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  دهيچک
ن یـنسبت داده شده اسـت. اعتقـاد بـه وقـوع ا یبه امام عل يهاي متعددمعجزه، عهیش ییو روا یخیدر برخی منابع تار

از آنهـا بـا  ،ن نوشـتاریکه در ا جاد شودیا ییهاارتگاهیزها ن مکانیموجب شده تا بعدها در ا، خاص هاییدر مکانمعجزات 
هـا وجـود دارد کـه ارتگاهین دسـت زیـاز ا يشـمار ،در کشور عـراق .شده است ادی »یامام عل يهاگاهمعجزه«عنوان 

و  ،در بغـداد »مسـجد براثـا«، در بابِـل »ارتگـاه جمجمـهیز«، در حلّـه »مشـهد الشـمس«است از:  ن آنها عبارتیترمهم
تالش شده اسـت ، گاهن چهار معجزهیاز اهریک  مختصر یضمن معرف ،ن مقالهیک کربال. در اینزد یامام عل »قطّاره«

، قـوع آنهـاو محل و یعه در باب معجزات امام علیمتقدّم ش ییشده در منابع رواات نقلیاقوال و روا ۀسیل و مقایتا با تحل
، ن منـابعیـدهد کـه در این بررسی نشان میج ایشود. نتا یات بررسین روایها و انطباق آنها با اگاهن معجزهیزانِ اعتبار ایم

 ،وجـود دارد، اسـت هـا بـودهارتگاهین زیـا يریگشـکل يکه مبنا یدر محل وقوع معجزات يدیتناقضات و اختالفات شد
  سازد.یبا مشکل مواجه م، ات موجودیآنها را با اقوال و روا ییایت جغرافیعانطباق موقغالباً که ياگونهبه

  .عهیش ،اتیروا، عراق، ارتگاهیز، معجزه، ی: امام علهاواژهدیکل

Tārikh Islam dar Āyene-ye Pazhuhesh _______________ Vol.11, No.2, Fall & Winter , 2014-15  

۳۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  مقدمه
العـاده و فوق ییت اسـتثنایک شخصـیـعنوان بـه یها بـه امـام علـنناشـتر مسـلمایب، کنونرباز تایاز د
ر خلفـا یرا بـر سـا نیرالمـؤمنیاند که امبوده یشمندان فراوانیعلما و اند ،سنتان اهلیاند. در مستهینگر
 يهادانسـته و سلسـله امبریپ یز آن حضرت را وارث معارف و علوم باطنیان نیو صوف، اندح دادهیترج
 يهـان دورهیز از نخستیمنسوب به شیعه ن ییهاگروه، گرید ياند. از سوشان رساندهیخود را به ا یقتیطر

  اند.ل شدهیت قایشان مرتبه الوهیا يده و گاه برایشان غلو ورزیخ اسالم در حق ایارت
نقـل شـده کـه بخـش  نیرالمـؤمنیدر بـاب معجـزات ام يات متعـددیـروا، عهیش ییدر منابع روا

شـان یا ين عـراق در دوره خالفـت ظـاهریحضور آن حضرت در سرزم يدر روزها از آنها یتوجهقابل
ن معجزات مربـوط بـه زمـان رفـت و آمـد یاز ا یتوجهبخش قابل، اتین روایساس ارخ داده است. بر ا

ر رفـت و یا مسـیـو ، نیر رفت و بازگشـت جنـگ صـفیدر طول مس یعنی، مقابله با دشمنان يشان برایا
  وسته است.یبازگشت جنگ نهروان به وقوع پ

که محل وقـوع بوده  ییاهادر ج ییهاارتگاهیش و ساخته شدن زیدایپ يمبنا ن معجزاتیاز ا يتعداد
در ، در شـهر حلّـه» مشـهد الشـمس«ارتگـاه یشود که زیگفته م، مثالبراي  آمد.یشمار من معجزات بهیا

ز در محـل سـخن گفـتن یبابِل ن ۀدر منطق» جمجمه«و مسجد ، یامام عل يد برایخورش محل بازگشت
مسـجد  یارتیـز يهـااز مقام، »الطشـت دکّـۀ«ن یمرده ساخته شده است. همچنـ ۀآن حضرت با جمجم

بن مالـک رحبـۀ«در » مشـهد البـوق«ارتگـاه یو ز، اسـت یاز امام عل يگریمحل وقوع معجزه د، کوفه
 ن نوشـتاریـافته است. ایارتباط  یامام عل ییگوبیک غیه) با یدر شرق سور يامروز» نیادیم» («طوق

