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 :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



380  استوانه عايشه

امـا درسـت آن    .انـد  را همان ستون توبه دانسته
کنار ستون توبه  گاهاست که تخت رسول خدا 

ايـوب   ١.ده اسـت بـو کنـار سـتون سـرير     گاه و
صــبري پاشــا و احمــد بــن عبدالحميــد بــر ايــن 

کـه   مسـجدالنبي ند که تـا پـيش از توسـعه    باور
اعتکـاف پيـامبر    ،شـد انجـام   پس از غزوه خيبر

به  سپسو پذيرفت  صورت ميکنار ستون توبه 
پــس از قــرار  ٢.ســتون ســرير منتقــل شــدکنــار 

شُـــباك  دروننيمـــي از ايـــن ســـتون گـــرفتن 

بِيبـرس   ظـاهر ملـك   فرمـان کـه بـه   ) هـا  پنجره(
مصـر سـاخته   مماليك از  .)ق٨٤٢ـ٨٢٥: حك(

ــردم از  ــرك شــد، م ــه آن محــروم  تب جســتن ب
ــدند ــارت   ٣.ش ــتون عب ــن س ــر روي اي ــذه « ب ه

اي  پـاره  بـر پايـه  و  ٤نوشته شده »اسطوانة السرير
  ٥.به آن مستحب استتبرك  ،روايات

  منابع �

، بـه کوشـش   .)ق١٩٩.م( زبالهابن  :اخبار المدينه

ــدالعزيز،   ــالح عب ــعودي، ص ــوث و  الس ــز بح مرک

تاريخ و آثار اسـالمي   ؛ق١٤٢٤ ه،دراسات المدين

تهـران،  اصغر قائـدان،   :مکه مکرمه و مدينه منوره

التعريف بما آنست الهجرة مـن   ؛ش١٣٨٦، مشعر

، بـه  .)ق٧٤١.م(المطري محمد  :معالم دار الهجره

                                                                       

؛ موسـوعة مکـة   ٧٤يف نبـوي، ص مسـجد شـر  تعمير و توسعه . ١

.٤٣٠، ص٢المکرمه، ج

  ؛ عمــــدة االخبــــار،٢٣٦ -٢٣٥، ص٣مــــرآة الحــــرمين، ج. ٢

  .١٠٠-٩٩ ص

.١٨٤، ص٢، جءوفاء الوفا. ٣

.٢٣٦-٢٣٥، ص٣مرآة الحرمين، ج. ٤

.١٢٤، ص٥الغدير، ج. ٥

 ه،هجـر دار الدينـه،  م محسن،عبدالکوشش محمد 

 :مسجد شـريف نبـوي  تعمير و توسعه  ؛ق١٤٢٦

ــه  ــد حســن، ترجم ــاجي محم ــعر،  :ن ــي، مش آيت

محمد  :في اخبار المدينه ةالدرة الثمين ؛ش١٣٨٧

 ، به کوشـش صـالح  .)ق٦٤٣.م(بن محمود النجار 

 ؛ق١٤٢٧ ه،، مرکز بحوث و دراسات المدينـ الدين

احمـد بـن    :عمدة االخبار فـي مدينـة المختـار   

المدينـه،  حميد، به کوشش محمـد الطيـب،   دالعب

 ،.)ق١٣٩٢.م( مينـي الا :غـدير ال ؛هالمکتبة العلميـ 

المســجد  ؛ق١٣٨٧، بيــروت، دار الکتــاب العربــي

دار  محمـد السـيد الوکيـل،    :التـاريخ  النبوي عبر

محمـد   :المعالم االثيره ؛ق١٤٠٩مجتمع، جـده،  ال

شـيخي،   رضا حميد: ، ترجمه محمد حسن شراب

ــعر،  ــرمين   ؛ش١٣٨٣مش ــرآة الح ــوعة م موس

ــريفين ــبري   :الش ــوب ص ــااي ، .)ق١٢٩٠.م( پاش

 ه،فـاق العربيـ  دار اآلقـاهره،   محمد عـرب، : ترجمه

ــو ؛ق١٤٢٤ ــةموس ــة المکرم ــة  عة مک و المدين

 احمـد زکـي يمـاني، مؤسسـة الفرقـان،      :المنوره

ــاء ؛ق١٤٢٩ ــاء الوف   ،.)ق٩١١.م(ي الســمهود :وف

  .ق١٤٢٤، مؤسسة الفرقان

  مانيسيد محمود سا

���

ــتوانه  ــهاس ــتوني در  :عايش ــام س ن

  مسجدالنبي

اسـت   روضـة النبـي   هـاي  از ستوناين ستون 
قبر شريف رسـول   و 9پيامبر منبرسوي  از که

کنـار  و  ٦آيـد  ستون سوم به شـمار مـي   9خدا
                                                                       

؛ الدرة ٩١؛ التعريف بما آنست الهجره، ص١٠١اخبار المدينه، ص .٦

.٢٩٦الثمينه، ص


