مؤلف؟  /تصحيح رسول جعفريان

مقدمه

رسالة حاضر تحت عنوان «ذراع مکه» اثري است در بارة مسجد الحرام ،عمارت و اجزا

و درها وستونهاي آن ،که ضمن ارائة گزارشي اجمالي از تاريخ هر کدام ،اندازههاي آنها بر
اساس مقاييس رايج در آن روزگار به دست داده شده است.

اصطالح ذراع مکه يا مدينه ،جدا از اينکه نمودار اندازهاي معين است ،از نظر جغرافيايي

دربارة رسالههايي است که در جغرافياي اندازهاي عمارت مسجد الحرام يا مسجد النبي نگاشته
شده و البتهگاه فراتر از اين عنوان تاريخ آن عمارت نيز مورد بحث قرار ميگيرد.

رساله ای در ذراع مکه

مدتي قبل ،تصويري از اين رساله توسط دوست عزيز جناب آقاي دکتر گودرز رشتياني به

دستم رسيد .اصل نسخه در کتابخانة دانشگاه سن پترزبورگ است که ايشان مشغول فهرست

کردن آن بودند و با توجه به عالقة بنده نسبت به رسالههاي مربوط به حرمين شريفين ،عکسي
از آن را که طبعا با زحمت تهيه کرده بودند ،در اختيار بنده قرار دادند .بدين وسيله از ايشان

کمال سپاسگزاري را دارم.

از صفحه آخر که از اين عکس در اختيار است ،دانسته ميشود که رسالة ذراع ،در يک

مجموعه بوده ،اما اينکه چه رسالههايي در آن بوده ،جز عنوان رساله بعدي که به عنوان «هذا
کتاب رحلةالشتاء و الصيف» ناميده شده ،آگاهي ندارم.
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رسالة حاضر مشتمل بر ۲۳صفحه است که ما براي هر دو صفحه روبهرو ،يک شماره در

کروشه گذاشتهايم .صفحة آخر تنها نيم صفحه مطلب دارد.

در متن اين رساله از نام مؤلف يادي نشده و بنابراين ،دست کم بر اساس اين نسخه ،خبري دربارة
مؤلف پارسي زبان اما سني مذهب آن نداريم.

از نظر زمان تأليف ،وي از سه سلطان عثماني ياد کرده است .1 :سلطان سليمان .2 ،فرزند
«خلّد اهلل ُم َ
لکه» دارد و اما دربارة سليمان
او سليم  .3سلطان مراد .در باره دو نفر اول ،تعبير َ
به جز آن و درست چند سطر بعد ،او را «سلطان مرحوم» ميخواند .مقصود وي بايد سه سلطان

عثماني پشت سر هم سليمان اول [ ۱۵۲۰ـ  ،]۱۵۶۶سليم دوم [ ۱۵۶۶ـ  ]۱۵۷۴و مراد سوم

[ ۱۵۷۴ـ  ]۱۵۹۵باشد.

بنابراين ،رساله ميتواند در اواخر سلطنت سليمان اول ،سالهاي سليم دوم و اوايل سلطنت

مراد نوشته و يا تغييراتي در آن رخ داده باشد .درگذشت سليمان اول  ۹۷۳و شروع سلطنت

مراد سوم  ۹۸۱است .بدين ترتيب رساله در نيمة دوم قرن دهم هجري نوشته شده است .وي

در بارة برخي از ستون هاي مسجد الحرام و زمان نصب آنها ميگويد« :اما اين عمارت در
تاريخ نُهصد و هشتاد [ ]۹۸۰بود که به اتمام رسيد ،در زمان سلطنت سلطان مراد ابن

سلطان سليم».

تصحيح ،همان نسخة سن پترزبورگ است ،اما بر اساس يادداشتي که در بارة

نسخة اساس اين

نسخهاي با همين نام در تاشکند وجود دارد ،روشن ميشود که آن نسخه هم بايد همين متن باشد؛

چنان که نسخهاي هم در آصفيه وجود دارد .در معرفي اين دو نسخه در «فهرستواره» چنين آمده
است:

مقدار ذرا ع مکة معظمه و بعضي از کيفيت مسجد الحرام.

آصفيه « ۴۱۴ /۱رساله مساحت طول و عرض و ارتفاع خانة کعبه» ( ۲نسخه) نسخه
ش  ۸۲با آغاز :بدان ايدک هّ
الل تعالي بنيل هذه السعادات و الکرامات[ ..فهرستواره
کتابهاي فارسي.]۲۵۵ /۱ :

اماکن و آثار

آغاز :حمد له .عاقبة ،و الصالة و السالم على رسوله و حبيبه أفضل الخلق سيدنا
محمد و آله و أصحابه أجمعين .بعد ،بدان ايّدک اهلل( ...ازبکستان ،تاشکند ).۳۱۲ /۵

اين رساله بر اساس کتابها و رسالههايي که در متن از آنها ياد شده ،نوشته شده و در عين

حال با توجه به تعابيري چون «در اين ايام» و مانند اينها ،روشن ميشود که وی از دیدهها و
شنیدههای خود نیز در این متن استفاده کرده است .برخي از کتابهايي که از آنها نام برده
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(يک تا چند بار) عبارت است از:

ـ مناسک امام نووي.

