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چکيده2 1

انتقال جنازه براي دفن در اعتاب مقدسه عراق ،امري شناخته شده است ،اما آگاهي ما نسبت
به انتقال جنازه به مدينه بســيار اندک بوده و شــايد تاکنون راجع به آن چيزي نشنيده باشيم.
بررســي کتابخانهاي منابع دســت اول تاريخ مدينه ،تراجم ،طبقات و انساب به روش توصيفي
تحليلي ،نشان ميدهد بزرگاني از صحابه ،تابعين ،فقها و محدثين ،نسبت به دفن در بقيع رغبت
داشــته و پيکر آنها به مدينه منتقل و دفن شــده اســت .اين انتقال ،که گاه از مبادي دوردستي
همچون هند ،قاهره ،دمشــق و مراغه بوده ،در مواردي با وصيت متوفي صورت پذيرفته است.
پيکر برخي نيز بعد از طواف کعبه و وقوف در عرفات ،با اســتقبال اهالي وارد شهر شده و پس از
طواف و نماز در روضه نبوي ،در بقيع دفنشده است .گونهشناسي تاريخي ،مذهبي ،اجتماعي
و  ...نيز تحليل کساني که پيکر آنها به مدينه منتقل شده ،مقبوليت اين موضوع بين مسلمانان
را نشان خواهد داد.
کليد واژهها :انتقال جنازه به مدينه ،دفن در بقيع ،بقيع ،گونهشناسي.
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مقدمه

حمل جنازه از خارج مدينه به اين شهر ،انتقال جنازه ناميده ميشود و مقصود از

مدينه نيز حدود آن در هر دوره است؛ بدين معنا که جنازه از جايي خارج از مدينة
زمان متوفي به اين شهر منتقل شده باشد ،هر چند آن مکان اکنون داخل مدينه است.

بنا بر آنچه در منابع آمده و به آنها اشاره خواهد شد ،اين انتقال از فاصله چند کيلومتر
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

تا چند هزار کيلومتر صورت پذيرفته اســت .اهميت انتقــال جنازه از فاصلههاي

نزديک ،زماني مشخص ميشود که بدانيم برخي فقهاي متقدم اهل سنت با استناد به
همين موارد بر جواز انتقال جنازه فتوا دادهاند.

نحوه انتقال جنازه نيز با توجه به فاصله ميت تا مدينه و شــرايط بازماندگان او

متفاوت بوده .جنازه برخي افراد بر دوش مردان حمل شده ،برخي را داخل پوست
شتر و آنهايي را که فاصله بيشتري داشتند داخل صندوق گذاشته و به مدينه منتقل

کردهاند .گاهي نيز باقيمانده پيکر شخص را انتقال ميدادند.(صنعاني ،۱۹۹۹ ،ج،1
ص )567در مواردي در روزِ انتقال اســتخوا ِن خاک شــده برخي از اين افراد که از

 156اهل سنت بودند ،جمع کثيري از علما ،خطبا ،قراء و ديگران شرکت کردهاند .هدف
از انتقال جنازه نيز تدفين آنها در بقيع بوده ،مگر در چند مورد که با وصيت متوفي

در جايي نزديک مسجدالنبي دفن شدند.

مسئله انتقال جنازه به مکاني غير از محل وفات ،خصوص ًا انتقال جنازه به اعتاب

مقدســه ،موضوعي است که وهابيان و ناآشنايان به احکام اسالمي و فتاواي فقهاي

مذاهب اسالمي ،آن را وسيلهاي براي طعن به ساير مسلمانان قرار دادند.(سنوسي،
 ،۱۴۰۱ج ،2ص )227مخالفان تا آنجا پيش رفتند که ســاحت بزرگان را از اين کار
مبرا دانســته و آن را به عوامالناس نســبت دادند.(عبد الحسين اميني ،۱۴۱۶ ،ج،5

ي که هر کدام از مذاهب اربعه با شرايطي اين کار را جايز ميدانند.
ص )101در حال 

از ســوي ديگر ،هرچند قبرستان بقيع براي عموم مسلمانان عزيز و مورد احترام

اســت ،اما از انتقال اجساد مســلمانان به مدينه منوره کمتر شنيدهايم ،تا جايي که

تصور انتقال جنازه به مدينه ،براي برخي سخت است.(دولتشين ،۱۴۲۸ ،ص)212

شايد روايات «باب في الميت يحمل من ارض الي ارض [و کراهة ذلک]» در سنن

ابيداود(ابيداود ،۱۴۳۰ ،ج ،5ص )77و برخي آداب و رســوم کاروان حج شامي1

در شــکلگيري اين تصور بيتأثير نبوده است .در اين کاروان شايع بوده اگر کسي

در مسير فوت ميکرد ،او را همانجا دفن ميکردند.(تبريزي ،۱۴۱۴ ،ج ،1ص)265
در دوران معاصر نيز وهابيت حاکم در عربســتان قائل است بايد ميت را در همان

شــهري که وفات يافته ،دفن کرد(العثيميــن۱۴۳۹ ،ب ،ج ،14ص )449و در حال

با آن ،از انجامش امتناع ميورزند.(العثيمين۱۴۳۹ ،الف ،ج ،4ص)658-654

شناسايي افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقل شده ،تنها با جستوجوي فراوان در

نوشتار درصدد است با بررسي تاريخي اين موضوع در طول تاريخ اسالم و فارغ از

صحت يا جواز انتقال جنازه ،مقبوليت آن را نزد مسلمانان به تصوير کشد .ازاينرو

پس از بيان ســابقه کوتاهي از انتقال جنازه در مدينــه ،مرور مختصري بر نظرات

مذاهب اسالمي پيرامون انتقال جنازه خواهيم داشت ،سپس انتقال جنازه را در پنج
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منابع دستاول تاريخ مدينه ،تراجم ،طبقات ،انساب و سفرنامهها مقدور است .اين
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حاضر ،اجرايي نمودن وصيت انتقال جنازه به مدينه را عملي ندانسته و ضمن مخالفت

محور تاريخي ،مذهبي ،منطقه زيســت افراد ،جايگاه اجتماعي و مبدأ انتقال جنازه157 ،

گونهشناســي خواهيم کرد .البته براي تکميل بحث ،به برخي موضوعات مرتبط با
انتقال جنازه مانند تشــييع و اقامه نماز در مدينه ،انتقال جنازه پس از دفن ،وصيت
بــه دفن در بقيع ،محل دفن و طواف دادن جنازه را نيز پرداختهايم .در پايان بعد از

معرفي اين افراد ،مقاله را جمعبندي خواهيم کرد.

 .1اين کاروان که از آن به «الرکب الشــامي» تعبير ميشده (در مقابل الرکب العراقي) مهمترين کاروان حج بوده که
مســلمانان را از شامات و مصر به مکه ميآورده و نسبت به ساير کاروانها و مسيرها از امنيت بيشتري برخوردار
بوده است.

سابقه انتقال جنازه در مدينه

در طول تاريخ اســام ،همواره جنازه افرادي از خارج مدينه به اين شهر منتقل

و در قبرســتان بقيع دفن شده اســت .اين مسئله به حدي در مدينه شايع بوده که
در قرن نهم بخشــي از بقيع به دفن اين افراد اختصاص يافت. (سمهودي،۲۰۰۱ ،

ج ،3ص )302اوليــن انتقال جنازه به مدينه ،بعد از غزوه احد بود که مســلمانان
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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پيکر تعدادي از شهدا را به مدينه آوردند.(ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص)130

هرچند در اين تاريخ بقيع قبرســتان رســمي مدينه نبوده ،اما اين کار با مخالفت

رســول خدا 9مواجه شــد که برخي منابع فقهي اهل سنت ،اين منع را ناظر به
انتقال پيکر شهدا ميدانند.(الشربيني ،۱۴۱۵ ،ج ،2ص )58بعدها نيز ،در شرايطي

که بقيع قبرســتان رســمي مدينه اســت ،ابن فرحون (م769ق) محدث و قاضي
مدينه ،از انتقال جنازه همســر يکي از قاضيان مدينه به اُحد خبر داده و ميگويد:

«مردم براي کسب تبرک ،قبر او را زيارت ميکنند».(ابن فرحون ،۱۴۲۷ ،ص)20
اين گزارش نشان ميدهد انتقال جنازه ،بين فرهيختگان سني مدينه ،امري طبيعي

و پذيرفته شده بوده است.

سمهودي (م911ق) محدث و مورخ مدني ميگويد« :در شرق بقعه اهل بيت:

 ...دو محوطه محصور اســت که يکي از آنها  ...مدفن بعضي از اعياني است که به

مدينه منتقل شدند».(سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص )302اعياني که سمهودي از آنها نام

ميبرد ،سادات حسني (شرفاي) ساکن اطراف مدينه هستند که گزارشي دال بر تشيع
آنها وجود نداشــته و طبق رسمي ديرين ،بعد از انتقال آنها به مدينه و اقامه نماز در
حرم نبوي ،ايشــان را در محل مخصوصي دفن ميکردند .اين رسم تا قرنها برقرار

بوده ،تا جايي که ريچارد برتون( 1م1890م) ديپلمات و نظامي انگليسي هم در سال
 1269قمري بدان اشاره ميکند .(برتون ،بيتا ،ج ،2ص)142

1. Sir Richard Francis Burton.

پيشينه موضوع

تاکنون کتابهاي مختلفي پيرامون بقيع نگاشته شده ،مانند الروضة الفردوسية و

الحضرة القدسية(آقشــهري ،)۲۰۱۰ ،تاريخ حرم ائمه بقيع(نجمي ،)۱۳۸۶ ،البقيع
قصة تدمير آل ســعود(الهاجري ،)۱۴۱۱ ،بقيــع الغرقد(حاتمعمرطه و محمدانور

البکري ،)۱۴۲۴ ،بقيع الغرقد في دراســة شاملة(محمدامين اميني ،)۱۴۲۸ ،االصابة

فيمن دفن في البقيع من الصحابة(صالح السالمة ،)۱۴۳۸ ،الروضة المستطابة فيمن
دفن بالبقيع من الصحابة(ناشــناس ،بيتــا) و آرميدگان در بقيع(نوايي )۱۳۹۴ ،که

موردي به انتقال جنازه برخي افراد به مدينه اشارهشده ،اما هيچکدام از آنها يا هيچ

منبع ديگري بهصورت مستقل به اين موضوع نپرداخته است.

