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چکيده
اهل سنت همواره قبري خارج از بقيع را ب ه عنوان مدفن فاطمه بنت اسد 3معرفي کردهاند.
درحاليکه شيعيان هميشه او را در قبه اهلبيت :زيارت کردهاند و اين يعني دو مکان ،يکي
خارج از بقيع و ديگري ابتداي بقيع ب ه عنوان مدفن او شــناختهشده است .گزارههاي تاريخي
از قرن سوم نشان ميدهد ،قبر ايشان در ابتداي بقيع امروزي است .اما از نيمه دوم قرن ششم
ش شده است .بررسي
براي اولين بار قبهاي در انتهاي بقيع ب ه عنوان مزار بنت اسد رؤيت و گزار 
و جمعبندي گزارههاي تاريخي نشان ميدهد پيامبر اعظم 9هم ه کساني را که در عهد ايشان
وفــات يافتهاند ،جايي در ابتداي بقيع امروزي دفن کردهاند و با توجه به عالقه وافر پيامبر9
به فاطمه بنت اســد ،نميتوان پذيرفت او از اين قاعده مســتثنا شده باشد .اگر اين موارد را به
گزارشهاي مبتني بر دفن امام حســن 7و عباس بن عبدالمطلب در کنار ايشــان بيفزاييم،
نتيجه اين خواهد بود که قبر او در بقعه اهل بيت :اســت .اين نوشــتار درصدد اســت با
پژوهشي روشمند و با استفاده از منابع اصيل ،مدفن اين بانو را مشخص کند.
کليد واژهها :فاطمه بنت اسد ،مزار فاطمه بنت اسد ،بقيع ،سفرنامههاي حج
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مقدمه

فاطمه بنت اسد ( 4ق) از معدود چهرههاي سرشناس صدر اسالم است که پس

از قرنها هنوز مزارش معروف و شناختهشده است .در طي قرون متمادي قبهاي در

انتهاي بقيع بهعنوان مزار اين بانو معرفي شده ،و مورد تکريم مسلمانان بوده است.
اما شيعيان همواره قبر او را در بقعه اهلبيت :ميدانستند .از سوي ديگر در طول

تاريخ اسالم ،اهل سنت اين قبر را متعلق به صديقه طاهره 3دانسته و ايشان را در

اين مکان زيارت کردهاند.

گفتني است هرچند گزارش سفرنامهنويسان از قرن ششم تا چهاردهم قبهاي در
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انتهاي بقيع را منتسب به ايشــان ميدانند ،اما گزارههاي تاريخي مطلب ديگري را

بيان ميدارد.

پيشينه تحقيق

هرچنــد تاکنون پژوهش مســتقلي درباره محل دفن فاطمه بنت اســد صورت

نپذيرفته ،امــا کتابهاي تراجم مانند طبقات الکبري ،معرفة الصحابة ،اســتيعاب،

اسدالغابة ،االصابة و برخي از کتابهاي تاريخ و سيره مانند المنتظم ،تاريخ الهدي،
امتاع االسماع ،تاريخ مناقب الطاهرين ،تاريخ االسالم ،سبلالهدي و ...معرفي بسيار
کوتاهي از فاطمه بنت اســد ارائه ،و حداکثر بخشي از جريان رحلت و دفن ايشان

را گزارش کردهاند.

در کتابهايي مانند اخبار المدينه ابن زبالة ،تاريخ المدينة المنوره ابن َش َّبه ،علل

الشرايع ،مقاتل الطالبيين و وفاء الوفاء ،مدفن فاطمه بنت اسد در بقيع ذکر شده است

و برخي از آنها راجع به محل دفن وي توضيح مختصري آورده و جايي در ابتداي

بقيع امروزي را بهعنوان مدفن او نامبردهاند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

ســفرنامههاي حج نيز همگي از قبهاي در انتهاي بقيع بهعنوان مزار او ياد کردهاند.

بنابراين ،گزارههاي تاريخي و گزارش ســفرنامههاي حج در مورد محل دفن ايشان
در تعارض هستند.

کتابهايي مانند علي بين امه و ابيه ،فاطمة بنت اسد حجر النبوة و االمامة ،فاطمة

بنت اســد والدة االمام اميرالمؤمنين 7درباره شخصيت بنت اسد نگاشته شده ،اما
براي حل اين تعارض اقدامي صورت ندادهاند.

تأليفــات مرتبط با بقيع مانند الروضة الفردوســيه و الحضرة القدســيه ،الروضة

ائمه بقيع ،البقيع قصة تدمير آلســعود ،بقيع الغرقــد و آرميدگان در بقيع يا به اين

تعارض اشاره نکردهاند و يا اينکه گذرا از آن عبور کردهاند.

همانطور که در ادامه نيز ذکر خواهد شــد ،شخصيتهايي مانند سخاوي (902
ق) ســمهودي ( 911ق) ابــن حجر هيتمي ( 974ق) عباســي ( 1035ق) و ...در
صحت انتســاب قبه انتهاي بقيع به فاطمه بنت اسد ترديد کردهاند ،اما درصدد حل
تعارض بين گزارههاي تاريخي و گزارش ســفرنامههاي حج نبودهاند .اين نوشتار
در نظر دارد با تتبع در منابع مختلف تاريخي ،جغرافيايي ،ســيره ،انســاب ،تراجم
و ســفرنامههاي حج ،بهاندازه بضاعت خود و بهصورت روشمند به روشن شدن
حقيقت کمک کند.
فاطمه بنت اسد

وي دختر اســد بن هاشم بن عبدمناف اســت که نسل اسد بن هاشم با ذريه او
استمرار يافت(مصعب بن عبداهلل ،۱۹۹۹ ،ص .)91فاطمه همسر حضرت ابوطالب
(عموي پيامبر )9و مادر طالب ،عقيل ،جعفر ،اميرالمؤمنين 7و ام هاني است(ابن
ســعد ،۱۴۱۰ ،ج ،8ص .)178در ايامي که بــه اميرالمؤمنين 7حامله بود ،در حال
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طواف خانه خدا درد زايمان به ســراغ او آمد .در اين حال خانه خدا شــکافته شد
و او فرزنــدش را در بيتاهلل به دنيا آورد(مســعودي ،۱۳۸۴ ،ص .)133وي اولين
ن عبدالبر ،۱۴۱۲ ،ج ،4ص)1891
بانوي هاشمي اســت که فرزندش خليفه شد(اب 
و اولين بانويي اســت که پياده و با پايبرهنه از مکه به مدينه هجرت کرد (کليني،
 ،۱۴۲۹ج ،2ص )474و در زمره صحابه پيامبر 9شــمردهشــده است(ابن حبان،
 ،۱۴۰۸ص.)209
تا وقتي فاطمه بنت اســد در قيد حيات بود ،پيامبر اعظم 9به منزل او ميرفتند
(ابن ســعد ،۱۴۱۰ ،ج ،8ص .)178روزي پيامبر خــدا 9ضمن صحبت راجع به
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قيامت فرمودند همه در آن روز عريان محشور ميشوند که فاطمه بنت اسد گفت:
«واي از آن حال نکبتبار!» در اين هنگام حضرت 9دعا کردند که او پوشيده وارد
محشر شود .زماني ديگر وقتي از عذاب قبر سخن به ميان آمد ،او از اين مسئله اظهار
اندوه و ناراحتي کرد و پيامبر 9دعا کردند خداوند عذاب قبر را از او دور گرداند
(کليني ،۱۴۲۹ ،ج ،2ص.)474
وقتي در ســال چهارم هجري قمري اميرالمؤمنين 7با چشماني اشکبار خبر
وفات مادرشــان را به پيامبر 9دادند ،حضرت گريستند و فرمودند« :او براي من
مادر بود» .آنگاه عمامه و پيراهن خود را به ايشــان دادند و فرمودند مادرت را با
اينها کفن کن .پس از تغســيل و تکفين ،او را تشييع کردند و به بقيع بردند .آنجا
پيامبر 9با چهل تکبير بر پيکر او نماز گزاردند .عمار گفت« :يا رســولاهلل ،پدر
و مادرم به فداي شــما ،امروز نمازي خوانديد که تاکنون براي هيچکس نخوانده
بوديد؟» فرمودند« :چرا اينگونه نباشــد ،درحاليکــه او و ابوطالب که فرزندان
زيادي داشــتند ،نيکي بسياري به من روا ميداشتند؛ مرا سير ميکردند ،درحاليکه
خودشان گرســنه بودند؛ به من لباس ميپوشــاندند ،درحاليکه خودشان لباسي

