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 ده  یچک

العـرب،  ةو گسترش تدریجی اسالم به اطراف و اکناف جزیـر  9با بعثت رسول خدا

روندي نسبتاً پرشتاب به اسالم گرویدند. بـدیهی اسـت   ایرانیان نیز در پی فتوحات، با 

بـراي تمـام مسـلمانان،     هـاي معنـوي   عنـوان کـانون   حرمین شریفین، از همان ابتدا بـه 

همواره مورد توجه تمام مسـلمانان بـوده و هسـت. از امـاکنی کـه در ادوار مختلـف       

است؛ زیـرا   شدن در آن اسالمی مورد اقبال بوده، زیارت قبرستان بقیع و آرزوي دفن

، بسیاري از صـحابه،   : این مکان شریف، افزون بر مدفن چهار تن از ائمه اهل بیت

تابعین و اندیشوران از هر مذهب و ملیتی ازجمله ایرانیـان را در دل خـود جـاي داده    

منصـبان و   است. با عنایـت بـه قداسـت بقیـع و فضـیلت دفـن در آن، برخـی صـاحب        

شـدند یـا در    مدینه منوره منتقل، و در بقیـع دفـن مـی   اندیشوران، یا طبق وصیتشان به 

کردنـد،   ، به هر دلیلی که در آنجا فـوت مـی   9سفر حج و زیارت مرقد مطهر نبوي

شدند. با توجه به کثرت ایرانیان مـدفون   طور طبیعی در آن قبرستان شریف دفن می به

تبـار مـدفون    یمنصبان و اندیشـوران ایرانـ   در بقیع، در این مقاله فقط به برخی صاحب
                                                        

  mahmud.samani@gmail.com /زیارت و مدرس دانشگاهعضو گروه تاریخ پژوهشکده حج و   . *
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در بقیع پرداخته شده و شرح حال آنها به ترتیب تاریخی آورده شـده اسـت. مـالك    

هـاي محلـی مدینـه     بودن، انتساب آنان به شهرهاي ایران در منابعی مانند تاریخ ایرانی

   منوره است که در آنها به این نسبت تصریح شده.

  ان.منصبان، اندیشور بقیع، ایرانیان، صاحب ها: کلیدواژه

  مقدمه 

  از دیربـاز، حتـی پـیش از اسـالم، بــا حجـاز مـرتبط بودنـد. بـا ظهـور اســالم          ایرانیـان 

رفته ایرانیان نیز به اسالم گرویدند و بـالطبع، بـا حـرمین شـریفین      و گسترش آن، رفته

هـاي مقـدس، و منشـأ     دار مناصـبی در آن کـانون   ارتباط یافتند و حتی برخـی، عهـده  

گرفتـه، پیشـینه    المنفعـه و عمرانـی شـدند. بـا استقصـاي صـورت       برخی اقدامات عـام 

رو یافـت نشـد.    اله با عنـوان مقالـه پـیش   صورت کتاب یا مق خاصی به زبان فارسی به

پژوهان، تعدادي از ایرانیان مدفون در بقیع را نام برده و بـه   البته برخی محققان و بقیع

کـه عالمـه محسـن االمـین در اعیـان       انـد؛ چنـان   ترتیب حروف الفبا از آنها یاد کـرده 

هـاي   خصـیت الی تصانیف الشیعه در ترجمـه ش  الذريعةالشیعه و آقابزرگ تهرانی در 

پژوهـان ماننـد    انـد. برخـی بقیـع    علمی شیعه، از برخی عالمان مدفون در بقیع نام بـرده 

انـد   محمد نوري در دانشنامه بقیـع، مـداخلی را بـه مـدفونان در بقیـع اختصـاص داده      

گونه است. نظر به فقدان  که در مجموعه دانشنامه حج و حرمین شریفین نیز این چنان

استخراج اسـامی و تحقیـق دربـاره مـدفونان ایرانـی در بقیـع،       باره  نگاري در این تک

منصـبان و اندیشـوران    نماید. مطالب این مقالـه در دو محـور صـاحب    توجیه پذیر می

  ایرانی مدفون در بقیع تنظیم شده است.

  منصبان الف) صاحب

منصبان بسیاري از اقصا نقـاط جهـان    تردید، در طول تاریخ بلند اسالم، صاحب بی

. اینان یا طبق وصیت خودشان از جاهاي دیگر به مدینه منـوره  اند شدهدر بقیع دفن اسالم 

دلیـل اقامـت در مدینـه منـوره پـس از رحلـت، طبـق         آورده شده یا در موسم حج یا بـه 

معمول در بقیع دفن شدند. برخی نیز از زائرانی بودنـد کـه در مدینـه بـه مـرگ طبیعـی       

شدند. از میان اینان، برخی تبـار ایرانـی داشـتند. در     مرده یا به قتل رسیده و در بقیع دفن
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پـردازیم کـه از    ان ایرانی در بقیع مـی نادامه، فقط به شرح حال مختصر آن دسته از مدفو

 شدند که اسامی آنهـا بـه ترتیـب قـدمت تـاریخی      منصبان یا از اندیشوران شمرده می صاحب

  آورده شده است.

  . ظهیرالدین، وزیر مقتدي عباسی1

 اهـواز  منطقـه  در قمـري  437، در ظهیرالـدین  به حسین، ملقب بن محمد جاعابوش

ــر، ( زاده شــد ــن اثی ــن خلکــان، 250، ص10ق، ج1385اب ــی، 135، ص5، جق1414؛ اب ؛ ذهب

 . اصل او از رودراور، از توابع همـدان بـود.  )27ــ 28ص، ص19و ج 616، ص18ق، ج1413

تـألیف   داراي تـألیف بـوده اسـت.   وي ادیب، شاعر، آشنا به فقه و فردي نیکوسـیرت و  

؛ 250، ص10ق، ج1385(ابـن اثیـر،    به او نسبت داده شـده ابن مسکویه  االمم تجارب ذیل

