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مدخل
رون��د حرك��ت كاروان هاي مس��افران و 
زائ��ران مغربي هرگز از حرمين ش��ريفين )در 
مكة مكّرمه و مدينة منّوره( قطع نش��ده است 
و چه بس��يار از اين مس��افران، شرح سفرهاي 
خ��ود را به تفصيل تدوي��ن و براي ما بر جاي 
گذاشته اند. اين نوشته ها، بيانگر نزديكي تفّكر 
آراي نويس��ندگان آن ها و اهدافي اس��ت كه 
انگيزه هاي آنان را براي تدوين اين سفرنامه ها 
روشن مي سازد.  برخي از اين سفرنامه نويسان، 

به ثبت تفصيلي وكامل سفر خود و ديده هاي 
خويش،  از هنگام ترك موطن تا بازگشت به 
آن، پرداخته اند.  برخي نيز آنچه در هنگام سفر 
ديده ان��د را تدوين و گروهي ديگر، وضعيِت 
مردمي را كه در شهرهاي مسير مي زيسته اند، 

توصيف كرده اند. 
اكنون آنچه پيش روي شماست، چهره اي 
جدي��د از مدينة من��وره را ترس��يم مي كند و 
نويس��ندة آن، يكي از سفرنامه نويسان مغربي، 

در قرن هفتم هجري است.

الرحلة المغربيه
)سال 688ق.(

به اهتمام: لیلي سعید سويلم الجهني1/اصغر قائدان
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شرح حال سفرنامه نويس )عبدري(:
وي محمد بن محمد ب��ن علي بن احمد، 
اس��ت ك��ه  العب��دري  الحيح��ي  ابوعب��داهلل 
س��فرنامه اش به نام خود او )عبدري( معروف 
گردي��ده و او در اصل اهل بلنس��يه2 اس��ت و 
نس��بش به بني عبدالدار مي رس��د. عبدري در 
قرية »حاحه« در مغرب ساكن بود و به منظور 
انجام حج در سال 688ق. وارد باجه و تونس 
و قيروان شد و سپس از اسكندريه گذشت و 

از همان مسير نيز به موطن خود بازگشت.
در منابع تاريخي، از سال وفات او ياد نشده 
است. ش��اربونر، بخش هايي از اين سفرنامه را 
در مجلة األس��بويه )جلد4، شمارة 5( به چاپ 
رسانيده است. عبدري نوشتن اين سفرنامه را 
از تلمس��ان آغاز مي كندك��ه، در ربيع األول 
س��ال 689 از آن حركت كرد و پس از انجام 
ح��ج، بار ديگر از همان راه بدانجا بازگش��ت 
و به ش��هر خود؛ جايي كه س��فرش را به انجام 
رس��انيد، وارد شد. او شيوه و روش خوبي در 

تمامي سفرنامه اش دارد. 3

توصیف سفرنامه و محتويات آن
عبدي از قري��ة حاحه، درنزديكي ش��هر 
الصويره بر س��احل اقيانوس اطلس را در روز 
25 ذي قعده س��ال 688 براي انجام مناس��ک 
ح��ج و زيارت حرم ش��ريف نب��وي، به قصد 
مك��ة مكرمه و مدين��ة منوره ت��رك كرد. او 
ش��رح تفصيلي س��فرش را هنگام رس��يدن به 
تلمس��ان آغاز ك��رد. عبدري و اب��ن جبير4 با 
همديگ��ر نق��اط اش��تراكي دارن��د؛ از جمله 

اين كه هر دو س��فرنامة خود را به طور زنده و 
مس��تقيم در زمان خود و نه در پايان سفرشان 
تدوين كرده اند. س��فر عبدري حدود دو سال 
طول كش��يد و او در اين م��دت، در برخي از 
شهرها و ش��هرك ها، افزون بر مكه و مدينه، 
اقامت گزيد و يا از آن ها عبور كرد؛ از جمله 
تلمسان، الجزاير، قس��نطنيه، تونس، طرابلس، 
برقه، اس��كندريه، قاهره، الخليل، قدس، فاس 
كه از همين شهرها دوباره به قرية خود؛ يعني 

حاحه بازگشت.
متأس��فانه، عبدري در س��فرنامه اش زمان 
اقام��ت در هر ش��هر و دي��ار را به طور دقيق و 
منظم ثبت نكرده اس��ت اما بر حسب آنچه از 
س��فرنامه اش مي توان دريافت، اين اس��ت كه 
وي دوره اي طوالني در ش��هر تلمسان اقامت 
ك��رده و اين از اش��ارة روش��ن وي به هنگام 
ترك تلمس��ان برداشت مي ش��ود. 5 همچنين 
در هنگام رفت و بازگش��ت به تونس و قاهره 
وارد ش��د.  او در بازگشت، هنگام گذشتن از 
قاهره بيمار شد و از اين رو ناگزير در اين شهر 
ماند تا بهبودي يافت6 و سرانجام  به اسكندريه 
رس��يدكه اين بخش از س��فرنامه اش به هنگام 

رسيدن به آن پايان مي يابد.7
عبدري در نگارش س��فرنامه اش، روشي 
محك��م براي خ��ود برگزي��د و آن توصيف 
س��رزمين ها و وضعي��ت س��اكنان آن مناطق 
اس��ت. اين روش بر اين اس��اس بنا شده است 
ك��ه در آن »نه توريه و نه اش��ارة تلويحي و نه 
خوب جل��وه دادن بدي ها و نه بد جلوه دادن 
خوبي ها وجود ن��دارد«8 عبدري از اين روش 
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در نگارش سفرنامه اش عدول نكرده و در آن 
از چيزي خبر ن��داده، مگر آن كه آن را ديده 
است. او خود اكراه داشته چيزي را كه نديده 
توصيف كند و يا از آن خبر دهد؛ زيرا كسي 
كه چيزي را نديده توصيف آن برايش مشكل 
است و چه بسا به اش��تباه بيفتد؛ همانگونه كه 

خود در سفرنامه اش گفته است.9
عب��دري همانن��د ابن جبير و س��بتي10  از 
عواط��ف ديني برخوردار ب��وده كه منبع آن، 
درك و فهم صحيح از دين اس��ت و اين امر 
از محتويات س��فرنامه اش آش��كار مي شود؛ 
به گونه اي ك��ه او چيزي نمي پذيرد جز آن كه 
مس��تند به قرآن و س��نت باش��د و ج��ز آن را 
پيروي از عقايد فاس��د مي دان��د. از نمونة آن، 
همان چيزي اس��ت كه به هنگام توصيف غار 
ثور، كه پيامبرخدا و همراهش ابوبكر به هنگام 
هج��رت آن را ب��راي مخفي ش��دن ا نتخاب 
كردند، مي گويد: »چون كه دهانة غار تنگ و 
كمتر از دو وجب است لذا در ميان مردم مكه 
شايع شده است كسي كه نتواند داخل اين غار 

شود زنازاده است!
عبدري اين باور را با شدت تمام به عنوان 
ي��ک عقيده و باور فاس��د توصي��ف و از آن 