نداشــتند و . ...ديدم که در سمت راســتم چهل صف از مالئکه ايستادهاند .براي
هر صفي يــک تکبير گفتم» .آنگاه بهاتفاق اميرالمؤمنين 7داخل قبر شــدند و
لحظاتي داخل قبر او خوابيدند (شــيخ صدوق ،۱۳۷۶ ،ص )314و فرمودند« :بعد
از ابوطالب هيچ کسي براي من نيکوکارتر از او نبود»(ابوالفرج اصفهاني،۱۴۱۹ ،
ص .)28اين کار را کردم تا خداوند عذاب قبر را از او دور گرداند» (ابن عبدالبر،
 ،۱۴۱۲ج ،4ص .)1891پس از آنکه بــراي او تلقين خواندند ،فرمودند« :به خدا
چــراغ از نور کنار پاي اوســت و دو ملک در قبر او هســتند و تا قيامت برايش
استغفار ميکنند»(شيخ صدوق ،۱۳۷۶ ،ص.)315
مدفن فاطمه بنت اسد

ابن َشــ َّبه ( 262ق) ميگويد :بعد از دفن عثمان بــن مظعون ( 2ق)

پيامبر9

ســنگي بر مزار او گذاشــتند و فرمودند« :هرکســي از خاندانم را که فوت کرد،
نزديک او دفن خواهم کرد»(ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص .)102گزارشهاي
تاريخي نيز حکايت از آن دارد که پيامبر 9رقيه ( 2ق)(ابن ســعد ،۱۴۱۰ ،ج،8
ص29و )30و ابراهيم ( 10ق)(همان ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص108ـ )115را که در زمان
حيات ايشــان وفات يافتند ،نزديک عثمان بن مظعون دفن نمودهاند .اکنون سؤال
اينجاست که ايشان در سال چهار هجري فاطمه بنت اسد را کجا دفن کردند؟ آيا
نشــانهاي وجود دارد که بتوان با آن مدفن او را شناسايي کرد؟ منابع مختلف ،دو
جاي متفاوت را بهعنوان مدفن ايشــان معرفي ميکنند :دستهاي مکاني در ابتداي
بقيع ،و گروهي ديگر جايي در شمال شرق قبر عثمان در انتها و بيرون از بقيع را
محل دفن ايشان ميدانند.
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 .1انتهاي بقيع

از نيمه دوم قرن ششــم برخي منابع ،ازجمله ســفرنامههاي حج ،مزار ايشان را

نزديک قبه خليفه سوم گزارش کرده و به توصيف آن پرداختهاند:

برخي از ايشــان گفتهاند مزار فاطمه بنت اســد نزديک عثمان است(ابن جبير،

 ،۲۰۰۸ص155؛ابن مازه ،۱۳۹۲ ،ص208؛شريشي ،بيتا ،ج ،2ص)277؛

گروهــي ديگر نيز گفتهاند قبر او در شــمال قبه عثمــان در جايي به نام ُحمام

اســت(االنصاري الجزيري الحنبلي ،۱۳۸۴ ،ص  643ـ 645؛المرجاني ،بيتا ،ج،2

ص1038؛خوارزمي ،بيتا ،ج ،2ص351؛فيروزآبادي ،۲۰۰۲ ،ج ،2ص512؛مطري،
کاوشى درباره مدفن فاطمه

 ،۱۴۲۶ص) 351

برخي ديگر از منابع و سفرنامهها بدون نام بردن از عثمان ،مزار فاطمه بنت اسد

را انتهاي بقيع يا بهصراحت خارج از آن گزارش ميکنند« :قبر فاطمه بنت اســد ...

که قبهاي بر فراز آن است در آخر بقيع قرار دارد» (ابن نجار ،۲۰۰۶ ،ص)462؛

بنت اسد3

برخي ديگر قبر او را بيرون از ديوار بقيع و کنار قبر ابوســعيد خدري دانستهان د

(مکناســي ،۲۰۰۳ ،ص261؛مهندس ،۱۳۸۹ ،ص« :)524در پشت قبرستان بقيع ...
بقعه کوچک سفيدکاريست  ...از در که وارد ميشوي طرف يمين قبر حضرت فاطمه

 114بنت اسد است» (محمدحسين فراهاني ،سفرنامه مکه ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري ج۵
به کوشش رسول جعفريان؛ تاريخ سفر  ۱۳۰۲ق ،ص)242؛

برخي ديگر نيز با تعابير مختلف به بقعه فاطمه بنت اسد در خارج از بقيع اشاره

کردهاند(شــيرازي ،۱۳۸۹ ،ص479؛عصمتالسلطنه ،۱۳۸۹ ،ص367؛فرهادميرزا

معتمدالدوله ،۱۳۸۹ ،ص197؛ ناشناخته ،۱۳۸۹ ،ص797؛هدايت ،۱۳۸۹ ،ص411؛

«وصف مکه و وصف المدينة الطيبة و وصف بيت المقدس» ،۱۳۹۳ ،ص.)11

بنابراين ابن مازه ( 552ق) در نيمه دوم قرن ششم اولين منبعي است که مزار اين

بانو را انتهاي بقيع معرفي کرده و پس از او ســاير منابع ،قبهاي در انتهاي بقيع را به

عنوان قبر ايشان گزارش کردهاند.

نقد و بررسي اين قول

با توجه به روايتي که بر اساس آن پيامبر 9مدفن عثمان بن مظعون را نشانهگذاري
کردند تا نزديکانشان را مجاور او دفن کنند و نيز با در نظر گرفتن محلي که ايشان
در سالهاي دوم و دهم براي دفن دو تن از فرزندانشان انتخاب کردند و با توجه به
جايگاه و مکانت بنت اسد نزد پيامبر ،9اين احتمال تقويت ميشود که حضرت او
از ســوي ديگر در سال  35هجري با ممانعت از دفن خليفه سوم در بقيع ،او را
در حش کوکب ،جايي بيرون از بقيــع دفن کردن د (ابن اثير ،۱۴۰۹ ،ج ،3ص491؛
ابن شــبه نميــري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص113؛ ابن عســاکر ،۱۴۱۵ ،ج ،39ص526؛ابن
قتيبه ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص65؛ابن کثير ،۱۴۰۷ ،ج ،7ص190؛فيروزآبادي ،۲۰۰۲ ،ج،2
ص511و512؛ مطري ،۱۴۲۶ ،ص ) 120و گفته شده ،عثمان اولين نفري بود که در
آن مکان دفن شد (سيوطي ،۱۴۲۵ ،ص .)193پس قبل از او هيچکس در آن منطقه
دفننشــده بود .بنابراين ،قول به دفن فاطمه بنت اسد در انتها و بيرون بقيع با اين
تعابير در تعارض است و نميتواند صحت داشته باشد.
گفتني اســت مکان منسوب به مزار بنت اسد که در زمان پيامبر 9رحلت کرده،
تا حدود نيمه اول قرن چهارده هجري همچنان خارج از بقيع بوده اســت .بنابراين،
چطور ممکن است در سال چهارم هجري پيامبر 9فاطمه بنت اسد را جايي دفن
کنند که چهارده قرن بعد داخل بقيع شده باشد؟
نظريه تدفين او در انتها و خارج از بقيع در برخي منابع تاريخ مدينه و سفرنامههاي
حج نيز با مخالفتهايي روبهرو شده است؛ کما اينکه برخي از زائران فرهيخته مدينه

