغ نرس

 2من نقل کرد. يبرا

                                                 
 .111ل ثمار المقاصد، ص يذ. 1
 .215المختار، ص  يت النبيمناقب آل ب ينور االبصار ف. 2
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نقل كارده و   يشتريل بي، حادثه را با تفص ق(  ه9852 توفاي)م  رزا هاشم خراسانيم

 گويد: وي چنين م دانسته اس.   ق   ه9234خ وقور آن را سال يتار

ست به ا نجف اشرفمصلحين و  که از جمله علما يخ محمد شاميل شيعالم جل

که نسبش  يم دمشقيد ابراهيبالواسطه من جناب آقا س ير فرمود که: جد اميحق

و  فش عرالوه برر نرود برود    يو سن شرر  يالهد علم يد مرتضيشود به س يم يمنته

دخترر   يف و محترم بود، سه دختر داشتند و اوالد ذکور نداشتند. شرب يار شريبس

بره پردرت   »را کره فرمرود:    7نيه بنت الحسيد جناب رقيبزرگشان در خواب د

ت است. بگو يان قبر و لحد من و بدن من در اذيد آب افتاده ميبگو يواله بگو ب

 .«ر کنديتعمد و قبر و لحد مرا يايب

 يخرواب اثرر  ه بر  ،د از ترس حضرات اهل تسننيد عر  کرد. سيسه دخترش ب

براز بره پردر     .دير ن خرواب را د يد همر يسر  يشب دوم دختر وسرط . مترتب ننمود

د و بره  ير ن خرواب را د يد همير سينداد. شب سوم دختر صغ يب اثريگفت، ترت

را در  هير ره رقد مخردّ يخود سر  ،هارمنداد. شب چ يب اثريضاً ترتيپدر گفت و ا

د يسر  « يرا خبرردار نکررد   يچررا والر  »ق عتاب فرمودند: يد که به طريخواب د

امر  ينقل کرد. وال شام يوالبه جهت و خوابش را  شام يدار شد رفت نزد واليب

ف ير نظ يها بروند و غسل کنند و لباس عهيو ش ياز سن شام ءو صلحا کرد علماء

همان کرس بررود و    ،حرم مخدره باز شددربِ کس قفل ؛ به دست هردربرکنند

ر ياورد تا قبر مطهر را تعميرون بيقبر مقدس او را نبش کند و جسد مطهره او را ب

 د.ينما

ف ير در کمرال آداب غسرل کردنرد و لبراس نظ     يو سن عهياز ش بزرگان و صلحا

د. بعرد کره   يک باز نشد مگر به دست مرحوم سر ي چيدربرکردند، قفل به دست ه

د ين اثرر نکررد مگرر معرول سر     يک بره زمر  ير  چيمعوّل ه ،ان حرم شدنديمشرف م

 ن مخردره يدند بدن نرازن ي. بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند دميابراه

ان ير م ياديآب زلکن  ؛ح و سالم استيان لحد و کفن آن مخدره مکرمه صحيم
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رون آورد و ير ان لحرد ب ير ف مخردره را از م يد بردن شرر  يلحد جمع شده. پس س

خرود نگره داشرت و     يزانرو  ين قسرم براال  يخود نهاد و سه روز هم يزانو يرو

ر کردنرد. اوقرات نمراز    ير اد تعميبنکرد تا آنکه لحد مخدره را از  يه ميمتصل گر

گذاشت، بعد از فراغ باز  يم يفيء نظيش يد بدن مخدره را بر بااليشد س يکه م

د بردن  يسر  ،ر قبر و لحد فارغ شردند ينهاد تا آنکه از تعم يداشت و بر زانو م يبرم

د نره محتراج بره    ين سه روز، سين مخدره در ايو از معجزه ا .مخدره را دفن کرد

بعد که خواسرت مخردره    .د وضويمحتاج به آب و نه محتاج به تجدنه  ،غذا شد

د يسر  يد. دعرا ير به او مرحمت فرما يد دعا کرد که خداوند پسريرا دفن کند س

د يسر ه بر  امرحمت فرمود مسرم  يخداوند به او پسر يرين پيمستجاب شد و در ا

و  هينبيت زياو هم تول .نوشت ديسلطان عبدالمجه ل را بيتفص ي. بعد واليمصطف

را به او واگذار نمرود و فعرالً    نهيو سک کلثوم ف اميو مرقد شر هيف رقيمرقد شر

الرذکر   سرابق  ميد ابرراه يپسرر آقرا سر    يد مصرطف يپسر آقا س د عباسيس يهم آقا

ه در حردود سرنه   ين قضر ير ا اير . گويفه است. انتهين اماکن شريت ايتول يمتصد

 1ست و هشتاد بوده.يهزار و دو

ن حادثه ي، به اهد نموديبازد از شام ق   ه9891، كه در سال اهدوهه نيخان ام  رزا عليم

ن يدانسته اس.  ماتن ساخن او چنا    نبيآن را مربوط به حضرت زگويا اشاره كرده، اما 

 اس.:

اسررت،  يو روحرران ينرروران يرمرررديد ابوالحسررن کرره پيآمررد. بررا سرر هيررنبيز يمتررول

ت و خرردمت يرراگرچرره تول هيررنبيد در زي، سرراطع البرهرران. حضرررت سررالنجابرره اثررر

ن بزرگروار را  يده بوده است، ايد يکه متول يمخصوص ندارد، لکن به حکم خواب

صادقه است،  يايهست. خالصه خواب که البته رؤ يف اختصاصيدر آن بقعه شر

سطح مزار بره سربب    ،ه شدهينکه بقعه متبرکه و مضجع مطهر محتاج به مرمت کليا

                                                 
 .222و  220خ، صص يمنتخب التوار. 1
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رات ير م تعم، مصرم به حکم نرذر  اسبق شام يه بود. والسرداب درهم شکست يخراب

ه را ير د ابنير م و تجديفراهم و اسباب ترم يمدد جست. وجه ر و برّيشد و از اهل خ

ها يعل ،يرا جسارت نبود که به سردابه وارد و قبر بضعه احمد يد. کسيآماده گرد

ران ير ن کرار ح ير را دست زنرد. در ا  ات،يصلوات و تحها و امّها و جدها الياب يو عل

ف در ين شرام شرر  ين و مروثّق ياز مقدسر  يکر يو  يمعطل ماند. مترول  يماندند و بنّاي

دهنرد و   يد را به نام، نشان ميرسد و س يندا م ،دند که از آن خاک پاکيخواب د

ح و يقر د و به دست خود قبر مرا تنيايند، فرزند من و محرم خاندان است. بيفرما يم

 يدر او تجلّر  يل خود گواه است کره نرور محمرد   يد جلين سيا يماير کند. سيتعم

 1شوم. يمشرف م هينبيارت آستان زيدارد. وعده کردم که فردا به ز

نشده  يا هاشار در شام 7 دختر امام عل هي، به حضور و وفات رق خيدر مناب  تار

م، يخردساال بادان   يمدفون در مزار را دختار اين داستان، ژه اگر با استناد به يبه و ؛اس.

واود نداشته اسا.  اماا مرحاوم     در شام يامكان حضور و  خيئور قط  از نظر تار به

حادثاه وفاات دختار     ،ين ئرار يف عماداهاد يتأه،  كامل بهاي، از كتاب  خ عراس قميش

نقل كرده اس. كاه   در خرابه شام ،يبدون ذكر نام و ،را 7نياز امام حس يا چهار ساهه

 ن اس.:يمفاد آن چن

د شرده  يشره  کره در کرربال  را  ي، حال مردانيريت در حالت اسزنان خاندان نبو

را وعرده   يداشرتند و هرر کرودک    يده مر يشران پوشر  ين و دختران ابر پسرا ،بودند

شران را بره خانره    يترا ا  ؛دير آ يباز مو دادند که پدر تو به فالن سفر رفته است  يم

دار شد گفت: پدر مرن  ياز خواب ب يبود چهار ساله، شب يد آوردند. دخترکيزي

شان بود. زنران  يرسخت پ ؛دمين ساعت او را به خواب ديست  اکجا 7نيحس

از  .د خفتره برود  يزيشان برخاست. يه افتادند و فغان از ايو کودکان جمله در گر

ن ين اسرت. آن لعر  يدار شد و حال تفحّص کرد. خبر بردند که حال چنيخواب ب
                                                 

 .222و  222الدوله، صص  نيسفرنامه ام. 1
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پس آن سر مقدّس  .اورند و کنار او نهنديدر حال گفت که بروند و سر پدر را ب

سرت  گفتنرد سرر    ين چير د ايساله نهادند. پرس اوردند و کنار آن دختر چهاريرا ب

اد برآورد و رنجور شرد و در آن چنرد روز   يد و فريپدر تو است، آن دختر بترس

 1م کرد.يجان به حق تسل

 توفااي )م  حا يرن ئُير، از امله منتخب فخراهديمناب  دوره اخ  ن حادثه در برخيا

 توفااي )م يمناب  از امله اسرار اهشهاده دربند  در برخو  ،شتريل بيبا تفص  ق(  ه9435

ر انتسااب  ييا ده نگارناده، تغ يا به عق آورده شده اس.   به نقل از كامل بهاي  ق(  ه9231

با در نظار گارفتن دو   گويا ، 7نيه دختر امام حسيبه رق 7 ه دختر امام عليمزار از رق

 ، و آشكار شدن اساد در شام 7نيوفات دختر خردسال امام حس  عني، مذكورحادثه 

 مدفون در مزار، صورت گرفته اس. 

اشاره نشده و  7نيامام حس يبرا ،هيبه نام رق يشتر مناب ، به واود دخترياهرته در ب

به ئاور كامال   ذكر شده اس. كه  نهيو سك فائمه  عنيآن حضرت تنها دو دختر،  يبرا

ز يا منااب  ن   در برخ 2اند  ل از آنها سخن گفتهياند و اصحاب تراام به تفص شناخته شده

 3ه اس. ذكر شد نبيبه نام ز  آن حضرت دختر سوم يبرا

اشااره كارده،    7نياماام حسا   يبرا هيبه نام رق يكه به واود دختر  تنها كسگويا 

ارائاه   يو  از زنادگ   اتيا چ ازئياس. كه اهرته ها   ق(  ه515 توفاي)م  هقيابواهحسن ب

خالف نكه بار يباشد و ا نبيهقب ز ،هياحتمال داده اس. كه رق يپژوهشگر 4نداده اس. 

تواناد    گزارش نشده اس.، ما  در كربال  نقش مؤثر و فعاه نبيز ي، برانهيو سك فائمه
                                                 

 .101و  107، صص 2، ج يخ عباس قمياآلمال، ش يمنته. 1
؛ 21ر الب ن س عد، ص   ي  ر المطبوع من کتاب الطبقات الکبيومقتله من القسم غ 7نير.ک: ترجمة االمام الحس. 2

؛ الش جرة  271، ص 2، ج يب َاعالم اله د   ي؛ اعالم ال ور 225، ص 1العباد، ج  يمعرفة حجج اهلل عل ياالرشاد ف

 .121، ص 1معرفة االئمة، ج  ي؛ کشف الغمة ف72و  71ة، صص ينساب الطالبا يالمبارکة ف
، :تي  الب يخ اه ل ؛ ت ار 15، ص 2طال ب، ج   ي؛ مناق ب آل اب   72؛ دالئل االمامة، ص 101، ص ية الکبريالهدا. 3

 .201ص

 .255، ص 2)ابن فندق(، ج  يهقيد البيالقاسم بن ز يبن اب ي، ابوالحسن عل. لباب االنساب4
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 1ش نروده اس. يب  كودك ياز آن باشد كه و ناش 

و توساعه آن تاا    يو روند بازسااز نخستين زيارتگاه  يبنادرباره  ياديز يها  آگاه

ن يا دوم ا هما ي، در ن س.  به نوشته ابن ئوهون دمشقيدر دس. ن  ق  ه ش از قرن نهميپ

شااه  پادسوي را از  اب. دمشقيمنصب ن ق   ه 379كه در سال  ير بردبك ظاهريقرن، ام

 2كرد  يبر عهده گرف.، ساختمان مزار را بازساز  مملوك

تار ماتن آن نقال     شيكه در مزار واود داشته و پ  سنگ يها رهياز كت  كيبراساس 

ساس  3كرد  يآن را بازساز يبنا ق   ه9925، در سال « النيگ  رزا بابا مستوفيم»د، يگرد

 ي، بناا ، صدر اعظام درباار قاااار   «اصغر خان اتابك  رزا عليم»،  در اواخر دوره عثمان

، خ آن رايتار همادّ «نيد محسن اميمرحوم س» 4كرد  يبازساز ق   ه9828مزار را در سال 

 د:ين به نظم كشيد، چنيز ثر. گرديكه بر سردر بنا ن

ةةة  بةةةالکال  آلل ّةةةه   سم

 

 بحةةبسم غةةدًا يف اخلصةةد اهسةةعد

 وهةةذا بةةاب حطةةة فةةادخصکه 

 

د ةةةةع هلل سةةةةعم  وأنةةةةتم رکم

 لةةةه ذو الرابةةةة العصيةةةا عةةة  

 

د وزيةةر الصةةدر يف ايةةران  لةةدم

 تألسنى بقعة ّسةر  وکانة 

 

 رة وبلةري مرقةدةبأزکى حضة

 فزرها واسةأل البةاري فهيسةا 

 

 يام  الذن  واحلسنا  اصةعد

 ازهةةک سةةنا ً »وقةةد ارختسةةا  

 

«بقةةرب رقيةةة مةةن آل امحةةد
5
 

                                                  
 .70يخ و اماکن سياحتي و زيارتي سوريه، اصغر قائدان، ص . تار1
 .15، ص ينائبًا من االتراک بدمشق الشام الکبر يبمن ول ياعالم الور. 2
 .111ل ثمار المقاصد، ص ير.ک: ذ. 3

 .22، ص 7عة، ج يان الشياع. 4

. ترجم ه  115تاريخه ا، ص  و :البي ت  ؛ م زارات اه ل  2077، ص 2، العدد «مشهد السيدة رقية في دمشق». الموسم، 5

« ب اب حّط ه  »چنگ بزن، تا فرداي قيامت با دوستي ايشان س عادتمند ش وي و اي ن     ابيات: به واليت خاندان پيامبر

و آن مرد  م ايران، صدر اعظاز آن در وارد شويد. علي )دروازه آمرز ( است. پس در حال رکوع و سجده براي خداوند

ترين بارگاه و بهترين مرقد را بازسازي کرد. پس آنجا را  ترين بقعه مطهري را که وجود داشته و پاک بلندمرتبه، نوراني

م: رود. در ت اريخ آن گف ت   شود و حسنات باال م ي  حاجت بخواه؛ زيرا در آنجا گناهان پاک مي زيارت کن و از خداوند

 «.درخشد مي از آل احمد اين بارگاه[ به وجود قبر رقيه»]؛ «من آل احمد تزهو سناًء بقبر رقية»
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بااره   نيدر ا يا دهيقصز ين  عه دمشقي، شاعر ش«م صندوقيداوود بن ابراه»ن يهمچن

 :ن اس.يخ آن چنيتارمادّه  يحاو .يه اس. كه بسرود

 مؤرخةةه ىنةةاد مقةةامسم يف العةةى

 

«العرش ارلاه والبةر  معصمةه»
1
 

ارتگاه را يز ي، بنادمشق انيعي، از شآل نظام  و محمدعل كامل  ق،  ه9808در سال  

 2كردند  يازسازنه خود بيبا هز

ان آن قارار  يا بوده كه قرار م   در گذشته، شامل اتاق 3هيارتگاه حضرت رقيز يبنا

و مسااح.   ز در مجاورت آن واود داشتهين  مسجد كوچك (921)تصوير  داشته اس. 

  3رفته اس.   مرب  فراتر نممتر 14بنا در مجمور از 

ارتگاه يزاز   ف خوبي، توصقاااردوره  در انيرانيا حج يها از سفرنامه ياريدر بس

 يگار يها به واود قرور د ن سفرنامهياز ا يارائه شده اس.  اهرته در تعداد هيحضرت رق

فارد  و قرار   4حضارت ابواهفضال عرااس    يها همچون محل دفن دس.داخل زيارتگاه، 

، هيو ساور  شام  كه در مناب  محل هگرديد، اشاره 5د كشته شدهيزيكه در مجلس   فرنگ

ز يا ن قرور نشده اس. و در حاال حاعار ن  يبه ا يا گونه اشاره چيد، هيا اديم ياعم از قد

 انيا رانيان ايتنها م ،ي ن باورهايچنشايد ده نگارنده، يشود  به عق  اف. نمي هااز آن  نشان

 آن دوره رواج داشته اس.  انيعيا شي

در اين زيارتگاه  9 به واود سنگ حاوي قدمگاه پيامرر همچنين محمد اسعد ئلس

)واق  در شمال آن( به اينجا منتقل شده « هديهمدرسة مجا»كه گويا از  6اشاره كرده اس.