دوري مي كند.11
در بسياري از قس��مت هاي سفرنامه، طبع 
لطي��ف عب��دري در انتخاب كلم��ات نيكو و 
ش��يرين در توصيف��ات ش��هرهايي كه از آن 
عبور ك��رده، ديده مي ش��ود؛ مانند تلمس��ان 
ك��ه مي نويس��د: »ش��هري ب��زرگ، مرتفع و 
كوهستاني، زيبا منظر و ... ساكنان آن مهربان و 

داراي اخالق نيک هستند.«12 با همين احساس 
لطي��ف، عالقه به فرزندان و خانواده اش را در 
بسياري از جاها و موقعيت ها آشكار مي سازد؛ 
مثل زمان رس��يدنش به قي��روان كه قصيده اي 

مشفقانه براي پدرش مي سرايد.
از سوي ديگر، اين س��فرنامه صبغة علمي 
و نقادان��ة خود را نيز حفظ كرده اس��ت؛ زيرا 
نخستين چيزي كه عبدري پس از توصيف هر 
ش��هر و دياري، هنگام گذر از آن، مي پردازد، 
بررس��ي حيات علمي و تمّدني آن شهر است. 
حقيقت آن ك��ه وي از حيات علمي بس��ياري 
از ش��هرهايي كه ازآن گذشته، راضي نيست و 
از اين امر خش��نود نمي شود؛ به گونه اي كه بر 
وضعيت آنجا از اين جهت تأس��ف مي خورد 
و اگر مي��ان منطقه اي با منطقة ديگ��ر امتياز و 
تفاوتي قائل شود آن را در وضعيت علمي آن 
منطقه مي بيند و آنچ��ه مردم آن مناطق در اين 
زمينه برخوردارند را يادآور مي ش��ود. او انتقاد 
تند در اين خص��وص را رها نمي كند مگر در 
مورد تونس كه وضعيت علمي آن را مي ستايد 

و سخن در موردش را طوالني مي سازد.13
نمي ت��وان از انگي��زه اي ك��ه باعث روند 
انتقادآميز تن��د عبدري در خصوص وضعيت 
علم و علماي شهرهايي كه از آن عبور كرده 

گذشت؛ زيرا
اوالً: او در اي��ن كاوش ني��ت صادقانه اي 
دارد و مي كوش��د به تنبّ��ه و دقت نظِر به دور 
از ه��ر غرض ش��خصي ي��ا غ��رور و تعصب 

كوركورانه بپردازد.
ثاني��اً: اين دي��دگاه مورد اش��اره در نوع 
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خ��ود از جهتي، به س��وي كمال يابي اس��ت 
و به كمت��ر از آن راضي نمي ش��ود و امور را 
با مقي��اس خود مي س��نجد؛ زيرا ب��راي عالم 
آن مي خواه��د ك��ه تصّور مي كن��د نه آن كه 
در واق��ع و به عينه وج��ود دارد، لذا انتقادش 
بيشتر مي ش��ود.14  اين مطلب را ما نمي توانيم 
ب��ه راحتي بپذيريم ولي ج��ز احترام براي آن 
)نظ��ر( قائ��ل نمي ش��ويم.  ديگ��ر آن كه اين 
س��فرنامه نويس از  آگاهي وسيعي برخوردار 
اس��ت و اين در تمام صفحات سفرنامه كه در 
آن به مناقشات علمي در فقه و حديث و تفسير 
و جغرافي��ا و تاريخ و لغت و عروض پرداخته 
اس��ت به چش��م مي خورد و آنچه به وس��عت 
علم و آگاهي عبدري دالل��ت دارد  فراواني 
كتاب هايي اس��ت كه در سفرنامه اش به آن ها 
اش��اره و از آن ها نقل مي كن��د و حتي آن را 
در معرض پاس��خ گويي و نقد قرار داده و يا 
ب��ر آن ها تعليقاتي مي افزايد؛ خواه در بارة فقه 
باشد يا حديث و تفس��ير و جغرافيا وتاريخ يا 
لغت؛ ازجملة اين كتاب ها مي توان به »مناهل 
الحج« ) ناصر الدين بن منير(، »االقبال الكامنه 
في القرآن« ) حس��ن بن فضل( و »السيره ) ابن 
اسحاق( اشاره كرد. اين س��فرنامه نويس البته 
تنها به نقل از آن ها بس��نده نكرده، بلكه آنچه 
خطا و اش��تباه در آن ها ب��وده را تصحيح و يا 

تكميل كرده است.
زبان عبدري به زيباي��ي و رواني كلمات 
ممتاز اس��ت. اگر چ��ه در بعض��ي مواقع اين 
عب��ارات نياز به رج��وع ب��ه فرهنگ نامه ها و 
معجم ها دارد مثل » الموماة ، الدو ، الفدفد«،15 

اين سفرنامه نويس مي كوش��د تا افكارش را 
به س��اده ترين صورت ممكن تعبير و تش��ريح 
كند و اگر چه به سجع گرايش مي يابد اما اين 
س��جِع مقبول و بدوي، از پيچيدگي و سختي 
است. عبدري به همين گونه تمايل دارد كه در 
س��فرنامه اش از ضرب المثل هاي رايج، ابيات 

شعر، منظوم و منثور زياد به كار گيرد.16 
و آخر اين كه س��فرنامة عبدري از لحاظ 
پ��ردازش، ب��ه حي��ات علم��ي در ش��هرها و 
تمّدن هاي اس��المي كه در طي ربع آخر قرن 
هفتم ديده اس��ت، اهميت وي��ژه اي دارد؛ به 
اين گونه كه از بل��وغ وتكامل آگاهي و علوم 
در آن دوران كه البته در ش��خصيت عبدري 
بهره ه��اي عميق علمي و اطالعات وس��يعش 
جلوه گر شده است، پرده بر مي دارد. سفرنامه 
در زم��ان خ��ود ممل��و از اطالع��ات موثق و 
ارزش��مندي اس��ت كه از اوض��اع اجتماعي 
برخي از ش��هرها و نواحي م��ورد زيارت وي 

به دست مي دهد.

تفصيل و ش�رح مش�اهدات عبدري از 
مدينة منوره

عبدري در روز دوشنبه، برابر با 25 ذي حجة 
س��ال 686ق. پس از برگشت از مكة مكرمه و 
انجام فريضة ح��ج، به مدينه وارد مي ش��ود و 
دو روز در آنجا مي  ماند و در روز چهارش��نبه، 
برابر با 30 همان ماه، آنجا را ترك مي كند. او 
در طي اين دو روز، تنها حرم ش��ريف نبوي و 

قبرستان بقيع را زيارت مي كند.
عبدري در س��فرنامه اش مدين��ة منوره را 
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اين گونه توصيف مي كند: »شهري با ظاهري 
نيک و آراسته و درخشنده و پر رونق بر روي 

