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 العربــي، يــروت، دار الكتــابب، .)ق٦٧٦.م( النـووي 

 الجـــوزي الفرجوابـــ :الصـــفوه صـــفة؛ ق١٤٠٧

 الطبقات؛ ق١٤١٣ بيروت، دار الفكـر، ، .)ق٥٩٧.م(

 ؛بيروت، دار صـادر ، .)ق٢٣٠.م( سعد ابن :الكبري

محيي الدين مستو، دمشـق، دار   :عبداهللا بن عمر

 العسـقالني  حجر ابن :الباري فتح ؛ق١٤١٢القلم، 

 اعثم ابن :الفتوح ؛المعرفه بيروت، دار، .)ق٨٥٢.م(

ــه، .)ق٣١٤.م( الكــوفي  شــيري، علــي كوشــش ب

ــوح؛ ق١٤١١ بيــروت، دار االضــواء، ــدان فت  :البل

الـدين،    صـالح  كوشـش  به، .)ق٢٧٩.م( البالذري

 فــي الكامــل؛ م١٩٥٦ المصــريه، النهضــة قــاهره،

ــاريخ ــن :الت ــر اب ــي اثي ــن عل  الجــزري محمــد ب

 و الكنـي  ؛ق١٣٨٥ بيروت، دار صادر،، .)ق٦٣٠.م(

 تهـران، ، .)ق١٣٥٩.م( القمي عباس شيخ :االلقاب

 :المجموع شرح المهذب؛ ش١٣٦٨ الصدر، مكتبة

 الكاملـة  المجموعة ؛الفكر، دار .)ق٦٧٦.م( النووي

بيـروت، دار   :الصـدر  بـاقر  محمد السيد لمؤلفات

ــروج؛ ق١٤٠٨ التعــارف، ــذهب م  المســعودي :ال

ــه، .)ق٣٤٦.م( ــش ب ــعد كوش ــر، اس ــم، دار  داغ ق

 الشـيعي  الطبـري  :المسترشـد ؛ ق١٤٠٩ لهجره،ا

 تهـــران، محمـــودي، كوشــش  بـــه ،)٤قــرن .م(

 احمــد بــن :احمــد مســند؛ ق١٤١٥ كوشــانپور،

ــل ــادر، .)ق٢٤١.م( حنب ــروت، دار ص ــند ؛بي  مس

 بيروت، دار الكتـب ، .)ق٢٠٤.م( الشافعي :الشافعي

ــه ــارف ؛العلمي ــن :المع ــه اب ــه، .)ق٢٧٦.م( قتيب  ب

ــش ــروت كوش ــه، ث ــم، عكاش ــري ق ــي، فش  رض

ــة؛ ش١٣٧٣ ــاريخ المعرفــ  الفســــوي :و التــ

بيــروت،  االمــري، اكــرم كوشــش بــه، .)ق٢٧٧.م(

ــاله، ــتظم ؛ق١٤٠١ الرسـ ــوزي  :المنـ ــن جـ  ابـ

 و عبــدالقادر محمــد كوشــش بــه، .)ق٥٩٧.م(

ــه،   ؛ق١٤١٢ ديگــران، بيــروت، دار الكتــب العلمي

ــزان ــدال مي ــي االعت ــد ف ــال نق ــذهبي :الرج  ال

ــه، .)ق٧٤٨.م( ــش ب ــاوي، ب كوش ــروت، دار البج ي

 بـــن احمـــد :االرب نهايـــة؛ ق١٣٨٢ المعرفـــه،

ــدالوهاب  وزارة، قــاهره، .)ق٧٣٣.م( النــويري عب

 :صـفين  وقعة؛ ق١٤١٢ القـومي،  و االرشاد الثقافة

ــن ــري مــزاحم اب ــه، .)ق٢١٢.م( المنق  كوشــش ب

  .ق١٤٠٤ النجفي، مكتبة قم، عبدالسالم،

  سيد علي رضا عالمي
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سجد پيامبر در نگاران م از کتيبه :ابن غزاله

  .سده دوم ق

از نام و نسب ابن غزاله آگـاهي چنـداني در   

برخي او را از موالي مردم مدينـه  . دست نيست

اي در  و از تعميرکـــاران و نگارنـــدگان کتيبـــه

انـد کـه در    مسجد پيامبر در سمت قبلـه دانسـته  

اي از خـوارج، بـه مدينـه     حمله حروريه، طايفه

رخان، پـيش از  بنا بر گفته مو. شکسته شده بود

ابن غزاله، ابن عطيه از امـراي امـوي مدينـه در    

به تعمير اين کتيبه اقدام کـرد؛ امـا   . ق۱۲۸سال 

به عللي ناشناخته تعمير و نگارش آن بـه انجـام   

پس از او داود بن علي از امراي عباسي . نرسيد

ــه در ســال  ــا . ق۱۳۲مدين ــن كمــك ب صــالح ب

ن آ کيســان، از محــدثان، بــه تعميــر و نگــارش 

آن ناتمـام   پرداخت؛ اما با مرگ داود نگـارش 

کـه زيـاد بـن عبيـداهللا      گـاه  آنبدين رو،  ١.ماند

ــي ســفاح، در ســال   ــي . ق۱۳۳حــارثي، داي وال

نگـاري توانـا    ، ابن غزاله را که کتيبه٢مدينه شد
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بود، در همان سال به تعمير و تکميل اين کتيبه 

