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آثار منتسب به پيامبر خدا (ص) در ايران
احمد خامه يار1

مقدمه
ــياى منتسب به  ــالم (ص) و اش ــت كه بر متعلقات باقى مانده از پيامبر اس آثار پيامبر (ص)، اصطالحى اس
ايشان اطالق مى گردد.2 اين آثار عمدتًا شامل تار ريش ها و تار موهايى است كه گفته اند از ايشان به جا مانده 
است؛ در درجه دوم، قدمگاه ها، ملبوسات و لوازم شخصى (نظير خرقه ها و صندل ها) و ساير اشياى منسوب 
ــى، تعبير «آثار رسول» (ص) براي داللت بر  ــامل مى گردد. در برخى منابع تاريخى فارس به آن حضرت را ش

تار موهاى رسول اكرم (ص)، كه در نقاطى از ايران وجود داشته، به كار رفته است.
ــالم (ص) اشاره شده كه در  ــب به پيامبر اس در منابع تاريخى معاصر دوره مملوكى، به تار موهايى منتس
ــالم زيارتگاه و مورد توجه مردم بوده است. اين پديده در دوره عثمانى، انتشار  ــهرهاى جهان اس برخى از ش
ــمگيرى يافته است. پادشاهان عثمانى تعدادى تار موى پيامبر (ص) در اختيار داشتند كه هر زمان اراده  چش
مى كردند، به ديگران هديه مى دادند.3 تعدادى از مشايخ صوفيان و خاندان هاى سادات (در جهان اهل سّنت) 
ــاب آن به پيامبر (ص)،  ــاي ديگرى در اختيار دارند كه براى اثبات مالكيت خود يا صحت انتس ــز تار موه ني
اسناد و شجره نامه هايى ارائه مى دهند، مبنى بر اينكه اين آثار از زمان پيامبر (ص) ميان مشايخ يا اجداد آنان 

1. كارشناس ارشد مطالعات اسالمى.
2. معادل عربى اين اصطالح، «اآلثارالنبويه»، و معادل انگليسى آن relics of Prophet است.

ــگر  ــا، پژوهش ــب به پيامبر(ص) را احمد تيمور پاش 3. يكى از مفصل ترين تحقيقات در زمينه آثار و تار موهاى منتس
فقيد مصرى انجام داده است. بنگريد به اثر وى: اآلثارالنبويه، القاهره، مكتبه دارالكتاب العربي، چاپ 1، 1951 م.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

689

قاضي منتسب به پيامبر خدا(ص) در ايران/ احمد خامه يار

دست به دست گشته تا به آنها رسيده است.1
ــالم (ص) از ديرباز تاكنون، در جايگاه هاى ويژه اى در بناهاى مذهبى مهم از  ــب به پيامبر اس آثار منتس
ــالم ـ به  ــهرهاى بزرگ جهان اس ــاجد جامع، خانقاه ها، مقابر و زيارتگاه هاى مهم در تعدادى از ش قبيل مس
ويژه در مناطق تحت نفوذ پادشاهان عثمانى ـ نگهدارى شده و براى مسلمانان تقّدس خاصى داشته است. 
ــياى منتسب به پيامبر اسالم (ص) به  ــتانبول، مجموعه قابل توجهى از آثار و اش امروزه در موزه توپكاپى اس
نمايش گذاشته شده است. اين آثار شامل بُرده (خرقه)، عمامه، سجاده، شمشير، صندل ها، قدمگاه، دندان و 

چند تار موى پيامبر (ص) است.2
ــهرهاى بزرگ واقع در قلمرو خالفت عثمانى، جايگاه هايى براى نگهدارى و  ــيارى از ش همچنين در بس
زيارت تار موهاى پيامبر (ص) وجود دارد. عالوه بر تار موهاي موجود در استانبول، مى توان به اين تار موها 
نيز اشاره كرد: چند تار مو در زيارتگاه رأس الحسين (ع) در قاهره، يك تار مو در خانقاه نقشبنديان در قاهره، 
ــهر  ــجد جّزار در ش دو تار مو در طرابلس غرب (پايتخت ليبى)، يك تار مو در بيت المقدس،3 دو تار مو در مس
ــغالى، و يك تار مو در مسجد جامع شهر نابلس در كرانه باخترى فلسطين،4 يك تار مو  ــطين اش عكا در فلس
در مسجد جامع شهر طرابلس لبنان،5 دو تار مو در هر يك از مسجد جامع و مسجد حبيب نّجار در انطاكيه، 
ــجد جامع شهر حلب، سه تار مو در مسجد مغربى در الذقيه، و تار مويى در زاويه (خانقاه)  ــه تار مو در مس س