زمين...«.17
ما در اي��ن توصيف، مقص��ود او از واژة 
»مالح��ه« را اينگون��ه برداش��ت مي كنيم كه 
يعني مدينه ش��هري با عمران و آبادان بوده  و 
سازماني نيكو داش��ته است. اگر توصيفي كه 
از اي��ن عمران كرده  ما را قانع نمي س��ازد، به 
جز اشار ه  هاي گذرا و متفرقه از اينجا و آنجا، 
از جمله اش��اره به ديوارهايي كه از آثار قديم 
هس��تند و خاك ديوارها چنانكه ذكر مي كند 
ب��ه رنگ قرمز اس��ت و نش��ان مي دهد كه از 
خشت ساخته ش��ده بودند و ش��ايد از جنس 
سنگ، گچ در جدار بيروني البته اين سنگ ها 
به مرور زمان ريخته ش��ده و م��واد داخل آن 
آشكار گشته است؛ همان طور كه ما گاهي در 
بعضي بناها مشاهده مي كنيم. براي ديوارهاي 
شهر تعدادي در بوده كه عبدري تعداد آن را 
ذكر نكرده و يا اس��امي و موقعيت جغرافيايي 
آن ه��ا را نگفت��ه اس��ت ك��ه بت��وان نزديكي 
توصيف��ات او را ب��ا رواي��ات و گفته هاي ابن 

جبير دريافت.18
در اينج��ا اش��ارة ديگ��ري ب��ه دارالوضو 
مي كند كه ملک منص��ور19 در نزديكي باب 
الس��الم  �  يك��ي از ابواب حرم �  در س��مت 
غرب بنا كرده است. اين دارالوضو را عبدري 

چنين توصيف مي كند:
»بنايي است وس��يع و بسيار محکم که در 
آن آبي جاري است که آب آن به خانه هاي 
پيرامون تقس��يم و جاري مي شود و براي 

هر خانه اي به يک اندازه مي رسد.«20 
عبدري دراين مورد، جزآنچه كه ذكرآن 
رفت، س��كوت مي كن��د؛ زيرا وي بيش��ترين 
توجه وعنايت خود را معطوف تحقيق در بارة 
وضعي��ت علم وعالمان و نه وضعيت ش��هرها 

وساكنان آن ساخته است.
ش��ايد عجي��ب باش��د ك��ه عب��دري ب��ه 
جستجوي سرچس��مه و منابع آب هاي داخل 
مدين��ه نمي پردازد ام��ا وقتي ب��ا چاهي روبه 
رو مي ش��ود كه َس��بتي از قبل آن را توصيف 
ك��رده،21 او نيز آن را براي ما ش��رح مي دهد. 
ما از اين كار و فلس��فة آن چي��زي جز آنچه 
خود در س��فرنامه اش ذكر ك��رده، نمي دانيم؛ 
»كاروان ما در مدينه جز يک روز يا مقداري 
از روز را توق��ف نكرد و من نيز در اين زمان 
فرصت يافتم و كوش��يدم در اين ش��هر تأمل 
كنم و اوص��اف آن را به ذهن بس��پارم و چه 
بس��ا در اين زمان اندك، به رغم مش��غله هاي 
زي��اد و وظايف ديني و دني��وي، چيزهايي را 

درك كنم.«22
مدت زم��ان مان��دن وي در مدينه كوتاه 
بود، به رغم اش��تغال به زي��ارت حرم و اداي 
نماز در آن و آماده ش��دن براي ترك مدينه، 
همة اين ها در مجموع فرصتي را براي شناخت 
سرچشمه هاي فراوان آبي از جمله منابع چاه ها 
فراهم نمي ساخت اما در خصوص چاه )امام( 
علي7 تنها تذك��ر مي دهدكه »آثار آن بر پا 
ولي متروك اس��ت«23 و اين نشان دهندة  آن 
اس��ت كه در مورد اين چاه و بازس��ازي آن، 
اهمال صورت پذيرفته و به اطراف و پيرامون 
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آن توجهي نشده است.
او از بيش��ه و ي��ا باغ��ي در مدينه س��خن 
مي گويد ك��ه در آن نخلي بزرگ به چش��م 
مي خ��ورد. زمين آن ش��وره  زار و به وس��يلة 
صخره ها و س��نگ هاي آتش فش��اني س��ياه 
احاط��ه ش��ده ب��ود.24 او آن را ب��ا دق��ت در 
سفرنامه اش توصيف مي كند؛ مدينه در داخل 
ي��ک فرورفتگ��ي ق��رار گرفته ك��ه كوه ها و 
مناطق صخره اي وسنگالخي ونيز سنگ هاي 
آتشفش��اني تقريب��اً از تمام��ي جه��ات آن را 
احاط��ه كرده بودند و اي��ن فرورفتگي داراي 
خاك ه��اي تازه وخ��وب بود، البت��ه به رغم 
شوره زار بودن برخي از آن، پس مردم مدينه 
به مرور زمان، در اصالح آن كوش��يدند و آن 
را به واحه و يا آب��ادي مهم زراعي در منطقة 
حجاز تبديل كردند. فراواني چاه ها و مناسبت 
آب و ه��وا در اين امر، ب��راي زراعت به آنان 

ياري كرد.25 
عبدري بيش��تر م��ردم مدين��ه را رافضي 
)ش��يعه( مي  داند26 ولي در خص��وص اين كه 
آغاز تش��يع در مدينه چه زمان��ي بوده تحقيق 
و بررس��ي نمي كند. در اين رابطه، بايد به دو 

مطلب مهم اشاره كنيم:
اوالًً،  ش��هر مدين��ه هرگز از اهل س��نت 
خالي نبوده است؛ آنان براي خود قاضي، امام 
جماعت و خطيب داش��ته اند. ب��ه همين گونه، 
حرم ش��ريف نبوي هرگز از دورس مربوط به 

مذاهب چهارگانه خالي نبوده است.
ثاني��ا، مدينه ب��راي مدت��ي طوالني؛ يعني 
حدود 5  قرن در سلطة خاندان مهنا، كه يكي 

از ش��اخه هاي خاندان و ) نوادگان( حسين7 
است،  رش��د كرده است و اين خاندان تحت 
تأثير فاطيمان بودند كه براي مدت زماني اين 
ش��هر تحت سلطة آنان قرار داشت و تشيع آل 
مهنا، تشيع اماميه بوده كه البته در بيشتر اوقات 
تش��يعي افراطي27 نبوده اس��ت و دليل ما اين 
اس��ت كه آنان از پذيرش بسياري از آداب و 
مراس��م بدعت آميز فاطيمان سرباز زدند؛ مثل 
مراسم روز عاشورا و يا ميالد پيامبر خدا9 .

