3

خانة حضرت خديجه

بهترين مکان مکه ،پس از مسجدالحرام
عبدالوهاب ابراهيم ابوسليمان /سيد مرتضي حسيني فاضل

از ميان بردن برخي آثار اسالمي شهرهاي مکه ،مدينه و جده و يا تغيير نام برخي ديگر از

اين اماکن ،باعث ش��کلگيري بحثهاي گستردهاي در دو عرصة فکري و رسانهاي گرديده

است .ش��ماري از انديشمندان ،فرهيختگان و بزرگان ،اين روند را تأييد ميکنند ،اما شماري

ديگ��ر نيز در برابر اين اقدامات ايس��تاده و با آن به مخالفت ب��ر ميخيزند؛ همچنانکه توجه
شماري از نويسندگان و انديشمندان رسانههاي ما به اين موضوع جلب شده است.

عضو جمعيت دانش��مندان بلند پايه س��امان داده اس��ت .در اين پژوهش ،موضوع ياد شده ،به
همراه داليل و شواهد محکم ،بررسي و به اشکالهاي مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان

پاسخ داده شده است.

اماکن و آثار

مطالبي در اين باره اقدام کرده است .اين پژوهش را شيخ دکتر عبدالوهاب ابراهيم ابوسليمان،
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به دليل اهميت اين موضوع و نياز به بررس��ي ژرفتر ،مؤسس��ة «عکاظ» به انتشار سلسله
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ازرقي عن��وان جديد ديگري با نام «اماکن متبرکة مکة مکرمه ،موس��وم به زادگاهها»

مطرح نموده و س��خنش را اينگونه آغاز ميکند« :اين اماکن ،مس��اجدي هس��تند که مردم

آنها را با نام مواليد 1ميشناسند ».و ما به همين دليل ،اين اماکن را از مساجد جدا کرديم.
از جمله زادگاههاي ياد شده ،عبارتاند از:

« .1زادگاه پيامبر گرامي اس�لام » 9و آن ،در جايي اس��ت به نام «سوق الليل» 2که مردم

مکه آنجا را ميشناسند...

سهيلي در تعيين زادگاه پيامبر و سازندة اين بنا ،مطالبي شگفت آورده ،ميگويد:

«[پيامبر] در شعب به دنيا آمد و نيز گفتهاند در خانهاي نزديك صفا به دنيا آمد .اين

خانه در دست محمد بن يوسف ،برادر حجاج بن يوسف ثقفي بود .پس از آن ،زبيده به
هنگام سفر براي حج ،در اين مکان مسجد ساخت».

حافظ عالء الدين مغلطاي نيز در کتاب «س��يرة» خود مطالب ش��گفتي در بارة ّ
محل تولد

پيامبر 9آورده است .وي مينويسد« :بر اساس آنچه براي من ثابت شده ،پيامبر در مکه
به دنيا آمد ».وي سپس ميافزايد« :پيامبر در خانهاي که بعدها متعلّق به محمد بن يوسف،
برادر َح ّجاج بن يوسف بود ،به دنيا آمد».

شگفتآورتر اينکه گفتهاند :پيامبر 9در «الردم» و به روايتي در «عسفان» زاده شد .ادعاي

ردم به عنوان زادگاه پيامبر را ابوحفص بن شاهين در «الناسخ و المنسوخ» آورده است.

وي ميگويد« :احمد بن عيس��ي بن الس��کن به نقل از هاش��م بن قاسم ،به نقل از يعلي بن

بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام
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اشدق از عبداهلل بن جراد

نقل ميکند« :پيامبر9

بعثت ايشان نيز در ردم بود».

در الردم به دنيا آمد و در همان جا ختنه شد.

بکري میگويد« :در ردم [نقطهاي که متعلّق به بني جمح در مکه است] ميان بني جمح

و بني محارب بن فهر جنگي رخ داد .بني محارب با  بني جمح پيکاري س��خت کردند .به
همين دليل آن جا «ردم» 3نام گرفت .دليل آن ويرانههاي به جا مانده از نبرد بود».

4

پ��س از آن ،مطالبي در بارة موضوعات مربوط به اين مکان ش��ريف آورده اس��ت؛ مانند:

«روايات مربوط به برکت اين مکان ،ويژگي و مساحت آن ،بر اساس آنچه مرحوم فاسي

نقل کرده و سر انجام از نام خلفايي که براي آباداني آنجا اقدام کردهاند ياد کرده است».

« .2زادگاه فاطم��ه ،» 3اي��ن مکان نقطهاي از خانة م��ادرش خديجه بنت خويلد3

است که درکوچة معروف به کوچه «الحجر» در مکه مکرمه واقع است».