                                                 
ترجمه بيت: مقام  .2077، ص 2، العدد «دمشق ية فيدة رقيمشهد الس». براي آگاهي از متن کامل قصيده، ر.ک: 1

 «.عر  پهنه آن و کرسي نشانه آن است»بلندي است. شاعر در تاريخ آن ندا سر داد:  ايشان در
 .502، ص 2مفتاح الجنات، ج . 2
 .2077، ص «دمشق ية فيدة رقيمشهد الس». 3
 .212ف، ص ير وظايرزا داوود وزي؛ سفرنامه م217السلطنه، ص  رزا حساميسفرنامه مکه، سلطان مراد م. 4
 .217السلطنه، ص  رزا حساميان مراد مسفرنامه مکه، سلط. 5
 .120، ص «ذيل ثمار المقاصد. » 6
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 اما امروزه از سرنوش. اين سنگ نيز ائالع  در دس. نيس.  1بود 

د كرده، يبازد از دمشق ق   ه9213، كه در ماه صفر «اهسلطنه رزا حساميسلطان مراد م»

 در داخال زيارتگااه حضارت رقياه     7ارا از واود عريح  براي سر امام حساين آشك

 ارتگاه نوشته اس.:يف زيدر توصسخن گفته اس.  او 

کره   يمسرقّف  يدارد. بعرد از آن فضرا   يداالن مختصر ،شوند ياز در که داخل م

براً شرش ذرع   ياسرت کره تقر   يمسرجد  ان آن است، و بعد از آنيحوضچه در م

شروند، در سرمت    يطول و پنج ذرع عر  آن است. از در که داخل مسرجد مر  

انرد   است که از چوب سراخته  يليح مستطين آن که سمت جنوب است، ضريمي

ند يک ذرع عر  آن است. گويباً دو ذرع طول و يوار است. تقريصل به دو مت

ن ير انرد و ا  را در آنجا جا داده بيت هلا بوده است که يا همان خرابه ،ن مسجديا

را بره خرابره    7دالشرهدا ياسرت کره سرر مبرارک حضررت س      يح، در محليضر

ح محراب است و براالتر از محرراب   ياند و باالتر از ضر در آنجا گذارده ،آورده

بروده و کشرته شرده     دير زيکره در مجلرس    يند قبر فرنگر ياست. گو يمنفذ مربّع

اسرت کره در عرر      ييو، سرک مسرجد  يست و در سرمت شررق  است، در آنجا

داخل بقعره  در، است که از آن  يدر يه سمت شماليمسجد واقع است و در زاو

ح مبارک جامره  يست. بر ضريع نيچندان وس ،است يعشوند. بقعه مرب يمبارکه م

آن جامره   ياسرت، رو  يبرح قياند و در آن طرف ضر دهيپوشان ينه گليزم يزر

مبرارک   يهرا  ن اسرت کره دسرت   ير اند. اعتقاد اهل آنجرا ا  دهياه پوشانيماهوت س

 2در آنجا مدفون است. 7حضرت عباس

ارت يا در شارح ز   ق،  ه9891ساال  از خاود  سفرنامه ، در اهدوهه نيخان ام  رزا عليم

 :نويسد م ن ي، چنهيرقخود از حضرت 
                                                 

 از نخستين فصل كتاب حاضر.« 9آثار از ميان رفته پيامبر اسالم». ر.ک: مبحث  1
 .217السلطنه، ص  رزا حساميسفرنامه مکه، سلطان مراد م. 2
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ن مردفن  ير م. ايهرا سرالم رفتر   يعل هير ارت حضررت رق ي[ به زمسجد اُموياز آنجا ]

 يو در کوچره تنگر   يمطهر که در خرابه معروف بوده، امروز در مجموعه آبراد 

محزون و غمناک اسرت کره   ندارد، اما چنان  يقيع و مرتفع و اليوس ياست. بنا

کره آورده و   يد. در روضه مطهرره نرذورات  يگر ياگر سنگ آنجا داخل شود، م

ح همره قسرم اسرباب    يضرر  يروبرر  گانره و   اند، همه لباس و اسباب بچره  ختهيآو

و  يرين اسرباب و آنچره از اسر   ير ن خبر و اياند. مشاهده ا ختهيچه کودکانه ريباز

به خراطر داشرتم، کبرابم کررد و اشرکم       ها سالم،يعل، ين لمعه نور فاطميوفات ا

 1رون آمدم و به خانه برگشتم.يبکرده ارت و طواف يخت. زيار فرو رياخت يب

وارد   ق،  ه9822ان سفر حج خود در ساال  يز كه در اريف نيوظا ريرزا داوود وزيم

 آن نوش.:ف ي، در توصشد دمشق

ن يه بنرت الحسر  ياست، که قبر حضرت رق خرابه شام يکي، در شام مقابر مشهور

تر در او هست که خادم آنجرا   هم کوچک يگرياست، و قبر د سالم اهلل عليهما

 ،ر بازارچره ير ز .نجرا مردفون اسرت   يدر ا حضرت ابوالفضل يها گفت: دست يم

پشت سر هم که عر  هر کدام چهار  يليمستط يکوچک است و اطاق ياطيح

وارهرا سرنگ، ترا ازاره    يو تختره د  يذرع و طول هفت ذرع اسرت، سرقف چروب   

آن حرو    اطير ، در حيخروب، آب جرار   يهرا  مفروش، پررده  يقال يها فرش

 2است. يخوب يخوشگل، جا

ارتگااه  يز  مينكه ساختمان قاد ي، با تواه به ايالديستم ميقرن ب 74ل دهه ير اواد

بزرگان از  ينداش.، تعداد ،ش بودنديرا كه در حال افزا  ش زائرانيگنجا ،هيحضرت رق

حضارت  ارتگااه  يرا با هدف توساعه ز  يا تهيو كم گرد هم آمدند عهيش يها .يو شخص

ن يا ا ياز امله اعضاا  ،«صدر  امام موس»و  « خ نصراهلل خلخاهيش»ل دادند  يتشك هيرق

                                                 
 .227الدوله، ص  نيسفرنامه ام. 1

 .212ف، ص ير وظايرزا داوود وزيسفرنامه م. 2
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 يداريا مجااور را خر  يها ها و مغازه از خانه ين منظور، تعداديا يته بودند  آنها برايكم

م آ از شد و بخش عمده آن در ساال   9130 ا ق    ه9040نا در سال كردند  كار توسعه ب

در  يا دهيقصا ، عه دمشاق يشا  ي، از علماا «يل حلراويخ نريش» د يان رسيبه پا ق   ه9094

 ن اس.:يآن چن خيتارمادّه  يحاو. يسرود كه ب باره نيا

 يةةا ألةة  املبةةان قةة  مؤرخةةاً 

 

«ارمةر رقيةة ىلنکر مةن کةکا»
1
 

امروزه از سااختمان وساي  و زيرااي  تشاكيل شاده اسا. كاه         آستانه حضرت رقيه 

مصاهح و تزئينات باه كاار رفتاه    از هنر و معماري اسالم  محل  و ايران  اس.   يا ختهيآم

 (921)تصاوير   متماايز سااخته اسا.     آن را از ساير آثار معمااري و دينا  دمشاق   در بنا، 

رنگ پوشايده شاده اسا.  در    هااي سانگ  بازرگ سافيد     تانه با قاهبنماهاي خارا  آس

رنگ باه  ئالي  بر زميناه سارز  آيات قرآن با رنگ از باوترين قسم. نما، يك كتيره نواري 

 رب  اسا.    ورودي انوب  ترين آن، خورد  بنا داراي چند ورودي اس. كه مهم چشم م 

باوي ، و  هاي  پوشيده شده با كاش  سردر اين ورودي داراي ئاق  اس. كه در آن مقرنس

  بااوي  «هذا مقام السيدة رقية بنت احلسةني الشةسيد ببةربرا »خورد:  آن اين عرارت به چشم م 

 (925)تصوير  متر از كف زمين قرار دارد  80فار اي به ارت مناره  اين سردر،

و باشاد   ما  مساتطيل  باه شاكل   متصل به صحن اصال  بناسا. كاه     ،اين ورودي

رنگ پوشيده شاده  هاي سفيد ها با سنگ رد  اين رواقهاي  واود دا رواقنيز گرداگرد آن 

ق كه هار ئاا   اي گونه هاي بزرگ و كوچك متواه  اس.؛ به ئاق اس. و نماي آنها شامل

 :معصاوم ائمه   ، اسامهاي كوچك ميان دو ئاق كوچك قرار دارد  باوي ئاق بزرگ،

از ناواري    هاا،    در باوترين بخاش نمااي رواق  نقش بسته اس. يمدوّر يها درون قاب

ها از داخال،   خورد  سقف رواق رنگ به چشم م ئالي  بر زمينه سرزآيات قرآن با رنگ 

 ين يافته اس. يتز ،ه  زيرابا نقوش گيا
                                                 

خ آن يمکان درخشنده در تار يترجمه: ا؛ 71و مقامها في دمشق، عامر الحلو، ص  7السيدة رقية بنت الحسين. 1

 «.بارد ينور م هياز روزنه رق»بگو: 



 112/  :هاي فرزندان و نوادگان ائمه زيارتگاهبخش سوم: 

 72111شاخه ،  152ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

مرب  واود دارد به شكل تري  متصل به اين صحن از عل  شرق  آن، صحن كوچك

هاي  فرا گرفته اس.   شريه صحن  رب  اس. و گرداگرد آن را رواق ،كه از نظر معماري

م احداث شده اس.  در عل  اناوب  صاحن و    2441ا  ق    ه9027اين صحن در سال 

هااي  اساتوار    بنا، شرستان  واود دارد كه ساقف آن بار ساتون   در شرق ورودي اصل  

 اي كوچك اس.  كره و داراي چندين گنرد نيم ،گشته

در عل  شماه  دو صحن، بخش اصل  بناا قارار دارد كاه شاامل حارم اصال  در       

داراي ياك ورودي  نياز  هر بخش  اس. كه  رب، و دو شرستان وسي  در مركز و شرق

    ورودي حرم، مقابل رواق  رب  صحن قارار دارد باشد م هاي شماه  صحن  در رواق

وااود دارد كاه رواق واقا  در شارق     شده كاري  هاي  با سقف آينه گرداگرد حرم رواق

و  ،هاي زيرا پوشايده  كاري كند  سقف حرم با كاش  حرم، آن را از شرستان ميان  ادا م 

هاي   نوشته ،ها كاري  ميان كاش( 989)تصوير  كاري شده اس.  هاي  از آن مقرنس بخش

 خورد  به چشم م  :بي. اهل آيات قرآن و احاديث  در فضايلاز 

چه چاوب   يك صاندوق نيز و روي آن اس. ميان حرم قرار گرفته  قرر حضرت رقيه

 ياك عاريح  قرار  رنگ و حاوي آيات قرآن واود دارد  روي هاي سرز پوشيده از پارچه

م از ساوي  9151 ا ق    ه9871متر وااود دارد كاه در ساال     9×2اي به ابعاد حدود  نقره

ميان عاريح    اهدا شده اس.  اين عريح، ، به حرم حضرت رقيهزهراي تهران مجم  بن 

و در ساال   ،سااخته  تاري قارار گرفتاه كاه در اصافهان      نقره و ئالكوب اديد و بزرگ

 (923)تصوير  1م نصب شده اس. 9110 اق  ه9090

متر از كف زماين قارار دارد كاه ساطح      90باوي عريح، گنرد اصل  حرم به ارتفار 

آن نيز به داخل   سطح (927)تصوير  اس. شده هندس  پوشيده تزيينات  آن باخارا  

گنراد داراي گاردن    (984)تصاوير   اسا.  كااري شاده    آينهكاري و  مقرنسشيوه زيراي  

از اي  هاا، كتيراه   پنجره كوچك اس. و گرداگرد آن، باوي پنجاره  شانزدهحاوي  يمدوّر
                                                 

 .71و  71دمشق، صص  يو مقامها ف 7نية بنت الحسيدة رقيالس. 1
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 آيات قرآن  واود دارد 

نياز ائاراف آن   هااي    و رواقباشاد   شاكل ما   دو شرستان ميان  و شرق  نيز مرب  

صاورت   از بيرون باه خيز، و  از گنردها، از داخل به صورت گنرد كميك اس.  سقف هر

گيااه   هااي   شكلحاه. گنردي آن مشخر نيس.  ئوري كه  صاف اس.؛ بهبام  پش.

بخش ديوارها و سقف اين دو شرستان  آذين ،:ائمه معصومظريف و زيرا و نيز اسام  

زمان با صحن شرق  آستانه تكميل و افتتاح  از داخل اس.  ساختمان شرستان شرق ، هم

باراي  و ئرقاه دوم   ،صاورت دو ئرقاه ايجااد    ده اس.  بخش انوب شرق  آستانه بهش

 دانشكده مطاهعات اسالم  در نظر گرفته شده اس.  

در  7نينه دختار اماام حسا   يو ساک  7ينب دختر اماام علا  يز ارتگاهيز. 5

 ر دمشقيالصغ باب قبرستان

نه دختار  ي، و ساك 7 م دختر اماام علا  كلثو ا امي ينب صغريارتگاه منسوب به زيز

د و يا آ  ر دمشق به شمار ما يغاهص قررستان بابهاي  زيارتگاهن يتر ، از مهم7نيحس امام

  مختلف اس. ياز كشورها عهيمورد تواه زائران ش

 هيا نريو آساتانه ز م، كلثو ام يح داده شد كه هقب ويتوع ينب صغريزدرباره  تر شيپ

ن باانو باوده اسا.  در    يقرر، منتسب به ا يره رويبا استناد به اقوال مورخان و كت دمشق،

ناب  يان زيا مورخاان و اصاحاب تاراام، م     شود كه برخا   ح افزوده مين توعينجا ايا

ه يا را كن يكلثوم صاغر  ز امين  خ ئررسيش 1اند  ز قائل شدهيتما يكلثوم صغر و ام يصغر

 2دانسته اس.  7 سه دختر امام علينف

ر به وااود  ياخدوره  ، در7 دختر امام عل ،مكلثو ا امي نبين قرر به زيانتساب ا گويا

                                                 
(، ي)سبط ابن الجوز ي بغدادي حنفيوسف بن ُقُزغلي؛ تذکرة الخواص، 221، ص 2خ االمم والملوک، ج ير.ک: تار. 1

 .57ص 

 .217، ص 2، ج يباعالم الهد ياعالم الور. 2
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تاوان    خ خود نقل كرده اس.، ميدر تار  ن ذهرياهد تناد به آنچه شمسآمده اس.  با اس

  اس.  ذهر 7نياهعابد نينب دختر امام زين قرر در واق  منتسب به زيكه اگرف.   جهينت

 ،هيا ق. قلندريخ ئرياز مشا ، ق(  ه124بعد از  توفاي)م  ن ساواياهد خ اماليشدرباره 

نااب دختاار امااام يك قراار زياار، نزدياهصااغ در باااب  ماادت يباارا ينوشااته اساا. كااه و

 1 كرداقام.  7نياهعابد نيز

 ساخته شاده اسا.    در محل اقام. ساوا هيق. قلندريبا تواه به آنكه خانقاه ئر

قرار دارد، واعاح اسا. كاه     نبيارتگاه زيمانده از آن، امروزه متصل به ز  و آرامگاه باق

حاال   ؛باوده اسا.   7نياهعابد نينب دختر امام زيارتگاه در آن زمان منتسب به زين زيا

امااام  يباارا ناابيبااه نااام ز يانساااب، فرزنااد يشااتر اصااحاب تااراام و علمااايآنكااه ب

فخراهادين  »منساوب باه    «»كتاب  اند  تنها در ذكر نكرده 7نياهعابد نيز

هف. تن، و گفته شده هش. تن هساتند،       7نياهعابد نيدختران ز»س.: اآمده « رازي

  دهيا منساوب باه عر   نراات ياهز اخرارن در رساهه يهمچن 2« نب اس.يز ،نام دختر هشتم

از  نهيبوده و در مد وهد ام يده اس. كه مادر وآم 7نياهعابد نينب دختر امام زيزدرباره 

 3ا رفته اس. يدن

ناب  يم، با تواه به اشتهار آن باه ز كلثو ا امي نبيده نگارنده، قرر منتسب به زيبه عق

 7نياهعاباد  نيا جه دختر اماام ز يتواند قرر خد  گذشته، مدر  7نياهعابد نيدختر امام ز

اماام  و قرر همسرش محماد بان عمار بان      ي، به واود قرر و خيباشد كه در مناب  تار

علاا  اصااغر باان  خااواهر خديجااه،  4ساا. اشاااره شااده ا رياهصااغ در باااب 7 علاا

محمااد باان عماار باان  ،و از همساار خااود 5دنباشاا ماا  ك مااادرياااز  7اهعاباادين زياان
                                                 

 .212، ص 25ر واالعالم، ج يات المشاهيخ االسالم ووفيتار. 1

 .72(، ص يزن الراية، محمد بن عمر )فخرالديانساب الطالب يالشجرة المبارکة ف. 2
 .10النسابة، ص  يدلينبات للعبينب وأخبار الزيدة زيالس. 3
 .271، ص 1؛ معجم البلدان، ج 22ارات، ص يمعرفة الز ير.ک: االشارات ال. 4

 .212، ص 2، ج يباعالم الهد ي؛ اعالم الور255، ص 1العباد، ج  يمعرفة حجج اهلل عل ياالرشاد ف. 5
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 1بوده اس.  داهلليو عر عرداهلل يها دو فرزند به نام ي، دارا7نيراهمؤمنيام

و ماادرش ربااب دختار     ،مهيا امي، نامش آمنه 7نينه دختر بزرگوار امام حسيسك

ن ياو را باد  ،بود كه ماادرش ربااب    ا هقرينه نام يبود  سك  قضاع يس بن عدياهق امرئ

 و رباب سروده اس.: نهيسكدرباره  7نيخواند  امام حس  م نام

 لعمةةر  اننةةي احةة  داراً 

 

 والربةاب ابکن هبةا السةبينة

 واحةةبمسام وابةةذل لةة م مةةاه 

 

وليمل لعاا  عنةدي عتةاب
2
 

او قرار بود  بود  (3در كربال 7نيد امام حسينوزاد شه  )ينه خواهر عرداهلل رعيسك 

او باه   4 د، ازدواج كناد يبه شهادت رسا  كه در كربال 7ش قاسم بن حسنيبا پسر عمو

شان بود  سااس  يعاشورا شاهد شهادت ااف. و در روز يحضور  همراه پدرش در كربال

 و از آنجاا باه شاام    ، به كوفاه كربال يشهدا يو سرها :بي. اهل ير اسرايبه همراه سا

 ناه مناوره  يباه مد  7نياهعاباد  نيا برده شد و سرانجام باا بارادر بزرگاوار خاود اماام ز     

در  ق   ه997در ساال  بزرگاوار سارانجام    ين باانو يا شتر مناب ، ايبه گواه  ب 5بازگش. 

 6درگذش. ره منونه يمد

، از املاه در شاهر   ر نقااط يساا در ز يا ن يگريدهاي  زيارتگاه، رياهصغ بر باب افزون

 7نينه دختار اماام حسا   يباه ساك   ،نيفلساط  «هيا ئَرَر»شهر و در  ،تخ. مصريپا ،قاهره

ن يا ك از ايا  چيها  يتاوان بارا    نم ،نهيشان در مديمنسوب اس.  اما با تواه به وفات ا
                                                 

 .72ة، ص يطالبانساب ال يالشجرة المبارکة ف. 1

اي را دوست دارم که سکينه و رباب در آن قرار دارند. م ن اي ن دو را    . ترجمه دوبيتي: به خودت سوگند من خانه2

 کنم. کسي را گو  نمي کنم و سرزنش هيچ دوست دارم و همه مالم را ]برايشان[ خرج مي
پهوهشي درب اره ن ام،   »ر.ک: تاريخ در آينه پهوهش،  شود. يشناخته م اصغر يبه نام عل انيرانينزد ا عيعبداهلل رض. 3

 .17، ص 21، محسن رنجبر، شماره «7سن و کيفيت شهادت طفل شيرخوار امام حسين
 .211، ص 2عة، ج يان الشياع. 4
 .152تذکرة الخواص، ص . 5
؛ 217و  217، ص ص  1ان، ج يات االعي؛ وف121، ص 71نة دمشق، ج يمد خي؛ تار222، ص 1انساب االشراف، ج . 6

 .207، ص 2االعالم، ج 
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  قائل شد  خيو سند تار اعترارها،  زيارتگاه

، از گذشته معروف و شناخته شده رياهصغ در باب نهين حال، قرر منسوب به سكيبا ا

، با اساتناد باه   نيد محسن اميس 1اند  اد كردهيو مورخان و اهانگردان، از آن اس. بوده 

 يدر صندوقچه رو  به خط كوف يا رهي، نام صاحب مزار را در كت خ عراس قمينكه شيا

از پادشااهان دانساته     كين مزار را قرر دختر يخوانده اس.، ا« نه بن. اهملكيسك»قرر، 

قرر، كاه ماتن كامال آن     يره رويرا در كتيز تواند درس. باشد؛  ه نمين نظرياما ا 2اس. 