ـ بحر العميق في فضائل بيت العتيق
ـ تاريخ مکه ازرقي

ـ النهايه

ـ زبدة االعمال از سعد الدين اسفرايني.

در بارة اين منابع بايد گفت ،اينکه تصور کنيم وي اين منابع را خودش مالحظه کرده،

دشوار است؛ زيرا اين قبيل مطالب ميتواند يک جا از منبعي که از منابع مذکور گرفته شده،

اقتباس شده باشد .مقايسه بخش مربوط به درهاي مسجد اين رساله با آنچه در کتاب «تاريخ
مکة املرشفة و املسجد احلرام» از محمد بن محمد ضياء (م  )۸۵۴آمده (براي مثال :ص )۱۵۸

و نيز نام مآخذي که در آنجا هست ،نشان ميدهد که آن اثر ميتواند يکي از منابع مهم اين

بخش يا اين رساله باشد .با اين حال ،آنچه وي از مشاهدات خود ميگويد و شمار آنها هم کم

نيست ،باعث ميشود که رسالة حاضر ارزش خاص خود را داشته باشد.

بخش اخير رساله نشان ميدهد که وي مطالبي از خودش بر آن افزوده و به ويژه اينها

نکاتي است که مربوط به روزگار همان سه سلطاني است که به نوعي با آنان معاصر بوده است.

سالها پيش رسالهاي با عنوان «تاريخ کعبه و مسجد الحرام» به عنوان محمد معصوم بن محمد
صالح دماوندي تصحيح و چاپ کردم که شباهت زيادي به اين رساله دارد ،گرچه اندکي از

موارد با آن متفاوت است؛ به خصوص در مقدمة آن اطالعاتي در بارة کسي که اين رساله به
نام او تأليف شده ،آمده است .تفاوتهاي ديگري نيز در برخي از القاب و نيز برخي از سالها

وجود دارد .به نظر ميرسد بايد در بارة ارتباط آنها که بسيار نزديک هستند ،مقايسهاي و
رساله ای در ذراع مکه

پژوهشي صورت گيرد .ممکن است کار دماوندي ،تحريري شيعي از اين رساله باشد ،یا آن که

هر دو از متن واحدی مانند کتاب تاريخ مکة المشرفه بهره برده باشند.

به هر حـال ،ايـن بـررسي ،بـراي وقـت ديگر خـواهـد ماند و عجـالت ًا ما بر اسـاس نسخة

سن پترزبورگ اين رساله را تقديم خوانندگان عزيز ميکنيم.

صفحة نخست رسالة ذراع مکه از نسخة مورد استفاده را در اينجا تقديم ميکنيم:
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ذراع مکه

رب العاملني و العاقبة للمتقني ،و الصالة و السالم عىل رسوله و حبيبه سيدنا
احلمد هلل ّ

حممد و آله و صحبه أمجعني.
ّ
بعد :بدان أيّدک اهلل و ايانا بنيل السعادات و الکرامات که اين کلمه چند مسطور شده در
حرسه اهلل تعالي عن اآلفات ـ و بعضي از کيفيات مسجد الحرام که
بيان مقدار ذراع مکة مع ّظمه ـ ّ

اماکن و آثار

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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مشرفه و مع ّظمه ـ زادها اهلل تشريفاً و تعظيماً.
عبارت است از حرم کعبة ّ
[مقدمه در تعريف ذراع در عرف اهل شرع]

قبل از شروع بدان که در عرف اهل شرع ،گز مقدار بيست و چهار انگشت است که برهم
نهند ،بيآنکه فُرجه در ميان انگشتان باشد غير انگشت نر [=کالن] به عدد حروف «ال اله االّ اهلل،
مح ّمد رسول اهلل» .و هر انگشت را شش جو اعتبار نمودهاند که در پهلوي هم نهاده باشند؛ چنان
که پشت هريک به شکم ديگر متصل بود و هر جوي را شش موي استر اعتبار کردهاند.
[ابعاد کعبه]

پس بدان که بيت اهلل شريف کعبه ظاهر است بلندي او در اين ايام بيست و هفت گز و ربع

گز است .اما طول وي در روي زمين ،از رکن حجر االسود تا رکن عراقي که ديوار شرقي خانه
کعبه است [بيست] و پنج گز است.
و رکن در لغتُ ،کنج را گويند ،اما زيادتي در جانب حجر است ،قدر يک وجب يا بيشتر
باشد .اهل تواريخ آن را اعتبار نکردهاند.