5

متبرکة مکة مکرمه» نيز دربارة اين مکان سخن
وي درجاي ديگر ،به هنگام «بيان خانههاي ّ

گفته و افزوده اس��ت :از جمله مکانها ،خانة خديجه بنت خويلد 3اس��ت که اين خانه به

«زادگاه فاطمه  » 3شهرت دارد؛ چرا که حضرت زهرا و ديگر فرزندان خديجه از پيامبر9

در اين خانه به دنيا آمدهاند...

بخش مهمي از اين خانه ،اکنون به شکل مسجد است؛ زيرا در آن يک رواق ،هفت قوس

اول :جايي که گفته میشود فاطمه در آن زاده شد.

دوم :نقطهاي که ميگويند گنبد وحي است .اين نقطه به زادگاه فاطمه چسبيده است.
سوم :مکانيکه به آن «المختبأ» 6گفته میشود .آن نيز به گنبد وحي چسبيده است...

7

اماکن و آثار

از سه نقطه و جا:
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روي هش��ت ستون قرار دارد .در ديوار سمت قبله ،سه محراب وجود دارد ....آنها عبارتاند
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محب طبري ،اين خانه پس از مس��جد الحرام برترين مکان مکه است .شايد دليل
به گفتة
ّ

اين برتري ،سکونت پيامبر 9در اين خانه باشد که از زمان ازدواج با خديجه تا زمان هجرت

در آن زيس��ته است .همچنين در اين خانه وحي بس��يار نازل شده است .در اين خانه پيامبر با
خديجه نزديکي کرده و در اين سرا

در اين خانه بوده است.

فرزندانش به دنيا آمدهاند .همچنانکه مرگ خديجه 3

« .3زادگاه علي بن ابيطالب ،»7اين نقطه

به زادگاه پيامبر9

نزديک است و از سمت

کوه در باالي زادگاه پيامبر قرار دارد .اين نقطه براي اهل مکه مشهور است و اختالفي بر سر

آن وجود ندارد .ازرقي در بارة آن سخني نگفته ولي ابن جبير از آن ياد کرده است .بر سردر

آنجا

نوش��تهاند« :اين زادگاه اميرمؤمنان ،علي بن ابي طالب 7اس��ت .در اين مکان پيامبر9

رش��د کرده اس��ت .ساخت اين خانه به دستور س��رور ما ابو عباس احمد بن ناصرلديناهلل ،در
سال ششصد و هشت صورت گرفته است 8....وي در ادامه از ابعاد و مساحت خانه و موقعيت
آن سخن گفته است.

« .4زادگاه[امام] جعفر صادق ،» 7از ديگر اماکن متبرک در اين ديار اس��ت .اين مکان،

در خانهاي معروف به خانة ابو س��عيد و در نزديکي دار العجله قرار دارد .بر سر در اين خانه،
روي س��نگي نوش��ته ش��ده «اينجا زادگاه جعفر صادق اس��ت ».پيامبر9

است 9»...سپس وي به بيان مساحت خانه و بناکننده آن میپردازد.

بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام
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وارد اين خانه شده

ازرق��ي در مطلبي با عنوان «بي��ان خانههاي متبرک مکة مکرمه» ب��ه ترتيب از اين خانهها

ياد ميکند و ميگويد :خانة ا ّم المؤمنين حضرت خديجه 3که پيش��تر در اين باره س��خن
فته شد.

 . 5مح ّلیکه گفتهاند «خانة ابوبکر» است .اين خانه در «کوچه الحجر» قرار گرفته و مشهور

اس��ت و بر س��نگي که پيش روي خانه قرار گرفته ،نوشتهاند« :اين ،خانة همنشين پيامبر 9در

غار و رفيق ايشان در سفرهاي او است 10»...در ادامه ،ابعاد تاريخي اين خانه و توصيف مسجد
موجود در آن را تشريح ميکند.

« . 6خان��ة ارق��م مخزومي» ،که نزديک صفا ق��رار گرفته و به «خانة خيزران» مش��هور

اس��ت .از اين مس��جدي که در اين خانه است ،ديدار ميش��ود .اين مسجد از مساجد شناخته

ش��دهاي اس��ت که ازرقي از آن ياد کرده است ...ش��ايد اين نقطه ،پس از خانة خديجه بنت
خويلد 3با فضيلتترين جاي مکه باش��د؛ چراکه پيامبر 9در آن بس��يار توقف داشتند و

مردم را پنهاني دعوت به اس�لام ميکردند .از سوي ديگر اقامت پيامبر9

در اين خانه کمتر

از اقامت ايش��ان در خان��ة حضرت خديجه بود .ب��ه همين دليل خانة خديج��ه از اين نقطه با

فضيلتتر بود 11.وي به توصيف اين مسجد و بيان مساحت آن و همچنين کتيبة موجود در آنجا
میپردازد.

ّ
عبدالمطلب ـ رضي اهلل عنه ـ در مس��عي» ،در اين خانه پرچم سبزي
« .7خانة عباس بن

وجود دارد .اين خانه اکنون سراي فقيران است.