اميني ،۱۴۱۶ ،ج ،5ص ،)104هشــتاد نفر را نام ميبرد که جنازه آنها براي دفن ،به

جايي غير از محل وفاتشان منتقلشده؛ آنگاه با عنوان «من نقل من مدفن إلي مدفن»
(عبد الحسين اميني ،۱۴۱۶ ،ج ،5ص )116از هفتاد نفر ياد ميکند که جنازه آنها پس
از دفن جابهجا شــده است .جالب است که غالب اين  150نفر ،از بزرگان ديني و
مشاهير مذهبي مسلمانان هستند.

مروري بر انتقال جنازه در فقه و حديث اهل سنت

هرچند جنبههاي فقهي و کالمي انتقال جنازه موضوع اين مقاله نيست ،اما براي

آشنايي با نظرات اهل ســنت ،اين مسئله را بهصورت مختصر در منابع حديثي و
فقهيشان بررسي خواهيم کرد .شايد بتوان از برخي ابواب مجامع روايي اهل سنت،
مانند «باب من احب الدفن فياالرض المقدسة او نحوها» در صحيح بخاري ،مطلق
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امينــي (م1349ش) تحت عنوان «من نقلت جنازته قبل الدفن»(عبد الحســين
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برخي از آنها اسامي تعدادي از مدفونان بقيع را نيز آوردهاند .تتبع در منابع مرتبط با
تاريخ مدينه و خصوص ًا بقيع نشان ميدهد هر چند در برخي از اين منابع بهصورت

159

مطلوبيت وفات و دفن در اماکن مقدس را اســتفاده نمود .بر اســاس روايت ذيل
اين باب ،حضرت موســي از خداوند تقاضا کرده تا وفاتش در نزديکترين مکان

به بيتالمقدس باشــد.(البخاري ،بيتا ،ص )281ابن حجر (م852ق) در شرح اين
حديث ميگويد موضوع انتقال جنازه به مکاني غير از محل وفات ،مبحثي اختالفي

اســت .برخي کراهتش را تا حد حرمــت تقويت کردهاند و گروهي ديگر معتقدند
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

اگر انتقال به مکاني فاضل و برگزيده مثل مکه و مانند آن باشد ،اين انتقال مستحب

خواهد بود.(ابن حجر عســقالني ،بيتا ،ج ،3ص )241اما وهابيت معتقد اســت
نميتــوان از اين روايت ،براي انتقال جنازه به مدينه و دفن در کنار صالحان و اوليا
استفاده نمود.(العثيمين۱۴۳۹ ،الف ،ج ،4ص)654

در مذهب مالکي نقل ميت با ســه شرط جايز اســت .1 :جنازه در حين انتقال،

متالشي نشود .2 .نحوه انتقال ،باعث هتک حرمت و تحقير ميت نباشد .3 .اين انتقال

به خاطر مصلحتي صورت پذيرد؛ مثلاينکه بترســند طغيان آب باعث تخريب قبر
شــود ،يا به خاطر برکتي که در مکان ديگر اميد آن ميرود ،يا انتقال آن به نزديک

 160محل ســکونت خانوادهاش ،يا انتقال بهجايي کــه خانوادهاش بتوانند او را زيارت
کنند .اگر يکي از اين شــروط محقق نباشد ،انتقال جنازه حرام خواهد بود.(عوض

الجزيري ،۱۴۲۴ ،ج ،1ص)487

حنفيها ميگويند مســتحب است هر کس در هر کجا ُمرد ،همانجا دفن شود.

انتقال او بهجايي ديگر پيش از دفن ،در صورت ايمني از تغيير بو مانعي ندارد ،اما
بعد از دفن ،خارج کردن او جز در صورتيکه زمين غصبي يا به شفعه 1اخذ شده
باشد ،حرام خواهد بود( .همان)

اما شــافعي مذهبان معتقدند انتقال جنازه ميت بهجايي غير از محل وفات حرام

اســت ،مگر آنکه شــخص نزديک مکه يا مدينه يا بيتالمقدس يا نزديک قبر بنده
 .1حق همسايگي؛ حق تقدمي که همسايه و شريک ملک در خريد ملک همسايه يا سهم شريک دارد.

صالحي فوت کرده باشد که در اين حالت اگر از تغيير بوي جنازه در امان باشند و
غسل و تکفين و نماز او انجامشده باشد ،اين انتقال مستحب خواهد بود و اال حرام
است .بعد از دفن نيز ،اگر ضرورت اقتضا کند ،انتقال جنازه جايز است( .همان)

در مذهب حنبلي نقل ميت ب ه شــرط اينکه براي غرض صحيحي باشــد مانعي

ل اينکه بخواهند او را در مکاني مقدس و يا کنار بندهاي صالح دفن کنند؛
ندارد ،مث 
البته مشروط به اينکه از تغيير بو و متعفن شدن جنازه ايمن باشند .در اين صورت
ميان انتقال ميت قبل از دفن ،يا بعد از آن فرقي نخواهد بود( .همان)

وضوح نشان ميدهد که همه ايشان با شروطي ،نسبت به جواز انتقال جنازه ،اتفاق
س از آن و انتقال جنازه به اماکن مقدس
نظر دارند ،خواه قبل از دفن ميت و خواه پ 
از قبيل مکه ،مدينه ،جوار قبر امام ،کنار قبر صالحان ،ســرزمين پاک ،يا محيطي که

بوده است( .عبد الحسين اميني ،۱۴۱۶ ،ج ،5ص)102
گونهشناسي جنازههاي منتقلشده به مدينه

بعد از جســتوجوي فراوان در منابع مختلــف و يافتن افرادي که پيکر آنها به

ل شده ،ميتوان آنها را در پنج محور به شرح زير گونهشناسي کرد.
مدينه منتق 
اول :تاريخي

بيشترين فراواني (هشت نفر) مربوط به قرن اول است و قرنهاي شش ،چهارده

و پانزده (هر کدام شش نفر) در رتبه دوم قرار دارند .بيش از يکچهارم اين افراد از

صحابه و تابعين هستند .هرچند در قرن دوازدهم کسي يافت نشد ،اما روشن است
که انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم صورت پذيرفته و اين موضوع امري
عادي و جاري بوده است.
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خانواده ميت در آنجا هستند ،يا مقبره خانوادگي ،جزو امور مرتکز در اذهان همگان
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بنابراين مالحظه فتاواي فقهاي مذاهب اربعه ،در کنار سيره تاريخي مسلمانان ،به
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دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس تاريخ وفات
قرن

يک

تعداد

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

يازده

دوازده

سيزده

چهارده

پانزده

نامعلوم

8

4

1

2

2

6

2

3

4

1

2

ــ

2

6

6

1

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

پانزده نفر نيز شــيعه هستند که هشت نفرشان در قرنهاي اول و دوم ميزيستهاند.
تقريب ًا از قرن چهارم به مدت پنج قرن ،جنازهاي از شيعيان به بقيع منتقل نشده است.
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دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس گرايش اعتقادي

دوم :مذهبي

در اين مقاله به جهت سهولت کار ،علويان و پيروان فرق شيعي را شيعه و ساير

فرقههاي اســامي و پيروان مذاهب چهارگانه ،سني ناميده شدند .ازاينرو جالب

اســت بدانيم حدود  66درصد ( 34نفر) از کســاني که به مدينه منتقل شدند ،سني
هســتند و تقريب ًا در همه قرون جنازه افرادي از ايشــان به مدينه منتقل شده است.

عنوان

شيعه

علوي

سني

سني

نامعلوم

تعداد
مدفونان

13

2

29

5

1

شيعيان  15نفر

اهل سنت  34نفر

 1نفر

 50نفر

هر کدام از گرايشهاي شــيعه و اهل ســنت ،مذاهب مختلفي دارند .در ترجمه

برخي افراد به مذهب آنها اشــارهشده که همان مالک عمل قرار گرفته است .افرادي
که انتسابشان به تشيع يا اهل سنت قطعي ،اما مذهبشان معلوم نبود را با عنوان شيعه

يا سني مشخص کرديم .اشخاصي که اهلبيت :را همراهي کرده و به امامت ايشان

معتقد بودند ،جزو امامي مذهبان آوردهايم .براي برخي ديگر نيز با توجه به ســوابق،
فعاليتها يا موضعگيريهايي که داشتهاند ،بدون لحاظ تعاريف تخصصي هر مذهب

و با تسامح ،مذهب آنها را تعيين کرديم .مث ً
ال جناب مقداد را با لحاظ موضعگيري او

نسبت به اميرالمؤمنين 7جزو شيعيان امامي ،و همسر ايوب پاشا را به اعتبار شوهرش،
جزو اهل سنت برشمرديم .از صوفيان ،که مذهب کالمي ايشان بر ما معلوم نشد ،نيز با

تعبير صوفي ياد کردهايم .دستهبندي مذهبي اين افراد بدين شرح است:

دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس گرايش اعتقادي و مذهب
شيعه  15نفر