  ).362، ص33ق، ج1413ذهبی، 

قمري، ابوشجاع را به مقـام وزارت گماشـت    476در  عباسی هللامر با مقتدي یفهخل

 ).137، ص4جم، 1976؛ سـبکی،  17، ص32ق، ج1413(ذهبی، و لقب ظهیرالدین به او داد 

در دستگاه خالفت عباسی  که داند می امامی شیعه ایرانی هفتمین را او تهرانی آقابزرگ

. برخـی  )410ص، 24، جق1403(آقـابزرگ تهرانـی،    دار منصب وزارت شده اسـت  عهده

(ابـن   اش در امـور دنیـا را سـتوده    گیـري  گیري او در امور دینی و آسان مورخان، سخت

و یـاد   )1، ص17و ج 96، ص1ق، ج1368شیخ عباس قمی،  ؛ 135، ص5، جق1414خلکان، 

اند که میان وزرا کسی مانند وي، امور دینی و شرعی را رعایت نکـرده اسـت    آور شده

نماز این وزیر، پس از  ).263، ص33ق، ج1413؛ ذهبی، 135، ص5، جق1414(ابن خلکان، 

ت و شکایات مردم رسـیدگی  نشست و به مشکال ظهر، تا هنگام نماز عصر در مصالیش می

ــی ــرد م ــی،  ک ــدین ).218ق، ص1428صــالبی،  ؛ 28، ص19ق، ج1413(ذهب ــجاع ظهیرال   ابوش

داشته و در برابر دانشمندان، متواضع و همـواره   مردمزمان وزارتش، رفتار احترام آمیز با  در 

  وي در مـدت  ).263، ص33ق، ج1413(ذهبـی،  کـرده اسـت    از محضر فقها کسب فیض مـی 

  مسـاجد و دسـتگیري   ماننـد سـاختن   المنفعـه  عـام  کارهـاي  بـه نه چندان طـوالنی وزارتـش   
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اش را کـه حـدود    انـد او حتـی تمـام دارایـی     از مستمندان و ایتام اهتمـام داشـت. گفتـه    

ششصد هزار دینار بود، در دوران وزارتش صدقه داد. وي خطی زیبا داشـت و درآمـد   

کــرد  تابلوهــاي خــط خــود را در راه خــدا انفــاق مــیحاصــل از راه خطــاطی و فــروش 

  ).217ق، ص1428؛ صالبی، 150، ص12ق، ج1407جا؛ ابن کثیر،  (همان

قمـري، بـه درخواسـت ملکشـاه      484ظهیرالدین پـس از هشـت سـال وزارت، در    

هرچنـد برخـی   . کنار شد رب وزارت ازالملک از خلیفه عباسی،  سلجوقی و وزیرش نظام

انـد، بـه نظـر     رویی با اهل ذمـه را سـبب ایـن اقـدام خلیفـه دانسـته      سختگیري او در رویا

هاي مذهبی شیعه و سنی در بغداد، زمینه پیشنهاد ملکشاه و وزیر سـنی او   رسد رقابت می

این در حالی بـود کـه    ).218ق ، ص1428(صالبی، براي بر کناري ظهیرالدین بوده است 

بی بغـداد، توانـایی خـود را نشـان     هاي مـذه  وي در مهار بحران شیعه و سنی و درگیري

هـرروي ، ایـن    به ).264، ص33ق، ج1413؛ ذهبی، 287صق، 1418(ابن طقطقی،  داده بود

وزیر شیعی پس از برکناري از وزارت و در مدت حصر خانگی از سوي خلیفه عباسـی  

  و تا زمان اخراجش از بغداد، در دهلیز خانـه خـود مسـجدي بنـا کـرده بـود و در آنجـا       

ــاد ــه عب ــا زمــان مــرگ خلیفــه و ملکشــاه ســلجوقی و وزیــرش    ت مــیب پرداخــت. او ت

؛ 218ق، ص1428(صـالبی،  کـرد   اش رودراور زندگی مـی  الملک، در زادگاه اصلی نظام

پـس از انجـام حـج     و شـد  حـج  سفرقمري راهی  487 دروي  )30، ص19جق، 1406ذهبی، 

نبـوي پرداخـت. از ظهیرالـدین     مسجد خدمت بهتا پایان عمر در مدینه رحل اقامت افکند و 

در شمار معدود وزیران عباسی یاد شده است که در دوران تصدي وزارتشان حج گزاردنـد  

  ).287صش، 1357(صاحبی نخجوانی، 

 مسـجد  وي در مدینه منوره به بیماري مبتال شد و چون مرگ خود را نزدیک دید، در

درخواسـت   9ول خـدا سـوره نسـاء از رسـ    64با چشـم گریـان ضـمن خوانـدن آیـه       يونب

 30، ص19ق، ج1406(ذهبـی،   درگذشتآن شهر  درقمري  488شفاعت کرد و سرانجام در 

  9کنـار قبـر ابـراهیم، پسـر پیـامبر      ،بقیع قبرستان در را او ).150، ص12ق، ج1407؛ ابن کثیر، 

ــ   ؛135، ص5، جق1414؛ ابــن خلکــان، 250ص ،10ق، ج1385ابــن اثیــر، ( ســپردند خــاكه ب

  ).30، ص19ق ، ج1406؛ ذهبی، 150، ص12جق، 1407ابن کثیر، 
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  جواد اصفهانی .2

ق) وزیر 559منصور اصفهانی، معروف به جواد اصفهانی (م. محمد بن علی بن ابی

او در  ).143، ص5، جق1414(ابـن خلکـان،   ) بود 648-521زنگیان موصل و شام (حک: 

دلیـل فراوانـی    حـاکم سـلجوقی موصـل، بـه     الـدین زنگـی،   وزارتش براي اتابک قطـب 

شناخته شد. او شخصـیت ممتـاز و مـورد احتـرام سـالطین      » الجواد«هایش به  خیرات و انفاق

سـبب سـاختن بناهـاي عـام      سلجوقی و خلفاي عباسی، و به سخاوتمندي نـامبردار بـود و بـه   

بـه آنهـا اشـاره     هاي کعبه، که خاقـانی در اشـعارش   ویژه بازسازي برخی ساختمان المنفعه، به