حقيقت اين اس��ت كه تشيع آل مهنا ميان 
تع��دادي از امي��ران آنان وارد نش��د و اين را 
مي توان از برخورد و روابط حسنة آنان با اهل 
سنت مدينه فهميد. آنان همواره مي كوشيدند 
اختالفاتي را كه ميان دو گروه ش��يعه و سني 
در مدينه وجود داشت بر طرف كنند و بهبود 
بخش��ند؛ از جمله آنان مي ت��وان به: جماز بن 
شيحه و سعدبن ثابت، منصور بن عطيه و ُعَزير 

ابن هيازع اشاره كرد.28 
عالوه بر آنچه گفتيم، عبدري به پژوهش 
در بارة زندگي و حيات اقتصادي مردم مدينه 
هم اهتمام داش��ته اس��ت. او ياد آور مي شود 
كه م��ردم مدينه از هر لحاظ نس��بت به ورود 
كاروانيان ح��ج محبت مي ورزن��د، هر آنچه 
ب��راي خريد نياز داش��ته باش��ند؛ مانند خرما، 
علف، ش��تر و غي��ره براي حاجي��ان و زائران 
فراهم مي س��ازند. ياد آور مي ش��ويم كه اين 
چي��ز نيز به اي��ن موضوع در س��فرنامه اش در 
خصوص مردم حجاز و بويژه س��اكنان مدينه 

اشاره كرده است.
آنان ب��راي رف��ع نيازمندي ه��اي حجاج 
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كمک مي كردند. به ايشان شتر كرايه مي دادند 
و شير، آب، خرما و هيزم مي فروختند.

عبدري، مانند ابن جبير، به توصيف اضافي 
در خصوص حرم نبوي شريف، بر اساس آنچه 
ديده  است مي پردازد و مي توان انتظار داشت 
آنچ��ه در آنج��ا رخ داده و اطالعاتي از آن، 
در سفرنامة سبتي ديده نمي شود را بشناسيم و 

نسبت به آن  آگاه شويم.29
ح��رم )نب��وي( آنگونه ك��ه وي توصيف 
مي كند »به شكل مسجدالحرام در مكة مكرمه 
است ولي از لحاظ مساحت كوچک تر از آن 
اس��ت؛ يعني به ش��كل مس��تطيل است كه در 
ميان آن، فضايي پوشيده از شن هاي قرمز قرار 
دارد و از چهار س��مت در احاطة شبس��تان ها 
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)رواق ها( واقع ش��ده اس��ت.30 پنج شبس��تان 
)رواق( درس��مت جنوب، چهار شبس��تان در 
سمت شمال و س��ه شبستان در سمت شرق و 
چهار شبستان در سمت غرب واقع است. اين 
شبستان ها )رواق ها( به لحاظ تعداد، با آنچه در 
س��فرنامة ابن جبير آمده، هم خواني دارد جز 
شبستان هاي سمت شمال، كه عبدري آن ها را 
چهار شبس��تان و ابن جبير 5 تا دانس��ته است. 
اين مسأله مربوط مي ش��ود به زماني كه حرم 
را پس از آتش س��وزي بازسازي كردند. در 
آن هنگام يكي از شبس��تان هاي سمت شمالي 
را داخل صحن مسجد كردند لذا تعداد آن ها 

به 4 كاهش يافت.31
عبدري درتوصيف حرم نبوي مي  نويسد:  
»و در ميان آن، فضايي پوش��يده از ش��ن هاي 
قرمز اس��ت«32 از توصي��ف وي در مورد اين 
فضا، فهميده مي ش��ود فضايي كه اين رواق ها 
را حاط��ه كرده، در موردش اختالف اس��ت؛ 
زيرا بر اس��اس آنچه كه سبتي در سفرنامه اش 
يادآور شده، پوشيده با شن نبوده است. براين 
اساس، مقصود اين سفرنامه نگار )عبدري( از 
آن فضا، محوطة باز و غير سرپوشيده اي است 

كه در وسط حرم قرار داشته است.
آن گونه كه عبدري مي نويس��د: در سمت 
شمال اين فضا كه در ميان حرم است، »نخل هاي 
كوچک سبز و شكوفا« بوده كه نسبت به آن ها 
توجه و عنايتي مي شده است.33  از توصيف او 
با واژة  »كوچک«، دانس��ته مي  ش��ود كه زمان 
زيادي از عمر اين درخت و نخل نگذشته بود 
و اين به همان دليل است كه سبتي در سفرنامة 

خود از آن سخني نگفته است.
حرم ب��ه همين گونه، داراي س��قفي بلند با 
ديوارهاي سفيد بوده، اما او از تزيين ديوارها و 
نقوش و طرح هاي روي آن ها به تفصيل سخن 
نمي گويد، مگر با اين عبارات كه مي توان آن را 
دريافت »منظره اي نيكو و اعجاب انگيز داشت.« 
34  اگر چه وي تعداد ستون هاي مسجد را خود 

نمي شمارد ولي كسي درآنجا به وي مي گويد 
تعداد آن ها به 267 مي رسد. اين تعداد، كمتر از 
آن تعدادي اس��ت كه ابن جبير در سفرنامه اش 
نوش��ته و ما نمي توانيم به آن اعتماد كنيم؛ زيرا 
عبدري خود نسبت به تعداد آن تأكيد ندارد و 

آن را شمارش نكرده است.
اما »محراب«؛ طبق آنچه عبدري نوش��ته، 
در آن زمان اين گونه )كه اكنون هست( نبود. 
او مي نويسد: اين محراب »بلند و بدون تزيين« 
اس��ت.35 و مي افزايد: » در ديوارة آن، جسم 
بر جستة س��ياه نرم، مانند س��ر چوب آبنوس 
مخ��روط وجود داش��ته كه در زم��ان حيات 
پيامبرخدا9  در ديوار قبله قرار داش��ته و آن 
حض��رت، هن��گام اقامة نماز در كن��ارآن، به 
منادي نماز )مكبّر( براي صاف كردن صفوف 
نمازگزاران تذّكر مي داده اند.36 براساس آنچه 
كه عبدري توصيف مي كند، مردم به ش��دت 
براي لمس كردن اين جس��م و تبّرك جستن، 
به س��وي آن مي رفتند و لذا براي آن پوس��تي 
نمانده اس��ت؛ چون حاجيان لباس خود را به 
آن مي ماليدند و چه بسا برخي نيز قسمت هايي 
از آن را براي لمس كردن، با خود مي بردند و 
اين در حالي است كه نمي دانستند حقيقت آن 
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چيست، »مانند عادتشان در موارد ديگر«.37
اما در خصوص »منبر«؛ بر اس��اس آنچه 
عبدري ب��ه ما خبر مي ده��د، در هنگام آتش 
س��وزي مس��جد )886 ق.( اين منبر س��وخته 
اس��ت و از آن جز قطعه  اي ك��ه داخل منبري 
ديگر قرار داده اند، نمانده و مردم دس��ت هاي 
خود را از كنار آن داخل س��وراخ كرده و آن 
را براي تبرك لم��س مي كنند.38  اين خبر را 
ملک ظاهر بيبرس به سال 666 ق. براي مسجد 
ارسال داشته39  و اين همان منبري است كه ما 
در س��فرنامة سبتي به آن اشاره كرديم. منبر به 
گفتة عبدري »س��اذج« اس��ت )كه تعريب از 
فارسي اس��ت( و معناي آن اين است كه هيچ 

نقشي بر روي آن وجود ندارد.40 
ام��ا »حج��ره و مرقد ش��ريف«؛ مهم ترين 
چيزي كه وي در مورد آن نوش��ته، اين است 
كه: با س��نگ مرمر از پايين تا س��قف پوشيده 
شده است. درس��فر نامة ابن جبير آمده است 
ك��ه تنها يک س��وم پايين آن با س��نگ مرمر 
پوشيده شده و پيرامون آن را ضريحي چوبين 
با دو در احاطه كرده اس��ت؛ يكي از آن درها 
در غ��رب و ديگري در ش��مال ب��وده اما قبر 
ش��ريف آن حضرت داراي ديواري يكپارچه 
و بدون در است و بر آن پارچة زيبايي آويزان 
ش��ده است كه البته بزرگ و دراز نيست و در 