گرايش

نامعلوم
 1نفر

سني  34نفر

تعداد

9

3

1

2

2

1

5

ــ

1

4

21

1
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مذهب

امامي

زيدي

اسماعيلي

نامعلوم

حنفي

حنبلي

شافعي

مالکي

صوفي

سني

نامعلوم

نامعلوم

سوم :جغرافياي زيست افراد

دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس مليت
قرن

مدني

شامي

ايراني

يمني

مصري

عراقي

افغاني

گرجي

مغولي

احسائي

ترکي

اردني

نامشخص

تعداد

14

6

5

4

2

2

2

2

2

2

1

1

7

چهارم :جايگاه اجتماعي

هرچند اين افراد از معاريف زمان خودشان بودهاند ،اما با اينوجود رتبه و جايگاه

يکساني ندارند .برخي افراد نيز همزمان داراي چندين جايگاه اجتماعي هستند که

براي دســتهبندي ،وجه غالب هر شخصيتي مد نظر قرار گرفته است .اين افراد در
ضمن ده جايگاه ،قابل دستهبندي هستند .جالب است بدانيم  29نفر ،يعني بيش از

شــصت درصد افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقل شــده است ،از شخصيتهايي

هستند که با فقه و حديث آشنا بودند و در اين زمينه داراي جايگاه هستند.
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بيشتر اين افراد مدني هستند و شاميها و ايرانيها در رتبههاي بعدي قرار دارند.
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دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس جايگاه اجتماعي
جايگاه

امام در
مذهب

صحابي

فقيه

قاضي

محدث

اديب

شاه و
وزير

صوفي
و شيخ
متصوفه

اعيان

استاد
دانشگاه

ساير

تعداد

4

5

9

4

7

3

6

2

3

3

4

لحاظ جايگاه اجتماعي و مذهب افراد نشــان ميدهد از همه اقشارِ اهل سنت ميان
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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ن بين حدود شــصت درصد با مباني ديني آشنا بودهاند و
آنها وجود دارد که در اي 

چهرههاي سرشناس و مهمي در ميان آنها مشاهده ميشود .اما در شيعيان بهغير از

يک نفر ،سايرين هر کدام بهنوعي با مباني ديني مرتبط و مطلع هستند.

دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس جايگاه اجتماعي و مذهب
جايگاه

امام در
مذهب

صحابي

فقيه

شيعه

4

1

6

4

3

سني

محدث

قاضي

اديب

1
4

2

7

نامشخص
تعداد

صوفي
شاه و
و شيخ
وزير
متصوفه

اعيان

استاد
دانشگاه

ساير

2

5

3

3

3

15

1

34

1
5

4

9

4

3

7

1
6

3

2

4

3

50

پنجم :مبدأ انتقال جنازه

بررسي حالت وفات اين افراد نشان ميدهد که بيشترين نفرات (نوزده نفر) در مسير
حرمين وفات يافتهاند و چهارده نفر در منزلشان فوت کرده و به مدينه منتقلشدهاند.
دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس حالت وفات
جايگاه

منزل

مسير حج

شيعه

3

5

سني

11

10

نامشخص
تعداد

بيمارستان

جنگ

در راه مدينه

1
5

2

2

نامشخص

ساير

جمع

4

2

15

1

3

34

1
14

16

1
5

3

2

5

5

50

يکي از مهمترين محورهاي اين بحث ،مبدأ انتقال اجســاد اســت .در بررسي

موضوع به اسامي شهرها و مناطقي برميخوريم که برخي از آنها اآلن وجود ندارند؛

بنابراين بــراي درک بهتر اين موضوع ،موقعيت هر مکان را نســبت به جغرافياي
امروزي ميسنجيم .طبق جدول پيشــرو ،جنازه بيشتر افراد از عربستان امروزي به

مدينه منتقل شده است .همچنين چهار جنازه را از هند و اروپا به مدينه آوردهاند که

سه نفر آنها سني مذهب بودهاند.

دستهبندي جنازههاي منتقل شده به مدينه بر اساس مبدأ انتقال جنازه

شيعه

10

1

2

سني

17

2

3

1
2

1

2

2

نامشخص
تعداد

1

15

5

34

1
27

3

5

2

2

2

2

1

1
6

50

دفن ،وصيت به انتقال ،محل دفن و )...

جنازه ســه نفر در مدينه تشييع شده که همگي از اهل سنت بوده و انتقال پيکر
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ساير موارد مرتبط با انتقال جناره (تشييع ،اقامه نماز در مدينه ،انتقال پس از
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عربستان

عراق

مصر و
شامات

ايران

هند

افغانستان

اروپا

ساير

نامشخص

جمع

دو نفر از آنها با وصيت خودشان بوده است .در منابع آمده که براي دوازده نفر از 165

جنازههاي منتقل شده به مدينه ،در اين شهر نماز ميت خواندهاند که يک نفر آنها

شــيعه بوده اســت .چهار نماز در روضه نبوي اقامهشده که همگي سني هستند.
دو نفر نيز بعد از اقامه نماز در مکه پيکرشــان به مدينه منتقل شــده است .جنازه
پنج نفر ،مدتي بعد از دفن به مدينه منتقل شــده که انتقال جنازه سه نفر از آنها با

وصيت خودشان بوده اســت .انتقال پيکر ده نفر بر اساس وصيت خودشان بوده

اســت .از اين جمع تنها دو نفر شــيعه هســتند که گواه ديگري بر رغبت فراوان

اهل سنت به دفن در بقيع است.
در منابع به محل دفن هفده نفر از اين افراد اشاره شده است .يازده نفر از ايشان

در جوار اهلبيت ،:دو نفر در جوار جناب عقيل ،سه نفر در جوار پدرشان و يک
نفر هم در رباط خودش ،در مدينه دفن شده است .پنج نفر از دفن شدگان در جوار

اهل بيت :ســني هستند .پيکر سه نفر بعد از طواف کعبه و وقوف در عرفات به
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

مدينه منتقل شده که همگي سني هستند .پيکر دو نفر از ايشان با استقبال اشراف و

اهالي وارد شــهر شده که يک نفر از ايشان نسبت به اين انتقال وصيت کرده است.
اين دو نفر نيز کساني هستند که براي حرمين و ساکنان و مجاوران آن پول و آذوقه
ارسال ميکردند.

افرادي که پيکر آنها به مدينه منتقلشده

بعد از جســتوجوي فراوان در کتابهاي تاريخ اســام ،تاريخ مدينه ،تراجم،
طبقات و انســاب ،افرادي را يافتيم که پيکر آنها به مدينه منتقل شده است .از آنجا
که اين منابع تنها علما ،اعيان يا افراد شــناختهشده را نام ميبرند ،لذا تعداد افرادي
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که پيکر آنها به مدينه منتقل شده است ،بيش از اين مقدار بوده و اسامي آنها جايي
ثبت و ضبط نشده است .اسامي و شرححال مختصري از ايشان که بر اساس تاريخ
وفات ساما ن يافته ،به شرح زير است:
مقداد (م32ق)

از سابقان در اســام و صحابي پيامبر اعظم9(ابن اثير ،۱۴۰۹ ،ج ،4ص)475

«جرف»(خياري،۱۴۱۹ ،
که در فاصلــه  4/5کيلومتري مدينه در منطقهاي به نــام ُ
ص ،)344فوت کرده و پيکرش به مدينه منتقل شد.

مالک اشتر (م39ق)

سردار ســپاه اميرالمؤمنين 7که در راه مصر مســموم شد و به شهادت رسيد.

حموي (م626ق) قبر منســوب به او در بعلبــک را عاري از صحت ميداند .چون
پيکر مالک را از قلزم ،شهري در دهانه کانال سوئز(حموي ،۱۹۹۵ ،ج ،4ص،)388

به مدينه برده و آنجا دفن نمودهاند و قبرش در مدينه معروف و شناختهشده است.

(همان ،ج ،1ص)454

سعيد بن زيد (م51ق)

پسرعموي خليفه دوم و شوهر خواهر او (ابونعيم ،۱۴۲۲ ،ج ،1ص )152و راوي

ن عبد البر،۱۴۱۲ ،
حديث عشره مبشره که خودش را نيز جزو آنها ذکر ميکند.(اب 

مدينه(حموي ،۱۹۹۵ ،ج ،4ص ،)139درگذشــت و بر دوش مردان به مدينه منتقل
شد.(ابن سعد ،۱۴۱۰ ،ج ،3ص) 294

سعد بن أبيوقاص (م55ق)

نفــره خليفه دوم که در قصرش در وادي عقيق(يعقوبي ،بيتا ،ج ،2ص )237فوت

کرده(آقشــهري ،۲۰۱۰ ،ج ،1ص )632و بر دوش مردان به مدينه منتقل شد(ابن

عساکر ،۱۴۱۵ ،ج ،20ص )365و در بقيع ،در محلي که از قبل مشخص کرده بود،
دفن شد.(ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص)116

ابوهريره (م58ق)

ابوهريره دوسي به صحابي جليل ،حافظ الصحابة ،مفتي و ...توصيف شده است.

(ابن قانع بغدادي ،۱۴۲۴ ،ج ،2ص )794او که در ســال هفتم هجري اســام آورد

ن عبد
(صفدي ،۱۴۰۱ ،ج ،18ص ،)154در ميان اهل سنت جايگاه ويژهاي دارد.(اب 
البر ،۱۴۱۲ ،ج ،4ص )1771وي در وادي عقيق درگذشــت و جنازهاش را بر دوش
مردان به مدينه منتقل کردند.
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يکي از عشــره مبشره(ابن عساکر ،۱۴۱۵ ،ج ،20ص )280و عضو شوراي شش
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ج ،2ص )615ســعيد در قصرش در وادي عقيق ،حدود نه کيلومتري جنوب غربي
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اسامة بن زيد (م 54يا 58ق)

فرمانده جيش موته به امر پيامبر ٩(ابونعيم ،۱۴۲۲ ،ج ،1ص )219که در ســال
 54قمري يا  58قمري(ابومخرمه ،۱۴۲۸ ،ج ،1ص )365در وادي ُقري حدود 350

کيلومتري مدينه(شــراب ،۱۴۱۱ ،ص )224و به نقلــي در ُجرف(خياري،۱۴۱۹ ،
صُ )344مرد و به مدينه منتقل شد.