12

اين هفت مورد ،از مکانهايي اس��ت که عالمه تقي الدين فاس��ي از آنها ياد کرده است.

وي پس از شناس��اندن جاهاي پيشگفته ،در ضم��ن مطلبي با عنوان «کوههاي متبرک مکه و
پيرامون آن» به معرفي مسجدي در منا ميپردازد:

محب طبري
 . 8مسجد مرسالت ،اين مسجد نزديک مسجد خَ يف و در سمت يمن است.
ّ

در کتاب «القري لقاصد ا ّم القري» مينويس��د :عبداهلل بن مسعود2

سورة «مرسالت» نازل شده ،چنين روايت ميکند:

دربارة غاري که در آن،

«در منا ،با پيامبر  9در غاري بوديم که س��ورة مرس�لات بر ايشان نازل
ش��د .آن حضرت اين سوره را تالوت ميکردند و من براي افراد حاضر در

غار واگويه ميکردم .در اين هنگام ناگهان ماري به سوي ما جهيد .پيامبر9

فرمود :مار را بکش��يد .ما آن را  فراري داديم .پيامبر  9فرمودند :همانگونه

«اين غار از سمت کوهُ ،مشرف به يمن ،پشت مسجد َخيف قرار دارد و در منا
غاري است مشهور .از پيشينيان اينگونه نقل میشود و خداوند داناست».

13

از تأليفات مهم فاس��ي در اين باره ،مطالبي اس��ت که در باب «بيست و دوم» آورده است.

اماکن و آثار

اين روايت را بخاري در باب «جنبندگاني که کشتن آنها حرام است» نقل ميکند:

شماره  - 69پاییز 1388

شر مار حفظ شديد من هم از شر شما حفظ شدم».
که شما از ّ
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باب ياد ش��ده ،از اماکني در مکة مکرمه ياد ميکندکه متعلّق به مناسک هستند .ايشان در اين

راس��تا بيست و ش��ش مکان را نام ميبرند .ترتيب اين اماکن که به تفصيل دربارة آنها سخن
گفته ،طبق حروف «الف ـ با» است.

عالمه جمال الدين محمد جار اهلل بن محمد نور الدين بن ابو بکر بن علي بن ظهرة القرشي

المخزومي(وف��ات )986 :بخش پايان��ي کتاب «الجامع اللطيف في فضل مک��ة و أهلها و بناء
البيت الشريف» را به بيان اماکن مهم و ارجمند مکه و پيرامون آن (مشاهد ،زادگاهها ،خانهها،

مس��اجد ،کوهها ،آرامگاهها و مانند آن) اختصاص داده که زيارت ميش��وند و فضيلت آنها
داراي شهرت است.
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بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام

وي در آغاز ،به بيان زادگاهها پرداخته ،مينويسد:

« .1محل تولد س��رور ما ،پيامبرخدا ، 9ارجمندترين زادگاهها» ،اين مکان در مکه و در

جايي اس��ت که به «س��وق الليل» شناخته ميش��ود .مشهور اس��ت که اينجا زادگاه پيامبر9

ميباشد».

جم��ال الدين محمد جار اهلل در ادامه افزوده اس��ت« :اينکه س��وق الليل زادگاه پيامبر9

148

اس��ت ،س��خني است مش��هور و نقل شده از پيش��ينيان .در گذشته ،رس��م بر اين بود که شب

«اينک�ه س�وق الليل زادگاه پيامبر 9اس�ت ،س�خني اس�ت
مش�هور و نقل شده از پيش�ينيان .در گذشته ،رس�م بر اين بود که
ش�ب دوازدهم ربيع األول قاضيِ ش�افعي مکه ،پس از گزاردن نماز

مغ�رب ،خ�ود را آمادة زيارت اين مکان ش�ريف ميکرد .وي اين کار
را به همراه جمع بزرگي ،از جمله حضور قضات س�هگانه ،بيش�تر
فقهاي برجس�ته و اهل فضل ،با جمعيتي عظيم انجام ميداد و براي
اين کار از فانوسهاي فراوان و شمعهاي بزرگ استفاده ميشد»...

دوازدهم ربيع األول قاضيِ ش��افعي مکه ،پس از گزاردن نم��از مغرب ،خود را آمادة زيارت
اين مکان ش��ريف ميکرد .وي اي��ن کار را به همراه جمع بزرگ��ي ،از جمله حضور قضات

س��هگانه ،بيشتر فقهاي برجس��ته و اهل فضل ،با جمعيتي عظيم انجام ميداد و براي اين کار از

فانوسهاي فراوان و ش��معهاي بزرگ استفاده ميشد 14»...وي در ادامه ،به بيان تفصيلي اين
اماکن میپردازد که ما اکنون به طور فشرده ،آنها را بر ميشماريم:
.2

«زادگاه حضرت فاطمه ، 3دختر س��رور ما پيامبر» 9که در خانة مادرش خديجه3

در کوچهاي به نام «کوچة حجر» واقع شده است.

