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378  استوانه حنّانه

پــس از ســتون توبــه، دومــين ســتون بــه  مطهــر و
ــان  طــرف روضــه و  ١.اســت و محــراب منبــرمي

بـر تنـه   تا پـيش از سـاخته شـدن منبـر،      9پيامبر
. گفـت  سخن مي داد و ميدرخت خرمايي تكيه 

 هفـتم  ششـم يـا   سـال به  پس از ساخته شدن منبر
بــراي ســخنراني و  ايشــاننخســتين بــار کــه  ٢.ق

اي  ، نالـه تنـه درخـت  ، از آن رفتموعظه بر منبر 
 از بچـه خـود  آن را کـه   يشترماده ناله  همچون

در  ٣ند يــا هماننــد صــداي گــاورده باشــکــ جــدا
ايشـان   ،در اين هنگام. فضاي مسجد طنين افکند

در بر گرفـت يـا بـر    ستون را آمد و  فروداز منبر 
ــاد  ــت نه ــه   .آن دس ــپس آن نال ــي س ــه خاموش    ب

اگر مـن آن را در  : فرمودايشان  گاه آن ٤.دگرايي 
از ايـن   ٥.کـرد  تا قيامت نالـه مـي   ،بر نگرفته بودم

، حنّانـه  آن مکان قرار گرفـت ستوني که در  ،رو
ــا ايـــن مـــاجرا از کرامـــت .خوانـــده شـــد و  هـ

از . شمرده شده اسـت  9رسول خدا هاي همعجز
  ٦.اند نيز ياد کرده» جزعه«اين ستون بعدها با نام 

آن  9رسول خدا فرمانبه  ،يگزارش بر پايه
 ٧.نــددفــن کردخــود جــاي تنــه درخــت را در 

                                                                       

.٤٤المعالم االثيره، ص. ١

.٤٧، ص٢١بحار االنوار، ج. ٢

؛ ٢٧٨، ص١عيـون االثــر، ج ؛ ٥٦٤-٥٦٣، ص٢دالئـل النبـوه، ج  . ٣

.٣٦٦، ص٢السيرة الحلبيه، ج

  .١٦٦-١٦٥، ص١، ججرائحو ال الخرائج ؛٤٣٠شرف النبي، ص. ٤

.٣٦٥، ص١٧بحار االنوار، ج. ٥

.٢١٣-٢١٢تاريخ و آثار اسالمي، ص .٦

  .٣٨٩-٣٨٨، ص٢وفاء الوفاء، ج. ٧

 ، اين تنهعثمانزمان  دربعدها در توسعه مسجد 
افتاد  9بن کعب از صحابه پيامبرابي  به دست

به گفته  ٨.و نزد او بود تا در جاي خود دفن شد
بـه   .ق۵۸۸ــ ۵۷۸هـاي   جبير كـه ميـان سـال   ابن 

در تنـه  ايـن  . قششـم   سدهتا  ،مدينه سفر کرده
کردنـد و   مسجد بـود و مـردم آن را مسـح مـي    

از  بطوطــه نيــزابــن  ٩.جســتند مــيتبــرك بــدان 
در برخـي منـابع    ١٠.استالم آن ياد كـرده اسـت  

اميـه پـس از تجديـد     بنـي  شيعي اشاره شده که
به حنّانه را از جاي تنه مشهور ، مسجدالنبيبناي 

  ١١.خود کندند
ميــرزا حســين  .ق چهـاردهم  ســدهدر اوايـل  

 ١٢.اسـت ديده ستون اين فراهاني نام حنّانه را بر 
ــاز ــزاردن  نم ــار آن گ ــرك و  ١٣در کن ــدانتب  ب

  ١٤.سفارش شده است

  منابع �

، بيروت، دار .)ق١١١٠.م(ي المجلس :بحار االنوار

تــاريخ و آثــار  ؛ق١٤٠٣احيــاء التــراث العربــي،

اصـغر   :اسالمي مکـه مکرمـه و مدينـه منـوره    

                                                                       