طريقه سعديه در دمشق،6 و غيره.
در تعدادى از شهرهاى شام و مصر (از جمله بيت المقدس، دمشق، حلب، قاهره و طنطا) و نيز در تعدادى 
از شهرهاى هند و بنگالدش، قدمگاه هايى منسوب به پيامبر (ص) وجود دارد.7 خرقه هايى منتسب به ايشان 
ــتانبول و زيارتگاه خرقه  ــريف در اس ــجد خرقه ش نيز عالوه بر موزه توپكاپى، در نقاط ديگرى همچون مس
ــود. معرفى و بررسى تفصيلى آثار فوق الذكر و ساير آثار پيامبر (ص)  ــول (ص) در قندهار نگهدارى مى ش رس
ــت و در ادامه اين نوشتار تنها به معرفى آثارى كه در ايران وجود داشته،  ــتقل ديگرى اس نيازمند فرصت مس

پرداخته مى شود.

ــركة دارالمشاريع، ط 1، 2007 م،  ــراراآلثار النبويه، بيروت، ش ــينى، جميل حليم، اس 1. به عنوان مثال، بنگريد: الحس
ص 76.

2. تيمور پاشا، احمد، همان، ص 79-78.
3. درباره اين تار موها، بنگريد: تيمور پاشا، همان، ص 98-91.

4. مخلص، عبداهللا، «الشعرات النبويه»، الهدايةاالسالميه، مجلد 5، جزء 3، شعبان 1351، ص 151.
5. درباره اين تار مو، بنگريد: الحسينى، جميل حليم، همان، ص 75-71.

6. مشاهدات و تحقيقات ميدانى نگارنده.
7. براى آگاهى بيشتر درباره قدمگاه هاى پيامبر اسالم (ص) در هند و بنگالدش، بنگريد: 

Hasan, Perween, "The Footprint of the Prophet", Muqarnas, volume X, 1993, pp. 335-343.
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تار موهاى پيامبر (ص) در ايران
بر اساس منابع تاريخى، در گذشته در برخى نقاط ايران نيز آثارى منتسب به پيامبر (ص) وجود داشته كه 

نگارنده موفق به يافتن چهار گزارش درباره اين آثار شده است.
ــت. او ضمن معرفى قلعه «نودز» (در  ــتوفى (م 740 ق) اس يكى از قديمى ترين اين اخبار، از حمداهللا مس

آذربايجان) مى نويسد: «... و در آنجا آثار محمد مصطفى (صلعم) دارند و تأثيرى نيكو دارد.»1
ــمس الدين  ــيد ش فصيح خوافى (م بعد از 845 ق) نيز از وجود آثار ديگرى از حضرت پيامبر (ص) نزد س
ــال 754 ق، در  ــت. به گفته وى، زمانى كه امير مبارزالدين محمد مظّفر، در س على بمى در بم خبر داده اس
ــت تا در ازاى هر مبلغى كه  ــيراز، به شهر بم رسيد، از شمس الدين على بمى خواس ــير خود به سمت ش مس
ــد اين آثار را به امير مبارزالدين بدهد.  تعيين كند، اين آثار را از او دريافت كند. اما او به هيچ وجه حاضر نش
ــول اكرم (ص) را در خواب ديد كه به وى دستور داد: «موى محمد را به محمد مظّفر ده!»  ــب هنگام رس ش
روز بعد نزد امير مبارزالدين رفت و آثار را به او تحويل داد و در ازاى آن، چيزى از وى قبول نكرد. در نسخه 
ديگرى افزوده شده است كه امير مبارزالدين پيش از رفتن به شيراز، آثار پيامبر (ص) را به دارالسياده اى كه 

در كرمان ساخته بود، فرستاد و تا زمان مؤلف كتاب، در همانجا بوده است.2
در شيراز نيز زيارتگاهى معروف به آثار رسول (ص) وجود داشته است. جنيد شيرازى (م 791 ق) در تأليف 
ــيراز) از ابوالسائب نامى سخن به ميان آورده است كه از پدرش  ــّد االزار (در مزارات و قبور اولياى ش خود ش
ــالم  ــتان دارالس ــت او، آن را بنا بر وصيتش با وى در گورس تار مويى از پيامبر را به ارث برد و پس از درگذش
ــائب به جهت وجود تار موى حضرت محمد (ص) در آن، به  ــپردند. از آن پس، قبر ابوالس ــيراز به خاك س ش
زيارتگاه تبديل شد.3 در تذكره هزار مزار (ترجمه فارسى شّد االزار)، در اين باره به تفصيل چنين آمده است:

ــول ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ از اولياء مقرب ست و  ــائب، كه مشهور است به آثار رس ــيخ ابوالس «ش
مى گويند پدر او تاجرى مال دار بود. چون وفاتش رسيد، دو پسر داشت؛ پس مال هاى پدر قسمت كردند كما 
فرض اهللا. چون بشعره حضرت رسالت ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ رسيدند، برادر ابوالسائب گفت بمقراض 
دو نيم كنيم و هر يك نيمه بستانيم. ابوسائب گفت: موى رسول ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ از آن عزيزتر 
ــت كه به مقراض پاره كنيم، و ليكن مى ستانم من اين كرامت و بركت كه خداى  ــريف تر اس و جليل تر و ش
تعالى روزى من كرده است و تو تمام مال بستان. بعد از آن برادرش تمام مال بستد و ابوسائب شعره حضرت 
رسالت ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ بستد و بر پشم ماليد و در جيب خود بنهاد و در مدت عمر با وى بود 

1. مستوفى قزوينى، حمداهللا بن ابى بكر، نزهةالقلوب، به كوشش سيد محمد دبير سياقى، قزوين، طه، چاپ 1، 1378، 
ص 132.

ــيد محسن ناجى نصرآبادى، تهران، اساطير، چاپ 1،  2. فصيح خوافي، احمد بن محمد، مجمل فصيحى، تصحيح س
.945/2 ،1386

ــد قزوينى و عباس اقبال،  ــى حّط االوزار عن زّوار المزار، تصحيح محم ــد االزار ف ــيرازى، معين الدين جنيد، ش 3. ش
طهران، چاپخانه مجلس، 1328، ص 135- 136.
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و آن را بوى مى كرد و بوسه مى داد و صلوات بسيار بر رسول ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ مى فرستاد. چون 
ــانيد و مرا خوش بوى و اين موى كريمه در  ــوئيد، كفن مرا بپوش ــيد، وصيت كرد كه چون مرا بش وفاتش رس
ــت من نهيد، مگر به بركت اين شعره كريمه خداى تعالى بر من رحمت كند كه مرا هيچ وسيلتى  ــم راس چش
ــالت راـ  صلى اهللا عليه و  ــت. پس همچنان كردند. بعد از آن يكى از صالحين در خواب ديد حضرت رس نيس
آله و سلم ـ كه فرمود مردمان را بگوى كه هر كس كه او را حاجتى باشد، بر سر قبر ابوسائب بيايد و بطلبد 
ــاءاهللا مرادش حاصل شود. پس خاليق بسيار قصد زيارت او كردند و هر كه آنجا مى رسيد، اگر سوار  كه انش
بود، جهت اعزاز پياده مى شد، اكرام شعره مباركه حضرت رسول ـ صلى اهللا عليه و آله و سلم ـ را؛ و مزار او 

مشهور است ميان گورستان رحمت اهللا عليه.»1
قبر ابوالسائب تا به امروز در گورستان دارالسالم باقى مانده است و بر روى آن سنگ قبر بزرگى از دوره 

قاجار وجود دارد كه مصحح تذكره هزار مزار، تصوير آن را با عنوان «شعر النبى» منتشر كرده است.2
عيسى بن جنيد شيرازى ـ مترجم تذكره شّداالزار ـ همچنين از مسجدى به نام «خواجه خير» در محله 
حوالى مقبره شيخ كبير در شيراز، ياد كرده است كه در آنجا آثار رسول خدا (ص) وجود داشته است. عبارت 
ــول ـ عليهالصلوة و  ــعر رس او در ادامه اين مطلب، كه «از بهر تبرك آنجا رفتن و نماز گزاردن و زيارت ش
السالم ـ كردن افضل زيارت هاست»، بيانگر آن است كه اين آثار شامل تار مو يا تار موهايى از پيامبر (ص) 

بوده است.3

ــيراز، كتابخانه  ــد االزار)، تصحيح دكتر نورانى وصال، ش ــى بن جنيد، تذكره هزار مزار (ترجمه ش ــيرازى، عيس 1. ش
احمدى، چاپ1، 1364 ش، 179-178.

2. همان، پيوست تصاوير كتاب (بدون شماره صفحه).
ــت.  ــده اس ــجد خواجه» ياد ش ــجد مورد نظر با عنوان «مس 3. همان، ص 122-123. در چاپ قديمى اين اثر، از مس

بنگريد: هزار مزار، شيراز، كتابخانه احمدى و جهان نما، 1320.
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سنگ قبر شيخ ابوالسائب در گورستان دارالسالم شيراز
(منبع: شيرازى، عيسى بن جنيد، تذكره هزار مزار)