 ).308ـ   312صصـ ، 2، جق1406(فاسـی،  شد  خوانده می» جواد اصفهانی«کرده است، با لقب 

  ).182ـ 197صص(این شاعر پرآوازه، منظومه خویش را به او تقدیم کرده است 

تبـار، در حـرمین شـریفین اقـدامات      منصبی ایرانی عنوان صاحب جواد اصفهانی، به

).518، ص2، جق1372(ابــن فهــد،  درخــور تــوجهی انجــام داد
  نوســازي مســجد خیــف 

  در منــا، ســاختن در بــراي کعبــه و تــزیین آن بــا طــال بــه دســتور خلیفــه مقتفــی عباســی

 )،515، ص2ق، ج1408؛ ابـن فهـد،   245، ص9ق، ج1385ابـن اثیـر،   ( ق)550-530(حک: 

  ۀنـ هـا بازسـازي خا   هـا، بازسـازي قنـات    بازسازي مسجدي بر کوه عرفات، ساختن برکه

  اي بـالغ بـر هـزار دینـار     قمـري بـا هزینـه    555) در 9(محل دعوت پنهـانی پیـامبر   ارقم

از اقدامات او در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه بـود. سـاختن    )،130م، ص1986(ابن جبیر، 

  هایی از مسجدالنبی نیز از اقدامات او در ایـن  دیواري براي مدینه منوره، بازسازي بخش

  شهر بود.

شـدن او در   سپاري او در بقیع اتفاق نظر ندارند. برخـی از دفـن   منابع درباره خاك

؛ امـا برخـی دیگـر یـادآور     )146ــ 147صصـ ، 5ق، ج1414(ابن خلکان، اند  بقیع خبر داده

تر آماده شده بود، به خاك سـپرده شـد    اش، که پیش اند که او در مدینه و در مقبره شده

ــر،  ــن اثی ــوزي،  307 ، ص11ق، ج1385(اب ــن ج ، 2، جق1406فاســی،  ؛ 155 ق، ص1371؛ اب

اند که وقتـی جـواد    برخی نیز بدون اشاره به مکان دقیق مدفن او، یاد آور شده ).311ص

  اصفهانی درگذشت، پیکرش را به مکه و مدینـه بردنـد و در مدینـه بـه خـاك سـپردند.      
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ز انتظـار نیسـت؛   رسد با توجه به قداسـت بقیـع، دفـن او در ایـن مکـان، دور ا      به نظر می

  که برخی بر خاك سپاري او در بقیع تأکید دارند.  چنان

  ابراهیم بن عبدالحمید موغانی  .3

ابراهیم موغانی، اصالتاً از موغان آذربایجان بود. او به همرا پدرش، کـه اهـل ادب   

دوست بود، در جوانی راهی مصر شدند که بین راه، پدرش درگذشت و ابـراهیم   و علم

ل علوم دینی به مدینه منوره رفت. ابراهیم موغانی پس از طی مدارج علمـی  براي تحصی

  تصـرف در اوقـاف   النبی شـد کـه   مدينةو کسب مقبولیت اجتماعی، والی و ناظر اوقاف 

شـد. سـرانجام، موغـانی در مدینـه      و ثبت آنها و دیگر امور وقفی زیر نظـر او اجـرا مـی   

  ).216 ، ص1جق، 1414(سخاوي،  درگذشت و در بقیع دفن شد

  امیرچوپان سلدوزي .4

توان از قبیلۀ سـلدوز   ق)، وي را می728شده به امیرچوپان (م. با توجه به نسب داده

دانسـت.  ) 178، ص1، جامع التـواریخ، ج 1387اهللا همدانی،  الدین فضل (رشیداز قبایل مغول 

(حـک:   وي در موج دوم حمالت مغوالن به ایران، که به فرماندهی هالکوخـان مغـول  

  ق) انجـام شــد، حضـور داشــت. امیرچوپــان پـس از آن، در دولــت ایلخانــان   654-663

ق) درآمـد و پـس   690- 683در ایران نقش داشت. او ابتدا به خدمت اَرغون (حـک:  مغول 

؛ 211ق، ص1414(غفـاري،   ق) راه یافـت 703- 694خان ایلخانی (حـک:   از او به دربار غازان

ــین ــزي،   مع ــدین نطن ــ1383ال ــرف ؛ 140و  136، 111صش، ص ــزدي،   ش ــی ی ــدین عل   ش،1387ال

  ).186، ص1ج

ــا روي ــلطان  ب ــدن س ــک:    کارآم ــده) (ح ــایتو (خدابن ــد اولج ق)، 717-703محم

امیرچوپان در زمره فرماندهان سپاه او قرار گرفت و از آنجا که مورد لطف این سـلطان  

ري، ازدواج با دو دختر او، یکی در پـی دیگـ   )،114ش، ص1383الدین نطنزي،  (معین بود

در پی مرگ اولجایتو، امیرچوپان اداره امور حکومـت   ).73ش، ص1348(کاشانی،  کرد

ترتیب، قدرت واقعی  ق.) نوجوان را بر عهده گرفت و به این736-717ابوسعید (حک: 
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، 5، جق1408(ابـن خلـدون،   قلمرو ایلخانان بـراي مـدتی در اختیـار او و فرزنـدانش بـود      

  ) 198، ص3ش، ج1362؛ خواندمیر، 497ص

اي در حکومـت   امیرچوپان در مدتی کـه صـاحب قـدرت بـود و اختیـارات گسـترده      

  حمـام  ایلخانی داشت، در حرمین شریفین دست بـه اقـدامات درخـور تـوجهی زد. سـاختن     

؛ عبـدالرزاق   72، ص2، جق1417(ابـن بطوطـه،   رسـانی بـه ایـن شـهر      و مدرسه در مکـه و آب 

 150بـا هزینـه گـزاف     )،541، ص1تـا، ج  ؛ ابن حجر العسقالنی، بـی  78ش، ص1353قندي، سمر

ــود آب از عرفــات  ــع کمب ــراي رف ؛ 181- 182صصــ، 3، جق1372(ابــن فهــد،  هــزار درهــم ب

 726از آن نمونه است. برخـی، بازسـازي چشـمه بـازان در      )274ـ275، ص2تا، ج مقریزي، بی

، 14ق، ج1407(ابـن کثیـر،   اند  ه امیرچوپان نسبت دادهقمري و رساندن آب آن به مکه را نیز ب