طب��ري نام اين خانه را «دار خزيمه» خوانده اس��ت ...بخش مهمي از اين خانه ،به ش��کل

مس��جد اس��ت .در آن ،گنبدي اس��تکه «گنبد وحي»اش ناميدهاند .در کنار اين گنبد جايي

اس��ت که م��ردم از آن دي��دن ميکنند و آن «المختب��أ» نام دارد .برخي گم��ان کردهاند که
پيامبر9

براي در امان بودن از س��نگهاي مش��رکان ،در اين مکان پنهان ميشدند .البته اين،

سخني است بيپايه.

« .3زادگاه م��والي ما عل��ي بن ابي طالب » 7و آن ،در محلی معروف به ش��عب علي

15

آن نکردهاند .در ورودي آن ،سنگي است که بر آن نوشتهاند« :اينجا زادگاه اميرالمؤمنين علي
ابن ابي طالب است .در اين محل پيامبر 9پرورش يافت »...گفتهاند :زادگاه حضرت علي7
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زادگاه قرار گرفته اس��ت .آنجا نقطهاي اس��ت که براي اهالي مکه مشهور بوده و اختالفي در

اماکن و آثار

اس��ت 16.اين مکان ،روبهروي زادگاه پيامبر9

واقع ش��ده و از س��مت ک��وه ،در باالي اين
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در دل کعبه است .اما نووي در کتاب تهذيب االسماء و اللغات آن را ضعيف ميداند.
ّ
عبدالمطلب ،عموي گرامي پيامب��ر ،» 9و آن در بخش
« .4زادگاه حض��رت حم��زة بن
فرودس��ت مکه و در مس��ير برکة ماجن واقع اس��تّ .
مکيان آنرا برکة ماجد گويند که اشتباه
اس��ت .مرحوم فاسيگويد :مطلبي که نشانة صحت اين سخن باش��د نيافتم .بلکه بايد گفت:

درس��تي اين س��خن جاي تأمل دارد؛ زيرا در اين جا محلّي براي بنيهاش��م نبوده است .البته
خداوند آگاهتر است.

« . 5جايي که گفته میش��ود زادگاه عمربن خطاب اس��ت» .فاس��ي اين مطلب را ضعيف

شمرده ،میگويد« :در اين باره چيزي نميدانم که بتوان از آن کمک گرفت»...

17

 . 6جايي که گفتهاند زادگاه [امام] جعفر صادق [ ]7است.

18

***

جم��ال الدين محمد جار اهلل در ادام��ة معرفي «خانههاي متبرک» ب��ار ديگر اين بحث را

دنبال کرده ،اما اين بار به اعتبار «معرفي مساجد مکه» به شناسايي اين خانهها پرداخته است .از

خانههايي که بر شمرده« ،خانة ارقم بن ابي ارقم مخزومي» است که امروزه به «دار الخيزران»
مشهور است .اين خانه در نزديکي صفا واقع شده و در آن مسجدي است از آن ديدار به عمل

ميآيد؛ زيرا پيامبرخدا 9درآغاز اس�لام ،از اين خانه ب��ه دعوت پنهاني خود ميپرداخت.
عمربن خطاب ،حمزة بن عبدالم ّ
طلب و ديگران در اين مس��جد مسلمان شدند .ياران پيامبر9
بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام
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در اين خانه گردهمآيي داش��تند .به همين دليل داراي فضيلت فراوان اس��ت .اين مس��جد را
خيزران ،کنيز مهدي عباسي بنا کرده است»....

19

ّ
عبدالمطلب » 2را نام برده،
جم��ال الدين محمد ،در ادامه ،همچنين از «خانة عب��اس بن

مي نويسد:

«اي��ن خانه اکنون منزلگاه فقيران در مس��عاي 20بزرگ اس��ت .بر ديوار اين

مسجد دو ميلة سبز رنگ است که حرکت در ميان آنها به هنگام سعي سنت
است».

21

وي از مس��اجد موجود در من��ا و اطراف آن ،که در روايات از آنها نام برده ش��ده ،ياد

ميکند و ميگويد« :برخي از اين مس��اجد تا به امروز مشهور و شناخته شدهاند .برخي

از اين مساجد نيز در مکه و بيرون آن هستند ولي کسي آنها را نميشناسد ».اين عالم
اس�لامي ،در ادامه ،از مس��اجد معروف زمان خود که از جملة آنها «مسجد البيعه»« ،مسجد

جن» و «مسجد االجابه» است نام ميبرد که در زمان ما نيز مساجدي مشهور هستند».