اما عرض بيت اهلل از رکن يماني تا رکن حجر االسود که ديوار جنوبي است ،بيست گز

است.

و همچنين از رکن شامي تا رکن عراقي که ديوار شمالي است ،بيست گز است.
اما عرض ديوار خانه دو گز است.

و طول باب کعبة اهلل ،شش گز است و ثلث گز و نصف سدس گز است.
رساله ای در ذراع مکه

و عرض باب کعبه چهار گز است.

باب کعبه در ديوار شرق است و تختهاي دراز چوب ساج است ،تنکههاي نقره به روي

آن گرفتهاند و ميخهاي نقره استوار کردهاند و ساج نام آن درخت است که در بالد هند آن چوب
را به کشتيها به اطراف بنادر بحر ميبرند و خشب البحر هم مينامند.

اما بلندي آستانة د ِر کعبه از روي زمين ،چهار گز و ثمن گز است.

اما ناودان کعبه که آن را ميزاب الرحمة مينامند ،در ميان رکن عراقي و رکن شامي و ِحجر
اسماعيل 7در زير آن است و معناي ِحجر به تفصيل مذکور ميگردد ،عن قريب إن شاءاهلل تعالي
96
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[ملتزم]

[ ]۲اما عرض ملت َزم چهار گز است و ملتزم ما بين باب کعبه و رکن حجر االسود را گويند.
و ملتزم به ِر آن گويند که مردم آن را التزام کردهاند از براي دعا ،و بعد از فراغ از طواف ،آنجا
دست بر ديوار کعبه نهاده ،دعا و زاري ميکنند ،و آمرزش ميخواهند؛ زيرا که يکي از آن اماکن
که حديث نبوي ـ صلّي اهلل عليه [و آله] و سلّم ـ در شأن آن اماکن واقع شده که محل اجابت
دعاست ،آنجا [ست].
اما بلندي حجراالسود از روي زمين ،دو گز و نصف گز و سدس گز است ،اندک زياده،
و طول آن مقدار که ازو ظاهر است ،يک انگشت مضمومه است؛ يعني انگشتان به هم نهاده ،و
عرض او يک وجب است قدري کمتر.
[مستجار]

اما عرض مستجار چهار گز است و پنج انگشت است و مستجار ما بين رکن يماني و باب
دوم کعبه است ،و در اين ايام ،اين باب ثاني مسدود است .و اهل تواريخ چنين نقل کردهاند که
قريش چون تجديد عمارت کعبه کردند ،اين در مذکور را به سنگ برآوردند و همچنان بود تا
زمان عبداهلل بن زبير(رض) و او در زمان امارت خود اين در را بر قاعدة قريش به سنگ برآورد؛
و اين باب از آن تاريخ تا امروز همچنان مسدود است.
و اين مستجار مذکور محاذي ملتزم است و مستجار براي آن ميگويند که آنجا مردم دست بر
ديوار کعبه نهاده ،دعاي طلب مغفرت ميکنند و از گناهان نجات ميطلبند و لهذا مستجار من الذنب
گفت هاند.
عرض ِ
ِ
باب مسدود که مذکور گشت ،سه و نيم گز است ،و طول او پنج گز است،
اما
اندکي زياده.

اما ِحجر به کسر حاء مهمله و سکون جيم که آن را نيز حطيم نامند ،محوطة مد ّوره ،مانند
نصف دايره [است] ،و اين حجر در جانب شمالي کعبه است که ناودان در درون او واقع شده
است ،و ح ّد او از رکن عراقي است تا رکن شامي ،و زمين ِحجر را به سنگهاي رخام سياه و
سفيد و سرخ و زرد و سبز فرش کردهاند؛ و از آنجا که زير ناودان است تا ديوار دايرة حجر،
هفده گز است ،و مقدار هفت گز و ثلث گز است ،و مقدار هفت گز يا شش گز است .و يک
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اماکن و آثار

[حجر اسماعيل]
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وجب [از محوطة حجر] از زمين خانة کعبه است ،و باقي جاي گوسفندان حضرت اسماعيل بوده
ـ علي نبينا [و] عليه السالم ـ بعد آن را داخل حجر کردهاند؛ و طواف
[ ]۳بر دور حجر ميکنند؛ زيرا که اگر از اندرون حجر طواف کنند باطل است ،گويا که
طواف نکرده است؛ از بهر آنکه در حديث آمده است که :ال ْ ِح ْج ُر مِ َن الْبَي ْ ِ
ت ،و به اتفاق ائمة
اربعه ميبايد که طواف بر دور کعبه کرده و شد؛ چنان که هيچ عضوي از اعضاي طائف داخل
کعبه نگردد .بنابراين ،اگر کسي در زمان طواف از اندرون حجر بگذرد ،طوافش درست نبود.
و اين ِحجر دو در دارد :يکي نزديکي رکن عراقي و ديگري نزديک رکن شامي و مسافت
ما بين دو در حجر ،بيست گز است .و دو دايرة حجر از جانب درون سي و هشت گز است ،و
از جانب بيرون چهل گز و ربع گز است .پس يک طواف به گرد خانه کعبه و حجر صد و سي و سه گز
و نصف گز است.
[معجنه يا حفرة کنار کعبه]