ــی، 123ص ــ، 1، جق1421؛ فاس ــ450صص ــو، 449ـ ــه  ).447، ص3، جق1406؛ هم وي در مدین

، 3، جق1372(ابـن فهـد،   الرحمـه   اي نزدیک بـاب  منوره نیز منشأ اقداماتی بود. ساختن مدرسه

، کـه از  )541ـ  542صصـ ، 1تا، ج ؛ ابن حجر العسقالنی، بی477، ص3، جق1406؛ فاسی، 185ص

ق، 1417؛  ابـن الـوردي،   296، ص7ق، ج1407(قلقشـندي،  آن با عنوان چوپانیه یاد شده اسـت،  

(ابــن الــوردي، و همچنــین ســاختن حمــامی در ایــن شــهر از کارهــاي اوســت   )280، ص2ج

به گفتـۀ برخـی، امیرچوپـان، کـه از سـنیان متعصـب بـود، بـا هـدف           ).274، ص2ق، ج1417

کـرد. او ضـمن تـالش     تـالش مـی  ایلخانیان در حجاز و کاهش نفـوذ شـیعیان،    افزایش نفوذ

گیري اجتماع آنان شـود؛ امـا    راندن زیدیان از مسجدالحرام، کوشید تا مانع شکل براي بیرون

  ).80ش، ص1385(شیبی و ذکاوتی، در این راه موفق نشد 

را در پـی  اش، رشک بـدخواهان   جایگاه و قدرت روزافزون امیرچوپان و خانواده

تـوان بـه ایـن     داشت و عواملی چند موجبات قتل امیرچوپان را رقم زد کـه از آنهـا مـی   

موارد اشاره کرد: شـورش فرزنـدش، تیمورتـاش در مقـام حـاکم روم علیـه حکومـت        

؛ 263ــ 264صصـ ، 2تا، ج (مقریزي، بی مرکزي ایلخانیان، که هرچند امیر آن را فرو نشاند

  قمـري  727خواجـه، در   قتـل فرزنـد دیگـرش، دمشـق     ).265، ص3ق، ج1407قلقشندي، 

 ،ق1417؛ ابـن بطوطـه،   66ش، ص1353(عبـدالرزاق سـمرقندي،   به دستور ابوسعید ایلخانی 
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کـه افـزون بـر نفـوذ فـراوان در       )210ــ 211صص، 3ش، ج1362؛ خواندمیر، 71ص، 2ج

 لرزاق(عبـدا  گفـت  و حسادت و سعایت درباریان، سخنانی ناشایست علیه ابوسـعید مـی   دربار

  ).70، ص2، جق1417؛ ابن بطوطه، 65ـ  66صصش، 1353سمرقندي، 

همچنین عالقمندي ابوسعید به بغـدادخاتون، دختـر امیرچوپـان، کـه بـه ازدواج یکـی از       

؛ 209، ص3ش، ج1362(خوانـدمیر،  فرماندهان ایلخانی به نام شیخ حسن جالیـري درآمـده بـود    

امیرچوپـان، خشـم ابوسـعید را در پـی     و مخالفت ) 60ش، ص1353عبدالرزاق سمرقندي، 

؛ 60ش، ص1353؛ عبــــدالرزاق ســــمرقندي، 209، ص3ش، ج1362(خوانــــدمیر، داشــــت 

و در نهایت، ابوسعید، بغـدادخاتون را بـه همسـري خـود      )295ش، ص1363اي  شـبانکاره 

ایـن دالیـل    ).215، ص3ش، ج1362؛ خواندمیر، 72، ص2، جق1417(ابن بطوطه،  درآورد

درباریان از قدرت فزاینده فرزنـدان امیرچوپـان در دسـتگاه حکومـت      در کنار بدگویی

داشــت. در ایــن موقعیــت، امیرچوپــان بــه  گردانــی ابوســعید از او را در پــی ایلخــانی، روي

قمـري   728الدین، حاکم هرات، پنـاه بـرد؛ امـا او بـه دسـتور ابوسـعید، امیرچوپـان را در         غیاث

  ).272، ص9جق، 1391بردي،  ابن تغري ؛ 619ش،  ص1361(مستوفی، کشت 

پس از قتل امیر چوپان، بنا به وصیت وي، تـابوتش همـراه کـاروان حاجیـان بـه حـرمین       

و حاجیـان در روز عیـد قربـان بـر آن نمـاز      ) 213، ص3ش، ج1362(خوانـدمیر،   انتقال داده شـد 

امـام  خواندند و پس از طـواف در مسـجدالحرام، آن را بـه مدینـه بردنـد و در بقیـع، کنـار قبـر         

؛ عبـدالرزاق سـمرقندي،   213، ص3ش، ج1362(خوانـدمیر،  بـه خـاك سـپردند     7 حسن مجتبـی 

ـیتش   البته نخست می ).78ش، ص1353 او  )213، ص3ش، ج1362(خوانـدمیر،  خواستند بنابر وص

فاسـی،   ؛ 185، ص3، جق1372(ابـن فهـد،   اي که خود ساخته بود، به خاك بسپارند  را در مدرسه

گـزارش منـابع، از آنجـا کـه      ؛ امـا بـه   )281، ص2ق، ج1417ابن الوردي، ؛  447، ص3ق، ج1406

و کنـدن   )78ش، ص1353(عبـدالرزاق سـمرقندي،    این بنا در سمت قبلۀ مسجد نبوي قرار داشت

برخـی نیـز از    جـا).  (همـان بـود، او را در بقیـع دفـن کردنـد      9احترامی به پیـامبر  قبر در آنجا بی

، 1تـا، ج  (ابـن حجـر العسـقالنی، بـی    انـد   مدرسـه خبـر داده   جلوگیري حکومت از دفن او در آن

  ).332 ، ص1جق، 1414؛ سخاوي،  498، ص5، جق1408؛ ابن خلدون،  542ص
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  شاملو داوودقلی بن  . ولی5

قلـی، از زنـدگی او اطالعـات انـدکی در منـابع       منصب بـودن ولـی   رغم صاحب به

نیا آمـد و در جـوانی بـه سیسـتان     قمري در هرات به د 1034بازتاب یافته است. گویا وي در 