  است. اد کردهی» گاهمعجزه«ر یبا تعب ییهاارتگاهین زیاز چن به صورت تسامحی
شـده یبررسـ يهـاارتگاهیا زیـآ: به آنهاسـت ییگوصدد پاسخن مقاله دریکه نگارنده در ا ییهاسؤال

 ينظر از سند و محتـوامحل وقوع معجزات (صرفعنوان به اتیاست که در روا ییکامالً منطبق بر جاها
 يمبنـاعنوان بـه شـدهادیات یـروابـر اسـاس  هـاارتگاهین زیابه عبارت دیگر، آیا آنها) ذکر شده است؟ 

  دارد؟ یخیزان اعتبار تاریتا چه م، ش آنهایدایپ
م کـه عبارتنـد یاکرده یگاه واقع در خاك عراق را بررسچهار معجزه، هان سؤالیپاسخ به ا يبرا

، در منطقه بابِـل »ارتگاه جمجمهیز«ا یمسجد ، هدر شمال شهر حلّ »الشمسمشهد ردّ«ا یارتگاه یاز: ز
رَزّازه در غـرب  ۀاچـیک دریـنزد» یقطّاره امام عل«ارتگاه معروف به یو ز، در بغداد »جد براثامس«

 »مسـجد جمجمـه«و  »مسجد براثا« یعنیارتگاه یدو ز، هاارتگاهین زیاز اکه است الزم به ذکر کربال. 
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کنون تـا» یلقطّاره امام ع«و  »مشهد الشمس« یعنیگر یارتگاه دیو دو ز، ن رفتهیدر گذر زمان از ب
  است. مانده یباق

 ةعه دربـاریشـ یـیات متفاوت در منابع روایرا که عمدتاً با جزئ ییهاتیروا، گاههر معجزه یدر بررس
ژه در خصوص زمـان و یوبه، یاختالفنکات ده و شان یبه اجمال ب، مرتبط با آن نقل شده است يامعجزه

  شده است.استخراج ، ن معجزاتیمحل وقوع ا

  »مشهد رّد الشمس«گاه . زيارت۱
مشـهد «زیارتگاه معـروف بـه ، شودین شهر به بابِل متصل میکه از ا يادر کنار جاده، هدر شمال شهر حلّ

، در محلی ساخته شده است که در آنجا به طریق معجـزه، قرار دارد که براساس باور شیعیان» ردّ الشمس
  بازگردانده شد. خورشید پس از غروب براي امام علی

الزم به توضیح است که بر اساس بسیاري از منـابع حـدیثی و روایـی ، این زیارتگاهتوصیف یش از پ
 بازگردانـده شـد یک یا دو بار براي امیرالمـؤمنین، خورشید پس از غروب آن، تسنشیعه و حتی اهل

نقل شـده  ناز امیرالمؤمنیباره معروف است. در اینبازگرداندن خورشید) » (= ردّ الشمس«که به حادثۀ 
خداونـد  ؛»یـريغَ دٍمَّحَمُ ۀِمَّاُن د مِحَاَ یلردّها عَم یَلَوَ، نیتَرَّمَ مسَیَّ الشَّلَعَ دَّرَ یعالَتَوَ كَبارَتَ اهللاَ نَّاِ«است: 

و آن را جز من براي هـیچ کـس دیگـري از امّـت ، تبارك و تعالی دو بار خورشید را براي من بازگرداند
  ).580، ق1403، محمد برنگرداند(صدوق

نقل شده است که خورشید تنها براي سه نفـر یعنـی حضـرت سـلیمان وصـی  عبّاسابنهمچنین از 
وصـی  طالـبابیبن و حضـرت علـی حضـرت یوشـع وصـی حضـرت موسـی، حضرت داود

  ).355، ص 2، ج ق1412، شهرآشوببرگردانده شد(ابن مکرپیامبرا
را روایـت  ندن خورشید بـراي حضـرت سـلیمانداستان بازگردا نیز از امام صادق شیخ صدوق

گردانـده باز خداوند خورشـید را بـراي حضـرت یوشـع، روایتیمطابق که نموده و سپس اشاره ، کرده
  ).130ـ129، ص 1 ج ،ق1410، (صدوقاست

وصـی حضـرت  ،نـونبن یوشعخورشید تنها براي  روایتیگفته است: مطابق به  حمدان خصیبیبن حسین
ـام  ).123، ص ق1423، یبی(خصـبازگشـته است ؤمنین علیموسی و امیرالم او سـپس بـه سـند خـود از ام