 ذكر شده اس.  7نينه دختر امام حسينقل خواهد شد، نام صاحب مزار سك

 وفايت)م اهدمعه ين ذينه دختر حسين قرر را سكيز صاحب اين  ن سابقيمحمد حسن

داند و معتقد اسا. كاه او و     م 7نياهعابد نيد فرزند امام زيد شهي، فرزند ز ق(  ه985

و ااد   7نياهعابد نيزامام دختر عمر بن  ،جهيبه همراه مادر خود خد خواهرش فائمه

اند؛ اما باه مارور زماان     ك مقرره به خاك سارده شدهي، در 7نياهعابد نيود عمر بن زخ

ه يد نظرييتأ ياما متأسفانه برا 3افته اس. يشهرت  7نينه دختر امام حسين قرر به سكيا

افتن يا ز با واود تالش فراوان، موفق باه  ين و نگارندهاستناد نكرده،   چ منرعيخود، به ه

 ن قول نشده اس. يا يبرا  مدرك

دو رنگ سااخته   يها ، با سنگرياهصغ بابهاي  زيارتگاهر يارتگاه، همانند سايز يبنا

گنراد   يك دارايا گر اسا. كاه هر  يكاد ين بنا شامل دو مقرره متصال باه   يشده اس.  ا

م اسا. و مقراره   كلثاو  ا اميا ناب  يارتگاه منتساب باه ز  ي، ز اس.  مقرره انوب  رنگسرز

در شارق بناا،   ( 982)تصاوير   اس.  7نينه دختر امام حسي، مزار منتسب به سك شماه

اط يا ن حيا قررستان ادا شاده اسا.  ا   يوار، از فضايواود دارد كه با د  اط كوچكيح

 اس.   به شكل ئاق سنگ يك ورودي يدارا
                                                 

؛ رحل ة  271، ص 1؛ معجم البلدان، ج 22ارات، ص يمعرفة الز ي؛ االشارات ال217، ص 1نة دمشق، ج يخ مديتار. 1

 .75؛ رحلة ابن بطوطة، ص 121ر، ص يابن جب
 .211، ص 2عة، ج يان الشياع. 2
 .72نب، ص يلة زيالعقمرقد . 3
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ئاق  يم قرار دارد و داراكلثو ا امي نبيارتگاه زيز  بنا، در عل  شرق  اصل يورود

آن در سال  يخ بازسازيارتگاه و تارينام ز يحاو  اس.  بر سردر بنا، هوح سنگ  مرتفع

 ن اس.:يآن چن ةريواود دارد كه متن كت ق   ه9884

 حةةببم رسةةکل اهلل بيةةت يةةا آل

 

 بةةةالقرآن انزلةةةه فةةةرض مةةةن اهلل

 کهاکم من عّةيم الهلةر انبةم 

 

من مل يصة م عصةيبم ال صةراة لةه
1
 

نة  يدة زيسام السةرام ومقةام السةيعصة د کربراي جسنيمة االمام احلسينة کريدة سبيهذا مقام الس 

سة بمساعياش سام السراميّال  عص بن اي مة االمام ع ياملصقبة بأم کص کم کر  يد  هذه املقاما  املقدم

سم السةرام سةنة يعصة تيمقام مراقد اه  البقائمی مراض ي افندنيد حسيابن الس يم افنديد سصيالس

0331. 

 يخ بازسااز يتاار ماادّه   يا دهي، در قصا  نيان شد كه عارف بك ماارد ين بيش از ايپ

ن ي. آخر آن چنا يرا به نظم درآورده اس. كه ب رياهصغ باب در :بي. اهلهاي  زيارتگاه

 اس.:

 بحسةةن الهةةکز يف»ارم  

 

 «اعرا اجلنان لة  اراقةا

معمول امامزادگان  يها حيوه عريئالكوب، به ش يا ح نقرهيك عريداخل هر مقرره،  

 ،حين دو عار يا ااهرتاه   (980)تصوير  ته شده اس. ساخ واود دارد كه در اصفهان رانيا

د يا رفتن به آن با ين بنا قرار دارند كه برايرزميدر ز  را قرور اصليز ؛ن دارنديانره نماد

ن يل شده اس. كه با يار كوچك تشكين بنا از دو اتاق بسيرزمين رف.  زيياز چند پله پا

آن،  يروااود دارد كاه   وبراساته   يقرار  ،ان هار اتااق  يا ك راهرو واود دارد  ميآنها 

 ،حركا.  يبارا   عرعا  كام  يب فضاا يا ن ترتينصب شده اس. و بد  صندوقچه چوب

 مانده اس.   ائراف قرر باق

 يا سااده   هندسا تزييناات   يد و دارايا م، نسارتا  اد كلثو ا امي نبيصندوقچه قرر ز

                                                 
واجب نموده، و آن را در ق رآن ني ز بي ان ک رده      ! دوستي شما را خداوندرسول خدا بيت . ترجمه دوبيتي: اي اهل1

 ت.است. اين افتخار براي شما بس است که هرکس در نماز بر شما درود نفرستد، گويي نماز نخوانده اس
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س اس. و يو نف  ميار قدي، بسنهيسكاما صندوقچه قرر منسوب به  (988)تصوير  اس. 

، «يحااو يعراداهقادر ر » (985)تصاوير   اسا.    نا يتزي  به خاط كاوف   ي ها رهيكت يدارا

دوره  آن، قادم. آن را از تزيينات  ها و رهيوه خط كتي، با تواه به شيشناس سور باستان

 1دانسته اس.  ق   ه  مه اول قرن ششمين  عني،  سلجوق

ساه   يك متر اسا. و دارا يمتر و ارتفار آن  5/9متر، عرض آن  8ئول صندوقچه 

آياات قارآن، و كتيراه     يحاو  و ميان ي دو كتيره باو در گرداگرد آن اس.  يره نواريكت

 2س.:ا چنينها  رهينام و نسب صاحب قرر اس.  متن كامل كت يحاو  پايين

 :ي ره باويكت

ِمََِِلُِِومِ الِنَِوَِِةِ نَِسِ ِهُِذُِأخُِالِتَِِومُِيُِّالقَِِالَحُِِّوَِالِهُِإِلَِإ ِالِِاهللُِ) [: ]عل  انوب اَِمنوَِِات ِوَِمَِِارسَِّاِف 
ِ ِِاأف  ِ نِذَِمَِِرض  َِاِاّلَّ ِيَِِهِ ذن ِإ ِالِب ِإ ِِهُِندَِعِ ِعُِشفَِيِي

 ُُِعلَ
ِإ ِِهِ لمِ نِعِ مِ ِءِ َشِب ِِونَِيُطُِي ِالُِِوَِهُِلفَِاِخَِمَُِِوَِيهِ يدِ أِيَِاِبَِمَِ [:]عل   رب 
نِهُِيُِّرسِ كُِِعَِسِ وَِِاءَِاِشَِمَِالِب ِ [:]عل  شماه  ُِّالَعنِوَُِهناِوََِمنهُِفُظِحِ ِهُِدُِؤُِالِيَنوَِِرَضِواأِات ِوَِمَِارسَّ ِل 

ُُِظِ العَِ 3(ي
 محد بن عبد اهلل رمحه اهللاهذا عم  حممد بن  

ُِّاِالَِّهَِيُِّأاِيَِ) [:]عل  شرق  ِإ ِِب 
نبَِمُِدا ِوَِّاهِ َشنِاكَِلنَِرَسنأاِن  ِهِ ذن نإ ِب ِِِاهلل َِلِإ ِيناِ اعِ دَِيرا ِوَِّذِ نَنرا ِوَِّن ِش 

َِوَِ مُِّس  4(ريا ِن ِاَاِ 
 

 :كتيره ميان 

إ ِ) [:]عل  انوب 
ُِِاهللُِِيدُِرِ اِيُِمَِنَِّ  هَلِأََِ ِاررِيُُِِنکُِعََِِبِذهِ ل 

ِطهِ ُِتَِکُِرَِهِيَطِيُِوَِِيت ِلَِا [:]عل   رب 
5(ريا 
 

                                                 
 .222ة، ص يسور ية: خصائصها وآثارها فية االسالميالعمارة العرب. 1

2  . Inscriptions Arabes De Damas, Les Stèles Funéraires, I. Cimetière D’Al-Bāb Al-Saġīr, 

Khaled Moaz & Solange Ory, pp 122-123. 

 .(155 :بقره. )3
 .(27و  25 :احزاب. )4

 .(22 :احزاب. )5
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ِمِ حَِأاِبَِأِدِ مَُِّمَِِنَِاَِكِمَِ) [:]عل  شماه  ِيَِيِيب ِالََُِِِّاتَِخَِوَِِاهلل ِِوَلِسُِنِرَِلکِ ُِوَِکُِال ََِِنِر ِد 
ِکُِب ِِاهللُِِنََِكِوَِ [:]عل  شرق 

1(يما ِل ِعَِِءِ َشِِلي
 

 : نييكتيره پا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم هذ [: ]عل  انوب

 بن ا قرب سبينة بنت احلسني [:]عل   رب 

 عصيسم ي ّال  صصکا  اهللاع  بن  [:]عل  شماه 

 مجعني وعى آهلم الطاهرينا [:]عل  شرق 

 رياهصغ باب يها ارتگاهيز  ود دارد كه دفتر متوهوا  ارتگاه، اتاقيز  در عل  انوب

ارتگااه، مقراره   يز  در سام. اناوب شارق     عنين اتاق، ي  در شرق اآيد به حساب م 

ن خانقااه  يا اس.  ا هيقه قلندريمانده از خانقاه ئر  واود دارد كه تنها بخش باق يگريد

، امروزه از 2قه ساخته شدهين ئري، مؤسس ا ن ساواياهد خ اماليام. شكه در محل اق

ماناده    باوده، بااق   ر دمشاق ياز مشااه  ين رفته و تنها، مقرره آن كه محل دفن تعاداد يب

 3اس. 

 يو دارا ،سااخته شاده    سانگ  يهاا  اس. كه با قاهب  مقرره مورد نظر، اتاق مربع

اط يا در ح  عنا يآن،   آن در عال  شاماه   ياسا.  ورود   با گردن هش. علع يگنرد

واود دارد كه متن آن   خيتار يا رهي، كتيورود يارتگاه قرار دارد  باويكوچك شرق ز

رب يالسصطان املص  الّاهر ب»ن اس.: يچن
0
از   رتفار كم، در ايورود و ئرفد«  يالصاحل 

وزپلناگ و در واقا  رناك    يك ينقش  ين، دو سنگ مرب  واود دارد كه حاويسطح زم

 5ررس اس. يب ملك اهظاهر  رسم

                                                 
 .(20 :احزاب. )1

 .212، ص 25ر واألعالم، ج يات المشاهيخ االسالم ووفيتار. 2
 .505ة، ص يدات دمشق ذوات االضرحة وعناصرها الجماليمش. 3
 است.« بيبرس»، در اين کتيبه به اشتباه حجاري شده و صورت صحيح آن، ، پادشاه مملوکي«بيبرص». نام 4
 .501ة، ص يت االضرحة وعناصرها الجمالدات دمشق ذوايمش. 5
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 دمشق ريالصغ قبرستان بابدر  7نيحس فاطمه دختر امامارتگاه يز. 6

، از  ارتگااه قرلا  ياز ز  ، در فاصاله كما  ر دمشقياهصغ ارتگاه در قررستان بابين زيا

 آن قرار دارد   سم. انوب  رب

  ما يداهلل تميا بن عراسحاق بن.  ، مادرش ام7نيامام حس  فائمه دختر گرام

ش ي، از عماو 7 ، فرزند امام حسن مجتر . شده اس. كه حسن مثنيروا 1بوده اس. 

رد  اماام  كا  يرا خواساتگار  (نهيو ساك  فائماه شاان ) ياز دو دختر ا  كي ،7نيامام حس

داشا.،   3كه با حضرت فائماه زهارا    به عل. شراهت ،را دختر خود فائمه 7نيحس

زد و در  يا مهيبر قررش خ ، فائمه ند پس از وفات حسن مثنياو انتخاب كرد  گو يبرا

ناه  يدر مد ق   ه997او در ساال   2گذارناد    و روزها را به روزه ما  ،مايها را به ق آن شب

 3درگذش.  منوره

اشااره   رياهصاغ  در بااب  7نيبه واود مزار فائمه دختر امام حس  خيدر مناب  تار

منتسب باه فائماه دختار     ي، از مزار«خ هدمشقيمنتخرات اهتوار»نشده اس.  اما صاحب 

ن يق بار هما  يتطرقابل اد يكه به احتمال ز 4سخن گفته اس. رياهصغ در باب 7 امام عل

كاه   ؛ درحااه  منسوب بوده اسا.  7نارمؤمنيد در آن دوره به دختر اميمزار اس. و شا

. مادفون در آن را  يقرر واود دارد كه شخص يرو يز قرن پنجم هجرا  ميقد يا رهيكت

  ق،  ه081كند كاه در ساال     م  معرف  ن بن سرطيبه نام فائمه بن. احمد بن حس  زن

 ، درگذشته اس. بر دمشق انيفائمحكوم. زمان در 

هااي خاود، چناين برداشا.      در يك  از كتاب ه نوشته ابن ئوهون صاهح با استناد ب

 ق، اين زيارتگاه بخش  از خانقاه ئريقه قلندرياه    گويا تا پيش از قرن نهم هشود كه  م 

در زمين آن شناساي ،  ق قرر فائمه بن. احمد بن حسين   ه 311بوده اس. كه در سال 
                                                 

 .225، ص 1العباد، ج  يمعرفة حجج اهلل عل ياالرشاد ف. 1
 .17و  15، صص . همان2
 .151و  152تذکرة الخواص، صص . 3
 .222، ص 1خ لدمشق، ج يمنتخبات التوار. 4
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 منسوب شد  متن سخن ابن ئوهون چنين اس.: 7اما به يك  از نوادگان ائمه

لةکار القبةة ، ويف يکم االحد مستس م ذي القعةدة منسةا، حهةر يف الزاويةة القصندريةة

عنه، عن ناووس حعر، فةذذا  ب الصغري، قب  برال ر  اهللربة باقالّاهرية التي بم

وقةد اهحبةم  ،مبتکب عصيه اسم فاّمة بنت امحد بن احلسني بن ع  بةن اي ّالة 

ة الدين اي القاسم ع  بناؤه عصيسا، وبعکارها نصيبة عصيسا مبتکب انه قرب احلاف  ثق

.وسبعني ومخسامئة ى، اکيف سنة احد، مؤرم  الشامبن العساکرا
1
 

ق[، پرس از کنردن زمرين در    .  ه 822ايرن سرال ]   هالقعد ذيدر روز يکشنبه آغاز 

در جنوب قبرر   الصغير مجاورت گنبد ظاهريه که در مقبره باب در زاويه قلندريه

فاطمره بنرت   »واقع است، يک تابوت سنگي آشکار شرد کره روي آن نرام     بالل

ن محکرم  نوشرته شرده برود؛ و بنراي آ    « طالرب  احمد بن حسين بن علري برن ابري   

گرديده بود. در کنار آن نيز لوحي بود که برروي آن نوشته شده بود کره اينجرا   

و درگذشرتة سرال    ، مرورخ شرام  الدين ابوالقاسم علي برن عسراکر   ثقةقبر حاف  

 ق است..  ه 531

فائمه بن. احمد بن حسين بان علا    » واعح اس. كه معرف  صاحب قرر به عنوان

، احتمااو  ناشا  از اشاتراه در خوانادن نوشاته روي قرار و ياا اشاتراه در         «ئاهب بن اب ا

تسااب آن باه فائماه دختار اماام      تشخير و شناساي  صاحب قرر و در نتيجه منشاأ ان 

فرزنادي باه ناام     7دانايم كاه اماام حساين     هاي بعد بوده اس.  م  در دوره 7حسين

نداشته اس. و تصور برخ  از پژوهشگران مرن  بر اينكه قرار فاوق متعلاق باه     « احمد»

توااه باه ناام     ، به ئور قط  درس. نيسا. و باا  2اس. 7يك  از نوادگان امام حسين

ق، نرايد ميان اين زيارتگاه با هيچ    ه081شخصي. صاحب قرر و تاريخ وفات وي يعن  

 ارترائ  قائل شد  :يك از فرزندان يا نوادگان ائمه

                                                 
 .222و  220. مفاكهة الخالن في حوادث الزمان، صص 1
 .221و سياحتي سوريه، ص  . ر.ك: تاريخ و اماكن زيارتي2
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هماان گنراد و آرامگااه     در عمن گنرد ظاهريه كه در متن فاوق بادان اشااره شاده،     

اس. كاه   7در مجاورت زيارتگاه سكينه دختر امام حسين ريهمانده از خانقاه قلند باق 

دهد كه در اين زيارتگاه، قرر ابن عسااكر   معرف  شد  همچنين متن فوق نشان م تر  پيش

نياز وااود داشاته    « تاريخ مدينة دمشق»صاحب كتاب  و ، مورخ بزرگ مسلماندمشق 

 اس. 

نماي كل  د ساخته شده اس.  ياه و سفيبه دو رنگ س  سنگ يها ارتگاه از قاهبيز

 (981)تصوير  اس.   ك گردن هش. علعيروي   گنرد سرزرنگ يو دارا ،ليآن مستط

خاورد    به چشم م  سنگ يا رهيآن قرار دارد و بر سردر آن كت  بنا در عل   رب يورود

راه  ياسا.  ماتن كت   ق   ه9884ساال    عنا ي ،آن يخ بازسازيارتگاه و تاريانگر نام زيكه ب

 د کةربرا ي جسنيد الشسدا  االمام احلسيمة سيکر ىدة فاّمة الصغريز السيهذا  »ن اس.: يچن

  «.ق ه0221ف سنة يد هذا املقام الرشيسام السرام اشيعص

دهناده   ن اس. كه نشاان يرزميز يارتگاه داراين زي، انبيو ز نهيارتگاه سكيهمانند ز

ن يم متر از زمين واود دارد كه حدود نيك قرر نمادي ،قدم. آن اس.  در ئرقه همكف

واود دارد كاه    بنا، پلكان يده شده اس.  داخل ورودي. و با پارچه پوشانبراسته اس

ك ين قرار دارد، به شكل يرزميزدر كه   سازد  قرر اصل  ن متصل ميرزميهمكف را به ز

ائاراف   (987)تصاوير   ن ارتفار دارد يك متر از كف زميش از ياس. كه ب  قرر صندوق

دوره  از  عنا ي  ق،  ه  5مه اول قارن  ياز ن  نييتز  به خط كوف ي رايز يها رهي، كتبدنه قرر

  ، شرق اعالر شماه يها رهيكت( 983)تصوير  واود دارد  مصر  فائم يخلفاحكوم. 

 ،، در چهار ساطر  ره عل   ربياس.  اما كت  اهكرس .يآ يدر دو سطر و حاو  و انوب

راه  ين كتيا كند  متن ا  م  معرف ،اشاره شدكه بدان  ،خ درگذش. او رايصاحب قرر و تار

 اس.:چنين 

 هذا قرب فاّمة ابنة امحد. 0

 تياکف يبن السبط نياحلسبن . 7
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 رل  سنة اهلل عنسا يف ر . 2

 وأربع مائة نيوثص اسع . 1

فائماه دختار   باراي  ز يا ن يگريدهاي  زيارتگاه، رياهصغ بر باب افزوناس. كه گفتن  

ل يا از توابا  شاهر اهخل   مينعا   بنا  يو روساتا  ، از امله در موصل عراق7نيامام حس

ا رفته اسا.  ياز دن رهنه منوير مدشان ديان شد، ايئور كه ب واود دارد  اما همان نيفلسط

 س. يبرخوردار ن  خياز اعترار تارها،  اين زيارتگاهك از ي چيو ه

 ريالصاغ  قبرساتان بااب  در  7يمجتبا الحسن دختر امام حسن  امزيارتگاه . 7

 دمشق

قارار دارد و   ر دمشاق ياهصاغ  ، در قررساتان بااب   ارتگاه بالل حرشيزار، كنار ن مزيا

 ر اس.:ي. زيقرور منسوب به سه شخص يحاو

سردر   اساس هوح سنگمونه )بريا مي قرر( يرو  اساس هوح سنگاهحسن )بر اماهف( 

 7اماام حسان   يبرا مونهيبه نام م ي  در مناب ، از دختر7 بنا(، دختر امام حسن مجتر

اد شاده  يا  اهحسان  م امبه ناا  يآن حضرت از دختر ي؛ اما برااس. امدهيان نيبه م  سخن

آمده  مناب   در برخ ان نشده و تنهاياو ب  درباره زندگ ياديات زين حال ازئياس.  با ا

باوده   « خزراا  يبان عمارو انصاار   ابومسعود »ر دختر يبش ، امياس. كه مادر و

 و 7د بان حسان  يا ز  تنا و خاواهر  افزوده اس. كاه ا ز ين « عفر اعراد ايس» 1اس. 