  .٢٦٢الدرة الثمينه، ص .٨

لة رح: ؛ نک٨٨شناسي، ص ؛ مدينه١٥٠-١٤٩رحلة ابن جبير، ص. ٩

  .١٥٣، ص١ابن بطوطه، ج

  .١٥٣، ص١رحلة ابن بطوطه، ج. ١٠

.٣٦٥، ص١٧بحار االنوار، ج. ١١

.٨٥شناسي، ص مدينه. ١٢

، ٤؛ جامع احاديـث الشـيعه، ج  ٤٢٦، ص٣مستدرک الوسائل، ج. ١٣

.٥١٥ص

.١٢٤، ص٥الغدير، ج. ١٤



379استوانه سرير

 :جامع احاديث الشيعه ؛ش١٣٧٢قائدان، مشعر، 

 ،المطبعـة العلميـه  قم، اسماعيل معزي ماليري، 

ــرائج و الجـــرائح  ؛ق١٣٩٩  راونـــديال : الخـ

ــ،  .)ق٥٧٣.م( ــام الا ةمؤسسـ ــديالمـ ، [مهـ

 :فـي اخبـار المدينـه    الدرة الثمينـة  ؛ق١٤٠٩

، به کوشش .)ق٦٤٣.م(محمد بن محمود النجار 

، ه، مرکز بحـوث و دراسـات المدينـ   الدين صالح

، بـه  .)ق٤٥٨.م( بيهقيال :هدالئل النبو ؛ق١٤٢٧

 ، بيروت، دار الكتب العلميه،کوشش عبدالمعطي

ــه ر ؛ق١٤٠٥ ــن بطوط ــة اب ــه  :حل ــن بطوط  اب

تهـران،  محمد علي موحـد،  : ، ترجمه.)ق٧٧٩.م(

 :رحلة ابـن جبيـر   ؛ش١٣٧٦علمي و فرهنگي، 

مکتبـة   بيروت، دار ،.)ق٦١٤.م(محمد بن احمد 

ــالل ــه  ؛م١٩٨٦، اله ــيرة الحلبي ــي  :الس الحلب

ــه،.)ق١٠٤٤.م(  ؛ق١٤٠٠ ، بيـــروت، دار المعرفـ

ابوســعيد واعــظ خرگوشــي، بــه  :شــرف النبــي

عيـون   ؛ش١٣٦١بابـک،  تهران، ، نوشش روشک

دار  بيـروت، ،  .)ق٧٣٤.م( سـيد النـاس  ابن  :ثراال

 ،.)ق١٣٩٢.م( مينـي اال :غـدير ال؛ ق١٤١٤،  قلمال

 ؛ق١٣٨٧،  بيـــــروت، دار الکتـــــاب العربـــــي

ــه ــي مدين ــي،   :شناس ــاقر نجف ــد ب ــيد محم س

النـــوري  :مســـتدرک الوســـائل  ؛ش١٣٦٤

 ؛ق١٤٠٨ ،:آل البيـت بيروت، ، .)ق١٣٢٠.م(

محمـد محمـد حسـن شـراب،      :المعالم االثيـره 

 :يس اللغهيمعجم المقا ؛ش١٣٨٣، تهران، مشعر

، بـه کوشـش عبدالسـالم،    .)ق٣٩٥.م(ابن فارس 

ــات  ــر تبليغ ــم، دفت ــاء  ؛ق١٤٠٤، ق ــاء الوف  :وف

ــمهودي ــد   ،  .)ق٩١١.م( الس ــش محم ــه کوش ب

 ، بيروت، دار احياء التـراث العربـي،  الدين محيي

  .ق١٣٩٣

  سيد محمود ساماني

���

ــرير ــتوانه س ــاف  :اس ــاه اعتک جايگ

  مسجدالنبيدر  9پيامبر

سـتون توبـه    يشـرق سـوي   در سـرير  استوانه
ــه و ســوي  ســتون از نخســتين و ١قــرار دارد قبل

 ٢.اسـت  9به ديواره غربي حجره پيامبرپيوسته 
  )١٠ تصوير شماره(

از ) تخـت ( ناميده شدن اين ستون بـه سـرير  
 روزهـــايدر  9ســـت کـــه پيـــامبر  ا روآن 

كــه از  ا بســتر خــود راتكــاف، تختخــواب يــاع
كنـار آن   ،بـود  ٣يـا حصـير   برگ و چوب نخل

و هنگام  پرداخت به اعتکاف ميداد و  جاي مي
ــر آن مــ ــد ياســتراحت ب ــاريخ ٤.آرمي  نگــاران ت

چون ابن زبالـه و ابـن نجـار و    هم ،مدينه محليِ
ه و تنهـا  نپرداختـ ايـن سـتون   به معرفـي   ،مطري

مـاه   اعتکـاف  هـاي انـد کـه در روز   اشاره کرده
و  ٭ن ستون توبـه مياتخت رسول خدا  رمضان،

يا نزد  ٥قرار داردقبر شريف نزديك قنديلي که 
 شـرق سـوي   يا پشت اين سـتون از  ٦ستون توبه

برخي ستون سرير  از اين رو، ٧.گرفت جاي مي
                                                                       

.٤٠؛ المعالم االثيره، ص١٨٤-١٨٣، ص٢، جءوفاء الوفا. ١

.١٩٣، صتاريخ و آثار اسالمي. ٢

؛ الدرة ٩١؛ التعريف بما آنست الهجره، ص١٠٣اخبار المدينه، ص. ٣

  .٢٩٨الثمينه، ص

؛ موسوعة مکة المکرمه، ٥٤-٥٣المسجد النبوي عبر التاريخ، ص. ٤

  .٤٣٠، ص٢ج

  .١٠٣اخبار المدينه، ص. ٥

  .٢٩٨الدرة الثمينه، ص. ٦

  .٩١التعريف بما آنست الهجره، ص. ٧