جمال الدين محمد ،همچنين به هنگام بيان مس��اجد موجود در منا و س��مت و سوي آن،

از «مس��جد بيعت» و «مسجد نحر» نام برده که بين جمرة اول و جمرة مياني و در سمت راست
مس��ير منتهي به عرفه واقع اس��ت .و ميگويد :مسجد ديگر« ،مسجد کبش» است که در سمت

چپ مس��ير منتهي به عرفه ،در دامنة کوه ثبير واقع اس��ت« .مسجد عايش��ه» نيز از اين مساجد

اس��ت که در دامنة کوه روبهروي ثبير قرار دارد« .مسجد خَ يف» نيز از مساجد ياد شده است.
مس��جد ديگري نيز هست که در کوهپاية مشرف به مسجد خيف است .طبق نقل صغاني ،نام

آن« ،مس��جد ضب» ميباشد .همچنين نام آن صفايح و يا صابح نقل شده است ...ومشهور به

«غار المرسالت» است .اين غار تا به امروز مکاني است مشهور .در صحيح بخاري بابي است
با عنوان «جنبندگاني که کشتن آنها حرام است» و در آن ،از ابن مسعود در بارة غاري که در
آن سورة «مرسالت» نازل شد ،روايتي نقل گرديده که ميگويد:

«ما در منا ،با پيامبر در غاري بوديم که سورة مرسالت بر ايشان نازل شد.
پيامبر اين سوره را تالوت ميکردند و من نيز براي افراد حاضر در اين غار

واگويه ميکردم  .هنوز تالوت اين س��وره تمام نش��ده بود که ناگهان ماري
به س��مت ما جهيد .پيامبر  9فرمود :مار را بکشيد .ما آن را فراري داديم و

رفت .پيامبر  9فرمودند  :همانگونه که ش��ما از شر مار حفظ شديد من هم

از شر شما حفظ شدم».

همچنين «مس��جد تنعيم» است که عايش��ه پس از حج خود ،در سال َح ّجة الوداع از آنجا

معتمر شد...

23

عالمه جمال الدين محمد بن ظهيره به نام بردن از مس��اجد غير مشهوري مبادرت میکند

اماکن و آثار

مسجد نيز مشهور است.
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از ديگر مس��اجد اين منطقه« ،مس��جد عرفه» اس��ت که در آن ،امام 22نماز ميخواند .اين

151

که ازرقي آنها را ذکر کرده است .وي مینويسد:

«اما مساجدي که ازرقي نام برده و امروزه مشهور نيستند ،پنج باب است:

 .1مس��جدي در باالترين نقطة مکه ،واقع در ميان شعب ابن عامر که امروزه
به شعب عامر مشهور است...

  .2مسجدي در اجياد ،که گفته ميشود پيامبر  9در نقطهاي از آن تکيه داده
اس��ت .ازرقي مينويسد :دانشمندان اين س��خن را انکار ميکنند و ميگويند:
پيامبر  9در اجياد صغير نماز گزارده است .اما به طور قطع نميتوان محل

نماز ايش��ان را تعيين کرد .بلکه برخي از روي حدس��ي بي پايه ،اين نقطه را
مشخص ميکنند.

  .3مس��جدي واقع در بخش باالي مکه در برابر مس��جد ح��رس ،که به آن
«مسجد ش��جره» گفته میشود .نقل ميکنند که پيامبر  9در مسجد حرس
بود .درختي را که در اين مس��جد بود به نزد خود خواند .اين درخت نيز نزد

پيامبر  9آمد .آنگاه ايش��ان از درخت چيزي پرسيد و به آن دستور داد به
جاي پيش بازگردد و درخت چنين کرد...

  .4مس��جدي در «طوي» در باالي مکه ،واقع در ميان دو تنگهاي که حاجيان
از آنجا وارد مکه ميشوند.

  . 5مس��جد سرر ...اما تعيين مکان دقيق اين مسجد اکنون ممکن نيست .بلکه

سمت آن را نيز نميتوان مشخص کرد.
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  . 6مسجدي در عرفه ،از سمت شمالي مسجد ابراهيم .اين مسجد آن نيست

که امام نماز ميگزارد .اين مساجد در زمان ما شناخته شده نيستند»....

24

** کت��اب «اإلعالم بأع�لام بيت اهلل الحرام في تاريخ مكة المش��رفة» ،تأليف امام محمد

قطب الدين بن احمد عالء الدين بن محمد نهروالي مكي ،مشهور به قطبي ( 990ـ 917ق.).

محم��د قطب الدين ،نام عن��وان پاياني کتاب خود را «خاتمة في ذک��ر المواضع المبارکة

و األماک��ن المأث��ورة بمکة المش��رفة» 25ميگ��ذارد و در آن ،اماکن تاريخ��ي و مأثور را بر

ميشمارد.
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ايش��ان در اين بخش ،به ش��کل مفصل و با پژوهش تاريخي و سازمان يافته ،به شناساندن

اين اماکن پرداخته و ابتدا از اماکني سخن ميگويد که در رسالة حسن بصري(ره) از آنها ياد
شده است .سپس اماکني را معرفي ميکند که نقاش آنها را مرتبط با اين اماکن ميداند.