رفت. او مدتی در عصر صفوي، منصـب مسـتوفی سیسـتان را داشـت. بـه نوشـته آقـابزرگ        

طـور دقیـق مشـخص نشـده      قلی پس از انجام دادن اعمال حج، که تاریخ آن بـه  تهرانی، ولی

بقیـع دفـن شـد     است، در بازگشت به مدینـه منـوره، در آن شـهر مقـدس درگذشـت و در     

ــی، (آقــابزرگ  ــی  ).1281، ص9ق، ج1403تهران ــدر ول ــع را پ ــدفون در بقی ــی  برخــی م قل

  اند که منصب کدخدایی داشته است. دانسته

اسـت کـه آن را سیدحسـن     قصـص الخاقـانی  قلـی، دیـوان شـعر و کتـاب      از آثار ولی

سادات ناصرى تصحیح کرده و سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمى  

 ،لـف ؤاین کتاب داراي مقدمه، سـه بـاب و خاتمـه اسـت و م    شمسی منتشر ساخته  1371در 

قرانـی   حضـرت صـاحب   مقدمـه در بیـان نسـب واالي عـالی    : آورد فهرست آن را چنین مـی 

بـاب   ؛اسـماعیل  عباس تـا شـاه   باب اول در بیان مجملی از احوال اجداد شاه ؛عباس ثانی) (شاه

قـران   بـاب سـوم احـوال نـواب صـاحب     ؛ عبـاس  اسـماعیل تـا عصـر شـاه     دوم وقایع ایام شـاه 

  .ق) قید گردیده است1087عباس) از روز جلوس (این وقایع تا تاریخ  (شاه

  اندیشوران ب) 

 . ابوسعید اصبهانی1

اش  بن ابراهیم، تبار اصفهانی داشت. او ملقب به کاتب، و کنیـه ابراهیم بن سعدان 

وي  ).207، ص1جق، 1414(سـخاوي،   ابوسعید بود و پس از درگذشت در بقیع دفن شد

از محدثان اصفهانی در قرن چهارم هجري بود کـه بـه مدینـه سـفر کـرد و در آن شـهر       

بن عبـداالعلى اسـت    مقدس سکنا گزید. ابوسعد، راوي حدیث از بکر بن بکار و هریم

و محمد بن اسحاق بن ایوب، عبداللّه بن محمد بن جعفر و احمـد بـن اسـحاق نیـز از او     

قمـري   384اند. وى ثقه و صاحب تألیف است. زمان درگذشت او را  حدیث نقل کرده
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(سـخاوي،   به نوشته سخاوي وي در بقیع دفن شد ).104 (اعالم اصفهان، صاند  ثبت کرده

   ).207ص، 1جق، 1414

  سیدمیرزاحسن سبزواري . 2

قمـري در سـبزوار متولـد شـد. او      1255سیدحسن بن اسماعیل بـن عبـدالغفور در   

ــین      ــاري و سیدحس ــیخ انص ــت و در درس ش ــف رف ــه نج ــیالت ب ــل تحص ــراي تکمی ب

کمري، معروف به الترك، شرکت کرد و به مقامات عـالی دسـت یافـت. وي را از     کوه

قمـري   1332انـد. سـید در     و از عرفاي بزرگ شیعه گفته عالمان و فقیهان بزرگ، زاهد

راهی سفر مکه شد؛ اما در مسیر مدینه منوره، گرفتار حرامیان و دزدان گردیـد و همـان   

(محسـن   سال به شهادت رسید. جسدش را به مدینه بردند و در بقیـع بـه خـاك سـپردند    

  ).372 ، ص5جق، 1403امین، 

  حسن برَغانی شیخ  .3

زند حاجی مالمحمدصالح، از فقیهان عصر خود و از شاگردان شـیخ  حسن فر شیخ

زادگـاه پـدرش شـمال غربـی کـرج بـود.        ).536، ص1ق، ج1420(غـروي،  انصاري بـود  

خاندان برغانی به آل صالحی، آل شهیدي و آل علوي، به ترتیب در انتساب بـه محمـد   

، 7و ج 300، ص2جق، 1409(حسن امین، صالح، شهید ثالث و محمد علی، شهرت یافتند 

ق، 1375؛ سیدجوادي و دیگـران،   48و  11ـ12صص، 1ش، ج1375؛ برغانی حائري، 262ص

هـا، محمـدکاظم طالقـانی     سبب سکونت جد اعالي برغانی آنان به ).191ـ192ص، ص1ج

ــه آل طالقــانی شــهرت یافتنــد. ازآن 1094(م.   پــس کــه وي از طالقــان ق) در طالقــان، ب

حسـن، پـس از غائلـه     نسبت قزوینی نیـز دادنـد. پـدر شـیخ     به قزوین رفت، به خاندان او

  پـس، ایـن خانـدان    اخباریان و اصولیان قزوین، ناچـار بـه اقامـت در برغـان شـد و ازآن     

ش،  1375؛ برغـانی حـائري،   303ـ   304، ص2ق، ج1409(حسـن امـین،    به برغانی مشهور گشتند

، 4ج  ق،1409ن امــین، (حســ از نســل ایشــان، دانشــورانی برخاســتند  ).26، 10- 11صصــ، 1ج

  ).319، ص6و ج 304و  212صص
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قمري به سفر حج رفت و محل تـدریس پـدرش    1278حسن برغانی، حدود  شیخ

در کنار مسجدالحرام را تعمیر، و در آنجا فقه جعفري را در مقارنه با مذاهب چهارگانه 

تدریس کرد. سپس به مدینه رفت و در آنجا هم کرسی تدریس فقـه جعفـري داشـت.    