ساكون. داشا.  پاس از كشاته شادن       در مكاه هماراه او  بود و  ريهمسر عرداهلل بن زب

 2 بازگرداند نهيو را به مدا ديبرادرش ز، ريزب ابن

اول بخاش  در فصل سوم از  ينامه و  ، كه به زندگليده دختر مسلم بن عقيحمب( 

 ن كتاب اشاره شد يا
                                                 

لخواص،  ؛ تذکرة 227، ص 2، ج يباعالم الهد ي؛ اعالم الور10، ص 1العباد، ج  يمعرفة حجج اهلل عل ياالرشاد ف. 1
 .212ص 

 .12، ص في انساب العرب مناهل الضرب. السيد جعفر االعرجي النجفي الحسيني، 2
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و بارادر   9امرريا پ يماو )پسار ع  اريا اعفر ئ  س، همسر گرامياسماء بن. عُمَج( 

 ،هرابه همسر عرااس  اهفضل ، و ام9مونه همسر رسول خداي(  او خواهر م 7نارمؤمنيام

 ،ن اسالميآ از يها ، در سالارياعفر ئ يو همسر و بوده اس.  اسماء 9امرريپ يعمو

 ناه يباه مد  ،رار يزماان باا اناگ خ    ن سال، هام يبه حرشه مهاارت كردند و پس از چند

درآماد و از او   واج اباوبكر به ازد ، اسماءتهدر انگ مؤ شتند  پس از شهادت اعفربازگ

باه شامار    7 امام عل ياران باوفايشد كه از  بكر  به نام محمد بن اب يصاحب فرزند

 يصاحب فرزند شانيدرآمد و از ا 7نارمؤمني، به ازدواج امابوبكر مرگد  پس از يآ  م

اماده  يان نيا به م  ، سخنخ و محل وفات اسماءيدر مناب ، درباره تار 1شد  «ي حي»به نام 

باا ايان حاال     2منساوب اسا.    اما قرر ديگري به وي در منطقة هاشميه در عراق اس. 

تاوان   نما   و سوريه نسوب به اسماء در عراقدربار  صح. و اعترار هر يك از دو قرر م

 به قط  اظهار نظر كرد 

 در، .يسااه شخصااايان  منتساب بااه   يا ماازاريا ، از وااود قراار   خيدر منااب  تااار 

 اهحسان  منااب ، باه وااود قرار ام        اماا در برخا  نيسا.   ر، ساخن ياهصاغ  قررستان باب

دهاد كاه     اشاره شده اس.  نگارنده احتمال ما  7عفر بن حسن بن امام حسندختر ا

اهحسان   ، به مرور زمان به ام7تا امام حسننسرش مواود در  يها ، با حذف واسطهوي

ارتگااه ماورد نظار، آرامگااه ساه      ين، زيبناابرا   افتاه باشاد  يتساب ان 7حسن دختر امام

بن   مان بن عليسل، 3بن عرداهلل بن عراس بن عرداهمطلب  عل  عني ، خي. تاريشخص
                                                 

 .171معرفة االصحاب، ص  يعاب فياالست. 1
 .222، ص 2معارف، محمد حرز الدين، ج مراقد ال. 2
بوده اس ت. او   7ياز اصحاب امام عل ،ين فرزند عبداهلل بن عباستر ، کوچکبن عبداهلل بن عباس يابومحمد عل. 3

ده شد. او در ه ر ش بانه روز   ينام ين عليهم يا آمد و برايبه دن.ق   ه20در سال  7يدر شب شهادت امام عل

ملقب ب وده  نيز « سجاد»و از آن رو به  کرد يهزار بار سجده ماست که خواند و گفته شده  يهزار رکعت نماز م

ن ش هر  يآمد و در ا اقامت نمود. سپس به دمشق (ياز توابع بلقاء )واقع در اردن امروز است. او در منطقه شراة

؛ 71، ص 2درگذش ت. ر.ک: انس اب االش راف، ج     در ش ام .ق   ه221ا ي 227داشت. سرانجام در سال  يا خانه

 .22 - 27، صص 22نة دمشق، ج يخ مديتار
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كه مورخان باه  اس.  7حسناهحسن دختر اعفر بن حسن بن  ام يو همسر و 1عرداهلل

 2اند  اشاره كرده رياهصغ واود قرور آنان در باب

دو رناگ    سانگ  يهاا  كه باا قاهاب  باشد  شكل م مرب    شامل اتاقزيارتگاه  يبنا

)تصاوير  اسا.     ن هش. علعرنگ با گردو سرز يا كره ميگنرد ن يداراساخته شده، و 

واود دارد كه   ك هوح سنگيقرار دارد و بر سردر آن   آن در عل   رب يورود( 981

ذكر شده   ق،  ه9884سال   عني ،آن يخ بازسازيدر مزار و تاردفن شدگان   در آن اسام

ن اس. كه قدم. و اصاه. آن يرزميز ي، دارا ارتگاه قرليارتگاه مانند دو زين زيا اس. 

  ن واود دارد  همكف باا پلكاان  يكوچك و نماد يان ئرقه همكف، قرريرساند  م  م را

گر يكاد يسه قرر متصل باه   ،نيرزميان زيشود  م  ن متصل ميرزميبنا، به ز يداخل ورود

د يا نسرتا  اد يها رهيكتبراساس  ن ارتفار دارد يك متر از كف زميواود دارد كه حدود 

، قرر 7 اهحسن دختر امام حسن مجتر به ام  ر شماهن قرور، قريك از ايهر يمواود رو

 منساوب اسا.    ليده بن. مسلم بن عقيبه حم  و قرر انوب سيبه اسماء بن. عم  انيم

 (904)تصوير 

 دمشقدر  يليل يسّتزيارتگاه . 8

دان يا ، واقا  در شامال م  شهر دمشق  مي، از محالت قد«قهيسو»ن مزار در محله يا

كه نسرش  اس.  ن مزار، زنيمشهور اس. كه صاحب ا  قرار دارد  نزد اهاه  باب مصلّ

 ين مازار باانو  يا پنجره مازار، صااحب ا   يرسد  اما در هوح سنگ باو  م :بي. اهل به

 شده اس.   معرف اليبه نام ه  عارف
                                                 

از  ،يعباس   ين خلف ا ينخس ت  ،و منص ور  ، نزد دو برادر خود سفاح بن عباسبن عبداهلل يمان بن عليوب سليابوا. 1

دار ش د. درب اره او    را عه ده  و عم ان  نيبح ر ، ، اهوازت مناطق بصرهيوال ،منصور ياحترام برخوردار بود. از سو

 .ق،  ه221ک رد. در س ال    يرا آزاد کرد؛ از جمله در هر شب عرفه صد نفر را آزاد م يادياند که غالمان ز نوشته

 .202و  11 ص، ص2درگذشت. ر.ک: انساب االشراف، ج  يسالگ 72در سن 

 .271، ص 1؛ معجم البلدان، ج 22ات، ص اريمعرفة الز ياالشارات ال. 2
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باه كوچاه    ي قرار گرفته و تنها از سم. شرق، نما  ميقد يها ان خانهيم ،ن مزاريا

  خاارا  يرنگ اس.  در نماا ديبا گنرد سف كوچك شامل حجره  ،آن يمجاور دارد  بنا

ساده مسدود شاده اسا.  تنهاا     يك صفحه مشرّك فلزيواود دارد كه با  يا بنا، پنجره

پنجاره اسا.    ائاراف   دِياه و سفيس  سنگ يها از قاهب يبخش نما، نوار نييتز يمعمار

مقةام »ن اسا.:  يپنجره چن يباو  متن هوح سنگ شود   ده نميدر آن د يگونه ورود چيه

 (902)تصوير   « يل يالعارفة باهلل ستم 

 «فوعه»در شهر  هيرقزيارتگاه . 9

تاون  يز يهاا  به باغ  كنار ااده منته و در استان اِدهِب ن مزار در  رب شهر فوعهيا

شاهرت   ه(يا باانو رق « )هيا اهس.ّ رق»به مزار   اس. و نزد اهاه شده واق  ،ز شهرخارج ا

ا يا   ك گنراد مخروئا  يشتر به ياس. كه ب  ار كوچكيبس يارتگاه شامل بناين زيدارد  ا

كوچااك و  يورود يمتاار اساا.  دارا 2از  لشااراه. دارد و ارتفااار آن كمتاار  هرماا

  به درست ،ن مزاريا  . اصليكنند  ماه  . كه مردم در آن شم  روشن ماس  ارتفاع كم

در  :بي. اهل از زنان  كيديده شدن  يبر مرناگويا اما  (909)تصوير   س.يمشخر ن

 ن مكان، ساخته شده اس. ي( در ا7نيه دختر امام حسياحتماو  رق)خواب، 

 ان رفتهياز م يها ارتگاهيز. 11

در  7دختار اماام حسان    «ههيبر» ر به واود قررعساك ها، ابن اين زيارتگاهبر  افزون

كاه    در حاه 1؛آن واود داشته اس. يز روين ير اشاره كرده كه گنردياهصغ قررستان باب

اد يا  هاه يباه ناام بر   ياز دختار  ،انساب و راال، در شمار فرزندان آن حضارت  يعلما

ن ناام باه چشام    يا باه ا  يمازار  ،رياهصاغ  اماروزه در قررساتان بااب    ،حالهر اند  به نكرده

 خورد   نم

                                                 
 .217، ص 1. تاريخ مدينة دمشق، ج 1
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 :نوادگان ائمههاي  زيارتگاه: فصل سوم

 «هيمَلَس»در شهر  (يعبداهلل الرض امام قبرل )يامام اسماعارتگاه يز. 1

 يلومتريك 84، در فاصله هيان شهر سلميم  بزرگ  خيداخل مسجد تار ،ارتگاهين زيا

ن اماماان  ياس. كه نخست شام  خيتار ياز شهرها هيقرار دارد  سلم حماه  وب شرقان

ارتگااه باه اماام    ين زيا ا يساتند  نامگاذار  يز  در آن ما   ليان اساماع يعيمستور فرقه شا 

در آن  هيليا اماماان فرقاه اساماع   يا واود قرر امام به سرب نها د اس. و تي، ادلياسماع

 اس. 

 يدان مركاز يا انوب م يمتر 244گرفته اس.، حدود ارتگاه را دربريكه ز يمسجد

  علاد شده اس.  ي «مسجد هف. محراب»از آن با نام  ، خيشهر قرار دارد  در مناب  تار

در آنجاا  »    ن مسجد اشااره كارده و دربااره آن نوشاته اسا.:      يبه ا يبكر هرو  بن ابا

ن ااز تابعا   ر آن، قرور برخيشود ز  ه(، ]مسجد[ هف. محراب قرار دارد و گفته مي)سلم

 1« واود دارد

ان پژوهشاگران  يا ، مارتگااه ين زيا مادفون در ا   ليدرباره نام و تعداد امامان اسماع

ن يا ، اماام مادفون در ا  « اهاب   مصاطف »ده يا نظر واود دارد  باه عق  اختالف  لياسماع

ن عرداهلل اس. كاه پاس   ياهد  ا رعي  اهرع ب به عرداهللن بن عرداهلل ملقيارتگاه، حسيز

 7ل بن اعفر صاادق ي، امام سوم از نسل محمد بن اسماع و محمد اهتق  از احمد اهوف
                                                 

 .1ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1
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ا آماد و پاس از وفاات پادرش در ساال      يا باه دن  هيدر سالم  ق   ه292اس.  او در سال 

كرد   زندگ سلميهان عمر خود در يه گرف.  او تا پارا برعهد هيليامام. اسماع ، ق ه221

قرار ثرا. شاده     يد روياد  خ بر هوح سنگين تاريا 1ا رف. ياز دن ق   ه231و در سال 

 اس. 

 نخساتين اسا. كاه    اسماعيليانن مسجد مدفن دو امام ي، ا«عارف تامر»ده ياما به عق

اسا.  او   7ل بن اعفر صاادق ي، فرزند محمد بن اسماع« اهرع»عرداهلل، ملقب به  آنها

و  و اهاواز  ا آمد و پس از مسافرت به منائق نهاوناد يبه دن شابوريدر ن ق   ه971در سال 

ن يدر ا ق   ه292د و در سال ياقام. گز هيآمد و ساس در سلم ، به ئررستان

ن بان احماد بان عراداهلل بان محماد بان        ين امام مدفون حسا يدوم 2ا رف. يشهر از دن

اس.  او در ساال   انيلين امام مستور اسماعي، چهارم«ين اهوازيحس»ل، ملقب به ياسماع

ن يدر ا ق   ه215د  در سال يسكون. گز هيا آمد و در سلميبه دن «افيمص»در  ق   ه291

 3به خاك سارده شد   اد خود عرداهلل اهرع ا رف. و كناريشهر از دن

ك از يا  چيقرار ها   هيده كرده اس. كه در سلميابراز عق يگريد يدر اا عارف تامر

اس. داشته را قرور آنان در معرض خطر بوده و احتمال يز ؛واود ندارد  ليامامان اسماع

را بساوزانند  از  آناان  هااي(   )اساتخوان و رفات آنان را نرش كنند قرر  كه خلفاي عراس 

منتقال   افيك شاهر مصا  يا نزد ،«ارل اهقاهر»انه به يرفات آنان را مخف شانروانيپرو  اين

  ور، تنهاا قرار اماام احماد اهاوف     ن قرا يان ايو در آنجا دفن كردند و امروزه از منمودند 

رسد كه اين نظريه از اعترار چندان  برخوردار نيسا.   اما به نظر م  4شناخته شده اس. 

 كند  و شواهد تاريخ  آن را تأييد نم 

د مساجد از  ياد يها يانگر بازسازيد نصب شده در مسجد كه بياد  در هوح سنگ
                                                 

 .175و  172ة، صص يلياعالم االسماع. 1
 .275و  272االسالم، صص  ياالمامة ف. 2
 .277و  275، صص . همان3
 .27و  25 ،7ة، صص يليمراجعات اسماع. 4
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ارتگاه محال دفان دو   ين زياس.، ا (يان مستعلويلياسماع)قه بهره مطلق فر  داع يسو

 دانسته شده اس.  و احمد امام عرداهلل

اساا.  محاال مسااجد در دوره   ئااوون يا نهيشاايپ يدارا مسااجد هفاا. محااراب

باود  در دوره روم باه    ونان باستانيان يپرستش زئوس، از خدا يبرا ي، معرد« ستيهلن»

ااام    يساا ي، باه كل زانسيا و در دوره ب (ان باساتان يا ان روميخادا  يخدا) تريمعرد اوپ

، در اواخر قرن هين در شهر سلمينخست انيليشد  در دوره حضور اسماع ليترد انيحيمس

 يهاا  از ساتون   برخا  يهناوز هام رو   1ل شد ي، به مسجد ترديا قرن سوم هجريدوم 

ماناده    بااق  ،باوده  .يحيب كه از آثاار دوره مسا  يمواود در مسجد، نقوش صل  سنگ

 اس. 

 ر خلااف باانيااام  ق،  ه039ارتگاااه، در سااال يسااردر ز  ميرااه قااديراساااس كتب

ن مكان، در  رب مساجد،  يا امامان مدفون در ايبر قرر امام  ق(   ه 011)متوفاي مالعَب 

خاهر بوده  ياز ئال  پوشش يدارا ،ن گنرد در آن زمانياكه بنا كرد  گفته شده  يگنرد

. باوده  يا ز قابال رؤ يا ن 2«بلعاس»كه در هنگام  روب آفتاب، از قله كوه  يورئ اس.؛ به

 3اس. 

ل يراناه تراد  يباه و  تواه  شاد تاا اينكاه    ب ، مسجد هف. محرابدر قرون اخير به 

بهاره، و پاس از    انيليمطلاق فرقاه اساماع     ، داعنياهد اما با تالش محمد برهان گرديد 

ن كشاور،  يا . آثار ايريوزارت اوقاف و نظارت مد يو با همكار هيموافق. دوه. سور

راه  ين موعاور در كت يا افتتااح شاد  ا   ق   ه9090و در سال  ،يارتگاه بازسازيمسجد و ز

 وار مسجد، ثر. شده اس. يد  سنگ
                                                 

 .277ارة والجمال، ص ة ارض الحضيسور. 1
ک منطق ه  يقرار دارد و امروزه به  هيشرق شهر سلم يلومتريک 55، در ي استان حماهدر جنوب شرق کوه بلعاس. 2

 است. گشتهل يتبد يعيحفاظت شده طب
 .12ة، ص يسور يف :تيمشاهد و مزارات و مقامات آل الب. 3
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ن يا سنگ بازاها. سااخته شاده اسا.  ا     يها رتگاه مورد نظر، با قاهبايمسجد و ز

ل شاده اسا.  شرساتان    يه تشاك يمسجد از چند بخش، شامل شرستان، مقرره و چند زاو

متار   24و عارض   ، ا  ربا    شارق متر، در اها.   84به ئول  شكل و ليمسجد مستط

باه واساطه   ،  داخل ياس. و فضا  در عل  شماه يسه ورود ين شرستان داراياس.  ا

م شده اسا.  در هار   يتقس ي، به سه رواق مواز سنگ يها ها و ستون ف از ئاقيدو رد

  وار اناوب يا ف، پنج ئاق واود دارد كه بر چهار ستون اساتوار شاده اسا.  در د   يرد

خاورد كاه     به چشم م  هندسهاي  شكلن به يّمز  ميقد  پنجره سنگ يمسجد، تعداد

ان يا م ،وااود دارد  در گذشاته    به خط كاوف ن كريم از آيات قرآ ي ها رهيآن، كتائراف 

آن   ه شامال  ربا  يا ز در زاوين  مناره مرتف  مربع 1واود داشته اس.  يسقف آن گنرد

 (900)تصوير  واود دارد 

 يشرساتان قارار دارد  ورود    كه در عل   ربا  اس.  عيمقرره شامل اتاق مرب  وس

  ، سانگ ن ساردر يا ا ياسا.  رو   سردر مرتفع يآن اس. و دارا  مقرره در عل  شماه

اسا.  ايان كتيراه     شدهحك در دو سطر   به خط كوف يا رهيواود دارد كه درون آن كت

ن يو متن آن چنا  ، ق  ه039در سال  ر خلف بن مالعبيارتگاه به دس. اميزبيانگر بناي 

 اس.:

 العابد االل  ابکاحلسن بن حرم  م عم  هذا املشسد املبارکةياهلل الرمحن الرحبسم . 0

 نيوثامنة یاحةد سةنة عصةکه اهلل ادام مراعة  بةن خصةف الدولةفي االل  سريصانعه االم. 7

 ةئواربعام

هاي  حاوي نقوش  شريه ستاره اس. كه برخا  از آنهاا مياان     باوي اين كتيره، سنگ

گاردن دوازده   يمقرره واود دارد كاه دارا  بر  گنرد مرتفع  قرار گرفته اس.  هاي هالل

گنراد از    دارد  منطقاه انتقااه   قارار كوچاك   يا پنجره ،ان هر عل  آنياس. و م  علع

 ،مقراره   اس.  در عل  اناوب   فائمدوره  يوه معماريبه ش ي ها مقرنس يداخل، حاو
                                                 

 .221ن، ص ين اميخ، محمود حسيالتار يالعب فبنو ُم. 1
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آن  يكاه رو باشاد   م   ليره، قرر امام اسماعمقر  وار شماهيواود دارد و كنار د  محراب

ران در ين ساا يا ا (908)تصاوير   چهار ستون مرمر كوچك ساخته شده اس.  بر  رانيسا

  اساالم  يوه معماار يو شا  ،هند ساخته شده يها هرهارتگاه، به دس. بُير زياخ يبازساز

ن يا دارد كاه صااحب ا   واود يدياد  سنگ هوحِ ،قرر يود اس.  روهدر آن مش يهند

كرده اسا.  تاا چناد ساال       معرف ق   ه231در گذشته ، «ن عرداهللياهد  امام رع»قرر را 