نخستين اين مکانها «خانة حضرت خديجه » 3است .پس از آن« ،زادگاه پيامبر ،» 9سپس

«دار ارقم مخزومي» است .وي در ادامه ،مکانهاي ديگر را به همراه شرح تاريخ و چگونگي ساخت
آنها ميآورد .قطبي نهروالي به ذکر مکانهايي بسنده ميکند که در زمان ايشان معروف بودهاند.
وي در پايان نوشتار خود مينويسد« :ما به اماکن معروف و شناخته شده بسنده کرديم».

26

** کتاب «األرج المس��كي في التاريخ المكي وتراج��م الملوك والخلفا» ،تأليف :عالمه

علي بن عبد القادر طبري (متوفاي 1070ق.).

نويسنده در فصل سوم کتاب ،با عنوان «اماکن مشهور مکه و مساجد آن» نوشته است:
«در مکه و پيرامون آن ،مکانهاي مشهوري هست که زيارت آنها مستحب

ميباشد .به غير از مسجد الحرام ،مساجد و منزل گاههاي فراواني هست که

پيشينيان آنها را ذکر کردهاند .آن دسته از مساجدي که آنان بيان کردهاند،
در اينجا يادآوري ميش��وند .مالک ما ،در نام بردن از آنها ،مساجدي است
که در زمان ما وجود دارند .زادگاههايي که پيش��ينيان نام بردهاند ،در زمان
ما همگي به مسجد تبديل شدهاند»...

27

ن کتاب نام برده ميشود« ،زادگاه پيامبر » 9است .وي مينويسدکه
نخستين مکانيکه در اي 

آن ،در دهانة شعب علي است .اين مکان معروفي استکه پيشينيان ذکرکردهاند .ناصر عباسي

( 622ـ  553ق ).به آباداني آنجا اقدام کرد .پس از وي ،به ترتيب اشرف شعبان ،حاکم مصر،
ناصر فرج بن برقوق ،ملك مظفر غس��اني حاکم يمن و سلطان سليمان خان براي آباداني اين

مکان تالش کردند .س��لطان سليمان خان در سال  935گنبد و مسجدي در اين مکان بنا کرد.

اين کار استخدام شد ،از بزرگان دولت عثماني بود و «غضنفرآغا» نام داشت .براي اين اقدام
کمک مالي فراواني شد .ديوارهاي اين مکان باال آورده شد و بر آن گنبدي بزرگ به همراه

مناره بنا ش��د .از س��وي ديگر در ديار رم براي آن وقف ايجاد گرديد.

براي زادگاه پيامبر9
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بيامرزاد ـ در سال  1009براي آباداني اين زادگاه تالش کردند .معماري که در ا ين سال براي

اماکن و آثار

پ��س از وي ،س��لطان غازي محمد خان اب��ن موالنا مقدس مراد خان ـ ک��ه خداوند هر دو را
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مؤذن ،خادم و امام جماعت نيز تعيين ش��د که براي هر يک از آنها نيز از محل غالت وقف

ياد شده به صورت ساليانه مقداري تعيين و ميان آنها تقسيم ميگرديد .پس از آن اين دولت

ش��ريف عثماني يک مدرس را براي آنجا تعيين کرد تا دو روز در هفته در اين مکان يادشده
تدريس کند.

خانة حضرت خديجه نيز از ديگر آثار اسالمي مکه است:
اين مکان در کنار زادگاه حضرت فاطمه 3قرار دارد ...پس از
مسجد الحرام ،خانة حضرت خديجه با فضيلتترين مکان مکه
اس�ت ...دار الخيزران نيز از جملة اين مکانها است که در صفا
مـعروف اسـت .پيشينيان گفتهانـد کـه در اين خانه مسجدي
است که به آن «المختبأ» گفته ميشود.

از ديگر مکانهاي مکه ،زادگاه فاطمه3

اس��ت .اين مکان درکوچة «حجر» در س��مت

راست مسير منتهي به مسجد الحرام قرار دارد .خانة حضرت خديجه نيز از ديگر آثار اسالمي

مکه اس��ت :اين مکان در کنار زادگاه حضرت فاطمه3

قرار دارد ...پس از مس��جد الحرام،

خانة حضرت خديجه با فضيلتترين مکان مکه است ...دار الخيزران نيز از جملة اين مکانها
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اس��ت که در صفا معروف است .پيش��ينيان گفتهاند که در اين خانه مسجدي است که به آن
«المختبأ» 28گفته ميش��ود؛ زيرا که در آغاز بعثت ،پيامبر در اين مکان مخفي ميش��د .واژة
«مسجد» به همة اين خانه اطالق ميشود .اين خانه داراي امام جماعت و خادم است...