س از مناظره با یکی از شیوخ آن سرزمین و غلبه بر او، متعصبان به تشیع وي پی بردند پ

ور شـدند و بـر سـرش     و پس از نماز عشا در بازگشت به منزل، بـا چـوب بـه وي حملـه    

(برغـانی   کوبیدند. این ضربه به مرگ وي انجامیـد. او را در قبرسـتان بقیـع دفـن کردنـد     

از  ).184، ص3ق، ج1375؛ سـیدجوادي و دیگـران،    49ـ   50صصـ ، 1ش،  ج1375حـائري،  

است که اثـر   الحجکتاب و  )50، ص1ش، ج1375(برغانی حائري،  مناسک الحجآثار او 

؛ رفـاعی،   587، ص1تـا، ج  (کحالـه، بـی  مـیالدي در بمبئـی منتشـر شـده      1892دومی، در 

  ).102ق، ص1427

  پوش  حسین بهبهانی، معروف به سیاه . 4

قمـري در بهبهـان زاده    1215بهبهـانی در   موسـوي  حسـینی  ابراهیم بن سیدحسین

اي در بهبهان دارد و نسبش بـه امیرسـیدعلی، معـروف بـه      شد. پدرش سیدابراهیم، مقبره

، 5و ج 254، ص2جق، 1403(محسـن االمـین،   رسد که در همدان مـدفون اسـت    پوش می سیاه

  زادگــاهش مقــدمات فقــهسیدحســین در  ).88، ص2ش، ج1377؛ ر.ك: ســیدجوادي، 413ص

  )544، ص1ق، ج1420(غـروي،  و اصول را به پایان برد و پس از آن، به نجـف اشـرف رفـت    

را فراگرفت و از او اجـازه   ق) فقه و اصول1281و نزد استادان بنامی مانند شیخ انصاري (م.

، 3ق، ج1375؛ ســیدجوادي و دیگــران،  331ـــ332صصــق، 1393(امینــی، اجتهــاد گرفــت 

ق، 1410(انصـاري،  ق) آموخـت  1295حسن برغانی (م. م عقلی را نزد شیخعلو ).517ص

پـس از فـوت شـیخ انصـاري، مقـیم       )88ـ   89صصـ ، 2ش، ج1377؛ سـیدجوادي،  244ص

کربال شد و در آنجا به تدریس و افتا پرداخت و در مسجدي نزدیـک حـرم ابوالفضـل    

دار شـد. وي پـنج فرزنـد پسـر داشـت کـه همگـی از         امامت جماعت را عهده 7عباس

، 2ش، ج1377؛ سـیدجوادي،  413، ص5جق، 1403(محسن االمـین،  دانشوران کربال بودند 

  ).244ـ245صصق، 1410؛ انصاري،  89ص
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قمري به حج رفت. در بازگشـت از حـج و در حـال     1300سیدحسین بهبهانی در 

 چـادر زد و شـب  » بئر درویـش «، در جایی به نام 9زیارت قبر پیامبرقصد  عزیمت به مدینه، به

هنگام، وقتی از خیمه بیرون رفت، یکی از اعراب، که دشـمنی سـختی    را به روز آورد. شب

ــل رســاند     ــه قت ــر ســرش او را ب ــا کوبیــدن عمــودي ب ــا شــیعیان داشــت، ب ق، 1393(امینــی، ب

، اعیـان الشـیعه  گـزارش صـاحب   در  ).88ـ   89صص، 2ش، ج1377؛ سیدجوادي، 331ـ332ص

دسـت یکـی از    شـدنش بـه   رفتن شبانۀ بهبهانی بـراي قضـاي حاجـت و کشـته     فقط به بیرون

(محسـن االمـین،   دزدان عرب، بدون اشاره به تمایالت ضد شیعی قاتل، اشاره شده است 

  شـدن بهبهـانی در زمـان نشسـتن و اسـتراحت      در گزارشی دیگر، کشته). 413، ص5ق، ج1403

پیکر بهبهانی به مدینـه منتقـل، و در    ).544، ص1ق، ج1420(غروي، ه شده است او دانست

سیدحسـین بهبهـانی    ).413، ص5ق، ج1403(محسـن االمـین،   جوار امامان بقیع دفـن شـد   

؛ محســن 88، ص2ش، ج1377(ســیدجوادي، آثــاري در فقــه و اصــول و تفســیر نگاشــت  

ــدها در   ).413، ص5جق، 1403 االمــین،  ــار، بع ــن آث   قمــري و در هجــوم یکــی  1344ای

  ق.) در آتـش سـوخت  1345از امیران دولت عثمـانی بـه خانـه فرزنـدش سـیدکاظم (م.     

  ).413، ص5جق، 1403(محسن االمین،  و از میان رفت

  . سیدمحمد تقی آل احمد طالقانی 5

 1280فرزند سیداحمد، و نوه سیدمحمدتقی طالقانی است کـه در  سیدمحمدتقی، 

آمد. وي برادر شمس و جالل آل احمد، نویسـنده مشـهور و از   شمسی در تهران به دنیا 

اهللا سیدمحمود طالقانی است. نسب طایفه سـادات طالقـانی را بـه امـام      عموزادگان آیت

اسـالمبولچی، خـواهرزاده    بـیگم  انـد. مـادر سـیدمحمدتقی، خـانم امینـه      رسـانده  7 باقر

  آقابزرگ تهرانی است. شیخ

سطوح اولیه در مدرسه مـروي، وارد حـوزه   سیدمحمدتقی پس از طی مقدمات و 

محمدتقی آملی، که استاد بزرگ اخالق بـود،   شیخ اهللا حاج علمیه قم شد و با دختر آیت

پـس از  سـیدمحمد   ازدواج کرد و از او صـاحب فرزنـدي بـه نـام سـیدمحمدعلی شـد.      

گذراندن دروس سطوح، براي تکمیل تحصیالت، رهسپار نجف اشرف شد و از حوزه 
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  مرتضی طالقانی، سیدابوالحسن اصـفهانی و عراقـی اسـتفاده کـرد.     شیخ  حث آیاتدرس و ب

 ســالگی، از معــدود شــاگردان نخبــه سیدابوالحســن اصــفهانی و فــردي   او در حــدود چهــل

  رفت. شده در حوزه نجف به شمار می شناخته

، )ش1330( ،ق1370اهللا بروجردي، ایشان سـیدمحمدتقی را در   در زمان زعامت آیت

العـادة   فـوق  عنوان نماینده خود و سرپرستی شیعیان مدینه منوره، کـه در اقلیـت و تنگنـاي    به

  وهابیان بودند، منصوب کرد.