نيز عم ً
ال ايشان را در جايي غير بقعه منسوب به او زيارت ميکردند که به آنها اشاره
ميشود.
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را نيز در سال چهارم هجري نزديک فرزندانشان دفن کرده باشند.
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الف) منابع تاريخ مدينه

ســمهودي ( 911ق) مورخ مشهور مدينه ،و عباسي ( 1035ق) ديگر تاريخنگار

مدينه ،هر دو در صحت انتســاب قبه بيرون بقيع به بنت اســد تشــکيک ميکنند.
سمهودي بعد از ذکر اقوال تاريخي و مشاهدات ميداني خود درباره مزار بنت اسد و

با استناد به روايت ابن َش َّبه و با تعبير «و األثبت عندي» ميگويد« :به نظرم بعيد است
که پيامبر 9با ترک مکان نزديک به عثمان بن مظعون ،او را در مکاني بســيار دور

دفن کرده باشند؛ درحاليکه اين مکان اساس ًا در آن زمان خارج از بقيع بوده است»

(ســمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص .)274عباســي نيز مانند او بعد از نقل اقوال مختلف

کاوشى درباره مدفن فاطمه
بنت اسد3

116

درباره محل دفن فاطمه بنت اسد ميگويد« :همه اينها با آنچه امروزه بهعنوان مدفن
او شــناخته ميشود ،مخالفت دارد و بعيد اســت پيامبر او را بيرون بقيع دفن کرده

باشند» (العباسي ،بيتا ،ص .)128محمد کبريت الحسيني ( 1070ق) نيز که درباره
تاريخ مدينه صاحب تأليف است ،با استناد به کالم ابن حجر هيتمي معتقد است قبه

منسوب به بنت اسد هيچ صحت ندارد (حسيني مدني ،۱۴۱۷ ،ص.)205
ب) سفرنامههاي حج

ي (عياشي ،۲۰۰۶ ،ج ،1ص )377و پس
عياشــي ( 1072ق) فقيه و محدث مغرب 

از او ابن طيب فاســي ( 1139ق) امام و مفتي حرمين شريفين و قاضيالقضاة فاس

(الشــرقي الفاسي ،۲۰۱۴ ،ص )488در ســفرنامههاي حجشان با استناد به حديث
پيشگفته ،معتقدند هرکس از خاندان پيامبر 9که در زمان حيات ايشان فوت کرده،
نزديک عثمان بن مظعون دفن شده اســت .رفعت پاشا ( 1306ق) افسر عاليرتبه

ارتش و اميرالحاج مصر نيز با اشــاره به همين حديث ميگويد« :شــکي نيست که
محل دفن او در ابتداي بقيع کنوني بوده و محال اســت او را خارج بقيع دفن کرده

باشند» (صبري پاشا ،ج ،4ص.)970

ج) ساير منابع

سخاوي ( 902ق) محدث و مورخ مدينه در کتابي با موضوع تراجم اعيان مدينه،

ضمن ضعيف دانســتن مزار منسوب به بنت اســد ميگويد« :اقرب آن است که او
نزديک عثمان بن مظعون دفن شــده است»(ســخاوي ،۲۰۰۹ ،ج ،1ص .)127ابن

حجر هيتمي ( 974ق) فقيه ،محدث و مفتي شافعي مکه نيز در يکي از تأليفاتش که
به آداب زيارت نبوي اختصاص دارد ،انتساب قبه انتهاي بقيع را به بنت اسد صحيح

د) برخي زائران فرهيخته

عليرغم آنکه قرنها مکاني در انتهاي بقيع بهعنوان مزار بنت اســد قبه و بارگاه

داشــته ،اما برخي زائران که با مباحث ديني يا تاريخي آشنايي داشتند ،اساس ًا آن را

صحيح ندانسته و مزار او را جايي در ابتداي بقيع کنوني ميدانستند:

ـ صبح زود آمدند که «آقا جمال» مرحوم شده است  ...برخاسته ،رفتم جمعآوري

جنازه او را کرده ،در «بقيع» ،وصل به حرم محترم در طرف قبله جلو قبر «حضرت

فاطمه بنت اسد »3مدفو ن شده(وزير وظايف ،۱۳۸۹ ،ص)580؛
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نميداند(ابن حجر هيتمي ،۱۴۳۴ ،ص.)205

ـ حضرت امام حســن و حضرت امام زينالعابدين و حضرت امام محمدباقر و 117

حضرت امام جعفر صادق :و حضرت ع ّليه عاليمرتبه فاطمه زهرا 3و حضرت
ع ّليه فاطمه بنت اســد ... 3در يک بقعه و بارگاه هستند ولي مدفن هرکدام معلوم
است(قشقايي ،۱۳۸۸ ،ص.)146

جمعبندي نظريه انتهاي بقيع

بنا بر آنچه تاکنون ذکر شــد ،قبه فاطمه بنت اسد در انتها و خارج از بقيع عاري

از صحت و مخدوش اســت .از سوي ديگر ازآنجاکه اين مکان تا حدود يک قرن

پيش ،خارج از بقيع بوده اســت ،اساســ ًا نظريه تدفين ايشان در آن مکان پذيرفتني

نيست و نميتوان پذيرفت پيامبر اعظم 9در سال چهار هجري او را خارج از بقيع
دفن کرده باشند.

 .2ابتداي بقيع

تتبع در منابع مختلفي که در ادامه به آنها اشــاره خواهد شــد ،نشان ميدهد اين

بانو جايي در ابتداي بقيع امروزي مدفون اســت .دســتهاي از منابع ،مسجد فاطمه

(بيتالحزن) ،منطقه روحاء ،خانه عقيل و مقبره ابراهيم را مدفن فاطمه بنت اســد
کاوشى درباره مدفن فاطمه

ميدانند .طرفداران اين نظريه ضمن آنکه نشانههايي براي مدفن ايشان ارائه ميکنند،
از برخي گزارههاي تاريخي نيز براي اثبات نظرشــان بهره ميبرند که بهتفصيل از

آنها سخن خواهيم گفت.

گزارههاي تاريخي مدفن فاطمه بنت اسد

بنت اسد3

با جســتوجو در منابع مختلف به گزارههاي تاريخياي برميخوريم که مدفن

فاطمه بنت اسد را توصيف ميکنند يا آن را نشان ميدهند .اين گزارهها در مجموع،

 118چهار مکان را بهعنوان مدفن اين بانو معرفي ميکنند:
الف) مسجد فاطمه (بيتالحزن)

ابن َشــ َّبه ( 262ق) ميگويد« :وقتي فاطمه بنت اســد وفات کرد ،او را در جاي

مســجدي دفن کردند که امروزه آن را قبر فاطمه مينامند»(ابن شبه نميري،۱۴۱۰ ،

ج ،1ص .)123آنگاه در ضمن بيان محل دفن عباس بن عبدالمطلب ميگويد« :آن

مسجد مقابل مزار او بنا شده است» (همان ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص127؛سمهودي،۲۰۰۱ ،

ج ،3ص .) 292وي در جاي ديگري آورده است« :براي [عباس ابن عبدالمطلب] در

موضع مســجدي که امروز آن را قبر فاطمه ميگويند ،قبري حفر کردند»(ابن شبه

نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص 123و.)124
مســجدي که قبر عباس را مقابل آن ،و بار ديگــر در همان موضع گفتهاند و
زمانــي آن را قبر فاطمه خواندهاند ،همان مســجد فاطمه اســت که بعدها بدان
بيتالحزن و اخيرا ً بيتاالحزان گفتهاند .بنابراين ،برخي بيتالحزن را مدفن فاطمه

بنت اسد 3ميدانستند.