بســم اهللا الــرحمن «او ايــن کتيبــه را بــا . گمــارد

» ...لــه شـريك  ال الـه اال اهللا وحـده ال   . حيمالـر 

فــى  وضــع األخمــاس«آغــاز کــرد و بــا جملــه 

اليتـامي و   مواضعها التى أمر بها لذوى القربي و

ايـن   ١.رسـاند   به پايـان » المساکين و ابن السبيل

کتيبه افـزون بـر مباحـث توحيـدي مشـتمل بـر       

برخي نکات اخالقـي چـون سـفارش بـه تقـوا،      

قوق، عدالت در حکمراني صله رحم، احياي ح

بر مسـلمانان و اطاعـت از خداونـد اسـت و در     

پايان به برخي از موارد کـاربرد خمـس اشـاره    

  .کرده است

بر پايه نقلي، هنگامي که ابن غزالـه نگـارش   

کتيبه را به پايان رساند، نـزد زيـاد بـن عبيـداهللا     

زيـاد از  . رفت و دسـتمزد خـويش را خواسـت   

: کـرد و گفـت  پرداخت اجرت وي خودداري 

هاي الهي که خود  هرگاه ديدي ما به آن فرمان

اي، عمل کرديم، بيا و مزد  در اين کتيبه نگاشته

ــتان  ــود را بس ــن    ٢!خ ــاد ب ــاري از زي ــين رفت چن

نويس ديگري به نام سـعد النـار    عبيداهللا با کتيبه

کـه نشـان از نـاداني و     ٣نيز گزارش شده اسـت 

ــداهللا دارد   ــن عبي ــاد ب ــدخويي زي ــان از  ٤.تن زم

  .درگذشت ابن غزاله گزارشي در دست نيست
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  منابع �

زنـده  (احمد بن عمر بن رسته  :االعالق النفيسه

حسين قره چـانلو،  : ، ترجمه و تعليق.)ق٢٩٠در 

 ابـوالفرج  :االغـاني  ؛ش١٣٦٥تهران، اميرکبيـر،  

بيروت، دار احياء التـراث   ،.)ق٣٥٦.م( االصفهاني

 ذريالــبال :االشـراف  انســاب ؛ق١٤١٥العربـي،  

 ريـاض  و زكـار  سـهيل  كوشـش  به، .)ق٢٧٩.م(

ــي، ــر،  زركل ــروت، دار الفك ــد؛ ق١٤١٧ بي  العق

 الفأسـي  محمـد  :االمين البلد تاريخ في الثمين

 مصر، الرسـاله،  سير، فؤاد كوشش به.) ق٨٣٢.م(

الحربـي   :المناسک و اماکن طرق الحج؛ ق١٤٠٦

، به کوشش حمد الجاسر، رياض، دار .)ق٢٨٥.م(

  .ق١٤٠١اليمامه، 

  سيد حامد علي زاده موسوي
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تبـار، از قـراء    ايرانـي  :ابن کثير مکـي 

   مسجدالحرامگانه، امام  هفت

، .)ق۱۲۰-۴۵(ابومعبــد عبــداهللا بــن کثيــر    

و فرزنـد عمـرو بـن     ٦، متولـد مکـه  ٥ايراني تبـار 

از نسـل   ٧عبداهللا بن زاذان بن فيروزان بن هرمـز 

آنـان   ايرانياني بود که انوشيروان، پادشاه ايران،

وي بـه   ٨.را مأمور عقـب رانـدن حبشـيان کـرد    

و بدان سـبب کـه    ٩در مکه زاده شد. ق۴۵سال 
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  .٢٠٣، ص٧؛ المنتظم، ج٢٦٥، ص١تهذيب االسماء، ج .٥

.٤١، ص٣يات االعيان، جوف .٦

.٣١٨، ص٥سير اعالم النبالء، ج. ٧

  .٤٠٤، ص٧؛ تاريخ االسالم، ج٢٠٣، ص٧المنتظم، ج. ٨

  .٤١، ص٣وفيات االعيان، ج. ٩