29

ب��ه اين گونه تاريخ ن��گاران مکي ،يکي پس از ديگري و بهطور متوات��ر اين مکانها را نام

بردهاند .آنها به بيان اصالحات صورت گرفته روي اين مکانها و نيز اهتمام ملوک و حاکمان
مسلمان از گذشته تا به امروز پرداختهاند .از جمله ميتوان به کتابهاي زير اشاره کرد.

** کت��اب «منائح الكرم في أخبار مكة و البيت و والة الحرم» ،تأليف عالمه علي بن تاج
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الدين بن تقي الدين سنجاري ( 1125ـ 1057ق).

اين دانشمند مسلمان به بيان «آثار مکه و زيارت گاههاي آن» ميپردازد .وي سخن در اين

ب��اره را با اين عبارت آغاز ميکند که« :در مکه آثار فراوان و زيارت گاههاي مش��هوري
مورخان در کتابهاي مفصل خود آنها را نام بردهاند .برخي از اينها به هنگام
هستّ .
نياز نام برده خواهند شد»...

30

** كتاب« :تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم و والتها

الفخ��ام» ،تأليف عالمه محمد بن احمد بن س��الم بن عمر مك��ي مالكي ،معروف به ابن صباغ

(وفات1321 :ق) .

وي مینويسد« :فصل سوم :اماکني از مکة مکرمه و پيرامون آن که دعا در آنها مستجاب

اس��ت »....در ادام��ه چنين مینگارد« :قاضي مجد الدين ش��يرازي در کت��اب خود (الوصل و
المني) مکانهاي ديگري از مکه و پيرامون آن را نام برده که دعا در آن مکانها مس��تجاب

اس��ت؛ زيرا که نقاش در کتاب «منسک» آورده اس��ت :دعا در ثبير و مسجد کبش مستجاب
است .ديگران مسجد خَ يف را نيز افزوده اند »....وي در سطور بعد مينويسد:

«همچنين در خانة خديجه همسر پيامبر  9در شب جمعه دعا مستجاب است .زادگاه

پيامبر  9نيز نقطة ديگري است که به هنگام زوال روز دوشنبه ،دعا در آنها مستجاب

است .در محل «المختبأ» در دار الخيزران نيز پس از نمازهاي مغرب و عشا دعا مستجاب

میشود»...

31

** «س��النامة العربية في ش��أن الدولة العثمانية» که به سال 1303ق .منتشر گرديد .در اين

س��النامه مکانهاي اس�لامي متبرک مکة مکرمه را بيان کرده است .اين بيان مفصل به همراه
تشريح اقدامات و تح ّوالت صورت گرفته در اين اماکن متبرک نگاشته شده است.

32

** عالم��ة محدث ،رييس مورخان مکي در دوران جديد ،ش��يخ عب��داهلل غازي(1365ـ

میپردازد .همچنانکه تاريخ ساخته شدن اين بناها ،اهتمام پادشاهان و فرمانروايان نسبت به اين

شماره  - 69پاییز 1388

را به بيان زادگاههاي مشهور مکه اختصاص داده و در اين فصل به بيان تفصيلي اين زادگاهها

اماکن و آثار

1290ق ).فصل چهارم کتاب دانش��نامهاي خود با نام «افادة األنام بذكر أخبار بلد اهلل الحرام»

مکانها را نيز در اين فصل آورده اس��ت 33.اي��ن کتابها نمونهاي از تأليفات فراوان تاريخي
در اين باره بودند.
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برجستهترين اثر علمي مکتوب در زمان کنوني ،اثر عالمة شيخ عبدالمالك بن عبد القادر

بن علي ،معروف به طرابلس��ي (وفات1418 :ق ).است که با نام «ملخّ ص مناسك الحج ،ويليه

دليل اآلثار المطلوبة في مكة المحبوبة» به زيور طبع آراسته شده است 34.ايشان در اين کتاب
س��ي مورد از آثار مطلوب مکه را ن��ام ميبرد .درميان آنها نامهاي مش��اعر مقدس نيز ديده

بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام

شماره  - 69پاییز 1388

156

میشود .وي در کتاب خود نقشة مکه را کشيده و بر روي نقشه اماکن تاريخي اسالمي مشهور
در زمان حاضر را تشريح ميکند.

پینوشت:

 . 1زادگاهها

 . 2بازار شب

 . 3یعنی ویرانه

 . 4شفاء الغرام ج ،1ص269
 . 5شفاء الغرام ج ،1ص270
 . 6مخفی گاه

از يكهزار سال ،از استوارترين منابع مورد اعتماد

مو ّرخ��ان بوده اس��ت ،با صراح��ت و قاطعيّت
اعالم م��ىدارد ك��ه« :والدت آن حضرت در
درون كعبه واقع گرديد».