ابن زبالة ( 199ق) ابوالفرج اصفهاني ( 356ق) ابنبابويه ( 381ق) ســمهودي
( 911ق) و عباســي ( 1035ق) گفتهاند پيامبر 9فاطمه بنت اســد را در منطقه
روحــاء و مقابل ُحمام ابيقطيفه دفن کردهاند« :أن رســولاهلل 9دفن فاطمة بنت

أســد  ...بالروحاء مقابل ُح َمام أبي قطيفة»(شيخ صدوق ،بيتا ،ج ،2ص469؛ابن

زبالة ،۲۰۰۳ ،ص208؛ابوالفرج اصفهاني ،۱۴۱۹ ،ص29؛العباسي ،بيتا ،ص128؛
ســمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص .)274اکنون بايد بررسي کرد تا معلوم شود روحاء و
حمام ابيقطيفه چه هستند و در کجا واقع شده بودند؟
موقعيت جغرافيايي روحاء

ابن زبالة ( 199ق) ابن َشــ َّبه ( 262ق) و سمهودي ( 911ق) روحاء را همان

جايي ميدانند که عثمان بن مظعون دفن شــده و اين محل در کنار خانه محمد

ابن زيد است .مستند آنها نيز روايتي از پيامبر 9است که از جنوب شرق خانه

عقيل تا خانه محمد بن زيد در شــرق قبر ابراهيم را روحاء ناميدهاند (ابن زبالة،

 ،۲۰۰۳ص208؛ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص 100و101؛سمهودي،۲۰۰۱ ،

ج ،3ص.)269

ابن نجار ( 642ق) نيز محل دفن فاطمه بنت اســد را روحاء دانســته اما در
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ب) منطقه روحاء
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تطبيق ،آن را جايي در انتهاي بقيع معرفي کرده است(ابن نجار ،۲۰۰۶ ،ص462

و  .)463ابن َشــ َّبه ( 262ق) با ذکر روايت ديگــري از پيامبر اعظم 9از خانه
محمد بن زيد تا انتهاي بقيع آن زمان ،يعني از شــرق قبــر ابراهيم تا منتهياليه

شــرقي بقيع آن زمان را بهعنوان روحاء معرفي کرده اســت(ابن شبه نميري،
 ،۱۴۱۰ج ،1ص.)100

سمهودي ( 911ق) بعد از نقل اين روايات اينگونه نتيجه ميگيرد که هرچند
دو روحــاء بــوده :يکي از جنوب شــرق خانه عقيل (يعني از حــدود مزار امام
حســن )7تا شرق مزار ابراهيم و ديگري از شرق مزار ابراهيم تا انتهاي بقيع آن
کاوشى درباره مدفن فاطمه
بنت اسد3

120

زمان ،اما مراد از روحاء در اين روايات ،همان روحاء اول است و آن ،مکاني است
در وسط بقيع که به اين نام شهرت داشته است(سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص.)270
ابن شدقم (بعد از  1090ق) ضمن بيان محل دفن امام حسن 7نشاني دقيقتري
از روحاء ارائه کرده و گفته اســت« :مدفن ايشان در اول مقابر بنيهاشم در خانه
عقيل و در منطقه روحاء مقابل حمام ابيقطيفه اســت»(ضامن بن شدقم،۱۳۷۸ ،
ج ،1ص.)142
سامرايي نيز با بيان اينکه در زمان پيامبر 9بنيهاشم امواتشان را در منطقه روحاء

دفــن ميکردند ،آن را جايي نزديک قبر ابراهيم ميدانــد که قبر دختران پيامبر9

و فاطمه بنت اسد آنجاســت(خليل ابراهيم السامرائي و ثائر حامد محمد،۱۹۸۴ ،
ص .)79بنابراين به منطقهاي از بقيع که از حدود قبر ابراهيم شــرو ع ميشــده و تا

محل دفن امام حسن 7امتداد داشته است ،روحاء ميگويند.
ُحمام ابيقطيفه

عمرو بن وليد بن عقبه ،شــاعر اموي ،معروف به ابيقطيفــه(مرزباني ،بيتا،

ص )94درخت نخلي در بقيع داشــت که به ُحمام ابيقطيفه مشــهور بود .برخي

منابــع ُحمام را مقابل روحاء معرفي کردهاند(ابن زبالة ،۲۰۰۳ ،ص208؛ابوالفرج
اصفهانــي ،۱۴۱۹ ،ص129؛العباســي ،بيتا ،ص128؛ســمهودي ،۲۰۰۱ ،ج،3

ص274؛ضامن بن شدقم ،۱۳۷۸ ،ج ،1ص142؛محلي ،۱۴۲۳ ،ج ،1ص)32؛ اما
مکان دقيق آن را مشخص نکردهاند.

بنا بر آنچه راجع به روحاء گفته شد ،اين ُحمام نيز بايد ابتداي بقيع کنوني باشد.

ابن نجار ( 643ق) براي اولين بار از نخلي در انتهاي بقيع صحبت کرده که به آن
اولين شــخصي است که ُحمام را نخلي در انتهاي بقيع معرفي کرده و گفته است

مزار فاطمه بنت اسد آنجاســت« :و قبر فاطمة بنت اسد في آخر البقيع عند نخل
بالح َمام» (ابن عســاكر ،بيتا ،ص .)91ساير منابع به تبع ابن نجارُ ،حمام را
يعرف ُ
جايي در انتهاي بقيع و شمال قبه عثمان معرفي کردهاند(مطري ،۱۴۲۶ ،ص120؛

آقشــهري ،۲۰۱۰ ،ج ،1ص263؛المرجاني ،بيتــا ،ج ،2ص1038؛فيروزآبادي،
 ،۲۰۰۲ج ،2ص215؛خوارزمي ،بيتا ،ج ،2ص351؛االنصاري الجزيري الحنبلي،
 ،۱۳۸۴ص 643ـ .)645
اما سمهودي ( 911ق) معتقد اســت نخلهاي شرق و شمال مزار منسوب به
بنت اســد ،همانجايي اســت که در قديم و زمان او به آن «خضاري» ميگفتند؛
يعني قســمتي از حش کوکب که در ســال  35قمري عثمان در آنجا دفن شــد
(الســيوطي ،۱۴۲۵ ،ص127؛بکري ،۱۴۰۳ ،ج ،2ص )450و ُحمام نيز جايي در
شمال مزار ابراهيم و کنار تلي از خاک است و همين تشابه اسمي منشأ اين توهم
شده است(سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص 274و.)275
بنابراين ،با توجه به نظر ســمهودي مبني بر اينکــه منطقه انتها و بيرون بقيع
خضاري نام داشــته ،به نظر ميرسد تشابه اســمي ميان نخلي در انتهاي بقيع و
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حمام ميگويند(ابن نجار ،۲۰۰۶ ،ص .)463اما پس از او ابن عســاکر ( 686ق)
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نخلي به همين نام در ابتداي بقيع ،باعث اشــتباه در تعيين محل دفن بنت اســد
شــده است .ابن شــدقم ( 1090ق) نيز ُحمام را در روحاء ،اما مقابل مزار امام

حسن 7ميداند.