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

سعيد بن العاص (م58ق)

شوهر خواهر مروان(ابن عساکر ،۱۴۱۵ ،ج ،21ص )140که همراه او از دفن امام

حسن ٧کنار پيامبر ،٩ممانعت نمود.(ذهبي ،۱۴۱۳ ،ج ،4ص )229سعيد در سال
 58قمري(فاسي ،۱۴۱۹ ،ج ،4ص )217در قصرش در َع َرصه حدود  4/5کيلومتري

مدينــه(مصعب بن عبداهلل ،۱۹۹۹ ،ص )176درگذشــت و طبق وصيتش بر دوش
مردان به مدينه منتقل شد.(ابن عساکر ،۱۴۱۵ ،ج ،21ص) 141-140

حسن مثنا (م97ق)

فرزند امام حســن 7و داماد امام حسين ،7از مجروحان و اسيران کربال (مفيد،
168
 ،۱۳۷۲ج ،2ص )25و از ائمه زيديه (محلي ،۱۴۲۳ ،ج ،1ص )236توسط سليمان بن
عبدالملک (حک99-96 :ق) مسموم شد .(ابن عنبة ،۱۴۱۷ ،ص )92او در خارج مدينه
به شهادت رسيد و بر دوش مردان به مدينه منتقل شد.(محلي ،۱۴۲۳ ،ج ،1ص) 239
امام باقر( 7م114ق)

برخالف شيعيان ،برخي منابع اهل سنت معتقدند ايشان در روستايي به نام ُحميمه

در اطراف بُلقاي شــام (حازمي ،بيتا ،ص )129از دنيا رفته و پيکرشــان به مدينه

منتقل شده است.(ابن خلکان ،بيتا ،ج ،4ص103و )174
زيد بن الحسن (م120ق)

برخي منابع وي را فرزند حســن مثنا خواندهاند که صحيح نيست.(محمدرضا

مامقاني ،۱۴۳۱ ،ج ،29ص )161او فرزند امام حسن ٧و متولي صدقات

پيامبر٩

در مدينه بــوده(ابن حجر عســقالني ،۱۴۲۵ ،ج ،3ص )406که او را جليلالقدر،

کريمالطبع و کثيرالبر دانستهاند.

اسماعيل بن امام صادق133( ٧ق)

بزرگترين فرزند ايشــان که او را بسيار دوســت ميداشتند .اسماعيل در زمان

حيات پدرش در عريض ،منطقهاي حدود چهار کيلومتري شــمال شرقي مدينه ،از
دنيا رفت و به مدينه منتقل شد.

ج ،3ص )127درگذشــت و جنازه او به مدينه منتقل گشت.(ابن حجر عسقالني،
 ،۱۴۲۵ج ،7ص )180البته يک قول نيز او را درگذشــته شام ميداند.(ابن عساکر،
 ،۱۴۱۵ج ،40ص)236

هارون بن العباس (م275ق)

محدث سني مذهب که در سال  275قمري در ُر َويثه ،حدود  92کيلومتري مدينه

(البالدي ،۱۴۰۱ ،ج ،4ص ،)102وفات يافت و به مدينه منتقل شد.(خطيب بغدادي،
 ،۱۴۱۷ج ،14ص)27

ابومحمد الحسيني (م363ق)

از نســل امام حسين 7و از همراهان و ياران کافور اخشيدي ،از حاکمان مصر

(حــک357-355 :ق) (زامباور ،۱۴۰۰ ،ص )144که در برخي جنگها او را ياري
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اهــل اردن(ابــن عســاکر ،۱۴۱۵ ،ج ،40ص )228و از راويان شــامي(همان،
ص )234که روايات زيادي نقل کرده (ابن ســعد ،۱۴۱۰ ،ج ،7ص ،)320اما عموم
آنها را مرسل دانســتهاند .وي بين سالهاي  144-125(ابن عساکر ،۱۴۱۵ ،ج،40
ص )237-233در ذيخُ ُشــب حدود  35کيلومتري شمال مدينه(البالدي،۱۴۰۱ ،
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عروة بن رويم (م125-144ق)
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کرده است .وي در جعفريه در ســه کيلومتري بصره مسموم شده و فوت ميکند.
جنــازه او بعد از دفــن در بصره به مدينه منتقل ميشــود .(مقريزي ،۱۴۲۷ ،ج،4

ص)325-324

ابن ِحنزابة (م391ق)

اهل بغداد ،ســاکن مصر و محدث .پدرش وزير مقتدر باهلل عباسي (حک295 :

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

320ق) (زامباور ،۱۴۰۰ ،ص )3بود و خودش نيز توسط کافور اخشيدي (حک:357- 355ق) به وزارت گمارده شــد.(خطيب بغدادي ،۱۴۱۷ ،ج ،7ص )241ابن

حنزابــة که ذهبي او را «اإلمام الحافظ الثّقة ،الوزير األکمل» خوانده (ذهبي،۱۴۲۷ ،
ج ،12ص ،)436در مصــر وفــات يافت(زرکلــي ،۱۹۸۹ ،ج ،2ص )126و بنا به
وصيتش به مدينه منتقل و آنجا مدفون شــد .او خانهاي در نزديکي مســجدالنبي

خريد که نزديکترين مکان به قبر شــريف بود و با هماهنگي اشراف وصيت کرد
س از آنکه تابوت ابن ِحنزابة به
آنجا دفن شــود.(صفدي ،۱۴۰۱ ،ج ،11ص )121پ 
حرمين منتقل شــد ،اشراف مکه به استقبالش آمدند و پس از طواف کعبه و وقوف

 170در عرفات ،آن را به مدينه فرستادند و در همان منزل دفن نمودند.(ابن کثير،۱۴۰۷ ،
ج ،11ص) 329

ابوعبداهلل القمي (م400ق)

از بزرگترين ســرمايهداران مصر و جامهدار ابوعلي المنصور ،از خلفاي فاطمي

(حک411-386 :ق) (زامبــاور ،۱۴۰۰ ،ص )144بود که در راه مکه فوت کرده و

بعد از انتقال به مدينه (ذهبي ،۱۴۱۳ ،ج ،27ص )400در جوار امام حسن ٧دفن
ميشود.(ابنجوزي ،۱۴۱۲ ،ج ،15ص)73
تنوخي (م419ق)

قاضي ،محدث و اديب حنفي که در سال  419قمري عازم حج شد و در وادي ُم ّر

(مر الظهران) حدود  2/5کيلومتري مکه(بکري ،۱۴۰۳ ،ج ،4ص )1212درگذشت و
جنازه او به مدينه منتقل شد.(ابن عساکر ،۱۴۱۵ ،ج ،57ص) 90

عبد الوهاب السيبي (م514ق)

قاضي شــافعي (خطيب بغــدادي ،۱۴۱۷ ،ج ،16ص )242و اديبي که در کنار

منصب قضاوت ،معلم و مؤدب فرزندان مستظهر باهلل عباسي (حک512-487 :ق)

بود و با روي کار آمدن مسترشد باهلل (حک529-512 :ق)(زامباور ،۱۴۰۰ ،ص،)4
ناظر خزانه و وکيل او شــد .وي در بازگشت از حج و يک روز قبل از مدينه فوت

جواد اصفهاني (م559ق)

محمد بن علي بن ابيمنصور که به خاطر جود و بخششهايش به جواد اصفهاني

بن عماد الدين زنگي (حک544-541 :ق) بر موصلبه مقام وزارت رسيد و در اين
دوران آثار خير زيادي در حرمين شــريفين از خود به يادگار گذاشــت که رساندن

آب به عرفات ،ســاخت ديوار مدينه ،ترميم مسجدالنبي ،بذل و بخششهاي فراوان
به اشــراف و فقراي حرمين ،زهاد و متصوفه بغداد از آن جمله است.(ابن خلکان،
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ف الدين غازي
معروف شد.(عامري حرضي ،۱۴۰۵ ،ص )439او در حکومت سي 
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کرد و جنازهآش را به مدينه انتقال دادند.

بيتــا ،ج ،5ص )145-143پس از مرگ غــازي ،به خدمت قطبالدين مودود بن 171

عماد الدين زنگي (حک565-544 :ق) درآمد؛ اما در ســال  558قمري ،با حسادت

درباريان در موصل زنداني شد و يک سال بعد همانجا از دنيا رفت و جمع زيادي
از مردم و فقرا در نماز و تشــييع او شــرکت کردند .پس از چند سال جنازهاش به

بغداد منتقل شد و بعد از اقامه نماز ،با استقبال گسترده مردم مکه ،به اين شهر انتقال
يافت و بعد از طواف به دور کعبه ،در شب عرفه ،او را بر باالي جبل الرحمه بردند.