سال يكبار تعويض مي شود.
در گوش��ة حج��رة ش��ريف، آنج��ا ك��ه 
ديواره��اي غرب��ي و جنوب��ي ب��ه ه��م پيوند 
مي خورند، صندوق��ي چوبين در داخل ديوار 
قرار گرفته كه در برابر سر مبارك پيامبرخدا 

9  واقع است و اين همان صندوقي است كه 
ابن جبير پيشتر از آن ياد كرد. اين صندوق در 
آتش سوزي مسجد س��وخت و از آن چيزي 
نماند جز نقره اي كه صندوق با آن تزيين شده 
بود و آن را بعد از بازس��ازي،  با طال ، محكم 
بر روي صندوق چسبانده اند و بقاياي صندوق 
سوخته را در داخل همان صندوق جديد قرار 

دادند و در جاي پيشين گذاشتند.41

مخزن روغن
در بخش شمالِي فضايي كه حرم را در ميان 
گرفته، خانه اي اس��ت مربع با بنايي تازه كه به 
عنوان مخزن مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. ابن 
جبير آن را در سفرنامه اش »قّبة الزيت« يا مخزن 
روغن ناميده است.42  او مي  نويسد: اين مخزن 
در هم��ان منطقه اس��ت و در واقع دس��تيابي به 
آن، به سبب آن كه در وسط قرار دارد، ممكن 
است كار برد آن، تهوية هوا براي اشياي داخل 
مخ��زن و در درجة اول حفظ ح��رم به هنگام 

آتش سوزي يا تخريب بنا باشد.43
ام��ا از دره��اي حرم، چه��ار ب��اب آن باز 
مي ش��ود؛  دو باب در ضلع غ��رب؛ مانند »باب 
السالم« و »باب الرحمه« و  دو در ديگر در ضلع 
ش��رق؛ مانند »باب جبرئيل« و »باب النساء«.  در 
اي��ن ميان، نام دو در همچن��ان محفوظ مانده و 
به همان نام هايي است كه در سفرنامة ابن جبير 
آمده  است؛ يعني باب الرحمه و باب جبرئيل و 
دو باب ديگر كه »باب الخش��يه« و »الرجاء« نام 
داشته اند به »باب السالم« و »النساء« تغيير يافته اند.

در آنجا باب ديگري درسمت شرقي حرم 
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قرار دارد كه ما را به شكافي در زمين با پله اي 
به سوي حجره هاي پيامبر9 در سمت جنوب 
هدايت مي كند. گفته مي ش��ود آن ها خانه ها 
واتاق هاي همس��ران پيامبرخدا9 بوده  است 
ام��ا عب��دري از اين موضوع مي گ��ذرد؛ زيرا 
حجرة عايش��ه همان حجره اي اس��ت كه منبر 
پيامب��ر9 و ابوبكر و عمر در آنجا قرار دارند 
و حجره هاي باقي مانده نيز در توس��عة دوران 

وليد ابن عبدالمک به حرم ملحق شد.
و عبدري در آن موضوع )پرداختن به آن 
در( محق اس��ت. اگر اخب��ار مورخان مبني بر 
اين كه حجره  هاي همسران پيامبر9 به فرمان 

وليد داخل حرم شده متواترباشد.44
دلي��ل نپرداختن عبدري به آنچه كه مردم  
نقل مي كنند، اوالً: گس��ترة آگاهي او است؛ 
)همانگون��ه كه پي��ش از اين گفتي��م( و ثانياً: 
كوش��ش و سعي اوس��ت بر رسيدن به يقين و 
ثابت ش��دن آنچه كه نقل مي كند و لذا حكم 
او، حكمي عقلي و دقيق است. همان گونه كه 
او نظر ما را دراين كه اين باب، خوخة ابوبكر 
مذكور در حديث نيس��ت45 و شايد جالب و 
ش��گفت انگيز باشد كه ببينيم، خانه اي كه در 
س��فرنامة ابن جبير از آن به »خانة ابوبكر« ياد 
ش��ده،  در سفرنامة عبدري  �  پس از گذشت 
ي��ک قرن  �  به حجر ه هاي همس��ران پيامر9 
رسيده است و اين قضيه  براي ما اين اختالف 
را كش��ف مي كند كه شيوع برخي از اخبار به 
معناي درستي آن نيست بلكه نقلي است ميان 

عوام وتكراري بي تحقيق است.

مئذنه
حرم مطّهر س��ه مئذنه داش��ته و اين همان 
تعدادي است كه در سفرنامة  ابن جبير نيزآمده 
 اس��ت. تنها اختالفي كه ميان آن دو سفرنامه 
نويس وجود دارد، موقعي��ت و محّل مناره ها 
اس��ت؛ ابن جبير گفته اس��ت: دو مأذنه در دو 
گوشة ش��مالي يا گوشه ديوار شمال و سومي 
در گوش��ة ش��رقي متصل به س��مت قبله واقع 
اس��ت. اما عبدري اشاره مي كند كه دو مئذنه 
در دو رك��ن جنوبي يا بر ركن ديوار س��مت 
جنوب اس��ت و س��ومي در آخر مسجد واقع 
ش��ده  اس��ت. حقيقت آن اس��ت كه ما معتقد 
نيس��تيم كه موقعيت مئذنه ه��ا تغيير يافته؛ زيرا 
در منابع تاريخي ذكر شده كه آن ها در جاي 
خود، كه اب��ن جبير نقل كرده، باقي مانده اند. 
حتي با تجديد بناي حرم پس از آخرين آتش 
سوزي به سال 886 ق،46  روشن است كه اين 
اش��تباه در كتابت و تصحيف عبارت عبدري 
در قس��مت مربوط به مئذنه ها رخ داده است. 

جايي مي گويد:
 »در مسجد س��ه مئذنه است؛ دو عدد در 
دو ركن جنوبي  و ديگري در آخر مس��جد47  
اس��ت. به گم��ان ما اي��ن تصحيف و اش��تباه 
دركتاب��ت، در گفتة او اين گونه بوده اس��ت: 
حكم جنوبيين ش��ايد جوفيين يا شمالي باشد؛ 
زيرا مغربي ها حكم جوف را به معناي ش��مال 
به كار مي برند. اين امر براي ما روشن مي  سازد 
ك��ه موقعيت مئذنه ها همان گونه كه بوده ذكر 
ش��ده اس��ت؛ يعني دو عدد بر گوش��ة ديوار 
سمت شمال و يكي در گوشة جنوب شرقي، 
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همان مئذنه اي اس��ت كه عبدري مي گويد در 
آخر مسجد قرار داشته است.