بنابراين ،ســه جا را به عنــوان محل حمام شــناختهاند :اول نخلي در انتهاي
بقيع؛ دوم نخلي در شــمال قبر ابراهيم؛ سوم جايي مقابل مزار امام حسن .7اما
ازآنجاکه روحاء منطقهاي در وسط بقيع آن زمان و ابتداي بقيع امروزي بوده که از
بيتاالحزان تا مزار ابراهيم امتداد داشــته است و با توجه به نظر سمهودي درباره
نخلهاي انتهاي بقيع ،در نهايت دو جا به نام حمام شــناختهشده است که هر دو
کاوشى درباره مدفن فاطمه

ابن َش َّبه ( 262ق) و بهتبع او سمهودي ( 911ق) و فرشي ( 1038ق) معتقدند

بنت اسد3

در ابتداي بقيع کنوني قرار داشتهاند.

فاطمة بنت أســد  ...في أول مقابر بنيهاشم التي في دار عقيل»(ابن شبه نميري،

122

ج) خانه عقيل

فاطمه بنت اســد در ابتداي مقابر بنيهاشــم در خانه عقيل دفن شده است« :قبر
 ،۱۴۱۰ج ،1ص127؛سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص292؛فرشي ،۱۳۹۵ ،ص .)95از

ســوي ديگر گفتيم که امام حســن 7نيز در ابتداي مقابر بنيهاشم دفن شدهاند.
پس مقصود از خانه عقيل ،همان مقابر بنيهاشــم است که به محدوده مدفن امام
حســن 7اطالق ميشــده و گفتيم که به آنجا روحاء نيز ميگفتند .پس قول به
دفن او در خانه عقيل يا در مقابر بنيهاشــم يا در روحاء هر سهبهيک محدوده
اشاره دارد.
د) قبه ابراهيم
ابن زبالة ( 199ق) ،سمهودي ( 911ق) ،عباسي ( 1035ق) ،عياشي (1072ق)

و ابن طيب فاسي ( 1139ق) مدفن ايشان را در قبه ابراهيم معرفي کردهاند (ابن

زبالة ،۲۰۰۳ ،ص208؛الشرقي الفاسي ،۲۰۱۴ ،ص488؛سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج،3

ص274و275؛عياشي ،۲۰۰۶ ،ج ،1ص)378؛ کما اينکه برخي زائران نيز او را
در اين بقعه زيارت ميکردند« :مشهد ابراهيم را زيارت کرديم  ...قبر فاطمه بنت

اسد نيز در اين مشهد است»(العباسي ،بيتا ،ص122؛القيسي ،۱۹۶۸ ،ص.)488
جمعبندي گزارههاي تاريخي

جايي در ابتداي بقيع امروزي توصيف کردهاند .هرچند آنها ظاهرا ً وحدت ندارند و
چهار مکان مختلف را بيان ميکنند ،اما دقت بيشتر در اين مورد به ما نشان ميدهد
که ميتوان همه اينها را در دو مکان دستهبندي کرد:
اول :مکاني که شــامل مدفن امام حسن ،7عباس بن عبدالمطلب و بيتالحزن
است؛ چراکه هر سه تقريب ًا يکجا واقعشدهاند؛
دوم :مکاني که از قبر ابراهيم تا خانه عقيل را شــامل ميشــود؛ چون اين دو نيز
با کمي تسامح ،تقريب ًا در يک مکان قرار دارند .البته با لحاظ اينکه خانه عقيل را از
حدود قبر ابراهيم تا قبر عقيل بدانيم.
روحاء نيز که نام بخشي از بقيع است ،هر دو مکان را در برميگيرد و همه اينها
در ابتداي بقيع امروزي قرار دارند.
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بنــا بر آنچه تاکنون گفتيم ،گزارههاي متعدد تاريخي مدفن فاطمه بنت اســد را
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N
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هر يک ميليمتر روي نقشه با  2متر روي زمين برابر است

124

نشانههاي مزار فاطمه بنت اسد

بعد از جســتوجو در منابع براي يافتن نشــاني از مدفن بنت اسد ،به دو نشانه

برخورديم که اکنون نيز در بقيع مشخص و معلوم است و فريقين بر آن اتفاق نظر

دارند و بر اساس اين نشانهها ميتوان محل مزار بنت اسد را در بقيع مشخص کرد:
 .1دفن عباس بن عبدالمطلب کنار ايشان

ص63؛ابن سعد ،۱۴۱۰ ،ج ،4ص .)22منابع دستاول تاريخ اسالم ،مدفن عباس

را کنار فاطمه بنت اســد معرفي کردهاند« :دفن العبــاس بن عبد المطلب عند قبر
فاطمة بنت أسد»(ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص .)127پس از ابن َش َّبه ( 262ق)

سمهودي ( 911ق ) و عباسي ( 1035ق ) نيز قبر او را کنار تربت بنت اسد معرفي

.)128
کردهاند(سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج ،3ص292؛ العباسي ،بيتا ،ص 
 .2دفن امام حسن 7کنار ايشان

بين ارباب تراجم و ســيره مشهور است که امام حسن 7در سال  50قمري در
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ت (ابن اثير ،۱۴۰۹ ،ج،3
عباس عموي پيامبر 9در ســال  32قمري از دنيا رفــ 

7
جوار مادرشان در بقيع دفن شدهاند« :الحسن بن علي بن أبي طالب  ...دفن ببقيع 125

الغرقد مع أمه فاطمة»3(ابن عســاکر ،۱۴۱۵ ،ج ،13ص289؛دميري ،بيتا ،ج،1
ص90؛دياربکري ،بيتا ،ج ،1ص278؛مسعودي ،بيتا ،ص.)260

ابــن نجار ( 643ق) روايتي نقل ميکند که بر اســاس آن ،منقذ گورکن (حفار)

ميگويد در فاصله حدود  3.5متري از خانهاش قبري حفر کرده و آنجا سنگقبري
يافته که روي آن نوشته« :اين قبر فاطمه دختر رسول خداست» .آنگاه نتيجه ميگيرد

قبر دختر رســول خدا 3در قبه اهلبيت :بوده و امام حســن 7نيز کنار ايشان
مدفون هستن د (ابن نجار ،۲۰۰۶ ،ص.)456

اما برخي منابع مدفن امام حســن 7را کنار مادربزرگشــان ،فاطمه بنت اسد،

معرفي ،و با عبارتهاي مختلف به اين مسئله اشارهکرده و گفتهاند امام حسين7

غســل و کفن و تدفين برادرشان را برعهده گرفتند و او را کنار مادربزرگش فاطمه

بنت اســد دفن نمودندَ « :ت َو َّل َأ ُخو ُه ْ ُ
کفي َن ُه َو َد ْف َن ُه ِع ْندَ َجدَّ تِ ِه َف ِ
ال َسنيُ ُ 7غ ْس َل ُه َو َت ِ
اط َم َة بِ ْن ِ
ت

َأ َس ِد » (طبرسي ،۱۳۷۶ ،ج ،1ص403؛ابن شهرآشوب ،بيتا ،ج ،4ص.)29

برخــي ديگر از منابــع ضمن روايتي از امام صادق 7معتقدند امام حســن7

وصيت کردند پيکرشــان را بعد از تجديد عهد با پيامبر 9به بقيع ببرند و در کنار

فاطمه بنت اســد دفن کنند(مفيد ،۱۳۷۲ ،ج ،2ص17؛قطب راوندي ،بيتا ،ص،1

کاوشى درباره مدفن فاطمه
بنت اسد3
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ص242؛بحراني ،۱۴۲۹ ،ج ،1ص65؛ابن عنبة ،۱۴۱۷ ،ص .)61شــيخ طوسي نيز
ضمن بيان محل دفن امام صادق ،7مدفن امام حســن 7را کنار فاطمه بنت اسد

ميداند(طوسي ،بيتا ،ج ،6ص78؛مجلسي ،۱۳۶۵ ،ج ،97ص.) 219

چهار منبع ســني مذهب الفصول المهمة ،کفاية الطالب ،نزهة المجالس و عمدة

االخبار نيز مدفن امام حســن 7را کنار فاطمه بنت اسد ميدانند(ابن صباغ ،بيتا،

ج ،2ص740؛گنجي ،بيتا ،ص415؛صفوري ،بيتا ،ج ،2ص327؛العباسي ،بيتا،

ص .) 128بنابراين ،منظور از فاطمه در نقلي که ميگويد امام حسن 7کنار مادرش
فاطمه دفن شده ،فاطمه بنت اسد است.

