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، بـه  .)ق٧٦.م(الهاللـي   :قـيس  كتاب سـليم بـن  

كمـال  ق؛ ١٤٢٠كوشش انصـاري، قـم، الهـادي،    

، بـه كوشـش غفـاري،    .)ق٣٨١.م(الصدوق  :الدين 

 :مجمــع البحــرينق؛ ١٤٠٥قــم، نشــر اســالمي، 

ش الحســيني، ، بــه كوشــ.)ق١٠٨٥.م(الطريحــي 

ابـن   :المحبـر ق؛ ١٤٠٨تهران، فرهنگ اسـالمي،  

ــب  ــزه ليخــتن  .)ق٢٤٥.م(حبي ــه کوشــش ايل ، ب

 :المغــازي شــتيتر، بيــروت، دار اآلفــاق الجديــده؛

 جـونس،  مارسدن كوشش به، .)ق٢٠٧.م( الواقدي

الخــوارزمي  :المناقــبق؛ ١٤٠٩ اعلمــي، بيــروت،

محمودي، قم، نشـر   مالك ، به كوشش.)ق٥٦٨.م(

ــالم ــتظمق؛ ١٤١١ي، اسـ ــوزي  :المنـ ــن جـ ابـ

، به كوشـش نعـيم زرزور، بيـروت، دار    .)ق٥٩٧.م(

ــه،  ــب العلمي ــهق؛ ١٤١٢الکت ــدة  :الوالي ــن عق اب

سـيد ابـن طـاووس     :اليقـين  ؛.)ق٣٣٣.م(الکوفي 

ــاب،   .)ق٦٦٤.م( ــاري، دار الکت ــش انص ــه کوش ، ب

  .ق١٤١٣

  محمد وحيدي
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کوه مقـدس مشـرف بـر     :ابوقُبيس، کوه

  الحراممسجد

 مسـجدالحرام شرقي  وه ابوقبيس در شمال ک
از  *طالـب  ابـي  و شـعب  ١و مشرف بر آن است

ارتفـاع   )۱۱ تصوير شـماره (. شود آغاز مي جا آن
متـر و از سـطح دامنـه     ۴۲۰آن را از سطح دريا 

 به گفتـه ناصرخسـرو، ايـن    ٢.اند متر دانسته ۱۲۰
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.١٠٦٦، ص٣؛ مراصد االطالع، ج٨٠، ص١معجم البلدان، ج. ١

.٩٥تاريخ و آثار اسالمي مکه، ص. ٢

؛ ولي امروزه آن ٣کوه گنبدي شکل بوده است
 ٥و برتـرين  ٤بوقبيس را نخسـتين ا. اند را تراشيده

  .اند کوه زمين خوانده
نام اين کوه برگرفته از اسم شخصي از قبيله 

است که براي نخسـتين بـار بـر     ٧يا اياد ٦مذْحج
به گفته برخي چـون   ٨.اي ساخت دامنه آن خانه

ابوقبيس بن شالح از قبيله جرهم بر اثر اختالف 
بـرد و  با خويشـاوندان خـود بـه ايـن کـوه پنـاه       

ديگر خبري از او بازنيامد، آن کوه به ايـن نـام   
برخي نيز با توجه به مناسبت معنايي  ٩.شهره شد

انـد   گفتـه ) اي از آتش قطعه(» قَبس«ابوقبيس با 
ــرت آدم ــه حضـ ــش   7کـ ــوه آتـ ــن کـ از ايـ

هاي ابوقابوس و شيخ الجبال نيز  نام ١٠.برگرفت
  ١١.بر ابوقبيس اطالق شده است
ــن کــوه آو  ــد کــه چــون   ردهدر فضــيلت اي ان

حجراالسود از بهشت فرود آمد، در اين کوه بـه  
ســپس ابــراهيم آن را در . وديعــت گذاشــته شــد

در طوفـان نـوح نيـز     ١٢.ساخت کعبه به کـار بـرد  
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.١١٩سفرنامه ناصر خسرو، ص. ٣

.٣٢، ص١اخبار مکه، ازرقي، ج. ٤

  .٥٢٥، ص١م، جشفاء الغرا. ٥

.٢٧الجبال و االمکنه، ص. ٦

.٢٦٧، ص٢اخبار مکه، ازرقي، ج. ٧

، ١؛ معجــم البلــدان، ج٢٦٧، ٢٦٥، ص٢اخبــار مکــه، ازرقــي، ج. ٨

.٢٧؛ الجبال و االمکنه، ص٨٠ص

.٩٠، ص٣الروض االنف، ج. ٩

.٥٠، ص١شفاء الغرام، ج. ١٠

.٥٠، ص١شفاء الغرام، ج. ١١

.٢٧-٢٦، ص١تاريخ يعقوبي، ج. ١٢
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در . در اين کوه به امانت نهاده شـد  حجراالسود
 ١.خواندنـد  مي» امين«دوران جاهليت اين کوه را 