* محدّث خبير ،محمد بن علىبن اسماعيل شافعى،
مشهور به «ابن ق ّفال» (متوفّاى 365ق ).مىنويسد:

 . 7شفاء الغرام،ج ،1ص272

«فاطمه بنت اسد به هنگام زايمان وارد كعبه شد

 . 9شفاء الغرام ،ج ،1ص271

به جز على بن ابيطالب کسي در کعبه زاده نشده

 . 8شفاء الغرام ،ج ،1ص270

و على 7را در آنجا به دنيا آورد .گفته مىشود

 . 10شفاء الغرام ،ج ،1ص273

اس��ت( ».فضائل امير المومنين ،به نقل از احقاق

 . 12شفاء الغرام ،ج ،1ص275

* حاف��ظ ،ابوعب��داهلل محمدبن عبداهلل ،مش��هور به

 . 11شفاء الغرام ،ج ،1ص274
 . 13شفاء الغرام ،ج ،1ص283

الحق ،ج ،7ص.)498

«حاكم نيش��ابورى» در كتاب بس��يار معروفش

 . 14الطبع��ة الثالثة( ،مكة المكرم��ة :توزيع مكتبة

«مس��تدرك صحيحي��ن» (ج ،3ص)483

 . 15دره علی.

كرماهلل وجهه -را در خانة
اس��د ،امير مؤمنانّ -

الثقافة ،بسوق الليل ،عام  )1972/1392ص325

 . 16ش��يعيان و حتي تعدادي از علماي اهل سنت
بر اين باورن��د که آن حض��رت در کعبه تولد

يافته است .از جمله علماي اهل سنت که بر اين

مطلب تصريح کردهاند ،عبارتاند از:

مىنويسد« :به تواتر رسيده است كه فاطمه بنت

كعبه به دنيا آورد».

* ابوالحسن ،على بن محمد واسطى شافعى ،مشهور
ب��ه «ابن مغازل��ى» (متوفّ��اى  483ق .در كتاب
ارزش��مند «مناقب علىبن أب��ى طالب» (ص)7
به تفصيل ،داس��تان والدت امير مؤمنان 7در

* ابوعثم��ان ،عمرو بن بح��ر ،معروف به «جاحظ»،
صاح��ب كت��اب «البي��ان و التّبيي��ن»( ،متوفّاى

درون كعبه را با سلس��له اسناد خود ،نقل كرده

نوشته و در آن ،از والدت امير مؤمنان 7سخن

* ش��مس الدّين ،ابوالمظ ّفر ،يوسف بن قز اوغلى،

255ق ).رس��الهاى در ب��ارة فضايل بنىهاش��م

است.

بود ،برگرد خانه ط��واف مىكرد ،ناگهان درد
زايم��ان گرف��ت ،د ِر كعبه به رويش باز ش��د،
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* پيش��تاز مو ّرخ��ان ،على بن حس��ين مس��عودى
(متوفّ��اى  333ق ).در كتاب گرانس��نگ خود
«م��روج ال ّذهب» (ج ،2ص )2كه در طول بيش

«در روايت آمده اس��ت كه فاطمه بنت اسد حامله

المو ّده» (ج ،1ص )461درج كرده است.

«تذكرة الخواص» (ص )20مىنويسد:

اماکن و آثار

گفته است .متن اين رساله را قندوزى در «ينابيع

مشهور به «س��بط ابن جوزى» در كتاب پر ارج
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فاطمه به اندرون كعبه در آمد و على] » [را در
آنجا به دنيا آورد( ».براي آگاهي بيشتر در اين
زمينه ،ر .ک .به :فصلنامه ميقات حج ،ش، 34
مقالة «طلوع خورشيد از درون کعبه»)

 . 17الجامع اللطيف ،ص328

 . 18الجامع اللطيف ،ص329
 . 19الجامع اللطيف ،ص331
 . 20محل سعی

 . 21الجامع اللطيف ،ص330

الجمال (مك��ة المكرم��ة :المكتب��ة التجارية،
مصطفى باز ،عام ،)1996/1416

 . 28مخفی گاه

 . 29األرج المسكي ،ص70

 .57 . 30الطبع��ة األولى ،دراس��ة وتحقيق جميل

عبد اهلل محمد المصري( ،مكة المكرمة ،جامعة

أم القرى ،عام  )1998 / 1419ج ،1ص 226

 . 31ورقة ب ،مخطوط ،مصور ،خاص.

 . 22به نظر ميرسد مراد امير الحاج باشد.

 . 32الطبعة الثانية (مكة المكرمة :المطبعة الميرية،

 . 24الجامع اللطيف ،ص338

 . 33ج ،1ص 742

 . 23الجامع اللطيف ،ص 333ـ 336

 . 25بیان اماکن متبرکه و مأثور مکه مکرمه

 . 26تاريخ القطبي ،ص353

بهترین مکان مکه ،پس از مسجدالحرام
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 . 27الطبعة األولى ،تحقيق وتقديم أش��رف أحمد

عام 1303هـ) ص 148

 . 34طبع (مك��ة المكرمة :مكتب��ة ومطبعة النهضة
الحديثه ،عام  )1978 / 1407م 9