رساله ای در ذراع مکه

اما حفرهاي که پيوسته به ديوار شرقيِ کعبه است ،نزديک به زير آستانة باب کعبه که در
اين ايام به مقام جبرئيل ـ عليه السالم ـ مشهور است؛ و بعضي گويند که حفره جايي است که
حضرت ابراهيم ـ عليه السالم ـ آن محل ايست ميکردهاند از بهر تعمير کعبه؛ و لهذا اهل مکه اين
حفره را معجنه مينامند.
و حفره در لغت ،مغاکي را گويند و طول اين حفره ،هشت وجب و هفت انگشت است ،و
عمق او يک وجب و چهار انگشت است ،و عرض او پنج وجب و سه انگشت است.
و منقول است از شيخ محب الدين الطبري که از محدثين است و از شيخ عزالدين بن عبدالسالم
نيز که ،حفره جايي است که جبرئيل ـ عليه السالم ـ با حضرت پيغمبر ـ صلي اهلل عليه [واله] و سلم ـ
پنج وقت نماز را در درون مغاکي متعاقب در دو روز گزاردهاند و اوقات پنج وقت نماز را متعين
ساختهاند در زماني که خداوند تعالي ،نماز را بر اين امّت مرحومه فرض گردانيد؛ و اهلل تعالي اعلم.
[انحراف در ديوارهاي کعبه]

بعد از آن ،بدان که حرم محترم و بيت اهلل المعظم ،اندک انحرافي دارد از جهات اربعه،
چنان که رکن حجر االسود محاذي بين المشرقين واقع شده و ستارة قطب شمالي ،در برابر رکن
عراقي مرئي ميگردد و باقي ارکان به همين قياس و اين در کتب هيئت و بعضي از مناسک نيز
مذکور است.
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[مقام ابراهيم]
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اما بيان مقام ابراهيم ـ عليه السالم ـ چنين منقول است که از شيخ عزالدين
[[ ]۴بن] جماعه [که] گفت که ،در تاريخ هفت صد و پنجاه و سه [ ]۷۵۳از هجرت نبوي،
مجاور مکه بودم و مقام مذکور را پيمودم .بس بلندي مقام از روي زمين ،يک گز است و سه
قيراط کم .و روي سنگ مربع است از هر طرف سه ربع گز .و موضع قدمين مبارک حضرت
ابراهيم ـ عليه السالم ـ را تنکه نقره گرفتهاند و بسته موضع قدمين از روي نقره ،هفت قيراط و
نصف قيراط و نصف قيراط [کذا] است؛ يعني گز نيم قيراط کم .و يک گز ،بيست و چهار قيراط
است؛ چنان که بيست و چهار انگشت يک گز است.
و در اين ايام ،در باالي مقام صندوق از آهن ساختهاند ،بلندي آن تخميناً چهارگز است،
و چهار جانب صندوق در زمين استوار است ،و به روي صندوق پردهاي از اطلس سياه زربافت
پوشانيدهاند ،و بر باالي صندوق مذکور ،گنبذي به غايت مختصر بر سر چهار ستون سنگ از
چوب ترتيب کردهاند ،و درون آن گنبد را طال و الجورد و غيرها مل ّون کردهاند ،و در غايت
زيب و زينت پرداختهاند ،و روي آن گنبد را تختهاي سرب بر هم نهادهاند و ميخ دوز کردهاند،
و چهار جانب گنبد ،چهار شباک هفت جوش وصل کردهاند بر چهار ستون که مذکور گشت،
و در عقب گنبذ ايواني بر سر دو ستون سنگ ترکيب کردهاند و يک جانب ايوان متصل به گنبذ
است ،و اين ايوان را خلف المقام ميگويند.
و سنت اين است که چون از طواف فارغ شوند ،دو رکعت نماز طواف را در خلف المقام
گزارند ،مگر آنکه ازدحام خلق باشند ،آنگاه در ِحجر گزارند و اگر آنجا نيز انبوهي خلق باشد،
در هر موضع که باز مسجد الحرام بگزارد ،روا باشد؛ اما به طريق جواز در جميع حرم روا باشد.
و طول موضع مصلّي؛ يعني ايوان ،پنج گز است و سدس است ،و طوف و عرض شباک پنج گز
است ،و شباک در لغت پنجره را گويند.
بدان که مقام عبارت از آن سنگ است که حضرت ابراهيم ـ علي نبينا و عليه الصالة و
مشرفه ،و خلق
السالم ـ به روايتي بر باالي آن ايستادهاند ،بنابر امتثال امر الهي ،بعد از اتمام کعبة ّ
«و َأ ِّذ ْن يِف الن ِ
َّاس
را ندا کرد و به حج خواند؛ چنان که حق سبحانه و تعالي در کالم خبر ميدهد َ
ُوک ِرجاالً …» اآليه[ .حج ]۲۷ :
بِالحَْ ِّج ْيأت َ
[ ]۵و اثر قد َمين مبارک حضرت در سنگ مذکور ظاهر است؛ همچنان که اثر پاي برهنه
بر گل نيم خشت ميماند.
و روايتي آنکه ،چون خليل جليل ـ صلوات اهلل و سالمه عليه ـ مأمور شد به عمارت کردن
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خانة کعبه ،و بعد از آن ،ديوارهاي خانه بلند شد و دست بر سر ديوار نميرسيدِ ،گل و سنگ و
مايحتاج عمارت بر دوش مينهاد و بر باالي مقام مذکور مياستاد و آن سنگ به فرمان [خداي]
ـ جلّت عظمته ـ ميل به جانب باال ميکرد و نزديک به کنار ديوار همچنان در هوا ميايستاد تا
ابراهيم ـ عليه السالم ـ مصالح عمارت را به کار ميبرد .باز آن سنگ به جانب زمين ميل کرد تا
به روي زمين قرار مييافت .و اهلل اعلم بحقائق األمور ،و هو عليم بذات الصدور.
[شاذروان]