عبدري همچنين به گنبدي يكدست سفيِد 
متماي��ل به تيره  )خاكس��تري(  ك��ه بر  باالي 
حجرة ش��ريف س��اخته شده اش��اره مي كند. 
سفرنامة او نخستين سفرنامه اي است كه به اين 
گنبد اش��اره دارد و اين به آن سبب است كه 
اين گنبد تا قبل از سال 678 كه سلطان منصور 
قالوون به ساخت آن فرمان داد، وجود نداشته 
است. گنبد چنانكه او توصيف كرده،  بلند و 
مرتفع بوده كه از مسافت دور ديده مي شده و 
به چشم مي آمده و از همة آثار اطرافش بلند تر 
بوده است؛  گويي منتظر استقبال از دوست يا 
راهنماي كاروان و س��خنگوي بي زبان و پند 
دهندة بدون سخن است. عبدري ما را شگفت 
زده مي كند كه بدين گونه با اين گنبد س��خن 
مي گويد و اين امر بر آن نكته كه ما پيش��تر از 
رقت طبع و احس��اس او س��خن گفتيم تأكيد 
دارد، كه در ذكر اوصاف و تصوير و استفاده 
از عبارات وجمله ها منعكس گرديده است. و 
شايد آنچه كه احساسات او را تحريک كرده 
به آن س��بب اس��ت كه اين گنبد ب��ر فراز قبر 
پيامبرخدا9 قرار يافته است و در آنجا بقعه و 

قبري شريف تر از قبر آن حضرت نيست.
عب��دري به هن��گام ورود به مدين��ه با امام 
جماعت حرم نبوي، كه البته نامش را نمي آورد، 
دي��داري كرده و از جهل و علم و معرفت كِم 
وي سخن مي گويد. ما نمي توانيم مطالب وي 
در بارة جهل آن ام��ام جماعت را بپذيريم؛ به 
ويژه اگر به س��فرنامة سبتي، كه مدينه را چهار 

س��ال قبل از عب��دري زيارت ك��رده، مراجعه 
كنيم. او از امام جماعت حرم ستايش مي كند؛ 
اي��ن فرد كه احمد بن عثم��ان بن عمر مصري 

بوده به سبتي اجاز؛ روايت داده است.
بعيد نيست كه درخالل سفر اين دو سيّاح، 
امام جماعت مسجد تغيير يافته و يا عبدري در 
ص��دور نظر و حكم در م��ورد اين مرد عجله 
كرده و در مورد همة ابعاد علم و آگاهي وي 
به ويژه به س��بب كوتاهي مدت حضورش در 

مدينه، اطالعي نداشته است.
سرانجام، بايد گفت آنچه كه عبدري درسفر 
نامه اش در م��ورد حرم نب��وي آورده �  اگرچه 
دقت��ش بر اندازة اب��ن جبير نيس��ت �  اما داراي 
اهميتي ويژه اس��ت؛ زيرا اين سفر نامه متأخر از 
آن )ابن جبير( اس��ت و از الب��الي آن مي توان 
آنچه پس از بازس��ازي حرم در آن رخ داده را 
روشن ساخت. همچنين او به وضعيت حرم، قبل 
از آتش س��وزي ديگري كه در نيمه آخر شب 
سيزدهم ماه رمضان 886 رخ داده، توجه و تأكيد 
دارد؛ به ويژه سفرنامه هايي كه مورد مطالعه قرار 
گرف��ت، اين توجه و عناي��ت را به اندازه اي كه 

بايد و شايد در اين خصوص نداشته اند.
س��فرنامة  عبدري در مورد ديگر مساجد 
مدينة من��وره تقريباً خالي از هرگونه توصيف 
اس��ت. جز مس��جد قبا كه تنها اشاره اي به آن 
دارد. از اين اش��اره برداشت مي شود كه وي 
به زيارت مس��جد قبا نرفته، بلكه به ديدن آن 
از دور اكتفا كرده اس��ت؛ بگونه اي كه خود 
مي گويد: »و قبا و از مس��اجد آن ش��هر است. 
در س��مت ش��رق كه داراي بن��ا و مئذنه هايي 
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اس��ت كه چشم را خيره مي سازد«، اما عجيب 
آن است كه در اين سخن، وي موقعيت قبا را 
در شرق ذكر مي كند، با اين كه قبا در جنوب 
مدينه واقع اس��ت و اين نشان مي دهد كه اين 
س��ياح در تعيين س��مت ها و جهت ه��ا دچار 
پريش��اني اس��ت و اين همان چيزي است كه 
ما پي��ش از اين با آن در ب��ارة موقعيت مئذنة 

مسجد النبي9 با آن برخورد كرديم.
عبدري به زيارت مقابر و مش��اهد صحابه 
و صالحين در بقيع اهتمام مي ورزد؛ به گونه اي 
كه براي كاري جز آن بيرون نمي رفته اس��ت. 
مشاهدات او در مورد بقيع � چنانكه توصيف 

مي كند �  چنين است:
 »اين مقابر داراي بناها و گنبد هاي محكم 
و بلندي است كه محكم ترين و شاخص ترين 
آن ها به لحاظ بنا، گنبد عثمان بن عفان اس��ت 
ك��ه رفيع، وس��يع و زيبا اس��ت. در كنار آن، 
گنب��د عباس قرار دارد. اما ارتفاع گنبد مالک 
بن انس به اندازة س��ينة انسان است و كف آن 
نيز با س��نگريزه پوشيده ش��ده است. بر باالي 
س��ر او نيز سنگي را مشاهده كرده كه بر روي 
آن نوشته شده: »امام مالک بن انس رضي اهلل 
عن��ه، در ربيع األول، س��نة 179 از دنيا رفت، 

والدت او در ربيع اآلخر سال 93 بود.«48
اي��ن در حالي اس��ت كه در دو س��فرنامة 
پيش��ين )س��فرنامة ابن جبير و س��بتي( از اين 
موضوع و مش��اهدة عبدري ياد نشده است و 
اين نش��ان مي دهد كه او در عصر پس از آن 
دو در مدينه بوده است. در زير هر گنبد يا بنا، 
كه عبدري از آن عبور كرده، بيش��تر از يک 

قبر وجود داشته، جز گنبد مالک بن انس كه 
غيراز قبر او، قبر ديگري در آن نبوده است.