اکنون بايد ديد منظور از «ام» در روايات چيست؟ آيا در لغت عرب و صدر اسالم

اين تعبير براي مادر بزرگ نيز بهکار رفته است؟
معناي أم در لغت

خليل بن احمد ( 175ق) ميگويد« :به هر چيزي که ضمايم و پيوستههاي بعدي

منضم شود ،ام گويند»(خليل بن احمد ،بيتا،
و آيندهاش به او مربوط باشد و به آن
ّ
ج ،8ص .)426راغب ( 502ق) نيز معتقد است:

«أم» يعني کســي که انسان را زاده است .البته به کســي که مادر را زاده ـ يعني

مادربزرگ ـ نيز «أم» گفته ميشود و به همين دليل در گذشته به مادربزرگ نيز «ام»

گفتهاند؛ مانند حوا هرچند بين ما و او قرنها فاصله اســت .همچنين به کســي که
ديگري را تربيت کرده باشد« ،ام» گويند(راغب اصفهاني ،بيتا ،ص.)85

ابن منظور ( 711ق) نيز در بيان معناي «ام» ميگويد« :اصل و تکيهگاه هر چيزي

و هر آنچه را اشــياي ديگر به آن منضم شوند ،ام گويند»(ابن منظور ،بيتا ،ج،12
بنابراين ،هرچند معناي اول و اصلي «أم» مادر است ،استفاده از آن براي مادربزرگ

يا کسي که انسان را تربيت ميکند نيز حقيقت بوده ،صحيح است.
استعمال أم در عرف صدر اسالم

در عرف مردم نيز مادر اعم است از أم يا جده يا کسي که فردي را تربيتکرده

است .در صدر اسالم جد و جده را نيز أب و أم ميگفتند؛ کما اينکه پيامبر 9فاطمه

بنت اســد را که در خانه او رشــد يافت ه بودند ،مادر خطاب ميکردند(ابومخرمه،
 ،۱۴۲۸ج ،1ص.)83

طبق نقلي که در طبقات الکبري آمده است ،امام حسن 7فرمودهاند مرا نزد پدرم
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ص 31و.)33

دفن کنيد« :ادفنوني عند أبي» .آنگاه ابن ســعد (230ق) ميگويد« :يعني النبي»9؛ 127

يعني رسول خدا .در ادامه اين روايت ابوهريره نيز از پيامبر 9ـ جد امام حسن 7ـ

با تعبير «اب» ياد کرده و گفته است پسر رسول خدا 9را آوردند تا نزد پدرش دفن

شود« :فهذا ابن نبياهلل قد جيء به ليدفن مع أبيه»(ابن سعد ،۱۴۱۰ ،ج ،10ص.)340
پس در عرف صدر اســام اســتعمال اب و ام براي پدربزرگ و مادربزرگ

امــري طبيعي و متداول بوده اســت .حال به قرينه اينکه امام حســن« 7أب»

را بــه معناي پدربزرگ بهکار بردهاند ،بعيد نيســت که منظورشــان از «أم» نيز

مادربزرگشان بوده باشد.
بنابراين ،اگر روايات محل دفن امام حسن 7که تعبير «أمي فاطمة» دارند تقطيع

يا تحريفنشده باشد ،حداقل اين است که مورخان و محدثان در تعيين مصداق «أم»
اشتباه کردهاند و منظور از ام در اين روايات ،فاطمه بنت اسد است و قبر ايشان کنار
امام حسن و عباس بن عبدالمطلب قرار دارد.

قبه انتهاي بقيع از کيست؟

ابن شبه ( 262ق) گزارش کرده که قبر سعد بن معاذ ( 5ق) در انتهاي بقيع است
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و گنبد کوچکي روي آن ســاختهاند (ابن شبه نميري ،۱۴۱۰ ،ج ،1ص .)125شايد
همين مطلب باعث شده برخي منابع که منکر دفن فاطمه بنت اسد در انتهاي بقيع
هستند ،اين قبه را متعلق به سعد بن معاذ بدانند:

ـ در اين مشهد در واقع قبر سعد بن معاذ است (سخاوي ،۲۰۰۹ ،ج ،1ص)127؛

بنت اسد3

ـ شايســته است در اينجا به سعد بن معاذ ســام دهند (سمهودي ،۲۰۰۱ ،ج،3

ص)305؛

ـ اقرب آن است که اينجا مشهد سعد بن معاذ است ...؛ چون آنچه قدما گفتهاند،

 128تنها بر او تطبيق ميکند(ابن حجر هيتمي ،۱۴۳۴ ،ص)205؛

ـ [درباره] قبر فاطمه بنت اســد  ...در آخر بقيــع  ...ابن حجر هيتمي گفته اين

موضوع اصالت نداشــته ،ســندي ندارد؛ بلکه آن قبر سعد بن معاذ است(حسيني

مدني ،۱۴۱۷ ،ص)205؛

ـ مشهد فاطمه بنت اسد  ...در دورترين نقطه مکان بقيع ،ظاهر آن است که آن قبر

سعد بن معاذ است (العباسي ،بيتا ،ص132؛نابلسي ،۱۹۹۸ ،ج ،3ص134؛ صبري

پاشا ،ج ،4ص.)988

اما منابع تاريخي معتقدند ســعد در جايي که بعدها کنار خانه عقيل واقع شــد

مدفون است:
ـ سعد بن معاذ چسبيده به خانه عقيل دفن شد(ذهبي ،۱۴۱۳ ،ج ،2ص)325؛
ـ براي او جايي که امروز کنار خانه عقيل اســت ،قبري حفر کرديم  . ...معاذ بن

رفاعه نيز گفته سعد بن معاذ چسبيده به خانه عقيل دفن شد(ابن سعد ،۱۴۱۰ ،ج،3

ص.)330

وقتي ســعد در زمان حيات رســول خدا 9وفات يافته است ،بعيد مينمايد او

امروزي بوده ،بنابراين ،قبه انتهاي بقيع به ســعد بن معاذ نيز متعلق نيســت و او را

همچون فاطمه بنت اسد در ابتداي بقيع امروزي دفن کردهاند.
نتيجهگيري

براي مدفن فاطمه بنت اسد دو مکان ذکر شده است :يکي انتها و ديگري ابتداي

بقيع .مکاني که از قرن ششم تا قرن چهاردهم خارج از بقيع و داراي گنبد و بارگاه

بوده است ،با ادلهاي که ذکر شد نميتواند مدفن ايشان باشد .از سوي ديگر برخي

منابع دو مکان عمده را در ابتداي بقيع بهعنوان مزار ايشــان معرفي کردهاند :اولي
جايي است از بيتالحزن تا قبر عقيل و دومي از قبر عقيل تا قبر ابراهيم که هر دو
در روحاء و در ابتداي بقيع کنوني هستند.