انـد   و گفتـه  ٢نيز آن را محل استجابت دعا دانسته
هـاي   که يکي از شش کوهي اسـت کـه سـنگ   

  ٣.کعبه از آن فراهم شده است
ابــوقبيس کــوهي مقــدس و پــيش و پــس از 

بـر ايـن    7ابـراهيم . اسالم، محترم بـوده اسـت  
حـج  مناسك ايستاد و مردم را به انجام  کوه مي
بــر پايــه گزارشــي، در يکــي از  ٤.خوانــد فرامـي 

عجــزه هــاي پــيش از هجــرت، پيــامبر بــا م ســال
خويش ماه را دو نيم کرد؛ نيمي از آن بر کـوه  

 ٥.و نيم ديگر بر فراز کوه ابوقبيس بود *قعيقعان
اند که قبر آدم، شيث بن آدم و حوا همسر  گفته

 ٦.آدم در غار کنـز ايـن کـوه واقـع شـده اسـت      
شد  موجب مي مسجدالحراماشراف اين کوه بر 

ه مکيان از فراز اين کـو کردن  تا گاه براي آگاه
از فرياد دادخواهي مردي . به آنان خطاب کنند

و نيـز   ٧انجاميـد  *زبيدي که به حلـف الفضـول  
دعوت عمومي پيامبر از قـريش بـراي پـذيرش    
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ــي، ج . ١ ــه، ازرق ــدان، ج ٢٦٦-٢٦٥، ص٢اخبارمک ــم البل ، ١؛ معج

.٨٠ص

.٥٢٤، ص١شفاء الغرام، ج. ٢

.١٧٩، ص١شفاء الغرام، ج. ٣

؛ ٢٠٣، ص٢؛ اخبار مکه، ازرقـي، ج ٧٢، ص٢السير و المغازي، ج. ٤

.٩١، ص١٢بحار االنوار، ج

.١١٧-١١٦، ص٢السيرة النبويه، ج. ٥

.٥٢٠-٥١٩، ص١شفاء الغرام، ج. ٦

؛ البدايـة و النهايـه،   ١٧٩؛ التنبيه و االشـراف، ص ٥٢المنمق، ص. ٧

  .٢٩١، ص٢ج

  ٨.اند اسالم، بر فراز همين کوه خبر داده
هاي نخستين اسـالمي، بـر فـراز ايـن      در سده

را سـاختند کـه بعـدها بـه      ٩کوه، مسجد ابراهيم
ايـن مسـجد يـا     ١٠.فـت شـهرت يا  *مسجد بـالل 

بــوده يــا ابــراهيم  ١١منســوب بــه ابــراهيم خليــل
. ق۱۲۷۵يا تاجري هندي کـه در سـال    ١٢قبيسي

از ديگر بناهاي بـر فـراز    ١٣.آن را بنا نهاده است
، *القمــر تــوان بــه مســجد شــق  ايــن کــوه، مــي

ــزدي  ــال محمــد ي ــه ١٤کاروانســراي م اي  و مأذن
مالــك اشــاره کــرد کــه بــه دســت عبــداهللا بــن 

ر زمان هارون الرشيد عباسـي سـاخته   خزاعي د
هـاي اخيـر، بخشـي گسـترده از      در سـال  ١٥.شد

ــاخ و      ــر آن، ک ــته و ب ــطح گش ــوه مس روي ک
  ١٦.مهمانسراي حکومتي ساخته شده است

  منابع �

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٤٨.م( االزرقـي  :مكـه  اخبار

؛ ق١٤١٥ الصالح، مکـه، مكتبـة الثقافـه،    رشدي

 شـش كو بـه ، .)ق٢٧٩.م( الفـاكهي  :مكـه  اخبار

 امتـاع ؛ ق١٤١٤ عبدالملك، بيروت، دار خضـر، 
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  .٣٤٣، ص٢؛ سبل الهدي، ج٢١٩، ص٣امتاع االسماع، ج. ٨

  .٢٠٢، ص٢اخبار مکه، ازرقي، ج. ٩

  .٢٠٥قاموس الحرمين، ص. ١٠

.٢٠٢، ص٢اخبار مکه، ازرقي، ج. ١١

.٢٠٢، ص٢اخبار مکه، ازرقي، ج. ١٢

.٥٠٣-٥٠٢، ص١تحصيل المرام، ج. ١٣

  .٥٥١، ص١موسوعة مکة المکرمه، ج. ١٤

، ١؛ موسوعة مکـة المکرمـه، ج  ٨٧، ص٣اخبار مکه، فاکهي، ج. ١٥

  .٥٥١ص

.٨٩ها، ص سرزمين يادها و نشانه. ١٦
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ــماع ــزي :االس ــه، .)ق٨٤٥.م( المقري  كوشــش ب