بي شک س��فر عبدري، اگر چه به هدف 
اداي فريضه انجام شده، ليكن در كنار آن، به 
بحث در بارة علم هم مي پردازد؛ مانند سفرنامة 
س��بتي، اما در روش پرداختن به آن، ميان آن 
دو اخت��الف اس��ت؛ س��بتي ازش��هرهايي كه 
مي گذش��ت، اهتم��ام به مالقات ب��ا اهل علم 
داش��ت و از آن ها اج��ازه روايت مي گرفت، 
اما عبدري وضعيت علم و علما از ش��هريايي 
كه عبور مي كرد را كوتاه و موجز مي نويس��د 
و عنايت��ي ب��ه افزايش آگاه��ي در خصوص 
كس��اني كه با آن ها مالقات ك��رده، ندارد. به 
همين اندازه كه بتوان��د حكم كند آن ها اهل 

علم و معرفت هستند، بسنده مي كند.
عب��دري در توصي��ف حي��ات علمي در 
مدين��ة من��وره، از اي��ن رويه و ش��يوه خارج 
نمي ش��ود و در اين خصوص ياد آور مي شود 
ك��ه در مدينه »به رغم جدي��ت در تفحص و 
اص��رار بر درياف��ت و تكرار س��ؤال در مورد 
كس��ي كه به علم موصوف اس��ت و نه كسي 
كه به تخصصي از تخصص هاي شناخته شده 

آگاهي دارد« كسي را نديده است.49
در ن��گاه عب��دري، ام��ام جماع��ت حرم 
ش��ريف نبوي داراي عل��م و آگاهي الزم كه 
بتوان��د واجبات را ادا كند، نيس��ت و او را به 
جه��ل و ن��ا آگاه��ي توصيف مي كن��د و ما 
ناچاريم در اينجا متذكر ش��ويم كه اين سيّاح 
در ص��دور رأي و انديش��ه در م��ورد حيات 
علمي در مدينه و ديگر ش��هرهايي كه از آن 



146

ق.(
 68

ل 8
سا

ه  )
ربی

مغ
ة ال

حل
لر
ا

13
87

ن 
ستا

زم
 - 

66
ره 

شما

عبور ك��رده، نه هدفي براي س��رزنش كردن 
داش��ته و نه از روي هواي نفس بوده، بلكه او 
به عوامل و داليلي اس��تناد مي كند كه پيش از 
اين در بارة ويژگي هاي اين س��ياح گفتيم كه 
ش��ايد مهم ترين آن، وسعت آگاهي و علم او 
اس��ت كه وي آگاهي هاي ديگ��ران را با آن 
مي س��نجد و مقايس��ه مي كند و از كساني كه 

فاقد آن هستند، سخن مي گويد.
ما معتقد نيس��تيم كه حيات علمي فعال در 
مدينة منوره كه سبتي در سفرنامه اش توصيف 
كرده، رو به افول بوده و به سوي جهل و ناداني 
مي رفته است. آنچه كه ترجيح دارد اين است 
كه عبدري پس از وصف حيات علمي مدينه، 
اين نكته را ياد آور مي شود كه در حرم با يكي 
از همسايگان و مجاوران آن ديداري داشته كه 
نامش عفيف الدين ابو محمد عبدالس��الم بن 
محمد بن م��زروع بصري خرما فروش بوده و 
او چنانكه شيخ حسن الهيئه توصيف مي كند، 
معاش��رتي نيكو دارد؛ او »در سرزمين ها سفر 
كرده و از شيوخ روايت شنيده و سرانجام در 
مدينه سكني گزيده اس��ت.« 50 عبدري نيز از 
وي در خواست اجازة روايت كرده و او نيز به 
چه از وي روايت كند، اجازه داده است. اين 
بصري از همان علماي مدينه اس��ت كه سبتي 
در گذشته با او ديدار داشته و شرح حال او را 
در سفرنامه اش )كه از سفرنامة عبدري 4 سال 

فاصلة زماني دارد( نگاشته است.
نكت��ة ديگري از اين س��يّاح نمي يابيم كه 
بخواهي��م در توصيف حي��ات علمي مدينه به 
آن اش��اره كنيم جز اين كه او دو روز بيش��تر 

در مدينه نمانده  اس��ت. چنانك��ه خودش در 
س��فرنامه اش مي نويس��د: »و اين مدتي بسيار 
كوتاه اس��ت ك��ه نمي توان در م��ورد چيزي 

حكمي صادر كرد.«
عب��دري در حج��از قصي��ده اي در مدح 
پيامبرخدا9 س��روده و به گفتة خودش، آن 
را از شيخ عفيف الدين كه پيشتر از آن سخن 
گفته شد، شنيده است. كسان ديگري هم آن 
را از شيخ عفيف الدين شنيده و ثبت كرده اند 
و ش��يخ نيز ب��ه خط خود به آن��ان اجازه داده 
است. اين قصيده از 142 بيت دلنشين و شيرين 
و آسان فراهم شده  و در آن پيچيدگي نيست 
و از الفاظ غريب و مهجور بهره نگرفته است. 

مي توانيم آن را به سه بخش تقسيم كنيم:
اولي��ن بخش آن، ك��ه كوتاهترين اس��ت، 
توجيهات و نصايحي اس��ت كه سفرنامه  نويس 
براي خوانندگانش فراهم ساخته كه آنان را تشويق 
مي كند فرصت ها را غنيمت بشمارند و دامن خود 
بر چينند )آستين باال زنند( براي رسيدن به ثواب 

مسافرت به مّكة مكّرمه و مدينة منّوره.
بخ��ش دوم اختصاص به مّك��ة مكّرمه و 
اعمال��ي يافت��ه كه بايد يک حاج��ي در آنجا 

انجام دهد؛ يعني مختصري از مناسک حج.
و قس��مت س��وم ي��ا آخري��ن آن، ك��ه 
طوالني ترين قس��مت ها است، سخن كوتاهي 
دارد از مدين��ة منّوره، و طيبه، معهد األحباب، 
رب��ع المصطفي و س��پس به مدح و س��تايش 
پيامبرخدا 9 مي پردازد و آن را با س��خن از 
نبوت پيامبر9 كه عيسي7 و نيز مناديان در 
عصر جاهلي��ت آن را فرياد زدند و كاهنان و 
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رهبان��ان به آن خبرداده اند جال مي دهد. او در 
مورد آن حضرت اينگونه سروده است:

»زبان از اداي حق او قاصر است، اگر چه 
به طور خستگي ناپذير و با کوشش تمام، 

هر چه مي تواند در آن مورد بگويد.
 پس ب��ه اندازة خود ب��راي او بگو، نه 
به ان��دازه کمالش و صحيفه عش��ق و 
دلباختگ��ي را بر اف��راز که هرگز آن را 

نمي توان انکار کرد.«
از اين قصي��ده مي توان فهميد كه عبدري 
خود را آمادة س��كونت و مجاورت در مدينه 
كرده و درمورد آن مي انديش��د؛ بگونه اي كه 
در ش��عر خود خيال مهاجرت و منزل گزيني 
در آنجا را در س��ر مي پروراند و خود را براي 

رويارو شدن با آن مهيا مي سازد.
»در نيت من اس��ت که اگ��ر در اين راه 
همراهي نش��وم، بر آن به تنهايي صبر 
خواهم کرد وس��وگند مي خورم که در 

مورد تو تسليم نشوم.«
معلوم مي ش��ود اموري بر سكونت او در 
مدينه مانع اس��ت كه مهمترين آن ها؛ چنانكه 
از قصيده اش پيدا اس��ت، فرزندان كوچكش 

هس��تند كه به آن ها عالقة بس��يار دارد و آنان 
وي را تش��ويق ب��ه بازگش��ت به س��وي خود 
مي كردند. عب��دري اين امر را در قالب ابياتي 
براي پدرش بيان مي كند. روح انساني او، وي 
را از اين كه ديگران بر ضعف او آگاهي يابند، 

شرمسار نمي كند. او مي گويد.
»اگر موانعي که تقدير رقم زده است نبود 
و کودکاني که بر ايش��ان نزد هر نغمه 

سرا و سرايندة خوش آواز مي گريم.
 م��ن آنان را در غربت��ي رها کرده ام و 
گريه ام براي آنان اس��ت که هر شاخة 
تازه جوان��ه زده و نازکي ) دل لطيفي( 

را مي سوزاند.
درجايي رها کردم که آخرين نقطة غرب 
)مغرب( است که در پس آن جز تالطم 

امواج دريا و کف چيز ديگري نيست.«
و اين س��يّاح به خود تسليت مي گويد �  و 
اگر نتواند به نزد فرزند كوچكش باز گردد � 

باقي ماندة عمرش را پايان يافته مي بيند.
»عالقه و ش��وقم به تو و ياد تو پيوس��ته 
است؛ در روز روشن و هنگامي که بال هاي 
شب رو به خاکستري و سياهي مي رود.«

1.  استاد دانشكدة علوم تربيتي مدينة منوره.
2.  از شهرهاي معروف در شرق اندلس يا اسپانياي كنوني است.