ك ئاووس واود ينقش براسته  يحاو  ميقد  وار مجاور قرر، قطعه سنگيش، در ديپ

ن سانگ از  يا اه شد كه امتو ،ارتگاهين زيد خود از اين بازديداش.  اما نگارنده در آخر

 ن رفته اس. يا از بيآنجا برداشته شده 

گار، در  يه ديا و دو زاو  ه در سم.  ربا يه اس. كه سه زاويپنج زاو يمسجد دارا

ن باا  ي  بناابرا ه شاده اسا.  يا تعرنياز    محرابا  ،كيدر هر  كهد آن قرار دار  سم. شرق

مسجد به هف. عدد  يها احتساب دو محراب مواود در شرستان و مقرره، تعداد محراب

 1 رساند م ه بنا به مسجد هف. محراب را يرسد كه واه تسم  م

 «افيمص»در شهر  يامام احمد الوفزيارتگاه . 2

 افي ارب شاهر مصا    يلومتريك 5، در فاصله كمتر از  ر كوه نسرتا  مرتفعبن مزار يا

اما امروزه با توااه   اس.  شده  شناخته م «ارل اهقاهر»ن كوه در گذشته به يرد  اقرار دا

ن مزار به ناام  يافته اس.  ايشهرت  «مشهداهارل »در آن، به   به واود مزار احمد اهوف

شاود  شاهر     گفتاه ما    د و در زبان عامه مردم، مشهد علا ز شهرت دارين«  مشهد عاه»

از مراكاز مهام    ،گذشاته  قارار دارد  در   رب شاهر   يلومتريك 05در كه  افيمص

 در قارن ششام   شام انيلي، رهرر اسماع«ن سنانيراشداهد»تخ. ي، و پادر شام انيلياسماع

 بوده اس.   ق،  ه 

ان يا ه، ميل در سالم ين مزار، همانند مزار امام اسماعيا ائمه مدفون در ايامام درباره 
                                                 

 .212خ، ص يالتار يبنو مالعب ف. 1
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قرر  ،ن مزاريمعتقد اس. كه ا نظر واود دارد  عارف تامر اختالف  ليپژوهشگران اسماع

، 7ل بن اعفر صاادق ي، فرزند عرداهلل بن محمد بن اسماع« اهوف»امام احمد، ملقب به 

ا آماد و  يا باه دن  هيدر سالم  ق   ه913ال اس.  او در س انيلين امام مستور اسماعيو سوم

داش.   ي ها مسافرت (يالن امروزيلم )گيو د ، به كوفه لياسماع يها شهي  انديترل يبرا

 1درگذش.  افيدر مص ق   ه215او در سال 

در نظريه ديگري ابراز عقيده نموده اس. كه رفاات   تر اشاره شد كه عارف تامر پيش

 2اند، بعدها به اين مكان انتقال يافته  دفن شده كه در سلميه دو امام ديگر اسماعيليه

حمد بان  عرداهلل بن م  عنين مزار محل دفن دو امام ي، ا اهب  ده مصطفياما به عق

احمد بن عرداهلل بان   ي، و فرزند و« احمد اهوف»، ملقب به 7ل بن اعفر صادقياسماع

  دگاه، احماد اهاوف  يا ن ديا ابراساس  اس.  « محمد اهتق»ل، ملقب به يمحمد بن اسماع

نياا آماد  سااس    باه د  در عساكر مكارم   ق   ه971ن امام مستور اس. كه در ساال  يدوم

د  يا قام. گزا هيرف. و سرانجام در سلم لميو از آنجا به د «زامهر»انه به يصورت مخف به

ز در سااال ياان  محمااد اهتقاا يفرزنااد و 3درگذشاا.  افيدر مصاا ق   ه292او در سااال 

دار  عهاده  ق   ه292ا آماد و پاس از وفاات پادرش، در ساال      يبه دن هيدر سلم ق   ه913

اف درگذشا. و در كاوه مشاهد باه     يدر مص  ق  ه221شد  او در سال  هيليامام. اسماع

 4خاك سارده شد 

ن مازار باه احماد    يا در انتساب ا  ليئور كه مالحظه شد، پژوهشگران اسماع همان

در  يب قارار گارفتن و  يا ا هقب كدام امام و ترتينكه نام ياتفاق نظر دارند  اما در ا  اهوف

،  لينظر دارناد  پژوهشاگران اساماع    گر اختالفيكديه اس.، با سلسله ائمه چگونه بود

                                                 
 .275االسالم، ص  ياالمامة ف. 1
 .27و  25اسماعيلية، صص  مراجعات. 2
 .222و  221ة، صص يلياعالم االسماع. 3
 .220و  201صص . همان، 4
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 1دانند   م« اخوان اهصفا وخالّن اهوفا»معروف   را مؤهف رسائل فلسف  احمد اهوف

سانان بان   ز وااود دارد   يا ن ن سنانيمنتسب به راشداهد ي، قرر در مزار احمد اهوف

« اهموت»، اصاهتا  از بصره بود؛ اما خانواد  پدري خود را رها كرد و به سليمان بن محمد

فرساتاد و   او را به عنوان نمايند  خود به شام« حسن بن كيا محمد»رف.  پس از چندي 

 2اين سرزمين را به ائاع. خود درآورد  سنان اسماعيليان

، يودوره  د  دريا آ  باه شامار ما    انيليخ اساماع يتار يها .ين شخصيتر از بزرگاو 

 يهاا  ر كوهساتان دند  آنهاا د يخاود رسا    ا نظام  اسيبه اوج قدرت س ان شاميلياسماع

ن منطقاه  يا در ا انيريداشاتند و باا صال     شام، دوازده قلعه مستحكم نظام  منائق ساحل

 3كردند   مقابله م

اسا. و همانناد وي    همچون حسن صراح ملقّب به شيخ اهجرال ، ن سنانيراشداهد

ن يتار    از امله بزرگكشتند م را خود مسموم، مخاهفان  يداش. كه با چاقوها  انيفدائ

، و ر ئارابلس يم(، ام 9952 ا ق    ه 570 توفاي)م 4«موند دومير»توان از   ان آنها ميقربان

ناام   اهمقدس( .يبم )ي(، پادشاه اورشلم 9912 ا ق    ه 533 توفاي)م 5«كونراد مونتفرات»

و دو باار    ن محماود بان زنگا   يك بار ساطان نوراهاد  ين تالش كردند يبرد  آنها همچن

، ن سنانيراشداهد  نياه دگيدرباره اا 6اما موفق نشدند  ؛را ترور كنند  وبين اياهد صالح

 اينبا اند كه  دانسته اهموت  لياز امامان اسماع  كياو را   نظر واود دارد  برخ اختالف

                                                 
ف رسائل اخوان الص فا را ش روع   يتأل يتقد است که امام عبداهلل الرضمع . عارف تامر221ة، ص يلياعالم االسماع. 1

ل کرد. ر.ک: االمام ة  يآن را تکم يفرزند  احمد الوف يف آن درگذشت و پس از ويان تأليش از پاياما پ ؛کرد

 .275االسالم، ص  يف
 )ب ه نق ل از اب ن ع ديم     220، ص 510-512واالع الم، ح وادث ووفي ات     ش اهير الم. ر.ك: تاريخ االسالم ووفيات 2

 حلبي(.
 .212 - 217، صص يالحشاشون حکام الموت، رحاب عکاو. 3

4  . Raymond II of Tripoli. 

5  . Conrad of Montferrat. 

 .512ل جّبور، ص يادورد و جبرائ يو جرج يب حّتيليخ العرب، فيتار. 6
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 اهماوت   لياند كاه باا اماماان اساماع     دانسته  ز او را امامين  برخ 1كرد   . مياسم فعاه

و  ،باوده  ي. ونده امام و حجا يمعتقدند كه او تنها نماديگران نداشته اس.  اما   ارترائ

 2ارتراط داشته اس.  رانيدر ا  ليبا امامان اسماع

 هيساور   ليدرگذشا.  پژوهشاگران اساماع    ق   ه533در ساال   ن سانان يراشداهد

، او يفرهاد دفتر نوشتهدفن شده اس.  اما به  (ن مزاريهم) معتقدند كه او در كوه مشهد

ن يهما  كيا نزد يمنسوب به و يگريواود مقرره دو  4اس. ا رفتهياز دن 3در قلعه كهف

 كند   . مي، احتمال دوم را تقو5قلعه

و  يا كاره  مينا  ياسا. كاه گنراد     هشا. عالع   ي ، بناا  امام احمد اهاوف  زيارتگاه

 (905)تصاوير   ده شاده اسا.   يد پوشاان يبنا، با سانگ مرمار ساف    ي  نماداردرنگ ديسف

 متار، و دو  0آن قرار دارد  داخل بنا، دو قرر بزرگ، به ئول   مقام در عل  شرق يورود

باراي   ،دو قرار بازرگ  آن از   كا يخاورد     متار، باه چشام ما     2قرر كوچك، به ئاول  

 بنا قرار دارد    مه شماهياس. كه در ن ن سنانيراشداهد

 دو قرار كوچاك،  اماا  ان مازار قارار دارد    يا اس. كاه م   احمد اهوفبراي گر، يقرر د

 و  و باه دو اماام محماد اهتقا    باشاد   ما  بناا    ماه اناوب  يدر ن  كنار قرار احماد اهاوف   

 نيتنهاا انراه نمااد    ،ن دو قرار يا رساد كاه ا    منسوب اس.  اما به نظر م  عرداهلل اهرع

 شاده اسا.   ده يپوشا   چاه يو قاه  ا ساجاده يا رنگ سارز  يها ن قرور با پارچهيدارد  همه ا

 (901)تصوير 
                                                 

را همان امام محمد بن حسن  ن سنانياست که راشدالد يشاه مؤمن يان نزاريليفرقه اسماع دگاهيه، دين نظريا. 1

 .217االسالم، ص  يدانند. ر.ک: االمامة ف يم يبن نزار بن المستنصر باهلل فاطما
 .202ة، ص يلياعالم االسماع. 2

شام است که امروزه در  هاي تاريخي اسماعيليان ترين قلعه و از مهم ، نخستين پايگاه راشدالدين سنان. قلعه کهف3

واقع است. ب راي   ، در جنوب شهر قدموسوريههاي غرب س منقطه دورافتاده و بسيار زيبايي در قلب کوهستان

 .212 - 221آگاهي بيشتر، ر.ک: آشيانه عقاب، پيتر ويلي، صص 
 .251. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص 4
 .212ص   . آشيانه عقاب، پيتر ويلي،5
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 «قدموس»در شهر  امام حسن بن نزارزيارتگاه . 3

ن نام، باه  يبه هم  كوه يباو و شود  شناخته م« حسن  موه»به مزار زيارتگاه ن يا

واقا  اسا.  قادموس،     «وسدمقَ»شهر   ا، در شمال شرقيمتر از سطح در 9901ارتفار 

كاه   اسيا بان  اناوب شارق   يلاومتر يك 21، هيوذق يها اس. واق  در كوهستان  شهرك

 يهاا  ن قلعاه يتار  از مهام  ساخته شده اس.  قلعه قدموس قدموستاريخ  رامون قلعه يپ

آن را تصارف   ق   ه 587اسا. كاه از ساال     هي رب سور يها در كوهستان انيلياسماع

 1طره خود درآوردند يها و منائق ائراف را به س ر قلعهين نقطه، سايكردند و از ا

 وااود دارد   هيورس انيليان اسماعين مزار، دو قول مي. مدفون در ايشخص هدربار

فاه  ين مزار منتسب به امام حسن بن نزار فرزند اهمستنصر بااهلل )خل يقول اول، ابراساس 

م يمق  ليماعامام اسنخستين ،  شاه مؤمن انيدگاه فرقه نزاريدبراساس  اس. كه ( فائم

ن اماام نازد فرقاه    يا د  ايا آ  ، به شمار ما به اهموت ، پس از انتقال امام. از مصراهموت

در  ق   ه 074شود  او در ساال    شناخته م يو با هقب هاد ، ، به نام عل ان آقاخانينزار

 او را به قلعه اهموت ، حسن صراحهيدر اسكندر ا آمد و پس از قتل امام نزاريقاهره به دن

در قلعاه   ق   ه 580ا يا  584اعالم كارد  او در ساال    انيامام نزاراو را و در آنجا منتقل، 

درگذشا. و   آمد و در قدموس ن شامي، به سرزم تيدرگذش.  اما به روا رانيا «همرسر»

اسااس قاول دوم،   بر 2نادارد    خي. اعترار تارين روايبه خاك سارده شد  اما ااينجا در 

كه ذكار   ، اس.ن سنانيراشداهدهجرل شيخ افرزند  ،«ن حسنياهد االل»ن مزار، مدفن يا

  وي گذش.

از ساه اتااق   و  ،ساخته شده  سنگ يها با قاهببه شكل مستطيل و ساختمان مزار، 

از سام.    وان كاوچك يا ا ي، دارا انياتاق م( 903)تصوير  ل شده اس. يتشككنار هم 

باه   يا راه ي، كتيورود يرو (901)تصوير  مزار قرار دارد  ي، ورودشمال اس. كه در آن

                                                 
 .222ه، ص يليد اسماعيخ و عقايتار. 1
 .217 االسالم، ص ياالمامة ف. 2
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خ يتاار  ،آن يدر انتهاا بر آن نوشاته، و   . شعريك بي ار بد واود دارد كه گويايخط بس

وااود دارد كاه    ين اتاق، قرار يان ايثر. شده اس.  م ، ق  ه9891  عني ،مزار يبازساز

ده شاده  يرنگ پوشانسرز يها با پارچه وباشد  م متر  5/9ش از ين بيارتفار آن از كف زم

 اس. 

 «قدموس»در شهر  شاه شاه بن مؤمنن بن محمديالد يامام رضزيارتگاه . 4

قرار دارد و نازد   انوب قدموس يلومتريك 5 ،«» ين مزار در روستايا

از امامان   كين مزار به يشود  ا  شناخته م« نياهد  رع  موه»منطقه به مزار  انيلياسماع

ن ياهاد  شاه بن شامس  ن بن محمدشاه بن مؤمنياهد  رع»  عني،  شاه مؤمن يفرقه نزار

ن حسن بان محماد بان    ياهد ن محمد بن االلين محمود بن عالءاهديهدا محمد بن ركن

 1نسوب اس. ، م« حسن بن نزار بن اهمستنصرباهلل فائم

 ،يودوره  ا آماد  در يا باه دن  رانيا ا هيدر شاهر سالطان   ق   ه737ن اماام در ساال   يا

 ،ن اماام يبه واود آمد كه باعث شد ا رانيا  ليان اسماعيان داعيم  ها و اختالفات آشوب

روان خاود  يا ، باه اماور پ  شاام   لياساماع  يها د و از قلعهيايب آنها را ترك كند و به شام

 2ا رف. ياز دن ق   ه 383در سال  و سرانجام كند  دگيرس

«  خ محماد عراقا  يشا » به ناام صاحب مزار سردر مزار،   در هوح سنگاس. گفتن  

 : اس.چنين  كتيرهن يامتن  شده اس.   معرف

ره امحد ابن الشي  جاکر ابن حممد ابن  هذا املقام املبار  لصشي  حممد العراقي رمحة اهلل عصيه عمم

راليةاً  سةکيقا  عيسةیصةالز  اعانةه اهلل بصةنيعه، ورقمةه  0011الذي اکيف سنة  الشي  عبداهلل

 .ال کاب

 يكار آن سنگ  شماه ينما باشد و م ل يمستطو به صورت   مانيساختمان مزار، س

                                                 
 .720درباره اين نسب، ر.ک: تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص . 1
 .212االسالم، ص  ياالمامة ف. 2
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ل شاده اسا. كاه    يگر تشاك يكدين بنا از دو اتاق متصل به يا (907)تصوير  شده اس. 

قرار  صاورت   زيا ن  ان اتاق  ربا يم  شود م استفاده آشازخانه آن براي   اتاق شرقگويا 

 ده شده اس. يرنگ پوشانسرز يها واود دارد كه با پارچهاي  براسته

 «رالزوريد»در شهر  دد محمد ابوعابيسزيارتگاه . 5

 يلاومتر يك 054واقا  در   ،راهزوريشهر د يان بازارهايم ،«ابوعابد»ن مزار در محله يا

 دگاه مطارح يا ددو  ،ن مازار يا مادفون ا شاخر   هدرباار  قارار دارد   دمشق  شمال شرق

 :اس.

، يا خاابور يا  ير آمده اس. كه محمد حاائر يانساب دوره اخهاي  از كتاب  در برخ

شاهر    عنا ي« ر اهخاابور يا د» در ،7كااظم   م مجاب بن محمد عابد بن موسيفرزند ابراه

اما اين نظريه با اقوال برخا   ن مزار اس.  يكه منطرق با ا 1دفن شده اس.  كنون راهزوريد

گفته اس. كاه هماه    از علماي انساب در تناقض اس.  از امله صاحب

؛ و 2اناد  باوده  ، در سايراان فرزندان ابراهيم مجاب، يعن  محماد، علا ، موسا  و احماد    

پاس   مجااب   ق( اشاره كرده اس. كه محمد بن ابراهيم   ه 190)زنده در  ابوئاهب مروزي

 3ساكن شده اس.  ، در كرمان)بهرهان كنون (« اراان»از سكون. در 

د يز قائل به دفن سين « نجف  ن مرعشياهد د شهابيس»و  «يرازيش ياهعلما سلطان»

ور يشاهر  97اباان  يدر خ ياند كه امروزه بقعه منسوب به و در شهر كرمان يمحمد حائر

 0ن شهر قرار دارد يا

                                                 
شرح  ين فيي؛ معالم انساب الطالب122ة، کمال الحوت، ص يالبالد الشام ين فيية النساب القرشيجامع الدرر البه. 1

ب ه نق ل از ص حاح     .251ار آل طعم ة، ص  دي  ، عب دالجواد الکل ينصر البخار يالب« ةيسر االنساب العلو»کتاب 

 .ين رفاعيالد ار، محمد سراجية االخينسب السادة الفاطم ياالخبار ف
 .202. الشجرة المباركة في انساب الطالبية، ص  2
 .27. الفخري في انساب الطالبية، ص  3
ي بيش تر ر.ک: ام امزاده   ؛ ب راي آگ اه  221م، ص . هزار مزار ايران   استان کرمان، محمد مهدي فقيه بح ر العل و   4

 .77   72محمد و سيد ابوالوفاء کوهدشت، محمد مهدي فقيه بحرالعلوم، صص 
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باه ابوعاباد، فرزناد     امكنا  يمحمد اههاد ،ن مزاريدگاه دوم، مدفون در اياساس دبر

 7 نقا   علا اماام  د بن محمد اصغر بن محماد بان   بن احم يعرداهلل بن محمد اهرركد

د يا اد يتاابلو  برن نسب يهم 1درگذشته اس.  راهزوريدر د ق   ه031اس. كه در سال 

  رسد  به نظر متر  پذيرفتن و . شده داخل مزار، ثر

ژه يا اس. كه باه و   له بزرگينام قر اس.  بقاره 2له بَقّارهياد قر ،د محمد ابوعابديس

  عيوس ي ايز در محدوده اغرافي، و نراهزوري، ائراف شهر ده رود فراتيدر منائق حاش

 3حضور دارند  ه(يو حسكه )در شمال سور نياهع تا رأس از حلب

د احائه شاده  ياد  ك ساختمان مسكونياز سم. شرق و شمال، با اين زيارتگاه 

آن شامل اتااق   يبنا 4واود دارد  «ابوعابد»به نام  يز مسجديآن ن  اس.  در سم.  رب

رنگ سارز  يگنرد يو داراگرفته، قرار   آن در عل  شماه ياس. كه ورود  بزرگ مربع

گر يكديكنار  ،ك متريسه قرر براسته به ارتفار حدود  ،داخل مزار (954)تصوير  اس. 