اما صندوق درون شباک [که] مقام مذکور درون آن است تا شادروان کعبه ،بيست گز و
ثلثان و ثمن گز است و شادروان بسته به آن ديوار را گويند ،و از پاي حجر االسود تا مقام بيست
و هفت گز است.
[عمق چاه زمزم]

اما عمق چاه زمزم شصت و هفت گز است و عرض چاه ،چهار گز و از ديوار کعبه تا چاه
زمزم سي و سه گز است و ما بين مقام و چاه زمزم ،بيست و يک گز است.
[زمين مطاف]

رساله ای در ذراع مکه

اما عرض زمين مطاف که بر دور کعبه سنگ فرش کردهاند ،از طرف شرقي کعبه ،از
پهلوي شباک مقام تا شادروان کعبه که مقابل اوست ،چهل و چهار قدم است و از جانب شمالي
از کنار مطاف تا ديوار حطيم که محاذي اوست ،چهل و هشت قدم است ،از طرف غربي از
کنار مطاف تا شادروان کعبه ،شصت و پنج قدم است و اين دورترين جوانب است و از جانب
جنوبي از کنار مطاف تا شادروان کعبه ،از آن جانب که زير حجر االسود [است] چهل و هفت
قدم است.
[مقامات اربعه]

اما بيان مقامات ائمة اربعه ـ رضي اهلل عنهم ـ و جاي نماز ايشان:
بدان که مقام شافعي در اين ايام ،در طرف شرقي خانة کعبه است ،مقابل روي کعبه در
عقب مقام ابراهيم ـ عليه السالم ـ .
بدان که مقام امام حنفي در طرف شمالي کعبه است ،مقابل روي ناودان کعبه است و اين
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قبلة اهل مدينه و شام و روم است.
بدان که مقام امام مالک ،در جانب غربي کعبه است در برابر َظهر کعبه.
بدان که مقام
[ ]۶امام حنبل ،در جانب جنوبي کعبه است در محاذي حجر االسود است به طريق کوه
ابوقبيس .و هر چهار مقام بيرون مطاف است.
[قبّة الفراشين]

فراشان
اما در عقب خانهاي که چاه زمزم در وي است که قبّة الفراشين ميگويند؛ زيرا که ّ
شمعها و شمعدانها و بساطها و مصاحف و ما يحتاج مسجد را آنجا مينهند.
[گنبد سقاية الحاج]

و در عقب قبة الفراشين گنبذي ديگر است که آن را سقاية الحاج ميگويند و آن را ابتدا
حضرت عباس(رض) عمارت کردهاند جهت حاجيان که آنجا آب زمزم بياشامند.
[عمارت مسجد الحرام]