3.  ن.ک.به: االعالم زركلي، ج7، ص32
4.  س��ياح معروف اندلس��ي كه س��فرنامه اش به »رحلة ابن 
جبير« معروف است؛ ابوالحسين محمد بن احمد بن جبير 
در 540 ق. در بلنسية اندلس به دنيا آمد و در 614 ق.  از 
دنيا رفت. بخش قابل توجهي از سفرنامة وي مشاهدات 
او از س��فر حج است. ابن جبير سفر خود را از غرنامه در 

ش��وال س��ال 578 آغاز مي كند و در ربيع الثاني 579 به 
مكه مي رس��د و در محرم 580 به مدينه وارد مي ش��ود؛ 
يعن��ي او حدود يكصد و ده س��ال قبل از عبدري به حج 

رفته است »مترجم«.
5.  ن.ک. به:  سفرنامه، ص24

6.  ن.ک. به:  سفرنامه، صص 128 و 234
7.  ن.ک. به: سفرنامه، ص 235

8.  سفرنامه، ص 1
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9.  سفرنامه، ص186 
10.  س��بتي، منسوب به شهر سبته در مغرب، مقابل اندلس، 
از سفرنامه نويسان و سياحان قرن هفتم است كه اندكي 
پس از ابن جبير به س��فر حج اعزام و س��فرنامه خود را 

نگاشته است، »مترجم«.
11 .  سفرنامه، ص186
12 .  سفرنامه، ص 11

13.  سفرنامه، ص 13 � 27 � 32 � 100 � 132
14.  همان.

15.  س��فرنامه، ص10، 64، مقص��ود از اي��ن كلمات فالت 
وسيع است.

16.  همان، صص3، 32 و 39
17.  همان، 203

18.  حصار و ديوار ش��هر مدينه تا قرن دهم همچنان پابرجا 
بوده است. »مترجم«

19.  منظ��ور ملک منصور ق��الوون از مماليک ترک مصر و 
شام است. »مترجم«

20.  دارالوض��وء تا دوران عثماني ها همچنان اهميت خود را 
حفظ كرده بود. »مترجم«

21.  مقصود وي برحاء درسمت شمال مسجد النبي است. »مترجم«
22 .  سفرنامه، ص203

23.  س��فرنامه، همان201، مقصود وي از چاه امام علي7 
چندان روشن نيست. آيا او به آب هاي علي7 درمنطقة 
ش��جرة كنوني اش��اره دارد. تا آنجا كه روشن است، امام 

علي7 در داخل مدينه چاهي نداشته اند، »مترجم«.
24.  مقصود وي در حّرة معروف مدينه، حّرة ش��رقي و غربي 
است كه شهر را در محاصرة خود دارد. اين حّره ها  همان 

سنگ ها و صخره هاي آتشفشاني هستند، »مترجم«.
25.  همان، صص 292 و 293

26.  تا پايان دوران عثماني و شرفاي مكه، شيعيان بيشترين 
جمعيت را در مدينه داشته اند، »مترجم«.

27 .  مقصود غالي گري است، »مترجم«.
28.  بنگريد التاريخ الشامل المدينة المنوره ج2، صص135، 288

29.  اي��ن آتش س��وزي در رمضان س��ال 654 ق. رخ داده  
است؛ يعني تقريبًا 34 سال بعد از سفر عبدري به مدينه. 
در اي��ن حريق منب��ر پيامبر9، دره��ا، خزاين، ضريح، 
صندوق ها، قفس��ه هاي كتاب، پوش��ش مرقد وسقف به 

كلي سوختند، »مترجم«.

30.  مقصود صحن اول مسجد النبي9 است، »مترجم«.
31.  ن.ک. به:  سهروري ، وفاء الوفا، ج2،  ص671

32.  س��فرنامه، ص204، اي��ن هم��ان صحن اول مس��جد 
النبي9 اس��ت كه هنوز هم به همان گونه � البته به جز 

كف آن � باقي مانده است، »مترجم«.
33.  همان، ص 204

34.  مقصودش بايد ستون هاي روضته النبي9 باشد، »مترجم«.
35 .  سفرنامه، ص 217

36 . پيامب��ر9 نمازه��اي خود را كنار س��توني مي خواندند 
كه به »المخلّقه« معروف ش��د. ظاهراً چوبي كه عبدري 
به آن اش��اره كرده، بايد بقاياي س��وختة همان س��تون 
المخلقه باش��د كه در آتش س��وزي مس��جد سوخت و 
بعد از بازس��ازي، قس��متي از آن را داخ��ل محراب قرار 
دادند. در دوران سلطان اشرف قايتباي؛ يعني در 888 ق. 
حدود دويس��ت س��ال پس از عبدري، محراب نفيس و 

يكپارچه اي از سنگ ساخته شد، »مترجم«.
37.  سفرنامه، ص219

38.  سفر نامه، ص219
39.  اين منبر را ملک اش��رف قايتب��اي د ر 888 ق. پس از 

آتش سوزي ساخت، نه ملک ظاهر بيبرس، »مترجم«.
40 .  يعني ساده.

41.  س��هرودي، وف��ا الوف��اء، ج2،ص574، از اين صندوق 
امروزه اثري نيس��ت بلكه در ضريح س��مت شمال مرقد 
و س��ر مبارک پيامبر9 يک دايرة خالي گذاش��ته اند تا 

موقعيت سر مبارک مشخص شود) مترجم(
42.  همان؛ ج2، ص 516

43.  از اين مخزن براي نگهداري روغن اس��تفاده مي كردند 
تا مشعلها را با آن روشن سازند)مترجم(

44.  بگويد، همان، ج2، ص516
45.  همان، ج2، ص 527

46.  سفرنامه، ص205
47.  خوفه ابوبكر در س��مت غرب مس��جد قرار داشته است 
و اكن��ون نيز كمي داخ��ل ابواب صديق تابل��وي با نام 
خوفه ابوبكر ديده  مي ش��ود. ابوبكر در اين مكان زندگي 

مي كرده است) مترجم(
48.  سفرنامه، ص204
49.  سفرنامه، ص206
50.  سفرنامه، ص207