از ســوي ديگر گزارشهاي تاريخي حکايت از آن دارد که همهکســاني که در

عهد رســول خدا 9وفات يافتهاند ،در ابتداي بقيع امروزي و در اطراف قبر عثمان

بن مظعون دفن شدهاند .بنابراين ،مدفن فاطمه بنت اسد نيز در ابتداي بقيع است .در
همين حال طبق روايات شيعه ،امام حسن ،7و بر اساس گزارههاي تاريخي ،عباس
ابن عبدالمطلب در کنار فاطمه بنت اسد دفن شدهاند .بنابراين ،مزار فاطمه بنت اسد

در بقعه اهلبيت :و در ابتداي بقيع واقع شده است.
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را خــارج از بقيع آن زمان دفن کرده باشــند و ازآنجاکه خانه عقيل در ابتداي بقيع
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در پايان بايد گفت به نظر ميرسد اگر در معرفي مکاني در انتهاي بقيع بهعنوان

«حمام» باعث اين
مدفن فاطمه بنت اسد غرضي در کار نبوده باشد ،اشتباه در تطبيق ُ

خطا شــده است .هرچند احتمال داده ميشود برخي براي آنکه از قبح دفن عثمان

خارج از بقيع بکاهند ،قبر اين بانو را نيز در انتها و بلکه خارج از بقيع معرفي کرده

و براي او گنبد و بارگاه نيز بنا کردهاند.

کاوشى درباره مدفن فاطمه
بنت اسد3
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8.8ابن شهرآشــوب ،محمد بن علي (بيتا)،

9.9ابن صباغ ،علي بن محمد (بيتا) ،الفصول
المهمــة في معرفة األئمة ،قــم ـ ايران،

مؤسســه علمي فرهنگــي دار الحديث،
نشر.
سازمان چاپ و 

1010ابن عبدالبر ،يوسف بن عبد اهلل (،)۱۴۱۲
االستيعاب في معرفة األصحاب ،بيروت

ـ لبنان ،دار الجيل.

1111ابن عســاکر ،علي بن حســن (،)۱۴۱۵
تاريخ مدينة دمشق ،بيروت ـ لبنان ،دار
الفکر.

1212ابن عســاكر الدمشــقي ،عبدالصمد بن
عبدالوهــاب (بيتا) ،إتحــاف الزائر و

إطراف المقيم للسائر في زيارة النبي،9

تحقيق حســين محمد شکري ،شركة دار
األرقم بن أبياألرقم.

1313ابن عنبة ،احمد بن علي ( ،)۱۴۱۷عمدة
الطالب في أنساب آل ابي طالب ،قم ـ

ايران ،مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر.

1414ابن قتيبــه ،عبداهلل بن مســلم (،)۱۴۱۰
اإلمامة و السياســة ،تحقيق علي شيري،
بيروت ـ لبنان ،دار األضواء.

1515ابن کثير ،اســماعيل بن عمــر (،)۱۴۰۷

البداية و النهاية ،بيروت ـ لبنان ،دار الفکر.

1616ابن مازه ،محمد بن عمر ( ،)۱۳۹۲لطائف
االذکار ،تصحيح رسول جعفريان ،تهران ـ
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دار السويدي.

المناقب ،قم ـ ايران ،عالمه.
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ايران ،نشر علم.

1717ابن منظور ،محمد بن مکرم (بيتا) ،لسان
العرب ،بيروت ـ لبنان ،دار الفکر للطباعة و

النشر و التوزيع.

1818ابن نجــار ،محمد بن محمــود (،)۲۰۰۶
الدرة الثمينــة في اخبار المدينة ،تصحيح

صالحالدين بن عباس شکر ،مرکز بحوث
و دراسات المدينة المنورة.

1919ابوالفرج اصفهاني ،علي بن حسين (،)۱۴۱۹
کاوشى درباره مدفن فاطمه

مقاتل الطالبيين ،تحقيق احمد صقر ،بيروت
ـ لبنان ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات.

2020ابومخرمه ،طيب بن عبداهلل ( ،)۱۴۲۸قالدة

النحــر في وفيات أعيــان الدهر ،تحقيق
بوجمعة عبدالقــادر مکري و خالد زواري،

بنت اسد3

بيروت ـ لبنان ،دار المنهاج.

2121انصاري الجزيــري الحنبلي ،عبدالقادر بن

132

اخبار الحاج و طريق مکة المعظمة ،قاهره

السالم ،تحقيق نبيل رضا علوان ،قم ـ ايران،

باقيات.

2424بکري ،عبــداهلل بن عبدالعزيــز (،)۱۴۰۳

معجم ما اســتعجم من أســماء البالد و
المواضع ،بيروت ـ لبنان ،عالم الکتب.

2525حســيني مدني ،محمد کبريت (،)۱۴۱۷
الجواهــر الثمينة في محاســن المدينة،

بيروت ـ لبنان ،دار الکتب العلمية.

2626خليل بن احمد (بيتا) ،کتاب العين ،قم،
مؤسسه انتشارات هجرت.

2727خوارزمي ،محمد بن اسحاق (بيتا) ،إثارة

الترغيب و التشويق إلي المساجد الثالثة و
البيت العتيق ،مکة مکرمة ـ عربستان ،مکتبة
نزار مصطفي الباز.

2828دميــري ،محمد بن موســي (بيتا) ،حياة
الحيوان الکبري ،بيروت ـ لبنان ،دار الکتب

محمد ( ،)۱۳۸۴الدرر الفرائد المنظمة في

العلمية.

ـ مصر ،المطبعة السلفية.

الخميس في أحوال أنفس النفيس ،بيروت

2222آقشــهري ،محمــد بن احمــد (،)۲۰۱۰
الروضة الفردوســية و الحضرة القدسية،

تحقيق قاسم الســامرائي ،لندن ـ انگليس،

مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي.

2323بحراني ،راشد بن ابراهيم ( ،)۱۴۲۹مختصر
في تعريف أحوال ســادة األنام النبي و

اإلثني عشر اإلمام عليهم أفضل الصالة و

2929دياربکري ،حسين بن محمد (بيتا) ،تاريخ
ـ لبنان ،دار صادر.

3030ذهبي ،محمد بن احمــد ( ،)۱۴۱۳تاريخ
االسالم و وفيات المشــاهير و األعالم،

تحقيق عمر عبد الســام تدمري ،بيروت ـ
العربي.

لبنان ،دار الکتاب

3131راغب اصفهاني ،حسين بن محمد (بيتا)،
مفردات ألفاظ القرآن ،بيروت ـ لبنان ،دار

الشامية.

3232ســامرائي ،خليــل ابراهيــم و ثائر حامد

محمد ( ،)۱۹۸۴المظاهر الحضرية للمدينة
المنورة فــي عصر النبوة ،موصل ـ عراق،
مکتبة بسام.

3333سخاوي ،محمد بن عبدالرحمن (،)۲۰۰۹
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة،
دراسات المدينة المنورة.

3434سمهودي ،علي بن عبداهلل ( ،)۲۰۰۱وفاء

الوفا باخبار دار المصطفي ،تحقيق قاســم

مکه ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري به کوشش
رســول جعفريان) تاريخ سفر ۱۳۰۵ق،
تهران ـ ايران ،نشر علم.

4141صبــري پاشــا ايــوب ( ،).n.dمرآت
الحرمين ،قسطنطنية ،بحرية.

4242صفــوري ،عبدالرحمن بن عبدالســام.
(بيتا) ،نزهة المجالس و منتخب النفائس،
بيروت ـ لبنان ،دار الکتب العلمية.

4343ضامن بن شدقم ( ،)۱۳۷۸تحفة األزهار و
زالل األنهار في نسب ابناء األئمة األطهار

السامرائي ،مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي.

عليهم صلوات الملک الغفــار ،تهران ـ

تاريخ الخلفاء ،تحقيــق حمدي دمرداش،

ايران.

3535سيوطي ،عبدالرحمن بن ابيبکر (،)۱۴۲۵
مکتبة نزار مصطفي الباز.