اهللا بروجـردي،   آیـت هـاي محولـه بـه سـیدمحمدتقی از سـوي       از دیگر مأموریـت 

هـاي   شرکت در همایشی در پاکستان بود که در آن، تعدادي از مشهورترین شخصـیت 

منظور بررسی اقـدامات تخریبـی    قمري، به 1371م حضور داشتند. این کنگره در جهان اسال

در پـی آن،   .)385، ص3ق، ج1375(سـیدجوادي و دیگـران،    آل سعود و وهابیون تشکیل شـد 

  ، مـذاکرات مفصـلی بـا وزیـر خارجـه ایـران و وزیـر نجـد        سیدمحمدتقی به همراه تعـدادي 

  تعمیـر، مسـقف   :عـد سـازند مـزار ائمـه بقیـع     دهند تـا آل سـعود را متقا   و حجاز انجام می

  باره، اقدام عملـی صـورت نپـذیرفت    اما دراین و مسجدي نیز بر مقابر بقیع ساخته شوند.

  باقی ماند.   :چینی دور قبور ائمه و در حد سنگ

او در مقام نماینده مرجعیت شـیعی، تـالش داشـت تـا بـا دولـت حجـاز در زمینـه         

 ).161، ص1376احمــد،  آل ؛ شــمس 54ق، ص1428، (امینــی بازســازي بقیــع مــذاکره کنــد

که وي چند جلسه با سعود بن عبـدالعزیز دربـاره اعـاده بناهـا و بازسـازي بقیـع بـه         چنان

سیدمحمدتقی درصدد بود از طریق دربـار و وزارت امورخارجـه،    .وگو پرداخت گفت

ش، 1386(قاضـی عسـکر،    عربستان در تنگنا قرار دهد تا بازسازي و تعمیر بقیع را بپذیرند

 ).151ـ153صص

از مسؤلیت سـیدمحمدتقی طالقـانی در مدینـه، هنـوز دو سـالی نگذشـته بـود کـه         

زیسـت، از دنیـا رفـت.     هـاي مدینـه مـی    غ اي که در نخاوله و نزدیکی بـا  ناگهان در خانه

فیصل، مسموم شده  الدین آل احمد، معتقد بود که به دست عمال ملک برادرش، شمس

اند ساعت سه عصر، میهمـان   اینکه همسر و فرزندش گفته  دت رسیده است؛ چهو به شها
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اي نوشیده بود و پس از دو ساعت، ناگهـان در   ملک سعودي در کاخ البیضا بود و قهوه

ویـژه مرحـوم    شـده بـود؛ امـا دیگـران، بـه      خانه دچار سرگیجه و تهوع و استفراغ خـون  

دار شد، بر این عقیـده نیسـتند. جـالل     عهده عمري، که بعدها سرپرستی شیعیان مدینه را

اي دارد، دربـاره قتـل    تر اشـاره  ، باآنکه به برادر بزرگخسی در میقاتآل احمد هم در 

  طرز مشکوکی از دنیا رفت! او سخنی نیاورده است؛ اگرچه خود هم به

اهللا بروجـردي   پیکر مرحوم سیدمحمدتقی آل احمد طالقانی، نخسـتین نماینـده آیـت     

، (امینـی  شـد  بـه خـاك سـپرده     :از، در قبرستان بقیع در جوار ائمه چهارگانه مدینهدر حج

  ).279ق، ص1393

  . سیدمحمدرضا بهبهانی حائري6

  هـا بـود.   سیدمحمدرضا بهبهانی از روحـانیون مشـهور در تهـران و از خانـدان بهبهـانی     

روحـانیون معتمـد   او مدتی در قم و نجف تحصیل علم کرد و پس از طی مدارج علمـی، از  

راهی سفر حـج شـد؛ امـا در شـهر مدینـه درگذشـت و در        1391و موثق تهران شد. وي در 

  .)99 ، ص7ش، ج1354؛ رازي، 280ق، ص1428(امینی،  بقیع به خاك سپرده شد

  علی بن ابراهیم عجمی جویمی  .7

از اي به نام جویم از توابع شـیراز متولـد شـد و پـس      علی بن ابراهیم از در دهکده

قمـري، پـس از آنکـه مدرسـه      853پرداختن به تحصیل، از فقهاي بزرگ شافعی شد. او در 

باسطیه در مدینه منوره ساخته شد، بنـا بـه دعـوت سـازنده آن، الـزین عبدالباسـط، بـه مدینـه         

قمـري در آن   860هـا فعالیـت و تـالش علمـی در      منوره عزیمت کرد. جویمی پس از سـال 

  ).271، ص2جق، 1414، (سخاوي خاك سپرده شدشهر درگذشت و در بقیع به 

  عبدالرسول مرزبانی تبریزي   .8

شـمار   نام و مشهور در تهران و تبریز بـه  میرزاعبدالرسول از روحانیون صاحب حاج

العظمـى   اللَّـه  محترم قـم و خـواص اصـحاب و شـاگردان آیـت      ياز فضالرفت. وي  می

شمسی راهی سفر حج شد؛ امـا در شـهر مدینـه منـوره،      1393او در  .بود )مدظله(مرعشى



يع
 بق

در
ون 

دف
ر م

تبا
ني 

يرا
ن ا

ورا
يش

ند
و ا

ان 
صب

ب من
اح

ص

163

؛ ورنرانـد،  99 ، ص7، جش1354(رازي،  براثر سکته قلبی درگذشـت و در بقیـع دفـن شـد    

  ).81 ش، ص1379

  محمد بن روزبه کازرونی   .9

هایی که تبار ایرانی داشتند و در مدینه منوره مقیم شدند و داراي اسم و رسمی  خانداناز 

ـتند.    ، هـا هسـتند کـه از میـان آنـان      کـازرونی  دند، خاندانبو  ابواالیـادي افـراد شاخصـی برخاس

  الجمال، ابوالثنایا محمد بن روزبه محمود، ملقب و منسوب بـه عبدالسـالم الماضـیین    ابن