رنگ سارز  يهاا  ا پارچاه با قرار گرفتاه، و    چوب يها آنها صندوقچه يواود دارد كه رو

  برخا از گر، ياس. و دو قرر د د محمد ابوعابدي، قرر س ده شده اس.  قرر انوبيپوشان

 (959)تصوير  دانسته شده اس.  يا نوادگان ويفرزندان 

 ان رفتهياز مهاي  زيارتگاه. 6

نوادگاان    وب باه برخا  منسا كه  يگريدهاي  زيارتگاهبه قرور و  ، خيدر مناب  تار

خاورد  تعاداد     به چشم نم هااز آن  امروزه نشانباشد، اشاره شده اس.  اما  م  :ائمه

توان به قرار    از آن امله م؛ بوده اس. در شهر دمشقها  زيارتگاهن ياز ا  تواهدرخور 

                                                 
 .225و  222ة، صص يالبالد الشام ين فيية النساب القرشيجامع الدرر البه. 1
 شود. يتلفظ م« َبّگاره»ره، يدر لهجه اعراب منطقه جز. 2
 .71و  71 ،11کر، صص د العسي، انور عبدالحميلة البگارة الکبريقب. 3
ان س اختمان  يشد که از م ييدر آن قرار دارد، وارد راهرو که مسجد ابوعابد يابانيد از خيدن به مزار، بايرس يبرا. 4

 شود که مزار در آنجا قرار دارد. يمتصل م يا ن راهرو به محوطهيگذرد. ا يمجاور مزار م يمسکون
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  1اشاره كرد  ر دمشقياهصغ در قررستان باب 7 محمد بن عمر بن عل

 رياهصاغ  ز در بااب يا باوده كاه او ن   7نياهعاباد  نيا جه دختر امام زيهمسر خدوي 

، محماد بان عمار    2بوده اس.  ئاهب  ل بن ابياسماء بن. عق ،يدفن شده اس.  مادر و

اف.  او يحضور  «هشام بن عرداهملك»و  «زيعمر بن عرداهعز»  عني ،يموفه اُينزد دو خل

. كارده  يا روا 7نياهعاباد  نيا و از امام ز هيود محمد حنفخ ياز پدر و اد خود، عمو

  3اس. 

اناد    ن او را ساتوده يا اس. كه عقل، نجابا. و د  هاشم  از مردان بنمحمد بن عمر 

  سخنان جااف. و در آنيحضور  7نياهعابد نيامام ز ،خود يعمودر مجلس پسر يروز

را باه ازدواااش درآورد  او در    جهيخد ،دختر خودرا پسنديد و فضل او  7امامگف.  

  4ا رف. ياز دن  ساهگ 18سن 

در  7اعفار صاادق  اماام  بان  دختر  ،اهحسن ام يبرا ين از واود قرريهمچن

ر منااب   يدر ساا  ياز و  كه نگارناده ناام   5ان آمده اس.ير سخن به مياهصغ قررستان باب

 افته اس. ين  خيتار

ر محمد بان عراداهلل   توان به قر  ، مدر دمشق :نوادگان ائمههاي  زيارتگاهگر ياز د

ارتگاه يا زيمشهد   كينزد واق  در 7ل بن اعفر صادقين بن احمد بن اسماعيبن حسا

امروزه باه ناام قررساتان    كه  قررستانن يااشاره كرد   سياهفراد در قررستان باب 7خضر

 يبكار هارو    بن ابا   واق  اس.  عل دمشق ابان بغدادِيدر خ ،شود  شناخته م «دحداح»

ن يآن چنا   كرده كه ترامه فارسا   قرر را بازخوان ين قرر، نوشته رويعمن اشاره به ا

 اس.:

                                                 
 .22ارات، ص ية الزمعرف ياالشارات ال. 1
 .221ة، ص يالعلوالسلسلة سر . 2
 .221، ص 52نة دمشق، ج يخ مديتار. 3
 .122ص الطالبيين، انساب  يف يالمجد. 4
 .22ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 5
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ن برن احمرد برن    ين بن عبدالرحمان برن عبرداهلل برن حسر    يب ابوالحسيخط يقاض

و  ن از ابوالحسرن برن ماسرا   يبن احمد برن حسر   يه ابوالحسن عليو فق ديالحد ياب

خ يز از شر ير گرران ن يت کردنرد و د ير روا بن حسن ين بن عليخ ابوالقاسم حسيش

ت کرد کره در  يرا رؤ 9امبرينقل کردند که او ]در خواب[ پ ابوالحسن بن ماسا

گفرت:   يرفرت و مر   يفِ عابرد اسرت، راه مر   يقبرر شرر   کره در آن  يا رانهيگنبد و

تواند، پس قبر فرزند من محمرد برن    ياما نم ،ارت کنديخواهد مرا ز يکس مهر

 1ارت کند.ينامبرده را ز عبداهلل

محمد بن عل  بن حسين بان احماد بان    »، صاحب اين مزار 2به عقيده هاشم عثمان

شاريف  »اس. كاه ملقّاب باه    « 7عيل بن محمد بن اسماعيل بن امام اعفر صادقاسما

 مقايم دمشاق   بود و ابن عساكر در تاريخ خود از وي ياد كرده اس.  او از سادات «عابد

ق بود كاه باه زهاد و عراادت و صاالح شاهرت داشا. و در ساال            ه در قرن چهارم

  3از دنيا رف.   ق در دمشق ه 813

از   ، زنا «ملكه»منسوب به   ارتگاهي، زين در فاصله قرون هفتم تا نهم هجريهمچن

، ماورخ بازرگ    به واود آمده اس. كه ابن ئوهون صاهح ، در دمشق7 نسل امام عل

ن يا ن اساس، ايل نقل كرده اس.  بر اين رفتن آن را به تفصيش و از بيدايروند پ دمشق،

 اُماوي  مسجددر شرق « رونيباب ا»در منطقه خواب،  يبر مرنا ق   ه181مزار در سال 

، سارانجام در ساال   يو بازسااز   رانا يك دوره از ويا به وااود آماد و پاس از     دمشق

،  ، پادشاه مملوكيتراي. و به دستور ملك اوشرف قاسن اهل يعلما يبه فتوا ق   ه 312

 4رف. ن يئور كامل از ب به

بان عراداهلل    ي حي، قرر در شهر رقّه :بي. اهل ان رفتهياز مهاي  زيارتگاهاز امله 
                                                 

 .22ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال. 1

 .22في سورية، ص  :. مشاهد و مزارات و مقامات آل البيت2
 .207، ص 52مدينة دمشق، ج  . تاريخ3
 .12 - 21ص )ابن طولون(، ص يالدمشق يالصالح يرون، محمد بن علياخبار باب ج يون فيقرة الع. 4
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نكاه فرزناد عراداهلل    ي، باا ا ي حي 1بوده اس.  7 بن حسن مجتر  محض بن حسن مثن

« ب مان يا حر»با عراارت   7بود  از امام 7افته امام اعفر صادقي .يبود، اما ترب محض

و  «مارا گفا.   ب من، اعفر بن محمديحر»گف.:   شان مي. از ايروا يكرد و برا  اد مي

از  و . نقال كارده اسا.   يا ار روايبس 7كرد  او از امام صادق  ث را نقل ميحدگاه  آن

. نماود و او پاس از   يدن وفات، به آنها وصا يهنگام فرارس 7بود كه امام  امله كسان

 شان بود يو سرپرس. فرزندان خردسال ا 7ارث امام  متوه ،آن

اما در آن كشته نشد  پس از . داش.؛ شرك« فخ»در واقعه  بن عرداهلل محض ي حي

ن خرار  يا رفا.  ا  (يالن امروزيلم )گيانه به بالد دي، مخفانياز كوف  آن، به همراه گروه

 يا  حيستور داد كه به مقابله باا  د  برمك ي حيد و او به فضل بن يرس ديبه هارون اهرش

مكاتره كرد و او را امان داد   ي حيبا    فضلفه نشورديه خليمجاب كند تا علرود و او را 

فرساتاد    و نامه خود را به فضل ن كردييتع  نوش. و شاهدان  خود شروئ يبرا ي حي

ن كارده باود، باه او    ياي تع ي حيكه   فرستاد و او ئرق شروئ هارون رايمه را بنا ،فضل

و  «يريااعرااداهلل باان مصااعب زب»، از املااه انياااز حجاز  نامااه داد  ساااس برخاا امااان

ز او را در يا ن . كردناد  هاارون  يسعا نزد هارون ي حي، از «وهب بن وهب يابواهرختر»

نظار   علا. وفاات او اخاتالف   دربااره   ا رف. ياز دن ي حينكه يتا ا ؛كرد  زندان  سرداب

در زنادان    و تشانگ   آن اسا. كاه او از گرسانگ   تر  بهتر و پذيرفتن واود دارد  قول 

  2درگذش. 

 در بغااداد  بااه قااوه :نظاار واااود دارد اخااتالف يمحاال وفااات واهرتااه درباااره 
                                                 

بکر  يبن اب ي، و عل7بن عبداهلل بن حسن ييحي. ابن شداد آن را به نام 222. االصيلي في انساب الطالبيين، ص 1

ف کاتبان ياز تحر يناش ،اشتباهبه يقين، اين کرده است که  ، ذکر7نيبن عبداهلل بن حس ييحيبه نام  يهرو

؛ 71، ص 2رة، ج ي  ذکر ام راء الش ام والجز   يرة فيبا انساب سادات است. ر.ک: االعالق الخطنداشتن  ييا آشناي

 .72ارات، ص يمعرفة الز ياالشارات ال
. به گفته ابوالفرج، به ق ول  202 - 211(، صص ين بن محمد )ابوالفرج االصفهانيبن الحس ين، علييمقاتل الطالب. 2

 هارون او را مسموم کرد. ي،گريد
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 ،كاه زناده باود     در حااه  ،او يرو ( ه كناون در رافقه )رقّ ،يگريبه قول د و 1درگذش.

 2ساخته شد   ستون

، و در  باساتان رقّاه   ، شامال هدر رقّا  بن عرداهلل محاض  ي حيمحل قرر منسوب به 

از  ارب    قرار داشته اس.  در فاصله كم شهر رافقه «رَبَض»منطقه   شمال شرق هيزاو

 يموساو   را يحل ماال صااهح حماود     »واق  اس.  عراس يها كاخ يها رانهين نقطه، ويا

ن نسارتا   ي، در زما بان عراداهلل   ي حينوشته اس. كه قرر  يف مقرره وي، در توص« نيحس

ه باوده  اهدوها  فيسا دوره  ايا   فائمدوره  از يا مقرره ساده يو دارا ،قرار داشته  مرتفع

آن  يباوده كاه بااو    يگنرد ياز گچ، و دارا  مقرره از آار و سفال با پوشش ياس.  بنا

ز يا ن  محرابا  يبنا در شرق آن قرار داشته و دارا يچند پنجره واود داشته اس.  ورود

ن مقرره ياما ا در آن ذكر شده باشد، واود ندارد  كه نام صاحب مزار يا رهيبوده اس.  كت

كاه در ساال    « برمكا  يا  حي»تاا از   ؛شود  شناخته م «بياهغر ي حي»به  رقّه  اهاه انيم

 ذكر شدهتاريخ  ئور كه در مناب   ز داده شود  همانيد، تمايبه قتل رس رقّه در ق   ه914

 3ساخته شده بود  ي حيبدن  يف. شد كه رواي  قرر، ستون ين رويزم ي، با حفاراس.

ر، يك دهه اخيكمتر از اس.  اهرته ن رفته ير از بياخدوره  در بن عرداهلل ي حيمقرره 

به همين د و يمقرره آشكار گرد يها رانهي، وهد در رقّياد  نيان ساختن مدرسه ديدر ار

 اوقاف هن مكان ساخته شد  اما متأسفانه ادارياز ا  ساختمان مدرسه در فاصله كم عل.،

د، آنجاا را  يا آ  باه شامار ما     اوقااف اساالم  هاي  زميننكه محل قرر، از يبه اعترار ا رقّه

ن ين بارد و باد  يئور كامل از با  گنرد را كه آشكار شده بود، به يها رانهيرف كرد و وصت

 4نماند   محض باق بن عرداهلل ي حياز قرر  يونه اثرگ چيب هيترت

م يد اباوابراه يسا »تاوان باه قرار      ، ما در شهر حلب :از امله قرور نوادگان ائمه
                                                 

 .11ة، ص يسر االنساب العلو. 1

 .202ن، ص ييمقاتل الطالب. 2
 .21ن، ص يشهداء معرکة صف. 3
 نگارنده. يدانيقات و مشاهدات ميتحق. 4
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ك يا ، نزدرا در دامناه كاوه اوشان حلاب     يقرار و  «ابن شاحنه »اشاره كرد كه  « حران

ن بان اساحاق بان    ي، محمد بن احمد بن محمد بن حساو 1ده اس. يد ارتگاه محسنيز

 يه و شااعر يا شاود  او فق   ز شناخته مين  ضيم عُرَياس. كه به ابوابراه 7اعفر صادق

از  ياريفرزنادان و نوادگاان بسا    ،ن شهريمهاارت كرد و در ا به حلب بود كه از حران

و قضااوت شاهر    چون نقاب. ساادات   از آنان مناصر ياريگذاش. كه بس يااخود بر

، حلب  شاعر و قاع ،عاهم، امله، يك  از فرزندانش احمداز  ؛ندرفترا برعهده گ لبح

ب حلاب  ينق بن اعفر  اش ابواهفوارس موس و نوه بيشاعر و نق ،گرش اعفريفرزند د

باه آن   فرستاد كه ابواهعال يا دهيقص (شاعر معروف عرب) يمعرّ يابواهعال ياو برا 2بود 

 3در مدح او سرود  ي رايده زيقص ز ابواهعالين يپاسخ داد  پس از درگذش. و

و  سادات حلاب مهم  يها اس. كه از خاندان هرهز  اد خاندان بن ، م حرانيابوابراه

كاه از آن   اناد  ن خانادان برخاساته  يا از ا ياريبس يد و علما و نقرايآ  به شمار م هيسور

، معاروف باه    بن زهره حلر  بن علن ابواهمكارم يف عزاهديتوان به شر  امله م

  اساحاق   نيف احمد حسي، شربن زهره  ، عرداهلل بن عل ق(  ه 535 – 599) ابن زهره

در دامناه كاوه    ،ن خاندانير ايشتر مشاهياشاره كرد  ب  ف احمد بن عرداهلل اسحاقيو شر

از آناان    اند كه قرور برخ به خاك سارده شده 7نياهحس ارتگاه رأسي، انوب زاوشن

 مانده اس.   تا به امروز باق

واود دارد كاه   به ساداتمنسوب   انفراوهاي  زيارتگاه، هياس. كه در سورگفتن  

كه هاي   زيارتگاهاس.   يگريازمند فرص. و مجال مستقل ديهمه آنها، ن  دانيم  بررس

 يهاا  اس. كه نسب آنها با واساطه   شد، قرور سادات و امامزادگان  ن فصل بررسيدر ا

 9امرريا پ بي. اهل توان آنها را از  م مسلماناننظر د و در يرس  م :به ائمه  نسرتا  كم

                                                 
 .17و  17ص )ابن الشحنة(، ص يخ مملکة حلب، محمد بن محمد الحلبيتار يالدر المنتخب ف. 1
 .201ة، ص يانساب الطالب يالشجرة المبارکة ف. 2
 .201ع، ص يحلب والتش. 3
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 د را بر آنان ائالق كرد يا سيف يشر  نكه عنوان كليبه شمار آورد؛ نه ا

شتر آنان از ينكه بي، با تواه به اهيدر سور منتسب به ساداتهاي  زيارتگاهاز  ياريبس

شاوند     شناخته م« خيش»اند، نزد عامه مردم با عنوان  بوده ا اقطاب ئرق تصوفيخ يمشا

ل يا ن قريا منتساب باه ا  هاي مهم  زيارتگاهاز  ياز تعداد يتنها فهرس. مختصر ،در ادامه

 گردد:  ذكر م هيدر سور سادات

 يدر روستا (از ئرق تصوف) هيقه سعديمؤسس ئر 1ين اراويخ سعداهديمزار شا 

  طرهيك شهر قنينزد« ارا»

قه در يدر محلاه ساو   (ين اراويخ سعداهدياز نوادگان ش) يخ حسن اراويمزار شا 

  دمشق

 در شمال شهر اهتال  نيمن يدر روستا 2 ق(  ه 175 توفاي)م  نيخ اندل منيمزار شا 

  در حومه دمشق

  در شهر نرك  ر نركيقص  خ عليمزار شا 

  حمر  در شمال شرق نيعزاهد يدر روستا 3ن ابوحمرايخ عزاهديمزار شا 

  هيك شهر سلمينزد 4هيخ فرج ابوحيمزار شا 

اد يص ي، در روستا5 ق(  ه 174 توفاي)م اديه صملقب ب  ن احمد رفاعيمزار عزاهدا 

  ان يم ،توني، واق  در انوب خان زتايشمال كفرز

  تايدر  رب كفرز نب اهرايمزار ابن قضا 

  خونيدر  رب خان ش  رفاع ياديونس صيخ يمزار شا 

                                                 
 .12 - 10ة، صص يالبالد الشام ين فيية النساب القرشي، ر.ک: جامع الدرر البهيدرباره نسب و. 1
 .251و  251، صص . همان2
 .227، ص . همان3
 . همان.4
وأتباع ه االک ابر، محم د ب ن حس ن       يذکر الغوث الرف اع  ية الجواهر ف، ر.ک: قالدينامه و ياز زندگ يآگاه يبرا. 5

 .122 - 127، صص 1النعمان، ج  يخ معرة؛ تار221 - 220(، صص ياديالص ي)ابوالهد يالرفاع
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 ن اهنعماانوب  ،كفرسجنه يدر روستا  رفاع ياديخ راب صيمزار شا 

 ن اهنعماانوب  ،شيح يدر روستا  رفاع ياديخزام ص  خ عليمزار شا 

ك يا نزد ترنراه  يدر روساتا  1 ق(  ه 135 توفااي )م  ال رفاعيل كيخ اسماعيمزار شا 

  در شرق ادهب شهرك سراقب

در  ني، در شاهرك سُارم   ال رفااع يا ل كياز نوادگان اسماع  اهين كياهد مزار شهابا 

  شرق ادهب

  در شهر حلب 2 يخ ابوبكر وفايمزار شا 

در محله  حلب  خياز مدارس تار ،هييدر مدرسه ئرنطا 3هس ابوئاسيخ اويمزار شا 

  رب حلبيناه باب

  حلب ربياهن در محله بابيخ حيدر مسجد ش 4دريخ حيمزار شا 

  حلب محله الّوم  در مسجد كواكر  ق(  ه317 توفاي)م  كواكر ي حيمزار ابوا 

 اهمقاام  در اناوب محلاه بااب    5 ق(  ه121 توفاي)م يمزار محمد بن احمد مهمازا 

  حلب

      و، در دمشق 6يخ احمد بدويمزارات منسوب به شا 

از امله مزار احمد بن ، يو فرزندان و  النيد منسوب به عرداهقادر گمزارات متعدا 

                                                 
 .271وأتباعه االکابر، ص  يذکر الغوث الرفاع ي، ر.ک: قالدة الجواهر فينامه و ياز زندگ يآگاه يبرا. 1
 .212ة، ص يالبالد الشام ين فيية النساب القرشي.ک: جامع الدرر البه، ريدرباره نسب و. 2
 .222و  221، صص يدريس الحية، محمد ويسية واألويدرياالنساب الح ية في، ر.ک: الدرر البهيدرباره نسب و. 3
 .227 - 222ة، صص يسية واألويدرياالنساب الح ية في، ر.ک: الدرر البهينامه و ياز زندگ يآگاه يبرا. 4
 .222و  221، صص 5الشهباء، ج  خ حلبي، ر.ک: اعالم النبالء بتارينامه و ياز زندگ يآگاه يبرا. 5
، در مص ر  رق تصوفين طاز مشهورتر ،هيقت بدوي، مؤسس طرينيحس يم بدويبن ابراه يابوالعباس احمد بن عل. 6

مختلف، در روزگ ار مل ک الظ اهر     يا آمد. پس از سفر در شهرهايبه دن در شهر فاس مغرب.ق   ه517در سال 

ق ت او ش دند. او در   يرو طري  پ ياريبس شد و در آنجا مورد توجه قرار گرفت و مردم وارد مصر يبرس مملوکيب

اند: احم د   ن ذکر کردهيرا چن ي. نسب و275، ص 2درگذشت. ر.ک: االعالم، ج  در شهر طنطا.ق   ه775سال 

ام ام  بن محمد بن حسن بن جعفر بن  يل بن عمر بن عليبکر بن اسماع يم بن محمد بن ابيبن ابراه يبن علا

 .75ة، ص يسية واألويدرياالنساب الح ية في. ر.ک: الدرر البه7يهاد يعل
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، مازار  در انوب حلب« زربه»از تواب  شهر « حمدخ اياهش» يدر روستا  النيعرداهقادر گ

در شامال  « اعازاز »از تواب  شهر «  سيخ عياهش» يدر روستا  النيبن عرداهقادر گ  سيع

، مازار  رقّاه  در شرق شهر در منطقه حمراء  الني، مزار صاهح بن عرداهقادر گاستان حلب

 ره يو   در استان حسكه زيدر ارل عرداهعز  النيز بن عرداهقادر گيعرداهعز

وااود   انيا فه علويخ ئاياز مشا يتعدادهاي  زيارتگاهز ين هيسور  در منطقه ساحل

ملقاب   ،ر محرز بن محمديشتر آنها به امياند  نسب ب دانسته شده :دارد كه از نسل ائمه

رسد كه صااحب قلعاه     م (مصر  فه فائميخلن اهلل )يعز هدفرزند اهم ،اهدوهه  به عصم.

