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از  :ابراهيم بن محمد اسـترآبادي 

بانيان ايراني کارهاي عمرانـي مکـه در سـده    

  پنجم

 ابراهيم بن محمد بن علي استرآباديابونصر 
ــي ــهر     ١فارس ــه در دو ش ــت ک ــاني اس از ايراني

مقدس مکه و مدينه خدمات عمراني مهمـي را  
از سال تولد و درگذشت وي . پي ريخته است

به . ق۴۶۶ر سال او د. گزارشي در دست نيست
ــورش،    ــدت حض ــرد و در م ــت ک ــه عزيم  مک
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.٢٥٤، ص١؛ التحفة اللطيفه، ج٢٦١، ص٣العقد الثمين، ج .١

 مســجدالحرام بــه ويــژه درچشــمگير  يخــدمات
از  هــايي هــاي او تعميــر جــاي از اقــدام .داشــت

ند؛ ويران شده بودتر  پيشکه بود  مسجدالحرام
ها در منـابع گـزارش نشـده     اما علت ويراني آن

ياد شـده، همـه آن    او در ماه رجب سال .است
ي که به ايـن کـار   دينار ۰۰۰/۳۰با ها را  ويراني

و بـا مانـده آن    ٢کردتعمير  اختصاص داده بود،
همسر هارون الرشـيد   *مبلغ، قناتي را که زُبيده

ــود،   از عرفــات بــه ســمت مکــه روان ســاخته ب
  ٣.بازسازي و تعمير کرد

بـدون پـرده    ٤وي خانه خـدا را کـه دو سـال   
بود، بـا پارچـه سـفيد بافـت هنـد پوشـانيد کـه        

ايـن بـر خـالف رسـم      ٥.خود آورده بودهمراه 
عباسيان بود که کعبه را با پارچه سياه که شعار 

ها پس  پوشاندند؛ رسمي که مدت آنان بود، مي
اي  نقره نيز وي ناوداني ٦.از آنان نيز ادامه يافت

اگـر مطمـئن    :براي کعبه نصـب کـرد و گفـت   
مانـد، آن را   بودم که ناودان طاليي بر جاي مي 

هاي او تعميـر   از ديگر اقدام ٧.اختمس از طال مي
بود که  ٨معروف به مسجد هليجه *مسجد تنعيم
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بـرادرش ابومسـعود علـي بـن محمـد      كمك به 
نــام هــر دو بــر روي ســنگي بــدين  ١.انجــام داد

أمــر «: ٢ترتيــب روي ديــوار نوشــته شــده اســت
ــه    ــأمر من ــه ام المــؤمنين ب ــجد عايش بعمــارة مس

 /مغيــث الــرئيس األجــلّ الســيد فخــر الرؤســا و
مغيب الحرمين أبوالنصر إبراهيم بن محمـد بـن   

مسـعود  بى عنه و عن أخيه ذي المحاسـن ا على 
ــن  على  ــد ب ــن محم ــا و على ب ــل اهللا عملهم تقب

الدارين أملهمـا و شـکر سـعيهما وال    فى بلغهما 
  ٣.»قطع من الحرمين أثرهما

  بر پايـه گزارشـي، ابونصـر صـدقات فـراوان     

ختصـاص داد و  را به تهيدستان مکـه و مدينـه ا  

سـال ادامـه   يـك  اين کـار بـه طـور مسـتمر تـا      

از همـين رو، او را مغيـث الحـرم لقـب      ٤.يافت

بر پايه گزارشـي ضـعيف، ابونصـر ايـن      ٥.دادند

ــلجوقي    ــاه س ــلطان ملکش ــان س ــه فرم ــار را ب ک

ارسالن و براي اداي نـذر   پسر آلب .) ق۴۸۵.م(

گفتـه شـده ايـن دارايـي      ٦.وي انجام داده است

سلطان ملکشاه بود که نـذر داشـت تـا    متعلق به 

هــا آن را  پــس از نجــات از حــبس و دشــواري

  ٧.هزينه کند
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  .حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت

  مالکيهاشم 
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  محمد علي پاشا �:ابراهيم پاشا

  مال اهدايي به کعبه: ابرق

اَبرق به معناي چيزي است که در آن سياه و 

يـا سـنگ و گـل و يـا      ٨سفيد همراه شده باشند
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