اماکن و آثار

اما بيان عمارت مسجد الحرام:
بدان که زميني بود مس ّطح در عهد پيغامبر ـ عليه السالم ـ و در زمان خالفت ابوبکر(رض)
نيز از هيچ طرف ديوار نداشت که او را احاطه کند و در دور حرم خانهها بود ،اطراف مسجد را
مثل ديوار گرفته بود .و در ميان خانهها راهها بود که مردم از هر طرف به حرم ،درون ميآمدند.
پس چون خالفت [عمر] (رض) و اسالم قوي گشت و مسلمان بسيار شدند ،ايشان خانهها خريده،
ويران ساخته ،و در حرم زياده کردند و حرم را وسيع ساختهاند و گرد او ديوار برآوردند کمتر از
قامت آدمي و چراغهاي مسجد الحرام را بر سر ديوار مينهادند .پس ا ّول کسي که بر دور مسجد
الحرام ديوار به پا نمود ،امير المؤمنين عمر بود(رض) ،بعد از آنکه خالفت عثمان(رض) [رسيد]
ايشان نيز خانهها خريدند.
در سال بيست و ششم از هجرت و در حرم داخل کردند و حرم را بسيار وسيع ساختهاند و
بر دور مسجد رواقها بنا نمودند .پس اولين کسي که رواقها ترتيب نمود عثمان بود.
بعد از آن عبداهلل بن زبير(رض) در زمان امارت خود در سال شصت و چهار از هجرت تا شصت
وهفت که از مدت امارت او بود ،بسيار خانهها خريد در مسجد الحرام زياده کرد و از جمله
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خانهها بعضي از دار ازرقي بود و آن بعضي را به هفت هزار دينار خريد که هفت هزار مثقال طال
ميشود و در حرم داخل کرد.
بعد از آن عبدالملک بن مروان که از جمله خلفاي بني اميه است ،مسجد الحرام را عمارت
کرد ،لکن چيزي زياده نکرد ،اما ديوار مسجد را بلند ساخته ،و سقف را از چوب ساج پوشانيد
و من ّقش گردانيد
[ ]۷و قنديلها از سقف حرم آويخت و عمارت به غايت نيکو کرد .بعد از آن وليد بن
عبدالملک مذکور ،مسجد را قدري وسيعتر کرد و بعضي ستونها از سنگ رخام فرمود.
بعـد از آن ،چـون دولت و خـالفـت بني اميه به آل عـباس انتقـال کرد ،منصور بـن جعـفر
[کذا = .ابوجعفر منصور] که از خلفاي عباس [ي] است ،در طرف شمالي مسجد قدري زياده
ساخت و عمارت کرد و بعضي ستونها از رخام فرمود.
[توسعه مسجد الحرام زمان مهدي عباسي]

رساله ای در ذراع مکه

بدان که مهدي بن منصور مذکور ،دو بار در تاريخ صد و شصت از هجرت ،دوم بار در صد
و شصت و نه مهدي مذکور وفات يافت ـ رحمة اهلل عليه ـ و اين مهدي پدر هارون الرشيد است
و عمارت قرار يافت ،تا امروز و گويند قبل از عمل مهدي و در اوايل زمان او نيز کعبة معظمه در
يک طرف مسجد بود ،خواست که در ميان باشد ،پس خانهها خريد داخل حرم کرد؛ به نوعي
که کعبة مع ّظمه در ميانه مسجد واقع شد.
همچنين ذکر کرده امام نواوي [کذا = نووي] در مناسک خود و «بحر العميق في فضائل
بيت العتيق» مذکور است که مهدي حج کرد در تاريخ صد و شصت از هجرت و فرمود که،
تمام ستونهاي حرم را از رخام راست کنند .پس به امر او در ديار سعيد که يکي از ديار مصر
است ،ستونها از سنگ رخام تراشيدند و به کشتيها تا به بندر جده رسانيدند و از آنجا تا به گاو
[عرابه] و گردون کشيدند و در حرم ،در زير رواقها نصب کردند و آن ستونها امروز همچنان
باقي است ،مگر جانب غربي حرم که سقف مسجد سوخته و ستونهايي که در زير آن رواقها
بوده ،از حرارت آتش طرقيده ،از هم پاشيده و به عوض آن از سنگ جبال مکه تراشيدهاند و به
هم وصل کرده و ستون ساخته.
[حدود مسجد الحرام]

و هم در بحر العميق از طبري منقول است که ابوهريره گفت که ،هر آينه يافتيم در کتاب
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خداي تعالي ،حد مسجد الحرام تا مسعي است.
و از عبداهلل بن عمرو بن العاص منقول است که گفت :اساس مسجد حرام که ابراهيم ـعليه السالم ـ بنا
نهاده ،از باب حزوره تا مسعي و مسعي ما بين صفا و مروه را گويند و گفتهاند که مهدي مسجد
را بنا نهاد.
بدان که مسجد حرام در اين ايام ،از باب بني شيبه که مشهور به باب السالم است ـ و آن در
کنج ديوار شرقي است ـ مسجد است تا باب عمره ـ که در کنج ديوار غربي است ـ چهار صد و
چهار گز است و اين دويست و هشتاد خطوه است
[ ]۸اما عرض مسجد الحرام از باب بني مخزوم مشهور به باب الصفا است و اين در ديوار
جنوبي مسجد است تا ديوار اصلي مسجد که در طرف شمالي است ،قريب باب الندوه ،سيصد و
چهارگز است .و اين دويست و بيست و شش خطوه ميشود و خطوه گام را گويند.
[درهاي حرم]

اما عدد درهاي حرم؛ بدان که در اين ايام ،در اطراف مسجد الحرام نوزده در است ،اما
مداخل سي و هشت است؛ چنان که هر دري مشتمل است بر دو مدخل و سه مدخل و کمتر،
بدين ترتيب که مذکور ميشود.
اما جانب ديوار شرقي چهار در است:

 .1در اصل :باب السالم خلفا!