پساز آن نيز ،تا زمان حضور جنازه در مکه ،در حالي که کســي همراه جنازه مدام

خيــرات او را براي مردم بازگو ميکرد ،روزي چند نوبت او را طواف ميدادند ،تا

اينکه جنازه به مدينه منتقل شد و بعد از طواف در روضه منوره ،در بقيع(صفدي،

 ،۱۴۰۱ج ،4ص )161و بنا به نقلي ،در رباطي که خودش در نزديکي مزار پيامبر9

ساخته بود ،به خاک سپرده شد( .عامري حرضي ،۱۴۰۵ ،ص)439

شيرکوه بن شاذي ،عموي صالح الدين ايوبي (م564ق)

با حمله صليبيان به مصر در سال  564قمري ،با لشگري از شام ،به کمک فاطميان

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

رفت(ابن خلکان ،بيتا ،ج ،2ص )479که پس از پيروزي ،العاضد لدين اهلل ،آخرين

خليفه فاطمي (حک564-555 :ق) ،بر او خلعت وزارت ميپوشاند؛ اما دو ماه بعد
فوت کرده و در قاهره مدفون ميشود .مدتي بعد ،برحسب وصيتش ،جنازه او را به
مدينه منتقل و در بقيع به خاک ميسپارند.

ايوب بن شاذي ،پدر صالح الدين ايوبي (م568ق)

اهل َد ِوين ،شــهري نزديک تفليس(حموي ،۱۹۹۵ ،ج ،2ص )491و پدر صالح

س از آنکه در ســال  564قمري پسرش در مصر به وزارت رسيد ،او
الدين ايوبي .پ 

 172را به قاهره فراخواند .ايوب در سال  568قمري در قاهره مرد و او را کنار برادرش
ح الدين ايوبي آنها را به مدينه
شيرکوه دفن کردند .سپس در سال  580قمري ،صال 
منتقل و در جوار حجره شريفه دفن ميکند.
علي بن جواد اصفهاني (م574ق)

اديب و فاضلي که مجد الدين ابن اثير جزري (م606ق) کاتب او بود .وي مدتي

ف الدين غازي بن قطبالدين مودود زنگي بود (حک-566 :
در موصل ،وزير سي 
576ق) (ابن خلکان ،بيتا ،ج ،4ص )5-4که در شهر ُدني ِسر در کردستان (حموي،
 ،۱۹۹۵ج ،2ص )478نزديک مرز ترکيه(«اســتان ماردين» )۲۰۲۰ ،درگذشت و به

موصل منتقل شــد .سپس او را به مدينه بردند و در تربت پدرش به خاک سپردند.

(ابن خلکان ،بيتا ،ج ،5ص)147-146

ابوبکر المراغي (م590ق)

از اعيان و متقدمين زمان خودش ،قاضي مراغه و فردي ثروتمند که آثار خيري از

خود بر جاي گذاشت.(خطيب بغدادي ،۱۴۱۷ ،ج ،15ص )33او را بعد از مرگش،
از مراغه به مدينه منتقل و در رباطش ،نزديک مسجدالنبي دفن کردند.

عبد الوهاب العريقي (م672ق)

منطقهاي از حجر يمن تحت امر او بود .وي فردي شــجاع و بخشــنده بود که

کارهاي خير زيادي انجام ميداد .او در بازگشــت از سفر حج ،يک مرحله 1بعد از
ابن البارزي (م683ق)

ابن نجيح (محمد الحراني) (م723ق)

فقيه و محدث حنبلي(ابن عماد ،بيتا ،ج ،8ص )111و مالزم و همراه ابن تيميه
حراني (د728 .ق) که با او زنداني شد.(ابن حجر عسقالني ،۱۴۱۴ ،ج ،3ص)444

وي در بازگشــت از حج ،در وادي بنيسالم ،حدود شش کيلومتري جنوب مدينه،
ن عليمي ،بيتا ،ج ،2ص )470و بر دوش مردان (ابن رجب ،بيتا ،ج،4
ُمرد(ابواليم 
ص )376به مدينه منتقل شــد و پس از اقامه نماز ميت ،در روضه نبوي او را شرق
قبر عقيل دفن کردند.(ابن کثير ،۱۴۰۷ ،ج ،14ص)110
امير چوپان و پسرش (م728ق)

از اميران بزرگ و صاحبنام سالطين ايلخاني [سلطان غازان (حک694 :ـ703ق)

و سلطان محمد خدابنده (حک703 :ـ716ق)] که در عهد سلطان ابوسعيد ايلخاني
 .1مسافتي که مسافر در يک روز مي توانسته آن را طي نمايد.
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فقيه و اصولي اديب ،قاضي شافعي و پسر قاضي حماه .وي عازم حج بوده که در
تبوک ،حدود  680کيلومتري مدينه فوت کرده و پيکرش به اين شهر منتقل ميشود.
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مدينه از دنيا رفته و پيکرش به مدينه منتقل ميشود.
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(حک716 :ـ736ق) ،دوازده سال مهمترين و اثرگذارترين شخصيت حکومت بود.
در راه مصر و شــام و مکه بناهايي ساخته و خيرات بسياري کرده است .او طالي
زيادي هزينه کرد تا آب را به مکه برســاند و پساز آن تنها براي انتقال آب اجرت

ميگرفتند و ديگر آب يک کاالي گران نبود .وي مدرسه زيبايي در مدينه ساخت تا
محل دفنش گردد.(صفدي ،۱۴۰۱ ،ج ،11ص)220

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم

174

والي هرات ،او و پســرش خلوقان را در سال  728قمري به قتل ميرساند.(ابن

فضل اهلل عمري ،۱۴۲۴ ،ج ،3ص )217آنگاه دخترش ،که در قباله سلطان ابوسعيد
بــوده ،آنها را تجهيز کــرده و همراه کاروان حج عراقي (رکــب العراقي) به مدينه

ميفرســتد تا پس از طواف در مکه و وقوف در عرفات در مدرســهآش در مدينه
دفن شــوند که با مخالفت ملک ناصر محمد بن قالوون (حک741-709 :ق) آنان
را در بقيع دفن مينمايند.(صفدي ،۱۴۳۰ ،ج ،2ص )114قبر امير چوپان تا مدتها
مشخص و معلوم بوده است.(سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص)302

ابوالفضل المطري (م826ق)

محدث و برادرزن شمسالدين سخاوي ،قاضي مالکي مدينه .مادرش خديجه،

دختر قاضي علي زرندي اســت .در مسير بازگشت از حج درگذشت و پيکرش به
مدينه منتقل شد.(محمد بن عبد الرحمن سخاوي ،بيتا ،ج ،9ص)225

ابن ّ
سلم (م829ق)

فقيه و محدث شافعي که عالوه بر تسلط بر کتب فقهي در نظم و نثر نيز مهارت

داشــت .او در بازگشــت از حج مريض شد و در وادي بني ســالم ،حدود شش

کيلومتري جنوب مدينه ،درگذشت و جنازهاش به مدينه منتقل شد.
محمد الکمال (م843ق)

محدث و فقيه .مادرش رقيه دختر شــيخ محمدتقي بن کازروني اســت .وي به

منطقه عوالي ،حدود سه کيلومتري جنوب مدينه ،رفته بود که کشته شد و پيکرش
به مدينه انتقال يافت.

شهابالدين احمد خوالني (م846ق)

فقيــه و عالم يمني که در راه ســفر حج فوت کرده و پيکــرش به مدينه منتقل

ميشود.(البريهي ،بيتا ،ص)150
نظامالدين خليفه

از اقطــاب صوفيه که براي او کراماتي نقل کردهانــد .وي در مکه هنگام طواف

ابن شدقم (م988ق)

عالــم فاضل و محدث جليلالقدر که پس از پدرش عالوه بر تدريس و تأليف

مدتي نقابت ســادات مدينه را نيز بر عهده داشت .(الشــدقمي الحسيني،۱۴۲۳ ،

ص )100-98او در ســفر به دکن هند از دنيا رفت و همانجا به خاک سپرده شد.

همسرش ،در سمت شمال قبه اهلبيت ،:به خاک سپرد.
محمد ندرخان ازبک (م1061ق)

از حاکمان سلســله هشــترخانيان (حک1200-1009 :ق) که بر بخشهايي از

ماوراءالنهر حکم ميراندند.(ســليمان ،۱۳۹۵ ،ص )487وي سال  1061قمري به

بهانه اينکه پير و فرتوت شده و آرزوي زيارتخانه خدا دارد ،حکومت را به سبحان
قليخان واگذار و به ســمت مکه حرکت کرد که در اثناي ســفر مريض شده و در
سمنان فوت ميکند .جنازه او را بنا بر وصيتش ،به مدينه منتقل و در بقيع کنار امام
قليخان دفن ميکنند.(منشي ،۱۳۸۰ ،ص)170-169
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آنگاه حســيناصغر ،پســر کوچکش ،با عمل به وصيت پدر ،او را در جوار پدر و
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درگذشت و براي دفن به مدينه منتقل شد .(ناشناخته ،۱۴۱۸ ،ص)244-243
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عبد العزيز خان ازبک (م1093ق)

از پادشــاهان سلســله هشــترخانيان (حک1091-1057 :ق)(زامباور،۱۴۰۰ ،

ص )408که در سال  1093قمري بعد از اداي حج به هند رفت و در بندر ُمخا ُمرد.
چنــد ماهي همانجا مدفون بود؛ اما بنا بر وصيتش(صنعاني ،۱۹۹۹ ،ج ،1ص)567

او را به مدينه منتقل و در بقيع ،کنار امام قليخان(شمس بخارائي ،۱۳۷۷ ،ص)41

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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و برادرش ندرمحمد دفن کردند .البته برخي وفات او را در مدينه گفتهاند.(منشي،
 ،۱۳۸۰ص )184-175در ســال  1277قمري ،قبر او و برخي ديگر از پادشــاهان

ش شده.(عبد الرحمن سمرقندي ،۱۳۹۵ ،ص)588
مدفون در بقيع گزار 
شيخ احمد احسايي (م1241ق)