قمري در مدینه منوره درگذشـت   751و معروف به کازرونی، از آن نمونه است که در 

  ).151ـ 150صص، 6ق، ج1414(سخاوي،  خاك سپرده شدبه و در بقیع 

 گیري نتیجه

  بقیع، نخستین قبرستانی است که با دفن عثمـان بـن مظعـون جمحـی، از مهـاجران     

هـاي نخسـت هجـرت، مسـلمانان تشـویق شـدند        و اسعد بـن زراره، از انصـار، در سـال   

 هاي خودشان را در آنجا دفن کنند. این قبرستان شریف، در گـذر زمـان اهمیـت    جنازه

ها هزار نفر از اقشار مختلف از اقصـا نقـاط جهـان در آن     خاصی پیدا کرد و تا کنون ده

منصبان و اندیشوران بوده و برخی از آنان نیز  اند که گروهی از آنان صاحب آرام گرفته

  اند. تبار ایرانی داشته

منصبان مشهور در بقیع، که در این مقاله به شرح حال آنان پرداخته  از صاحب

  ابوشــجاع ظهیرالــدین، جــواد اصــفهانی و امیرچوپــان هســتد. هرچنــد عالمــانشــد، 

اند، در این مقاله فقط تعـدادي از   و اندیشوران بسیاري با تبار ایرانی در بقیع آرمیده

  :آنها معرفی شدند

ســیدمحمدتقی طالقــانی، ابوســعید اصــفهانی، عبدالرســول مرزبــانی تبریــزي،       

انـد کـه     پـوش از آن نمونـه   انی معروف بـه سـیاه  سیدمیرزاحسن سبزواري، و حسین بهبه

  خاك مطهر بقیع آنان را در برگرفته است.
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  به کوشش شعیب االرنؤوط، بیروت، الرساله.سیر اعالم النبالء، ق)، 1406ذهبی ( .21

  عبدالسالم، بیروت، دار الکتاب العربی.کوشش عمر  ، بهتاریخ االسالمق)، 1413ذهبی( .22

  .خانه پیروزپقم، چا، دانشمندانگنجینه )، ش1354( رازي، محمد شریف .23

اهللا همدانی، جامع التواریخ، به کوشش روشـن، تهـران، میـراث     رشیدالدین فضل .24

  ش.1387مکتوب، 

  تهران، مشعر.، معجم ما کتب فی الحجق)، 1427رفاعی، عبدالجبار ( .25

بــه کوشــش الحلــو و طبقــات الشــافعیۀ الکبــري، )، م1976الــدین (  تــاجســبکی،  .26

  .الطناجی، بیروت، دار الکتب العربی

، التحفـه اللطیفـه فـی تـاریخ المدینـه الشـریفه      )، ق1414الـدین (  سخاوي، شـمس  .27

  .بیروت، دار الکتب العلمیه

بـه کوشـش نـوایی، تهـران،     مطلـع السـعدین،   ش)، 1353سمرقندي، عبدالرزاق ( .28

  کتابخانه طهوري.

تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر     ، اثرآفرینـان ش)، 1377سیدجوادي، سـیدکمال (  .29

  فرهنگی.

تهـران، نشـر   ، دائرة المعارف تشـیع ق)، 1375سیدجوادي، سیدکمال و دیگران ( .30

  شهید سعید محبی.

بـه کوشـش محـدث،    مجمـع االنسـاب،   ش)، 1363اي، محمد بن علـی (  شبانکاره .31

  تهران، امیرکبیر.

  ش)، جالل از چشم برادر، تهران، بدیهه.1376آل احمد، (شمس  .32

تشیع و تصوف تـا  ش)، 1385شیبی، کامل مصطفی و ذکاوتی قراگزلو، علیرضا ( .33
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به کوشش عباس اقبـال  ، تجارب السلف)، ش1357هندوشاه (، صاحبی نخجوانی .34

  .آشتیانی، تهران، طهوري

  العصریه. لمکتبةبیروت، ادولۀ السالجقه، ق)، 1428صالبی، علی محمد ( .35
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  المثنی. مکتبةبیروت، دار احیاء التراث العربی و ، معجم المؤلفینتا)،  عمر کحاله (بی .36

  بیروت، دار الثقلین.مع علماء النجف االشرف، ق)، 1420غروي، سیدمحمد ( .37

به کوشش مرتضی مـدرس  تاریخ نگارستان، ق)، 1414غفاري، احمد بن محمد ( .38

  گیالنی، تهران، حافظ .

کوشش فؤاد سیر، مصـر،  به، العقد الثمین فی تاریخ البلد االمین)، ق1406سی (اف .39

  .الرساله

  .به کوشش گروهی از علما، بیروت، دار الکتب العلمیه، شفاء الغرام)، ق1421( سیاف   .40

، بازسـازي بقیـع بـه روایـت اسـناد     تخریب و )، ش1386( قاضی عسکر، سیدعلی .41

  .تهران، مشعر

بـه کوشـش محمـد حسـین،     صـبح االعشـی،   ق)، 1407قلقشندي، احمد بن علی ( .42

  بیروت، دار الکتب العلمیه.

  الصدر. مکتبةتهران، الکنی و االلقاب، ق)، 1368عباس ( قمی، شیخ .43

همبلـی،  به کوشش مهـین  تاریخ اولجایتو، ش)، 1348کاشانی، عبداهللا بن محمد ( .44

  تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

بـه کوشـش ادوارد بـراون، تهـران،     تاریخ گزیـده،  ش)، 1361مستوفی، حمداهللا ( .45

  دنیاي کتاب.

 معـة به کوشش مصطفی زیاده، جـا السلوك لمعرفۀ دول الملوك، تا)،  مقریزي (بی .46

  القاهره.

ران، بـه کوشـش اسـتخري، تهـ    منتخب التـواریخ،  ش)، 1383الدین ( نطنزي، معین .47

  اساطیر.

ترجمه رسـول جعفریـان،   ، جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره)، ش1379ورنراند ( .48

 .قم، دلیل ما

بـه کوشـش میرمحمدصـادق و    ظفرنامـه،  ش)، 1387الـدین علـی (   یزدي، شـرف  .49

  نوایی، تهران، کتابخانه مجلس شوراي اسالمی.

  