اماکن و آثار

اول؛ باب بني شيبه که در اين ايام مشهور است به باب السالم و گويند خلفاي عباس [ي] از
اين در به حرم درون ميآمدهاند ،بدين سبب به باب السالم اشتهار يافت .و امام ازرقي در تاريخ
مکه گفته که باب السالم 1ناميدهاند ،و نزد اهل مکه در جاهليت به باب بني شمس مشهور بوده،
و اين باب سه مدخل دارد.
دوم؛ باب النبي ـ صلّي اهلل عليه [و آله] و سلم ـ که امروز مشهور به باب الجنائز است و باب
النساء نيز ميگويند .و باب النبي بهر آن گفتند که حضرت رسالت ـ صلي اهلل عليه [و آله] و سلم
از آنجا بيرون رفته ،به خانة خديجه ـ رضي اهلل عنها ـ ميرفتند و اين باب دو مدخل دارد.
سيم؛ باب عباس بن عبدالمطلب است(رض) و بيرون اين در متصل به ديوار مسجد يکي از
ميلين اخضرين است که نشانة مسعي است و اين باب سه مدخل دارد.
چهارم؛ باب علي بن ابي طالب است ـ کرم اهلل و جهه ـ و اين باب نيز سه مدخل دارد.
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اما جانب ديوار جنوبي هفت در است:

اول؛ باب بني عائذه که دراين زمان« ،باب بازان» مشهور است و اين دو مدخل دارد.
دوم؛ باب بني سفيان بن اسد که در اين ايام به «باب بغله» مشهور گشته و صاحب النهايه اين
در را «باب الخياطين» گفتهاند و اين باب نيز دو مدخل دارد.
سيم؛ باب بني مخزوم که دراين زمان «باب الصفا» اشتهار يافته واين باب پنج مدخل دارد.
چهارم؛ باب اجياد صغير است و وجه تسمية اجياد صغير و کبير مذکور خواهد شد انشاءاهلل.
اما در اين ايام «باب الجياد» مينامند ،به کسر جيم ،و اين باب [د]و مدخل دارد.
پنجم؛ باب مجاهديه که در اين ايام «باب الرحمه» گويند و «باب القطنه» نيز ميخوانند و
اين باب دو مدخل دارد.
ششم؛ باب مدرسه شريف حسن بن عجالن بن رميثه است که از
[ ]۹سالطين مکه بوده و اين در را سابق بني تميم [مي]گفتند؛ و صاحب النهايه «باب
العالفين» گفته ،اما در اين ايام در را نيز «باب الرحمه» ميگويند و اين باب نيز د[و] مدخل دارد.
هفتم؛ بابا ّم هاني بنت ابي طالب است ،نزديک به خانههاي بني عبدشمس بوده در
جاهليت ،به نام ايشان خواندي و ايضاً باب مالعيه گفتندي ،و باب العرج نيز خواندهاند ،به سبب
آنکه امام اقشهري در تعريف مسجد الحرام که به خط خود نوشته ،چنين ذکر کرده که خانة ا ّم
هاني که از اينجا معراج واقع شده ،در پهلوي اين در است ،به اين واسطه «باب العراج» گفتهاند و
ليکن صاحب نهايه« ،باب ابي جهل» ناميده است .و اين باب نيز دو مدخل دارد.
اما جانب ديوار غربي سه در است:
رساله ای در ذراع مکه
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اول؛ باب حزوره  :و اين باب قريب اجياد کبير است و اين در را باب حزوره بهر آن گويند
که شخصي بوده نام او وکيع بن سلمه و او والي مکة معظمه و مدتي حکومت کرده ،از براي او
تختي بزرگ از چوب ساخته بودهاند که اوگاه گاهي از براي محافظت ،آن تخت آنجا تعيين
کرده بوده که او حزوره نام داشته و اين باب به نام او مشهور گشته؛ اما دراين زمان ،عوام اهل
مکه باب عروره ميگويند؛ به عين .و اين باب دو مدخل دارد.
دوم؛ باب ابراهيم ،و ابوعبيد بکري گفته است که ابراهيم که اين باب را به او نسبت ميدهند،
خياطي بود که نزديک اين باب دکان داشت ،و اين باب به نام او منسوب شد و نسب او را شيخ
سعدالدين اسفرايني در کتاب «زبدة االعمال» ذکر کرده و چنين گفته کهُ :ه َو ابراهيم االصفهاني.
و بعضي اين باب را منسوب کردهاند به حضرت ابراهيم خليل ـ علي نبينا و عليه الصالة و السالم ـ و
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ليکن اين وجهي ندارد که باب تخصيص کنند اين باب را از ساير ابواب ـ و اهلل اعلم بالصواب ـ ؛ زيرا
که او متو ّطن مکه نبوده.
و امام ازرقي در کتاب تاريخ مکه ،باب الخياطين گفته ،و اين باب را در زمان سابق دو
مدخل بوده؛ يکي بزرگ و ديگري کوچک .اما در اين ايام يک در است که در اين زمان از
جميع ابواب بزرگتر است.
سيم؛ باب سهم که در اين زمان مشهور است به «باب عمره» و اين باب يک مدخل دارد.
اما جانب ديوار شمالي،