فقيه و فيلسوف شيعه(آزاد کشميري ،۱۳۸۷ ،ج ،1ص )392که در روستاي هديه،

حدود  170کيلومتري شــمال غرب مدينه ،فوت کرده و پس از انتقال به مدينه ،در

پشت ديوار بقعه اهل بيت :دفنشد.
با عبود علوي مدني (م1274ق)

امام شافعيان در مسجد النبي و اهل سير و سلوک (بکري صديقي ،۱۴۲۹ ،ج،1

ص )593که در بئر عباس ،حدود نود کيلومتري جنوب غربي مدينه ،وفات يافته و

جنازهآش به مدينه منتقل شد.(حضراوي ،۱۹۹۶ ،ج ،1ص)435-434
سيد حسين بهبهاني (م1300ق)

فقيه شيعي که در بازگشت از حج ،در بئر درويش در  47کيلومتري غرب مدينه
(البالدي ،۱۴۰۱ ،ج ،7ص ،)49توسط دزدان کشته شد و بعد از انتقال به مدينه ،در
جوار بقعه اهل بيت :دفن گرديد.
همسر محمدصادق بيک (م1303ق)

محمدصادق پاشــا (نظامي ارشد مصري و مســئول مالي و توزيعکننده هداياي

نقدي محمل مصري)(زرکلي ،۱۹۸۹ ،ج ،6ص )161همسرش در بازگشت از مدينه

وفات مييابد .صندوقي ساخته و او را داخل آن گذارده و بعد از انتقال به مدينه ،در
کنار قبه اهل بيت :دفن ميکنند.(صادق پاشا ،۱۹۹۹ ،ص)229-228

همسر وليخان (م1309ق)

وليخان ،زائري شــيعه و ايراني است که همســرش در راه مدينه فوت ميکند

و جنــازه او را بعد از انتقال به مدينه نزديک بيتاالحزان دفن ميکنند.(بانو علويه

کرماني ،۱۳۸۹ ،ص)750

شــاعر مغربي االصل ساکن مدينه که در راه مدينه فوت کرد و پيکرش به مدينه

منتقل شد.

سيد ميرزا حسن سبزواري (م1332ق)

عالمي فاضل و زاهد که در ســفر حج توسط دزدان بين مکه و مدينه (البالدي،

ص)22

عبد الرؤوف الحناوي (م1397ق)

اديب و نويســنده ســوري که تا آخر عمر ،در دانشکده اصولالدين و دانشکده

علوم پرواز رياض به تدريس اشــتغال داشت( .يوســف ،۱۴۱۸ ،ص )290وي در
بيمارســتاني در لندن از دنيا رفت و بنا بر وصيتش به مدينه منتقل شــد.(يوسف،

 ،۱۴۲۲ج ،1ص)289

عيسي عبده ابراهيم (م1980م)

او که مورد توجه حســن البنا (م1949م) ـ مؤسس اخوان المسلمين مصر ـ بود،
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 ،۱۴۰۳ص )108کشــته شــد و پيکرش به مدينه منتقل گرديد.(امين ،۱۴۰۳ ،ج،5

پژوهشنامه حج و زيارت شماره دهم

عبد الجليل براده (م1326ق)

177

جوانيآش را در اين حزب سپري کرد .وي از چهرههاي مؤثر در گسترش بانکداري

اسالمي ،و شناخته شــده در اين حوزه است .او در رياض ،حدود  820کيلومتري
غرب مدينه ،درگذشت و به مدينه منتقل شد.

شکري عمر (م1405ق)

اديب و استاد مشهور سوري که در سالهاي آخر عمرش ،استاد دورههاي عالي
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در دانشــگاه مدينه بود .وي در سوئيس درگذشت و جنازهاش به مدينه منتقل شد.

(يوسف ،۱۴۲۲ ،ج ،1ص)229-228
سيدشرف الموسوي (م1409ق)

خطيب توانمند و واعظ شــهير کشورهاي حاشــيه خليجفارس که در روستاي

القاره ،از توابع احساء (حدود  1150کيلومتري غرب مدينه) ،از دنيا رفت و پيکرش
به مدينه منتقل شد.(امين ،۱۴۰۸ ،ج ،6ص)179

عايشه بنت طاهر سنبل (م1415ق)

او که از پدرش شيخ محمد طاهر سنبل روايت ميکرد ،در جده وفات يافت و بنا

بر وصيتش به مدينه منتقل و در مسجدالنبي برايش نماز ميت اقامه شد.
عبدالفتاح ابو غده (م1417ق)

محــدث و عالم حنفي که فقه حنفي ،اصول فقه و فقه مقارن را در دانشــکده

الهيات دانشــگاه دمشق تدريس ميکرد .در ســال  1385قمري به دانشگاه ملک
ســعود رياض رفت و حديث و علوم حديث تدريس کرد .وي در ســال 1417

قمري در بيمارستان رياض درگذشت .پيکر او بنا بر وصيتش و با دستور وليعهد
ســعودي ،با هواپيماي اختصاصي به مدينه منتقل شــد.(مرعشلي ،۱۴۲۷ ،ج،2

ص)1947-1945

حسن بن يحيي بن محمد حميدالدين (م1424ق)

عالمي زاهد و اهل ورع که دروس ديني را از عالمان صنعا فرا گرفت و خيرات

زيادي از خود بر جاي گذاشــت .او در جده وفات يافت و به مدينه منتقل شــد.

(سراجي ،بيتا ،ص)201
جمعبندي

تعداد زياد جنازههاي انتقاليافته به مدينه در قرنهاي اول و دوم ،نشــاندهنده
مقبوليت اين مســئله نزد صحابه و تابعين است .مجموع ًا دوسوم افرادي که جنازه
بيشــترين نفرات را دارا هســتند .تعداد دوبرابري جنازههاي اهل سنت نسبت به
شيعيان ،نشاندهنده مقبوليت اين کار نزد آنان است .بررسي جايگاه اجتماعي افراد

منتقل شــده به مدينه ،حاکي از رواج گســترده اين موضوع در بين خواص جامعه

اسالمي اســت؛ بهگونهاي که بيش از شصت درصد اينان کساني هستند که با فقه
و حديث آشــنا بوده و در اين عرصه داراي جايگاه هســتند .در شرايطي که جنازه
از طبقه فقها هستند.
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اقشار مختلف اهل سنت را به مدينه آوردهاند ،اما شيعيان منتقل شده به مدينه ،همه
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آنها به مدينه منتقل شده است ،از اهل سنت هستند که در ميان آنها شافعي مذهبان

بيشتر اين افراد در حال عزيمت به مکه يا مدينه يا در منزلشان وفات يافتهاند179 .

تنوع مبادي انتقال جنازه و خصوص ًا انتقال از هند و اروپا نشــان ميدهد دفن در

بقيع تا چه اندازه براي مســلمانان ،بهخصوص اهل سنت ،داراي اهميت بوده و

به خاطر فضيلت و جايگاه بقيع ،مشــقت و زحمــت جابجايي جنازه را به جان
ميخريدند و آنها را بــه مدينه منتقل ميکردند .اين انتقال جنازه ،که از مهمترين

ســرزمينهاي اســامي صورت پذيرفته ،بهنوعي از مقبوليت اين مسئله در آن
کشــورها حکايت ميکند .وصيت به انتقال جنازه و عمل بر طبق آن نيز ،شاهدي

ديگر بر مقبوليت اين کار است.
ل بيت :دفن شدهاند که
از ســوي ديگر بيست درصد از اين افراد کنار بقعه اه 

نيمي از آنها از اهل ســنت هستند و اين نشان ميدهد که مقبره اهلبيت :مورد
توجه عموم مســلمانان بوده اســت .مردم حرمين قدردان کساني بودهاند که براي

ايشان آذوقه و کمک مالي ارسال ميکردند .بهگونهاي که جنازه اين افراد ،با استقبال

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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اهالي وارد شهر ميشد و بعد از تشييع و اقامه نماز ،آنها را در بقيع دفن ميکردند.

در مجموع ،معرفي پنجاه نفر که جنازه آنها به مدينه منتقل شــده اســت ،نشان

ميدهــد انتقال جنازه به مدينه بين صحابه ،تابعين ،فقها و اهالي مدينه امري طبيعي
و راجح بوده و اهل سنت ،رغبت فراواني به اين موضوع داشتهاند .کما اينکه اهالي

مدينه نيز از انتقال اجساد اهل سنت به مدينه ،بيشترين استقبال را کردهاند.

جدول اسامي و مشخصات افرادي که پيکر آنها براي دفن به مدينه منتقل شده است
رديف
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از حج
بنا بر وصيت
بيمارستان

در منزل
بنا بر وصيت
بيمارستان

؟؟

در
روضه

بنا بر وصيت
 /تشييع
شده
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سني

؟؟

استاد
دانشگاه

نماز
ميت

محل
دفن

توضيحات
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صحيح البخاري ،قاهره ،دار البيان العربي.
منابع

األعيــان و أنباء أبناء الزمان ،محقق احســان

  .1آزاد کشميري ،محمدعلي بن محمدصادق

عباس ،بيروت ،دار الفکر.

(شرح حال علماي شيعه قرنهاي يازدهم و

تاريخ مدينة السالم ،محقق بشار عواد معروف،

( .)۱۳۸۷نجوم الســماء في تراجم العلماء

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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 .9ابن خلکان ،احمد بن محمد (بيتا) .وفيات

 .10ابن دبيثي ،محمد بن ســعيد ( .)۱۴۲۷ذيل

دوازدهم و سيزدهم هجري قمري) ،مصحح بيروت ،دار الغرب اإلسالمي.

هاشــم محدث ،تهــران ،ســازمان تبليغات

 .11ابن رجــب ،عبد الرحمن بن احمد (بيتا).