ايران ،کتابخانه تخصصي تاريخ اســام و

4444طبرســي ،فضل بن حسن ( ،)۱۳۷۶إعالم

3636شرقي الفاسي ،محمد بن الطيب (،)۲۰۱۴

الوري بأعالم الهدي( ،ط ـ الحديثة) قم ـ

ابوظبي ـ امارات ،دار الســويدي للنشــر و

4545طوسي ،محمد بن حسن (بيتا) ،تهذيب
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مدينــه منوره ـ عربســتان ،مرکز بحوث و

4040شــيرازي ،نايب الصدر ( ،)۱۳۸۹سفرنامه

الرحلة الحجازية ،تحقيق نورالدين شوبد،

التراث.

ايران ،مؤسسة آل البيت :إلحياء

التوزيع.
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3737شريشــي ،احمد بــن عبدالمؤمن (بيتا)،
شرح مقامات الحريري ،بيروت ،دار الکتب

العلمية.


3838شــيخ صدوق ،محمد بن علــي (،)۱۳۷۶

الکتب اإلسالمية.

4646عباسي ،احمد بن عبدالحميد (بيتا) ،عمدة
االخبار في مدينة المختار ،تصحيح محمد
طيب االنصاري ،مدينه منوره ـ عربســتان،

أمالي شيخ صدوق ،تهران ـ ايران ،کتابچي.

الحسيني.

اسعد درابزوني

مکتبة الداوري.

ســفرنامه مکه ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري

3939ــــــــــــ ( ،بيتا) ،علل الشرائع ،قم،

4747عصمتالسلطنه ،دختر فرهاد ميرزا (،)۱۳۸۹

به کوشش رســول جعفريان) تاريخ سفر

منتهي اآلمال و المآرب ســيد االعاجم و

4848عياشي ،عبداهلل بن محمد ( ،)۲۰۰۶الرحلة

5555کليني ،محمد بن يعقوب ( ،)۱۴۲۹الکافي،

۱۲۹۷ق .تهران ـ ايران ،نشر علم.

العياشية ،تصحيح سعيد الفاضلي ،ابوظبي ـ
امارات ،دار السويدي للنشر و التوزيع.

االعارب ،تصحيح محمد الفاسي ،فاس.

تحقيــق دار الحديث ،قم ،مؤسســه علمي

فرهنگي دار الحديث ،سازمان چاپ و نشر.

4949فرشي ( ،)۱۳۹۵ذراع مدينه ( ۵۰سفرنامه

5656گنجي ،محمد بن يوســف (بيتا) ،کفاية

تاريخ تأليــف  ،۱۰۳۷-۱۰۴۲قم ـ ايران،

تهــران ـ ايــران ،دار إحيــاء تــراث أهل

5050فرهادميرزا معتمد الدوله ( ،)۱۳۸۹سفرنامه

5757مجلسي ،محمدباقر بن محمدتقي (،)۱۳۶۵

حج قاجاري به کوشش رسول جعفريان)

نشر مؤرخ.

کاوشى درباره مدفن فاطمه

مکه ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري به کوشش
رســول جعفريان) تاريخ سفر ۱۲۹۲ق،
تهران ـ ايران ،نشر علم.

5151فيروزآبــادي ،محمد بن يعقوب (،)۲۰۰۲

بنت اسد3

المغانم المطابة في معالم طابة ،مدينه منوره

ـ عربستان ،مرکز بحوث و دراسات المدينة

المنورة.

الطالب في مناقب علي بن أبي طالب،7

البيت.:

بحار األنــوار الجامعة لدرر أخبار األئمة

األطهار ،دار إحياء التراث العربي.

5858محلي ،حميد بن احمد ( ،)۱۴۲۳الحدائق
الوردية في مناقب األئمة الزيدية ،تصحيح

مرتضي بن زيد محطــوري ،صنعا ـ يمن،
مکتبة بدر.

5959مرجانــي ،عبداهلل بــن عبدالملک (بيتا)،

5252 134قشــقايي ،ايازخان ( ،)۱۳۸۸سفرنامه حج

بهجة النفوس و االســرار في تاريخ دار

شــاکري ،تهران ـ ايــران ،کتابخانه موزه و

عبدالوهاب فضل ،بيروت ـ لبنان ،دار الغرب

(تاريخ ســفر ۱۳۴۰ق) ،تصحيح پرويز
مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

5353قطب راوندي ،ســعيد بن هبةاهلل (بيتا)،
الخرائج و الجرائح ،قم ـ ايران ،مؤسســة

اإلمام المهدي[.

5454قيســي ،محمد بن احمــد ( ،)۱۹۶۸انس
الساري و السارب من اقطار المغارب الي

الهجــرة النبي المختــار ،تحقيق محمد

االسالمي(.نشر اثر اصلي .)۲۰۰۲

6060مرزباني ،محمد بن عمران (بيتا) ،معجم
الشــعراء ،تحقيق فاروق اسليم ،بيروت ـ
لبنان ،دار صادر.

6161مسعودي ،علي بن حسين ( ،)۱۳۸۴إثبات
الوصية لإلمام علــي بن أبي طالب ،قم ـ

ايران ،انصاريان.

سفرنامه حج قاجاري به کوشش رسول

6262ــــــــــــ ( ،بيتا) ،التنبيه و اإلشراف،

جعفريان) تاريخ ســفر ۱۲۹۹ق .تهران ـ

6363مصعب بن عبداهلل ( ،)۱۹۹۹كتاب نسب

7070وزيــر وظايــف ،ميــرزاداوود (،)۱۳۸۹

الصاوي.

قاهره :دار

قريش ،تصحيح لوى ،پرووانسال ،اواريست،
قاهره ـ مصر ،دار المعارف.

6464مطري ،محمد بن احمد ( ،)۱۴۲۶التعريف
تصحيــح ســليمان الرحيلــي ،ريــاض ـ
عربستان ،دارة الملک عبدالعزيز.

6565مفيد ،محمد بن محمد ( ،)۱۳۷۲اإلرشاد

في معرفة حجج اهلل علي العباد ،قم ـ ايران،
المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد.

6666مکناسي ،محمد بن عبدالوهاب (،)۲۰۰۳
رحلة المکناسي ،تصحيح محمد بوکبوط،

ابوظبي ـ امارات ،دار الســويدي للنشــر و
التوزيع.

6767مهندس ،ميرزامحمد ( ،)۱۳۸۹الوجيزة في
تعريف المدينة ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري
به کوشش رسول جعفريان) تاريخ سفر

۱۲۹۲ـ 1494ق ،تهران ـ ايران ،نشر علم.

6868نابلســي ،عبدالغنــي ( ،)۱۹۹۸الحقيقة و
المجاز في رحلة بالد الشــام و مصر و

الحجاز ،تصحيح رياض عبدالحميد مراد،
دار المعرفة.

6969ناشناخته ( ،)۱۳۸۹ســفر نامه مکه (۵۰

سفرنامه مکه ( ۵۰سفرنامه حج قاجاري
به کوشش رسول جعفريان) تاريخ سفر

۱۳۲۲ق ،تهران ـ ايران ،نشر علم.

7171وصف مکــة و وصف المدينــة الطيبة و

وصف بيت المقــدس ( ،)۱۳۹۳العرب8 ،

.)6
( 5و 

7272هدايت ،مخبرالســلطنه ( ،)۱۳۸۹سفرنامه
مکه معظمه ( ۵۰ســفرنامه حج قاجاري
به کوشش رسول جعفريان) تاريخ سفر

۱۳۲۲ق .تهران ـ ايران ،نشر علم..
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بما انســت الهجرة من معالم دار الهجرة،

ايران ،نشر علم.
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