[ ]۱۰پنج در است:
السده» مشهور است و اين باب يک
ا ّول؛ باب عمروبن العاص که در اين زمان به «باب ّ
مدخل دارد.
دوم؛ باب العجله است و اين باب نيز يک مدخل دارد.
سيوم؛ باب دارالندوه و اين نيز يک مدخل دارد.
چهارم؛ باب زياده دارالندوه است و امام ازرقي در تاريخ مکه ،باب دار شيبة بن عثمان گفته،
اما در اين زمان مشهور به «باب زياده» است و بعضي از عوام ،باب زياده و علي نيز ميگويند ،و
اين باب نزديک به سويقه [است] ،و س َويقه محلهاي است که اکبر و اعظم محلّههاي شهر مکه
است .اکثر اکابر از فقها و اغنيا آنجا ساکناند و عمارت عالي به تکلّف دارند و ح ّد آن محله
تا زير کوه قُعيقعان است که محاذي کوه ابي قبيس واقع شده و اين باب زياده ،دو مدخل دارد.
پنجم؛ باب وريبه است و اين باب يک مدخل دارد که خُ ردترين همة درهاست ،و اهلل الهادي.
[عدد ستون هاي مسجد]

اماکن و آثار

اما عدد ستونهايي که در باب ابراهيم زياده است ،جمله چهارصد و شصت و نه ستون است
و در چهار دور حرم و هر طرفي سه قطار است؛ اما ستون هاي زيادتي باب ابراهيم بيست و هفت
عدد است؛ و اما ستون هاي زيادتي باب زياده ،شصت و شش عدد است.
اما ستون هايي که بر دور مطاف است که از جهت آويختن قنديلها راست کردهاند ،سي و سه عدد
است و گويند در زمان سابق جمله از سنگ بوده ،اما در عهد دولت سلطان سليمان ـ خلّد اهلل ملکه ـ از هفت
جوش ستونها ريختهاند و به جاي ستون هاي سنگين نصب کردهاند .و چهار مدرسه و يک منار نيز به
امر سلطان مرحوم ما بين باب السالم و باب زياده و دارالندوه راست کردند ،اما چون سلطنت به
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سلطان سليم بن سليمان رسيد ،امر فرمود به تجديد عمارت مسجد الحرام  ،و بناي قديم را به امر
ايشان انداختهاند و مسجد الحرام را گنبذي پوشيدند ،و جميع ستون هايي که در جانب ديوار
غربي بود ،همه در ديوار مسجد نهادند و به جاي آن ستونها از سه جانب مسجد ،ستون هاي مرمر
کم کردند به جاي آنچه از آن سه طرف کم کرده بودند ،از سنگ سرخ و زرد و ابلق ستونها
تراشيده ،به طريق مناره بربستند که غلْط آن ستونها به نوعي است که دو کس ميبايد تا دست
به دست گرفته در کنار گيرند .اکنون در چهار جانب
[ ]۱۱مسجد ،ستونها براين نوع قرار گرفته که در ميان هر سه ستون مرمر ،يکي از آن ستون هاي
مذکور نصب کردهاند؛ اما اين عمارت در تاريخ نه صد و هشتاد بود که به اتمام رسيد ،در زمان
سلطنت سلطان مراد بن سلطان سليم خلد اهلل ملکه و سلطانه.
[عدد منارههاي مسجد]

بدان که منارههايي که در مسجد حرام است شش است :چهار مناره در چهار کنج حرم
است و يکي در پهلوي باب زياده و يکي در طاق مدرسة سلطان قايتباي که يکي از سالطين
بوده است؛ و اين مدرسه متصل به ديوار شرقي مسجد است ،ميان باب السالم و باب الجنايز ،و
باهلل التوفيق.

رساله ای در ذراع مکه
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