خ و انسااب  ين مشاا ياهاي  زيارتگاه  بوده اس.  بررس  فائمدوره  يو از امرا قدموس

ن كتااب  يا ازمند اس. كه خاارج از موعاور و حوصاله ا   ين  به پژوهش مستقل زيآنان ن

و  هيا دو اساتان وذق   در مناائق كوهساتان   ،خين مشاا يا اهاي مهام   زيارتگاهباشد  از   م

 اشاره كرد:اين موارد توان به   ، مئرئوس

  افيدر شمال مص اهكروم نيع ير روستاد ادخ محمد حديمزار شا 

  ، استان ئرئوسخ بدريدر شهر ش ريخ بدر  ُفَيمزار شا 

  در منطقه ارله هيك شهرك داهيزدن نيمعرّ يدر روستا در اهضهريخ حيمزار شا 

  افي، كنار ااده مصدر شرق قدموس  در قله كوه ريخ محمود قصيمزار شا 

 ي، در روساتا «وساف ي  اهنر»، معروف به مزار يوسف محرزياهدوهه  ر علميمزار اما 

  ، در منطقه تلكلخنيك شهرك شينزد ن اهفواريع
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 3نبيز حضرتحرم  نامه وقف. 1

 1نامه وقف ين عربمت

 ميبسم اهلل الرمحن الرح

 .دنا حممديسعصی  اهللی  وصصنياحلمد هلل رب العامل

الةکره وم کبااةه ال  يوالعمة  الةذ يضةاهيال  يهبذا املعرو  الةذ اهللإلی  وبعد، کان املتقرب

الباهر  يالّاهر والنس  الزاه يية ذو احلس  الباهادة الرسمديدنا ورابط عقد السيمکالنا وس ياتناه

 نةيواملد الهرض واالنام صدر مبة ي  االسرام مهتي جني عصم النحاة واملعربيني  العصام  واالصکليج

 مکسةیف يرةد الشيالس   االسرام عصم االئمة االعرامي بن املرحکم جنيف حسيمکالنا الرش والشام

  يالسةادة االفا  وجةعصةی   يةالنق يالشافع ينياحلس د ع ي  االسرام قدوة الهقسا  السيبن جا

العرامةة  ىنهسه وهةک بحةال الصةحة لةدعصی  قا  ماله وأجسدياإلی  ، سار نة بعصب يبمد ىالهتک

ع يةمصبةه وذلة  مج البتاب انه وقف وأبمد ما هک لارک يف صدر اعى املکقع يف ىالقضاة مصطه قا 

ة ية العرضةينسام السةاقياهص  ب وغري ي فقنيمقسعصی  املشتم  ةية راوي البائن بقرريالبستان البب

 اجعار فکاکه خمتصهة االنکا :عصی  هيلسة القبصة املشتم  ک  فإلی  اآلخذة

  يعنسا و امه الطراعالی  اهلل ر  ىن  البربيصة زيدة اجلصيدمها من القبصة مزار حرضة السهأ ة 

إلةی   يةة ومن املغرب الطري  ومن الشامل رر قناة القري  وأرض اخلطيومن املرشق الطر السصطاين

 ف.ياملزار الرش القرية وإىل

ده من القبصة بسةتان احلةا  هبالقرب من ذل ،  نة الکرديع البستان املعرو  بعنيب ة وأوقف مج

                                                 
 .250-225. مرقد العقيلة زينب، صص 1



 در سوريه :هاي اهل بيت و زيارتگاه 9آثار پيامبر/  192

 72111شاخه ،  171ص:/ 71.21.29  تاريخ/  زاده نجف :مجري/  زني آثار پيامبر در سوريه، نمايه/ 5پرينت 

 ة املزبکرة واملغرب کذل .ياملا  لصقر ىوإخکاه ومن الشامل قناة  ر ياق

مها قبصةة  ةرهة ةيدلقناة البح يع األرض فقي  ة وأوقف مج وفقةًا قنةاة   ية کنيمةا  عة ىدم

قنةاة  وغةري يرقةاملزبةکرة املعروفةة بشة ةية راويقر ة عقربا ومن الشامل ارا يقر وأرا  ةيدلالبح

 .ةيدلالبح

  يةوفقةًا الطر  يةدها قبصة  مةع الطرهة املزبکرة يالقر ع االرض البائنة غرييد ة وأوقف مج

  .يالطر وغرباً  محکد يضًا وجامالً ارض بنيا

نسا يدها قبصة النسر الهاص  بهواابع االرض املذککرة  ة وأوقف االرض املعروفة بحق  التک   ه

 اق املا  لصحرضة املنکرة واملصنع ومسبرة التکثة.يوروضة س نة الکردي لننيوب

  .ي  وغربًا الطريوفقًا الطر دها قبصة قناة اکب ه و ة وأوقف االرض الکاسعة املعروفة بشبارة

د وفب يةعةن التحد يمبارا اغن ة اعر  باملاذنة وهلا يفيز ة وأوقف االرض البائنة جامل القر

النکبةة  کمةًا بتاممةه ويفيع ما  النسر قادة يمج ک  اسبک  عدنان املزبکرة يف ةية راويذل  کصه من ما  قر

ه يةع ما اجةتمصت عصيومج ي  الرشعينسم بالطريانکاب اهصه املتعار  بعصی    بتاممه وذل ية الصيال ان

 املذککرة والغراس واحلدود لذل  کصه وأحاّت به اقطاره؛  املذککرة واالرا نيالبساا

رًا خالصةًا يًا ومعروفًا مؤکةدًا وسةبيوحبسًا دائاًم رسمد اً يًا مرضيًا قاّعًا ماضيحًا فعيوقهًا صح

م يمةة ابتغةا  لکلسةه البةريالعّ الدوام مرصدًا حمرمًا بحرمةا  اهللعصی  هيوملستحقاعالی  لکله اهلل

 .نيع الر املحسنيضي وال نياهلل املتصدق يزجيکم يم يوّصبًا ل کابه العم

  منةه وال يةناق  به وال بشةيمص  وال يرهن وال يومرافقه وال   منه وال من حقکقه با  يشيوال 

تصةف بکلةه يدخ  وال يستبدل وال يض به وال يقاي اهصه وال ريرلع امره لغي  عقد من عقکده وال ه

 رع اهلليةان إلةی  نين ودهةر الةداهريکهنه اخترا  عص ابةد اآلبةديبطصه اقادم دهر وال ياصف وال 

 ذکرها: الرشو  اآليتعصی  ، ولع  وقههني الکارثريسا وهک خيصاالرض ومن ع

 مص  الکقف:

 يمصالز الرتبة املنکرة التةعصی  ص يع غرال ذل  وألکره وربحه ومنافعه يولع  الکاقف مج

لعابةدة ة الهةاخرة الزاهةدة ايةقة الطةاهرة الزکيصة الصديصاحبة الهض  والهض صةيدة اجلصيهبا قرب الس
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واجلةکهرة  ةية وبضعة البضعة املحمدنيقة السبطية جقية راويففت بقربها قر يالراکعة السالدة الت

دة ية السةيبالبرامة االبداعالی  ة من خصسا اهللية الرسمديورابطة عقد التکل ةية العصکية الهاّمياالمحد

 بن اي  ع نياحلسن  ايني املؤمنري  اميبنت اسد اهلل الغال  االمام اجلص ىن  البربيز صة ام کص کمياجلص

 ر ةصةي. ونياهلل عز ول  عنسام وعن اصحاب رسکل اهلل امجعة ولسه ور اعالی  کرم اهلل ّال 

اعةالی  ن بةذکر اهللير املسعد واملةزار واملنةارة املعمةکريانکعصی  تسا ثمير قريعامرة اماکنسا وانکعصی 

 والنةاظر اآليت املتةکهعصی  خدام ذل  وأرباب جعائره ثمعصی  ه ثميإل ىن لددمها الکاقف املکميالذ

 لةکره ويفد أليةه سب  الةنام  واملزيف عامراه وإصراحه وماعصی  صفهيقبض ربع الکقف ويذکره ان 

 ىعقةد حتةعصةی  دخ  عقةديةذل  الکقف وال  الناظر يف یريما عصی  نة بحس  احلالياجلسا  املع

 مةا جةا  مةن ريغةيؤلر ذل  من مهصمل وال متشدد وف  الکقف ان له ان يالعقد االول وال  نقيضي

ر  مةن خيةشا  ويه من يقرر فيراه وأن ي ادة والنقصان واالعطا  واحلرمان بامياالدخال واالخرا  والز

 ذکره:   اآليتيالرتاعصی  ته من بعدهيه وألوالده وذريرأإلی  شا  ک  ذل  رالعي

عصةی  املزبةکر ن املتةکهيسةتدي عن املعروفةا  املةذککرة فصنيسنة من السن وإن خاس الکقف يف

 هةة او يفيه وظيةاکل يف داخصه حاکم وال حماسة يراه وهذا الکقف ال يص  بحس  ما ياملستقب  و

ولةده إلةی  هيةة الکاقف، وسصم الکاقف وقهةه املشةار إليمن ذر حماسبة ب  املهکض هک الناظر واملتکه

  فتسصمه من والده يتم امر التسعية والنّر ليامر التکل بًا له يفياملزبکر بعد ما لعصه فعصی  فيالرش

 .يم الرشعيالتسص

 يافنةد ىبن املرحکم مصطه يافند ىالقضاة مصطه قا  يوبعد أن ام هذا الکقف برشوّه لد

رلع وقهه املةذککر يه ان يال ىًا اراد الکاقف املکميز اعرتا  الکاقف ثبکاًا فعيبشسادة جسکده ورص

فعارضه  ة نعامن بن ثابت البکيفهيحن قکل االمام ايعصی  مصبه متمسبًا بعدم لزوم الکقفإلی  ردهيو

 قةا إلةی  وارافعةا وحممةد کسةفي اي يرأعصةی  ه متمسبًا بصحة الکقف ولزومهياملشار ال املتکه

ًا يةًا واختةذه هادري ک ةفاستلار اهلل لان  املتکهإلی  الرلحان يذل  ورأ ه فنّر يفيال ىالقضاة املکم

 عاملةًا بةاخلرا  نيقةکل االمةامعصةی  ًا وحبم بصحة الکقف ولزومه والعم  برشائطه ونهةذهريونص

 ة وکان ذلة  يفيرعةًا برشائطه الشيه مستکفيًا مسؤوالً في االئمة االسرا  حباًم فعنيواالخترا  ب

کتاب الکقف املذککر جسادا   أعىهة وکت  ب 867 وسبعامئة سنة نيع االول سنة ثامن وستيآخر رب
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   اسامؤهم:يواألعرام وإل القضاة

 .بدمش  القا  ىمصطهاعالی  اهللإلی  ريأ ة اعص  به نّر الهق

 .م القا يابراهاعالی  اهللإلی  ريب ة اعص  به نّر الهق

 .الشام بدمش  املکىل ينيحممد ععران احلساعالی  اهللإلی  ري  ة اعص  به نّر الهق

ة بالعسبر املنصکرة يهذه القض يف بالنّر املکىل يبن نال ع اعالی  اهللإلی  ريد ة اعص  به نّر الهق

 ا :يمن قب  من له االمر وقال هذه االب

 وقهةًا صةحيحًا مسةعراً  ىکتاب لر

 

 بأحبةةام أحبةةام البةةرام مبمةةراً 

 حبمةةت بةةه حبةةاًم متينةةًا اساسةةه 

 

 وعصمةةي حمةةيط بالبتةةاب مهصةةرا

 وأصةةبز وقهةةًا لةةيمل يمبةةن نقضةةه 

 

 ومةةا دامةةت االيةةام لةةن اتبةةدال

کنمل بةن يةد ي، وجةسد السةبعصبة  يف م القا ي  بن ابراهياهلل خصإلی  رية ة اعص  به نّر الهقه 

 ام ما ثبت عند قا ببأنه ثبت لد ن احلنب ي  االسرام عز الدي  حممد بن جيوالش ينين احلسينکرالد

 ًا.يه ثبکاه فعيالکله املرشون فعصی  يافند ىبن املرحکم مصطه يافند ىمصطه القضاة بدمش 

 1نامه وقف يترجمه فارس

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

  9سرور ما محمد بر ان را، و درود خدايوردگار اهانپر يسااس خدا

ااار و پااداش    ير و دارايا نظ ن احسان كميا ،ب به خداكه به قصد تقر  و بعد، كس

رار شكوهمند و ت ي، دارا ادت دائميدهنده س آقا و سرور ما و ادامه ان را انجام داد،يپا  ب

 ، ن و شااخر علام نحاو عربا    اياساتاد دانشامندان و اصاوه    وزان،نسب روشان و فار  

ن بن مرحاوم  يف حسي، موونا شرو شام نهيو مد همردم و صدر مك  اوسالم و مفت خيش

د ياهفقهااء سا   قدوة   اوسالم خيبن ش  ف موسيد شري، ساوئمه اوعالم  اوسالم عل خيش

، در شاهر بعلراك   او سرپرس. سادات اشاراف و اساتاد فتاو    بينق  شافع  نيحس  عل

                                                 
 ايم. بهره جسته« مرقد العقيلة زينب»ز ترجمه فارسي کتاب ، انامه حرم حضرت زينب در ترجمه فارسي وقف. 1
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اعار شاد نازد عالماه     ، و ح خاود در حاال تندرسات    يا  نمود به وقف دارا  شدستيپ

نمود، هرچه  يو وقف ابد ،ش هس.ينامه مهر و امضا يكه باو ، اهقضات مصطف  قاع

و   كاه شارق   هيا راو ياس. واقا  در آبااد    . اوس. و آن باغ بزرگيدر تملك و ماهك

ر اسا.  يقرله و انوب سراز يسو ان دارد و بهيار ياس. و از وسطش آب آباد   رب

 باشد:  وه ميدرختان گوناگون م يو دارا

متعاال از   يخدا ،ينب كرريبزرگوار ز يآن بارگاه حضرت بانو دقرله، ح ياز سو اهف(

ن يمشارق راه عماوم و زما    يرا متصل اس. و از ساو   و همه ااده سلطان ،او خشنود باد

 ف يو بارگاه شر يراه آباد ،مغرب يو از سو ينهر چشمه آباد ،آن  ب و حد شماهيخط

قرلاه   ي، حدود آن از سو ك باغ قرلينزد« اهوردنة يجن»و همه بستان و باغ معروف به  ب(

 ئور  نيو از مغرب هم هم يو برادرانش و از شمال نهر آباد  مرز باغ حاج تق

و « لين كيع»ش راه آب ا  كه حد انوب هيدهن شرق آب بحيتمام زمكرد و وقف  (ج

 هيراو يروستا يها نيزم ،و از شمال عقربا يروستا يها نيو زم هيدهچشمه بح ،از شرق

  هيدهبحشرق و  رب چشمه  معروف به

، قيا اهطر را از انوب مجم مذكور  يئرف  رب آباد يها نيهمه زمكرد و وقف  (د

  ا يانض يراه آباداز  رب به و  محمود  ن بنيزماز شمال به  ،هيراه راواز شرق به 

اد شده اس. از انوب نهر ين يكه تاب  زم «حقل اهتوت»ن معروف به يزمكرد و وقف  (ها

  توت يو شكرساز، كارخانه  بارگاه نوران يان آب برايو باغ ار اهورد نةيجنان آن و يم

از انوب  يا اس. در محدوده را كه معروف به شكاره  عين وسيزمكرد و وقف  (و

 ز راه يچشمه توبل و از شرق راه و از  رب ن

واق  شده و به مأذناه معاروف    هيراو يرا كه در شمال روستا  نيزمكرد و وقف  (ز

در هار هفتاه دو    هيا راو يآن را از آب آباد يارياز اس. و حق آبين  د بياس. و از تحد

  از راه شارع  يان اهل آباديكه م يا گونه ؛ بهشب كيگر تمام يد ،بار تمام روز كي :نوب.