 عبدالحميد، بيروت، دار الکتـب العلميـه،   محمد

، .)ق١١١٠.م( المجلسـي  :بحار االنوار؛ ق١٤٢٠

ــي،    ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي ؛ ق١٤٠٣بي

، بيـروت،  .)ق٧٧٤.م( كثير ابن :و النهايه البداية

 بـن  احمـد  :اليعقـوبي  تـاريخ ؛ عـارف مکتبة الم

؛ ق١٤١٥ ،، بيروت، دار صادر.)ق٢٩٢.م( يعقوب

 :تاريخ و آثار اسالمي مکه مکرمه و مدينه منوره

تحصـيل   ؛ش١٣٨٦اصغر قائدان، تهران، مشعر، 

ــرام ــد   :الم ــن احم ــد ب ــه .)ق١٣٢١.م(محم ، ب

ــه،   ــيش، مک ــدالملک ده ــش عب  ؛ق١٤٢٤کوش

ــه ــراف التنبي ــعودي :و االش ، .)ق٣٤٥.م( المس

 :الجبال و االمکنـة و الميـاه  ؛ بيروت، دار صـعب 

، بـــه کوشـــش احمـــد .)ق٥٣٨.م(زمخشـــري 

 الروض ؛ق١٣١٩عبدالتواب، قاهره، دار الفضيله، 

 كوشـــش بـــه، .)ق٥٨١.م( الســـهيلي :االنـــف

 عبدالرحمن، بيروت، دار احيـاء التـراث العربـي،   

ــبل؛ ق١٤١٢ ــدي س ــد :اله ــن محم ــف ب  يوس

 و احمـد  عـادل  ششكو به، .)ق٩٤٢.م( الصالحي

ــي  محمــد، بيــروت، دار الکتــب العلميــه،    عل

محمـد   :هـا  سرزمين يادهـا و نشـانه  ؛ ق١٤١٤

 ناصر سفرنامه ؛ش١٣٨١فرقاني، تهران، مشـعر،  

، تهـران، زوار،  .)ق٤٨١.م( خسـرو  ناصـر  :خسرو

 اســحاق ابــن :و المغــازي الســير؛ ش١٣٨١

 معهـد  اهللا، حميد محمد كوشش به، .)ق١٥١.م(

 هشـام  ابن :النبويه السيرة ؛بحاثو اال الدراسات

ــه، .)ق٢١٣-٨.م( ديگــران،  و الســقاء كوشــش ب

محمـد   :الغـرام  شـفاء  ؛بيروت، المکتبة العلميه

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

قـــاموس ؛ م١٩٩٩الحديثـــه،  النهضـــة ه،مكـــ

محمــد رضــا النعيمــي، قــم، مشــعر،  :الحــرمين

 الـــدين صـــفي :االطـــالع مراصـــد ؛ق١٤١٨

ــد ــدادي المؤمنعب ــروت، دار .)ق٧٣٩.م( بغ ، بي

 الحموي ياقوت :البلدان معجم؛ ق١٤١٢الجيل، 

 :المنمق؛ م١٩٩٥ ،، بيروت، دار صادر.)ق٦٢٦.م(

فاروق،  احمد كوشش به، .)ق٢٤٥.م( حبيب ابن

 مكـة  موسـوعة  ؛ق١٤٠٥ بيروت، عالم الکتـاب، 

 يمـاني،  زكـي  احمد :المنوره و المدينة المكرمة

  .ق١٤٢٩ الفرقان،مؤسسة 

  مسلم ناصري
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 9از اصحاب پيـامبر  :ابوقَتاده انصاري

  7و والي مکه از سوي امام علي

حارث بن رِبعي بن بلدمه انصاري، معـروف  
بن سـعد خزرجـي و در    سلمة  بني به ابوقتاده، از

سـوار  (وي به فـارِس   ١.شمار بزرگان انصار بود
از اخبـار   ٢.شـهرت داشـت   9رسول خدا) کار

آيـد کـه وي    هـا برمـي   در جنـگ مربوط بـه او  
ــامبر   ــع پي ــجاع و مطي ــوارکاري ش ــوده  9س ب

  ٣.است
ــزوه  ــه غ ــرکت   او در هم ــمندانه ش ــا تالش ه

هـا،   داشت و افزون بر حضـور در برخـي سـريه   
بـه   ٤.دار شد ها را عهده فرماندهي شماري از آن

رغم تصريح خود وي به حضـورش در جنـگ   
، برخـي نـام   ٥بدر در سخنانش خطاب به معاويه
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، ١؛ اسد الغابه، ج٢٨٩، ص١؛ االستيعاب، ج٩٤، ص٦الطبقات، ج. ١

  .٣٩١ص

االصـابه،   ؛٣٩١ص ،١؛ اسـد الغابـه، ج  ١٧٣١، ص٤االستيعاب، ج. ٢

  .٢٧٢، ص٧ج

  .٤٥٠، ص٢؛ سير اعالم النبالء، ج١٧٣١، ص٤االستيعاب، ج. ٣

  .١٠١-١٠٠، ص٢الطبقات، ج. ٤

  .٤٥٣، ص٢سير اعالم النبالء، ج. ٥