 .2آقا بزرگ تهراني ،محمد محسن (.)۱۴۳۰

دار المعرفة.

التراث العربي.

الکبري ،محقق محمد عبد القادر عطا ،بيروت،

اسالمي ،شركت چاپ و نشر بينالملل.

طبقات أعالم الشــيعة ،بيــروت ،دار إحياء

طبقات الحنابلة ،محمــد ابن ابييعلي ،بيروت،
 .12ابن سعد ،محمد بن سعد ( .)۱۴۱۰الطبقات

 .3آقشهري ،محمد بن احمد بن امين ( .)۲۰۱۰دار الکتب العلمية.
الروضة الفردوسية و الحضرة القدسية ،محقق

 .13ابن شــبه نميــري ،عمــر ( .)۱۴۱۰تاريخ

اإلسالمي.

(ج۱ـ ،)4قم ،دار الفکر.

قاسم السامرائي ،لندن ،مؤسسة الفرقان للتراث

المدينة المنورة ،مصحح فهيم محمد شــلتوت،

 .4ابن اثير ،علي بن محمد (۱۴۰۹الف) .أسد

 .14ابن طولون ،محمد بن علي (بيتا) .القالئد

 .5ابن حبان ،ابي حاتم محمد ( .)۱۴۱۱السيرة

احمد دهمان ،دمشق ،مکتب الدراسات اإلسالمية.

بيروت ،مؤسسة الکتب الثقافية.

االستيعاب في معرفة األصحاب ،بيروت ،دار

الغابة في معرفة الصحابة ،بيروت ،دار الفکر.

النبوية و اخبار الخلفــاء ،مصحح عزيز بک،

الجوهرية في تاريخ الصالحية ،مصحح محمد
ن عبداهلل (.)۱۴۱۲
فب 
ن عبد البر ،يوســ 
 .15اب 

 .6ابن حجر عسقالني ،احمد بن علي ( .)۱۴۱۴الجيل.
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،بيروت،

 .16ابن عساکر ،علي بن حسن ( .)۱۴۱۵تاريخ

 .7ـــــــــــــ (۱۴۲۵الــف) .تهذيــب

 .17ابــن عمــاد ،عبد الحي بن احمــد (بيتا).

 .8ـــــــــــــ (بيتا) .فتح الباري شــرح

دار ابن کثير.

دار الجيل.

التهذيب ،بيروت ،دار صادر.

مدينة دمشق ،بيروت ،دار الفکر.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بيروت،

 .18ابــن عنبة ،احمد بن علــي ( .)۱۴۱۷عمدة

المنهاج.

أنصاريان للطباعة و النشر.

الصحابة ،محققين مسعد عبد الحميد سعدني

الطالب في أنساب آل ابي طالب ،قم ،مؤسسة

 .27ابونعيم ،احمد بن عبداهلل ( .)۱۴۲۲معرفة

ن اسماعيل شافعي ،بيروت ،دار
 .19ابــن فرحون ،عبداهلل بــن محمد ( .)۱۴۲۷و محمدحس 
تاريخ المدينة المنورة المسمي نصيحة المشاور

الکتب العلميه ،منشورات محمد علي بيضون.

 .2083.ابن فضــل اهلل عمري ،احمد بن يحيي

سنن أبي داود ،محققين شعيب االرنؤوط و

األمصار ،مصححين مسلم مصطفي و رؤوف

 .29اســتان ماردين ( .)۲۰۲۰در ويکيپديا،

و تعزية المجاور ،قاهره ،مکتبة الثقافة الدينية.

( .)۱۴۲۴مســالك األبصــار في ممالك

قره بللي ،بيروت ،دار الرسالة العالمية.

دانشنامه آزاد.

 .21ابن قانع بغدادي ،عبدالباقي ( .)۱۴۲۴معجم

 .30البريهي ،عبد الوهــاب بن عبد الرحمن

دار الفکر.

الحبشي عبداهلل ،صنعا ،مکتبة اإلرشاد.

الصحابة ،محقق خليل ابراهيم قوتالي ،بيروت( ،بيتا) .طبقات صلحاء اليمن ،محقق محمد

و النهاية ،بيروت ،دار الفکر.

قبائل الحجاز ،مکة المکرمة ،دار مکة للنشــر

 .23ابــن نجيم ،زين الدين (بيتا) .البحر الرائق و التوزيع.
شرح كنز الدقائق ،بيروت ،دار المعرفة.

 .32البــادي ،عاتق بن غيث ( .)۱۴۰۱معجم

المنتظم في تاريخ األمم و الملوک ،بيروت ،دار

التوزيع.

 .24ابنجوزي ،عبد الرحمن بن علي ( .)۱۴۱۲معالم الحجاز ،مکه مکرمه ،دار مکة للنشر و
الکتب العلمية.

 .33الشــدقمي الحسيني ،زين الدين بن علي

ن محمد ( .)۱۴۲۳زهرة المقول في نسب ثاني فرعي
نب 
ن عليمي ،عبــد الرحم 
 .25ابواليمــ 
(بيتــا) .الد ّر المنضد في ذکر أصحاب اإلمام

الرســول ،محقق ســيد مهدي رجائي ،قم،

سليمان عثيمين ،عربستان ،مکتبة التوبة.

مرعشي نجفي=.

أحمد رضي اهلل عنه ،محقــق عبدالرحمن بن کتابخانه عمومي حضــرت آيت اهلل العظمي

 .26ابومخرمه ،طيب بن عبداهلل ( .)۱۴۲۸قالدة

 .34الشربيني ،محمد بن احمد ( .)۱۴۱۵مغني

النحر في وفيات أعيان الدهر ،محققين بوجمعه المحتاج إلــي معرفة معاني ألفاظ المنهاج،

عبد القادر مکري و خالــد زواري ،بيروت ،دار بيروت ،دار الکتب العلمية.
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 .22ابن کثير ،اسماعيل بن عمر ( .)۱۴۰۷البداية

 .31البــادي ،عاتق بن غيث ( .)۱۴۰۳معجم

پژوهشنامه حج و زيارت

عماد عبد السالم ،ابوظبي ،المجمع الثقافي.

 .28ابيداود ،ســليمان بن االشعث (.)۱۴۳۰

185

 .35العثيميــن ،محمد بن صالــح ( .)۱۴۳۹الي مصر و الحجاز ،محقق عبدالرحمن عبداهلل
دروس و فتاوي من الحرمين الشــريفين ،الشيخ ،قاهره ،الهيئة المصرية العامة للکتاب.

قصيم ،مؤسســة الشــيخ محمد بــن صالح  .45بکري صديقي ،عبد الستار بن عبد الوهاب
العثيمين الخيرية.

( .)۱۴۲۹فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء

 .36ـــــــــــــ ( .)۱۴۳۹التعليــق علي أوائــل القرن الثالث عشــر و التوالي ،محقق

صحيح البخاري ،قصيم ،مؤسسة الشيخ محمد عبدالملک دهيش ،مکة المکرمة.
گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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بن صالح العثيمين الخيرية.

 .46بکري ،عبــداهلل بن عبد العزيــز (.)۱۴۰۳

 .37الهاجري ،يوســف ( .)۱۴۱۱البقيع قصة معجم ما استعجم من أسماء البالد و المواضع

تدمير آل ســعود ،بيروت ،مؤسســة البقيع (ج۱ـ ،)4بيروت ،عالم الکتب.
الحياء التراث.

 .47تبريــزي ،علي بن موســي ( .)۱۴۱۴مرآة

 .38امين ،ســيد حسن ( .)۱۴۰۸مستدركات الكتب ،محققين محمد علي حائري و صدرايي
أعيــان الشــيعه ،بيــروت ،دار التعــارف خويي ،قــم ،کتابخانه عمومي حضرت آيت اهلل

للمطبوعات.

العظمي مرعشي نجفي=.

 .39امين ،سيد محسن ( .)۱۴۰۳أعيان الشيعه .48 ،حاتم عمر طه و محمد انور البکري (.)۱۴۲۴

محقق سيد حسن امين ،بيروت ،دار التعارف بقيع الغرقد ،مدينه منوره ،مکتبة الحلبي.
للمطبوعات.

 .49حازمي ،محمد بن موسي (بيتا) .األماکن أو

 .40اميني ،عبد الحسين ( .)۱۴۱۶الغدير في ما اتفق لفظه و افترق مسماه من األمکن ة.

الكتاب و الســنة و األدب ،قم ،مرکز الغدير  .50حضــراوي ،احمد بن محمد ( .)۱۹۹۶نزهة

للدراسات اإلسالمية.

الفکر فيما مضي من الحوادث و العبر في تراجم

في دراسة شاملة ،تهران ،مشعر.

منه ،محقق محمد مصري ،دمشــق ،جمهورية

حج ،تهران ،نشر علم.

 .51حمــوي ،ياقوت بن عبداهلل ( .)۱۹۹۵معجم

 .41اميني ،محمد امين ( .)۱۴۲۸بقيع الغرقد رجال القرن الثاني عشــر و الثالث عشر قطعة
 .42بانو علويه کرماني ( .)۱۳۸۹روزنامه سفر العربية السورية ،منشورات وزارة الثقافة.
 .43بخــاري ،محمد بن اســماعيل (بيتا) .البلدان ،بيروت ،دار صادر.

صحيح بخاري ،بيروت ،شرکة دار األرقم بن  .52 خزرجي ،علي بن حســن ( .)۱۴۳۰العقد
أبي األرقم.

الفاخر الحســن في طبقات أکابر أهل اليمن،

 .44برتون ،ريچارد ف (بيتا) .رحلة بيرتون مصححيــن عبداهلل بن قايد عبــادي ،مبارك بن

محمد دوســري ،علي عبداهلل صالح الوصابي ،و تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و

جميل احمد سعداألشــول ،صنعا ،مکتبة الجيل المستعربين و المستشرقين ،بيروت ،دار العلم
الجديد.