 مذكور  يها نيها و زم هواحق باغ  معمول اس.، با تمام
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شاناخته شاده     شگيهم  . كامل و حرس دائميبا رعا  قطع  ح شرعيوقف صح

 كاه خداوناد   ير روزيا د پااداش فراگ يا ازمندان  باه ام ينبراي ل خاهر خدا يمؤكّد و سر

 كند   كوكاران را تراه نميدهد و مزد ن  دهندگان را م پاداش صدقه

ك و انتقاال  يا شاود و تمل   شاود و گارو گذاشاته نما      از آن فروختاه نما   يزيو چ

 يزيا با چ شود و  اهلش واگذار نمريشود و به    از آن ادا نم  چ ازئيرد و هيپذ  نم

كند   شرف. روزگار آن را بائل نميتلف بشود، و پ يا د به گونهيشود و نرا  معاوعه نم

ن را برسااند و  يوارث زما  ساازد تاا خداوناد     ارزش نما  گاه آن را كم چير زمان هييو تغ

 ل قرار داد:يذ يها ن وقف را منوط به شرطين وارثان، خداوند اس.، و ايبهتر

 رف وقف:مورد مص

صارف در مصااهح تربا.     يواقف، همه محصول و بهره و مناف  آن را قرار داد بارا 

 ،زاهاده عاباده   ،ه فااخره يزك ،قه ئاهرهيل.، صدي، صاحب فضل و فضلهيده اليپاك س

ن يهر سارط دا كرده، خوايبه برك. قررش شراف. پ هيراو يكه آباد ي راكعه سااده، بانو

. يا ، و رابطاه توه هيا ه علويا ه فائميا و گاوهر احمد  9و اگرگوشه اگرگوشه محمد

دخ.  ينب كرريكلثوم ز له اميده اليداده، س ياو را كرام. ابد كه خدا  ، كس شگيهم

كرم اهلل واهه و  ئاهب  بن اب  ن علياهحسن  ن ابيراهمؤمني، امام بزرگوار اماسداهلل اهغاهب

 ن ياامع عنهما وعن اصحاب رسول اهلل الواهلل عز  رع

روساتا و شاهرك    ي رگاه و روشنااماكن با يپس موقوفات، اوو  صرف شود در آباد

د يا ه، تجدياهمناره حرم كاه هار دو را واقاف مشاار    مسجد و بارگاه و  ي ه و روشنايراو

 نه گردد يآنان هز يازهاياس. و ساس به خادمان آن بارگاه، و نكرده ساختمان 

ر و اصاالح بارگااه   يا تعم يو برابگيرد چهارم وقف را  كيد يو ناظر بارگاه با  متوه

باا   ،مناساب  يهاا  در راهشاود،   ما  دات يا عا  و آنچه سارب رشاد و فزونا    صرف كند

ش از تماام شادن قارارداد،    يكه پكند   سعهمچنين د  يد ناظر وقف صرف نمايصالحد

 نرندد و به شخر ندار و سف. اااره ندهد  يگريقرارداد د
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،  ار او باشد، از آوردن كسا يكه بخواهد در اخت يريين اس. كه هر تغيشرط وقف ا

را محاروم   يگار يدن و دياد نمودن حقوق و بخشا ي، كم و زيگريرون كردن كس ديا بي

فرزنادان و   ،اردار باشد  خود او و پاس از خاود  ي، آزاد و اختيريگ ميكردن، در هر تصم

 كه خواهد آمد  يبه قرار ،نسل بعد از نسل

خاود نگاه دارد و پاس از     يش بارا ا  . و نظاارت را در ئاول زنادگ   يا واقف، توه

و بعد از او،  دنا اهواقفيبن س  د علياوشراف سالسّاد  ل يفرزندش سل ي، برا.درگذش

سم.  ،ارشد آنان ،و فرزندان فرزندانش و اعقاب و انسابش تا هستند يفرزندان و يبرا

 باشد   م ،ن و آنچه در آن هس.يوارث زم خداوند؛ تا هنگام  كه واقف را داشته باشند

ن و نايكراي فقارا و مسا  ر نشد، با يپذ ن شده و محل مصرف، امكانيّاگر در موارد مع

 يهاا  ر شد، باز به هماان محال  يپذ امكان صرف گردد، و اگر بعد  نيف حسيسادات شر

دا يا پ يديا افه نشاود و ماورد اد  اع ،شده ف گفتهيبر آن وظا يزيو چ برسدن شده يّمع

و   متاوهّ  ،حساابدار  ،نگهراان  ،سرپرسا.  ،مؤذن ،ف عرارت اس. از: امامينكند  آن وظا

د خود وقف را صارف  يند و به صالحديگز  را برم يفرد ،ك از مناصبيهر يبرا  ناظر

مانده باشد، به  يادياز موارد مصرف ز ين موارد اعافه نكند و اگر مقداريكند و به ا  م

 ه داده شود ياهو ناظر از ترار واقف مشار  توهم

مزبور، قرض كناد و    د متوهيداشته باشد، با يها، وقف، كمرود و كسر از سال  و اگر ساه

دخاها.    د كسا يا ن وقف نرايدر ا نه كند يموارد مشخر شده، هزدر نده، يبه حساب سال آ

 باشد   اظر و متوهد در دس. نيكند و همه كارها با  ا حسابرسيكند، حاكم باشد 

پاس از آنكاه او را در امار     كناد  م يتسال   ش علا يواقف هم وقف را به فرزند خاو 

تاا كاار   دهاد  كه در نظارت هم او را شارك.   چنان ؛ك خود قرار داده اس.ي.، شريتوه

 گيرد ل يتحو  ئور شرع قف درس. باشد  او هم از پدرش، بهل ويثر. و تسج

فرزناد مرحاوم    ،يافند  مصطف اهقضات  نزد قاع ،طيبا تمام شرا ن وقفيپس از آنكه، ا

واقاف   ،ثابا. شاد    ح اقرار واقاف، از نظار شارع   يگواهان و صر  ، با گواهيافند  مصطف
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را اماام  يا ز . خاود برگرداناد؛  يا ه خواس. كه از وقف خاود برگاردد و آن را باه ملك   يمشاراه

ه باه نظار   يمشااراه   متاوه   داناد، وها    غه وزم نميوقف را ص  فه نعمان بن ثاب. كوفيحنواب

كارد    ه بردند، او بررسيمشاراه اهقضات  ش قاعيمتمسك شد  مرافعه را پ وسف و محمديابو

و كمك خواس. و به  ي و از او راهنماكرد ر يئلب خ ح داد و از خدايرا ترا  دگاه متوهيد و

دو  يط و نافذ بودن آن را به حسب فتوايح و وزم بودن وقف، حكم كرد و عمل به شرايصح

.، اما ان گذشاتگان  يا وسف و محمد( وزم دانس.  با تواه به خالف و اخاتالف م يامام )ابو

ناماه   وقف يواق  شد و باو ق   ه 733اوول سال   ين در آخر ربيرا صادر كرد  ا  عحكم شر

 ن اس. نام آنان:يقضات و دانشمندان نوشته شده اس. و ا  اد شده، گواهي

  دمشقب  اهقاع  مصطف، نيازمند به خدار يفقگواه   -يك

   م اهقاعيابراه، به خدانيازمند ر يفقگواه   -دو

  شام در دمشق  اهموه  نيمحمد عجالل اهحس، گواه  نيازمند به خدا -سه

داد در يا ن رويا در ا  باا بررسا    اهموه  بن ناا  عل، نيازمند به خدا  گواه -چهار

 ات را سروده اس.:ين ابيو ا ،از ئرف من هه اومر منصورهپادگان 

 و ثر. شده  يح اارينوشته اس. وقف صح

 بزرگان كامل شده يها با احكام حكم 

 دارد  يه استواريكه پا  من هم با آن حكم كردم، حكم

 ال  احائه داردين نوشته تفصيو دانش من به ا

 س. كه شكستن آن امكان نداردا  ن وقفيو ا

 س.ير نيرپذييتغ ،تا روزگار هس. 

  در بعلرك  م قاعيل بن ابراهي، خلازمند به خداين  گواه -پنج

اوساالم   خيخ محماد بان شا   يو شا   نين حسيونس بن نوراهديد يد سينما  م  گواه

 يافند  دمشق مصطف اهقضات  قاعنزد ما آنچه نزد اس. كه ثاب. شده   ن حنرليعزاهد

 ح و مشرور، ثاب. اس. ئور مشرو هب يافند  بن مرحوم مصطفا
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 نيو عالمه شرف الد نيد محسن اميس نوشت دست. 2

 علما ةيدييو تأ نبيد توسعه حرم حضرت زييدر تأ

 1نيد محسن امينوشت مرحوم س متن و ترجمه دستالف( 
 

 الرمحن الرحيم اهلل بسم

عصيسا وعى أبيسةا أفضة  التحيةة  مکالانا السيدة زين  بنت أمري املؤمنني یإن املشسد املنسکب إل

هک مزار الشيعة الکحيد يف هذه الديار واألثر اخلالةد مةن آثةار أهة   والسرام، املکلکد بعکار دمش 

يف مکاسم زيارااه وغريها مقصد يف هذه البراد سةکاه، واکليتةه مةن  عصيسم السرام ليمل لصشيعة البيت

البرام حتى انتسةت النکبةة إىل متکليةه  قديم الزمان بيد السادة األلرا  العّام آل املراىض املکسکيکن

ووقةره الشةي  فبصةف  ى املکسةکيةان احلسي  النسي  السيد عبةاس مراضةوکصيداره يف هذا الزم

وغةريهم  ، ومع أن هذا املشسد هک املزار الکحيد لصشةيعةالنعي  حام  هذه الکرقة السيد حمسن أمره

لب رية وليمل فيه أماکن ملنازل الزوار مع احتيالسم إىل ذلةك يف هذه البراد فذنه حمتا  إىل التعمريا  ا

صيهًا وجتاً ، وقد عزم لناب البصيدار املذککر عزمًا أکيدًا عى اعمةريه وإصةراحه وإنشةا  الغةر  

اعاىل عى مهة أه  اخلري من حمبي أهة   واحلعر البافية لصزوار، ووضع خريطة لذلك معتمدًا بعد اهلل

عصيسم السرام، وقد أرس  ولده املذککر هلذه الغاية فاملةأمکن مةنسم أحسةن اهلل إلةيسم مةدم يةد  البيت

                                                 
 .25و  22، صص 15ن مأخذ نقل شده است: الموسم، العدد يها از ا نوشته دست يمتن عرب. 1
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الطةاهر  ورفع منار مشاهد أهة  البيةت املساعدة إىل هذا املرشو  اخلريي الذي فيه اأييد کصمة الشيعة

 هلل ال يضيع ألر املحسنني.. واعصيسم السرام وإحيا  آثارهم

 0257ربيع ال اين يف سنة  71سريرًا يف 

 ره األق  حمسن األمني احلسينيحرم 

 

 بخشنده مهربان به نام خداوند

ن درود و سالم بار  يبهتره ك نارمؤمنيامنب، دختر يمان بانو زيارگاه منسوب به مووب

 دان از آثاار يا ااو يار و اثرين ديدر ا انيعيارتگاه شي، تنها زكنار دمشق او و پدرش باد،

به ااز   ين مقصدين سرزميدر ا انيعيره، شيارت و  ياس. كه در فصول ز :بي. اهل

 از  و گراما  اهقادر  ليا ال يساادات موساو  م به دسا.  يز از قدين ن. آيآن ندارند  توه

 «يموساو   د عرااس مرتضا  يسا »ن زماان باه   ي. آن در اينكه توهيبوده؛ تا ا  آل مرتض

ن خاود  ين ورقاه را اانشا  يصاحب ا د محسنيش سن، سيده اس. كه به عل. افزايرس

 قرار داد  

رات يا باه تعم   ن اسا.، وها  ين سارزم يدر ا انيعيارتگاه شيتنها ز ،ن بارگاهيگرچه ا

سكون. در تابستان و زمستان،  يبراهاي   مكاناز زائران به ياز دارد و با واود نين ياديز

 ير و بازسازين مكان را تعميدارد ا يم اديددار مذكور تصمياناب كل فاقد آن اس. و

ه كارده  يرا ته يا ن كار نقشهيا يزائران بنا كند  او برا يبرا  را به تعداد كاف ي ها و اتاق

آن را ااارا كناد و    :بي. اهل ر و محرانيمتعال به هم. اهل خ يتا پس از خدااس. 

احسان اهلل   ،شاان يان اياز م  ني  پس انسان امز روانه كردين منظور پسر خود را نيا يبرا

د كلماه  ييا ه تأيا ن ئارح ما ير دراز كرد  اين ئرح خيا ياارا يرا برا ياريدس.  ،همياه

 خداوندبه يقين،  آثار آنان اس.  يايو اح :بي. اهلهاي  زيارتگاهمناره  ي و برپا عهيش

 كند     نمياران را عاكوكيپاداش ن

 نگاش.   نين حسيمحسن اماين امالت را بنده حقير، ، 9852سال   اهثان  يرب 20
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 نيالد عالمه شرفنوشت مرحوم  دست (ب

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نعَِنِيَُِمنوََِِكِذر ِ). ه واملؤمننيول  ورسکلعز غاية وما أعّم خطرها عند اهللما أف  هذه ال ُِظي
ِإ ِفَِِاهلل ِِرَِعائ ِشَِ

1(وب ِلُِىِالقُِقوَِنِتَِهاِمِ نَّ
وما أجد حالتنا إىل هذا العم  املقةدس، وّةکبى ملةن رفةع  ،

، وهنيئًا ملن أحةال هةذه ]اخلدمةة[ بيةده کيني، وال سيام يف عاصمة األممنار أه  البيت عصيسم السرام

هلذا العم   سادين املشسد الزينبي وولده الرشيف املحسن املکسکي ولسانه. وف  اهلل الرشيف العباس

 اهلل وبرکااه.عصيه ورمحة سرام عى من أعارام املربور املشبکر، وال

 0257ربيع ال اين  75

 األق  األحقر عبد احلسني ف  الدين املکسکي

 

 بخشنده مهربان به نام خداوند

 او و مؤمناان  امرريا و پ ن كار نزد خداونديار شرافتمندانه اس. و اين هدف چه بسيا

 يزكاار يشمارد، نشانه پره  كه شعائر خدا را بزرگ م  كس يآر» م اس. يار عظيچه بس

 كاه منااره    و خوشا به حاال كسا   ميازمندين كار مقدس نيار به ايو چه بس«  هاس. دل

ن يا كاه ا   ، و خوشاا باه حاال كسا    انيموتخ. اُيژه در پايو ؛ بهديرا برپا نما :بي. اهل

ف يو فرزنادش شار   ف عرااس يشر خدم. را با دس. و زبان خود انجام دهد  خداوند

موفاق   ،ن عمل مراركيادادن را در انجام  نبيان بارگاه حضرت زي، متوهيمحسن موسو

رسانند و رحم. خدا و بركاات   يارين كار ين دو را در ايكه ا  د و سالم بر كسانبدار

 او بر آنها باد 

  ين موسوياهد ن شرفيبنده عرداهحس ،ني، كمتر9852    اهثانيرب 25

                                                 
 .(21 . )حج:1
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 علما يةدييتأ ج(
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ق کام  ل التصدي  بام کتبه العرامتان السيدان دامت برکامهام.نعم أواف   ام املکافقة وأصدم

 0252حمرم  02

 ره الرالي حممد مسدي الصدرحرم 

 ع  بن السيد حسن صدر الدين املکسکي الباظمي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ية وأدر  هذه املکفقية وبذل ما أمبنه يف هذا السبي .ّکبى ملن جمصته العناية اإلهل

 0252غرة صهر 

 األحقر ع  احلسيني الشريازي

 حممد احلسني آل کاجف الغطا 

 األحقر حسني بن حممکد الطباّبائي القمي

 األحقر حممد حسني الغروي النائيني

 األحقر عبد البريم احلائري

 صهسايناألحقر أبک احلسن املکسکي اال

 بخشنده مهربان به نام خداوند
و عالماه شارف    ]سيدمحسن اماين د بزرگوار يئور كامل با آنچه دو عالمه س به يآر
 كنم و آن را قرول دارم   موافق. م ،بركاتشان مستدام بادكه  اند، نوشته[ اهدين
د حساان يباان سا   و علا  صادر  يمحماد مهااد ايان امااالت را  ، 9858محارم   97
 نگاشتند   كاظم ين موسويصدراهد

 بخشنده مهربان به نام خداوند
ق را به دس. ين توفيشامل حاهش شود و ا ، . اههين عنايكه ا  خوشا به حال كس

 كند  ن راه بخششيتوان خود در ا آورد و در حد
، اهغطاء ن آل كاشفي، محمد حسيرازيش  نيحس  علبنده، ن ي، كمتر9858 ره صفر 

 ين  ارو يمحماد حسا  بناده،  ن ي، كمتار  قم  ن بن محمود ئرائراييحسبنده، ن يكمتر
   اصفهان يابواهحسن موسوبنده، ن ي، كمتريم حائريعرداهكربنده، ن ي، كمتر نيينا
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 يبرا ينيينا يالعظم اهلل  تياز آ يبهبهان يحاج مهد. وکالت 3
  يوجوه شرع يآور جمع

 ميبسم اهلل اهرحمن اهرح

ار اهكرام حااج  اهتج ، اوعاظم و  ب مستطاب نماند آنكه انا  مخف

اب احقر از يكه در مدت   ندليده از اانب احقر وكييدام تأ  صاحب تاار بهرهان يمهد

ه اهفاداء      مظااهم و ماال    ل حاق اماام ارواحناا ها    يا ه را از قريواوه شرع ،فاشر نجف

ناذور و  و ناذور و مطلاق صادقات و     زكاات فقراء از ه اهماهك و واوه رااعه ب مجهول

كاه    ؛ ماادام ناد يقارض نما  ،احقر اسا. ه ر آنچه راا  بيكفارات و اارت عرادات و سا

د يا ل احقرناد؛  يا   وااوه ماذكوره وك  يشان در قرض اميا ،رمي ا احقر از نجف اشرف

ن از حجااج و زوّار  يعموم اخوان مؤمن  شان قرض احقر اس.يو قرض ا ،د احقريشان يا

  دانناد  يشاان بار  ياه م واوه مذكوره بيتسله قاتهم ذمه خود را بين دام. توفيو مجاور

   شاء اهلل تعاه ان

 9858شوال  95  ر فحرّ

  نياهنائ يرون اهغياوحقر محمد حس
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 :پيوست دوم

ها و کتيبه ها نقشه ،ها طرح
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 در شهر رقه 7ترسيم تخيل  از نماي خارا  مشهد امام عل 

 )از آرشيو شخص  آقاي عل  سويحه(
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 نقشه مدرسه فردوس حلب

 (294)به نقل از: مدارس حلب األثرية: تاريخها وعمارتها، ص 
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   خانه مسكون 1   حرم9

   خيابان اصل 7   رواق2

   قررستان3   صحن8

   سرويس بهداشت 1 ها   اتاق0

 ها   باغ94   ورودي5

 ميالدي 9154پالن تقرير  آستانه حضرت زينب در انوب دمشق، پيش از سال 

 (904، ص 9111، سنة 25)به نقل از: اهموسم، اهعدد 
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 ر نخستين مراحل توسعه آنپالن آستانه زينريه د
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 ميالدي 9118پالن آستانه زينريه در سال 

 (904م، ص 9111 ، 25)به نقل از اهموسم، اهعدد 
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 ي  رب نما

 

 

 

 

 

 

 

 نماي شرق 

 

 7هاي صندوقچه چوب  قرر منسوب به سكينه دختر امام حسين تصوير كتيره

 در قررستان باب اهصغير دمشق

 ,Moaz, Khaled & Ory, Solange: Inscriptions Arabes De Damas)به نقل از: 

Les Stèles Funéraires, I. Cimetière D’Al-Bāb Al-Saġīr, pp. 122-123) 
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 7هاي قرر صندوق  منسوب به فائمه دختر امام حسين تصوير كتيره

 در قررستان باب اهصغير دمشق

 (Moaz, Khaled & Ory, Solange: Op. cit., pp. 18-19)به نقل از: 

 نماي  رب 

 نماي شرق 
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 نماي شماه  نماي انوب  
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در مسجد  وث حلب، كه هرزفلد باستان  7تصوير كتيره سنگ  منسوب به امام عل 

 شناس آهمان  پيش از ويران شدن مسجد، آن را عكس برداري كرده اس. 

 (38، ص ف   :ل از: مشاهد ومزارات ومقامات آل اهري.)به نق 

 

 هذا قرب زين  الصغرى ة1

 املبناة بأم کص کم ابنت ة1

 ع  بن أي ّال  أمسا فا ة1

 ّمة البتکل سيدة نسا  ة2

 العاملني ابنت سيدة املر ة1

 سصني حممد خاام النبيني ة6

 ة صى اهلل عصيه و سصم2

 

 

 

 

 در انوب دمشق 3تصوير كتيره قديم  مواود بر سنگ قرر حضرت زينب

 (809)به نقل از: سفرنامه امين اهدوهه، ص 
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 :پيوست سوم

تصاوير
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