للماليين.

 .53خطيــب بغدادي ،احمد بــن علي ( .61 .)۱۴۱۷ســبکي ،عبد الوهاب بــن علي (بيتا).

تاريخ بغداد ،أو ،مدينة الســام ،محقق مصطفي طبقــات الشــافعية الکبــري ،محققيــن
عبدالقــادر عطا ،بيــروت ،دار الکتــب العلميه ،محمودمحمد طناحي و عبد الفتاح محمدحلو،

منشورات محمد علي بيضون.

قاهره ،دار احياء الکتب العربيه.

 .54خياري ،احمد ياسين ( .)۱۴۱۹تاريخ معالم  .62ســخاوي ،علي بن احمد (بيتا) .تحفة
المدينة المنورة قديمــا و حديثا ،رياض ،دارة األحباب و بغيــة الطالب ،قاهــره ،مکتبة

 .55د.عيســي عبدة إبراهيــم( ،بيتا) .مجموعة  .63سخاوي ،محمد بن عبد الرحمن (بيتا).
الرقابة لإلستشارات الشرعية والمالية ،بازيابي الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،بيروت ،دار

 29فروردين  ،2019از د.عيســي عبدة إبراهي م مکتبة الحياة.

السرية ،بيروت ،الدار العربية للموسوعات.

بحوث و دراسات المدينة المنورة.

النبالء ،قاهره ،دارالحديث.

البحوث في تاريخ مدينــة حوث ،المکتبة

 .56دولتشــين ،عبــد العزيــز ( .)۱۴۲۸الرحلة تاريخ المدينة الشــريفة ،مدينه منوره ،مرکز

 .57ذهبي ،محمد بن احمد ( .)۱۴۲۷سير أعالم  .65سراجي ،قاســم بن حسن (بيتا) .روائع

 .58ذهبــي ،محمد بن احمــد ( .)۱۴۱۳تاريخ الشاملة.

االســام و وفيات المشاهير و األعالم ،محقق  .66سليمان ( .)۱۳۹۵دولتها و سلسلههاي

عمر عبد الســام تدمري ،بيــروت ،دار الکتاب حاکــم بر قلمرو اســام ،مترجــم صادق

العربي.

سجادي ،تهران ،رايزن کتاب.

 .59زامباور ( .)۱۴۰۰معجم االنساب و االسرات  .67سمرقندي ،عبد الرحمن ( .)۱۳۹۵ارکان

الحاکمة في التاريخ االســامي ،محققين زکي الحج و مسافة الطريق ،قم ،نشر مؤرخ.

محمد حسن بک و حسن احمد محمود ،بيروت .68 ،ســمرقندي ،محمد بن حسين (.)۱۴۱۸
دار الرائد العربي.

تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلي عبداهلل

 .60زرکلي ،خير الدين ( .)۱۹۸۹األعالم :قاموس و أبي طالب ،محقق انس کتبي حسني ،مدينه
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 .64ـــــــــــ ( .)۲۰۰۹التحفة اللطيفة في

پژوهشنامه حج و زيارت

الملک عبدالعزيز.

الکليات األزهرية.

187

منوره ،دار المجتبي.

 .69ســمهودي ،نورالديــن علي بــن عبداهلل

( .)۲۰۰۱وفاء الوفــا باخبار دار المصطفي،

محقق هلموت ريتر ،بيروت ،دار النشــر فرانز

شتاينر.

 .78صنعاني ،يوسف بن يحيي ( .)۱۹۹۹نسمة

محقق قاسم السامرائي ،لندن ،مؤسسة الفرقان الســحر بذکر َمن تشيع و شعر ،محقق کامل
للتراث اإلسالمي.

گونهشناسي انتقال جنازه به مدينه در طول تاريخ اسالم
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سلمان جبوري ،بيروت ،دار المورخ العربي.

 .70سنوسي ،محمد ( .)۱۴۰۱الرحلة الحجازية،

 .79ضامن بن شــدقم ( .)۱۳۷۸تحفة األزهار

 .71شــراب ،محمد محمد حســن (.)۱۴۱۱

عليهم صلوات الملک الغفار ،تهران ،کتابخانه

مصحح علي الشنوفي ،الشرکة التونسية للتوزيع .و زالل األنهار في نسب ابناء األئمة األطهار
المعالم األثيرة في السنة و السيرة ،بيروت ،دار

تخصصي تاريخ اسالم و ايران.

 .72شــماع ،عمــر بن احمد (بيتــا) .القبس

الوري بأعالم الهــدي (ط  -الحديثة) ،قم،

اسماعيل مروه و خلدون حسن مروه ،بيروت،

 .81عامري حرضي ،يحيي بن ابيبکر (.)۱۴۰۵

الشامية.

 .80طبرســي ،فضل بن حسن ( .)۱۳۷۶إعالم

الحاوي لغرر ضوء السخاوي ،محققين حسن مؤسسة آل البيت :إلحياء التراث.

دار صادر.

غربال الزمان في وفيــات األعيان ،مصحح

 .73شــمس بخارائي ( .)۱۳۷۷تاريخ بخارا ،محمد ناجي عمر ،دمشق ،دار الخير.
خوقند و کاشغر ،تهران ،مرکز پژوهشي ميراث

مکتوب.

 .82عــوض الجزيري ،عبد الرحمن بن محمد

( .)۱۴۲۴الفقه علي المذاهب األربعة ،بيروت،

 .74صادق پاشــا ( .)۱۹۹۹کوکب الحج في دار الکتب العلمية.

سفر المحمل بحرا وسيره برا ،مصحح محمد

 .83غيتابي ،محمود بن احمد ( .)۱۴۲۰البناية

 .75صالح الســامة ،منصور ( .)۱۴۳۸االصابة

 .84فاســي ،محمد بن احمــد ( .)۱۴۱۹العقد

همام فکري ،بيروت ،بدر للنشر و التوزيع.

شرح الهداية ،بيروت ،دار الکتب العلمية.

ن الصحابة ،مدينه منوره،
ن بالبقي ع م 
ن دف 
فيم 

الثمين في تاريــخ البلد األمين ،محقق احمد

 .76صفدي ،خليل بن ايبــک ( .)۱۴۳۰أعيان

 .85قفطــي ،علي بن يوســف ( .)۱۴۲۴إنباه

العلميه ،منشورات محمد علي بيضون.

ابراهيم ،بيروت ،المکتبة العصرية.

دار االمام مسلم للنشر و التوزيع.

العصر و أعوان النصر ،بيــروت ،دار الکتب

 .77ـــــــــــــ ( .)۱۴۰۱الوافي بالوفيات،

عطا ،بيروت ،دار الکتب العلمية.

الرواة علي أنباه النحاة ،محقق محمد ابوالفضل

 .86مامقاني ،محمد رضا ( .)۱۴۳۱تنقيح المقال

في علم الرجال ،محقق محي الدين مامقاني ،قم،

ائمــه بقيع و آثار ديگــر در مدينه منوره،

 .87محلي ،حميــد بن احمد ( .)۱۴۲۳الحدائق

 .96نوايي ،علي اکبر ( .)۱۳۹۴آرميدگان در

مرتضي بن زيد محطوري ،صنعا ،مکتبة بدر.

 .97واثقي ،حســين ( .)۱۴۳۹اعالم المدينة

مؤسسة آل البيت :الحياء التراث.

الورديــة في مناقب األئمــة الزيدية ،مصحح

تهران ،مشعر.

قبرستان بقيع ،تهران ،نشر مشعر.

 .88مرعشلي ،يوسف عبدالرحمن ( .)۱۴۲۷نثر

المنورة من بني شدقم و غيره ،قم ،مؤلف.

بيروت ،دار المعرفة.

اليعقوبي ،بيروت ،دار صادر.

الجواهر و الدرر في علماء القرن الرابع عشر،

 .98يعقوبي ،احمد بن اسحاق (بيتا) .تاريخ

قاهره ،دار المعارف.

 .100ـــــــــــــ ( .)۱۴۱۸تكملة معجم

قريش ،مصحح لوي ،پرووانســال ،اواريســت،
 .90مفيد ،محمد بن محمد ( .)۱۳۷۲اإلرشــاد

في معرفة حجــج اهلل علي العباد ،قم ،المؤتمر
 .91مقريزي ،احمد بــن علي ( .)۱۴۲۷المقفي
الكبير ،محقق محمد يعالوي ،بيروت ،دار الغرب

اإلسالمي.

 .92منشي ،محمد يوسف ( .)۱۳۸۰تذکره مقيم

خاني ،مصحح فرشــته صرافان ،تهران ،ميراث
مکتوب.

 .93ناشناخته ( .)۱۴۱۸تذكره بغراخاني (تذكره

مشايخ اويسيه) ،محقق محمد منير عالم ،اسالم
آباد ،مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان.

 .94ناشــناس (بيتا) .الروضة المستطابة فيمن
دفــن بالبقيع من الصحابة ،محقــق عادل عبد
المنعم ابوالعباس ،مدينه منوره ،مکتبة الثقافة.

 .95نجمــي ،محمدصادق ( .)۱۳۸۶تاريخ حرم

حزم.
المؤلفين ،بيروت ،دار ابن 
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العالمي أللفية الشيخ المفيد.

األعالم للزركلي ،بيروت ،دار ابن حزم.

پژوهشنامه حج و زيارت

 .89مصعب بن عبداهلل ( .)۱۹۹۹كتاب نســب

 .99يوســف ،محمــد خيــر ( .)۱۴۲۲تتمة
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