ـار در  روایت کرده است که خورشید براي امیرالمؤمنین باقرمحمد سه بار: یک بار در مدینـۀ منـوّره و دو ب
  ).120 ص ،ق1423، یبی(خصرا آورده استهریک  لو سپس داستان مفص، عراق بازگردانده شد
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اشـاره » ردّ شمس«به معجزة  ،اري از شاعران شیعه در قرون اولیۀ اسالمی در اشعار خودن بسییهمچن
ز یـسـنت ناز اعـالم اهـل ابوبکر شـیرازي). 361ـ354، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب(ر.ك: ابناندداشته

بازگردانـده شـده اسـت  ی براي امیرالمؤمنینگوناگونهاي خورشید چندین بار در جایگاهمعتقد است: 
  ).353، ص 2ج ، ق1412، ابن شهرآشوب(

ـاص داده و  بـراي امیرالمـؤمنین »ردّ الشمس«یک باب را به موضوع ، االنواربحاردر  امه مجلسیعلّ اختص
  ).191ـ166، ص 41، ج ق1403، ی(ر.ك: مجلساست ی را از منابع شیعه نقل کردهگوناگونروایات 

در زمـان ، ت نیز نقـل شـدهسنیاري از منابع اهلدر بس، معجزة اول ردّ شمس که عالوه بر منابع شیعه
 اسـت شده چنینروایات نقل مضمون ۀخالصدر مدینۀ منوّره اتفاق افتاد.  حیات حضرت رسول اکرم

را نـزد خـویش  حضـرت علـی، پـس از بجـا آوردن نمـاز ظهـر و عصـر خـدا رسـول روزي که
و در همـان حـال شـد وحی بر ایشان نازل ، نددبو نهاده امامکه سر بر دامان سپس درحالی، ندخواندفرا

. ایـن حالـت ندبود را نخوانده خود هنوز نماز عصر امام. این در حالی بود که ندرفتبه خواب  پیامبر
بیـدار  . وقتـی پیـامبرشـدقضا  علیامام و نماز عصر  کردکه خورشید غروب  کشیدبه قدري طول 

خـود عصـر نماز  امامکه خورشید برگردد تا  ندکرددعا ، ندشدمطلع  امام از قضا شدن نمازو  ندشد
  ).34ص ، 1381، یمانید (ر.ك: نرنادا کنرا 

شـیخ ، شـیخ کلینـیتوان از می، اندکه این داستان را نقل کرده ،ثان و علماي شیعهاز جمله محد
قطـب ، شـیخ مفیـد، حمـدان خصـیبیبن حسـین، حسن قمـیبن محمد، عیاشی، حمیري، صدوق
، ق1385، ؛ صـدوق562ــ561، ص 4 ج ،ق1401، ینی(ر.ك: کلنام برد طوسی حمزةابن و  راوندي

، یاشــی؛ ع176ـــ175ص ، ق1413، يریــ؛ حم130، ص 1ج ، ق1410همــو، ؛ 352ـــ351، ص 2ج 
، دیــ؛ مف121ـــ120ص ، ق1423، یبی؛ خصــ20ـــ19ص ، ق1423، ی؛ قمــ71ـــ70، ص 2 ج ،تــایب

، یابـن حمـزة الطوسـ؛ 156ــ155، ص 1 ج ،ق1409، ي؛ قطب راوند346ـ345، ص 1ج ، ق1415
انـد این داستان را نقل کرده ،خود هايبات نیز در کتسن). بسیاري از علماي اهل254ص ، ق1412

آن و یا در دفاع  یی برخی از آنان دربارة طرق روای) و حت115ـ112ص ، ق1417، ی(ر.ك: طباطبائ
، ص 2ج ، ق1412، شهرآشـوب(ر.ك: ابـنندامعجـزه تألیفـاتی داشـتهت وقوع این از امکان یا صح

  ).112ـ111ص ، ق1417، ی؛ طباطبائ353
اختالفاتی وجود دارد و برخی به دیدة تردید بـه وقـوع ، بارهشده در اینالبته در جزئیات روایات نقل

در مدینـۀ منـوّره  ،). به هـر حـال57ـ33ص ، 1381، یمانیاند (ر.ك: نراین معجزه و روایات آن نگریسته
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شـمار جـزه بـهوجود داشته که آن را محـل وقـوع ایـن مع» ردّ شمس«یا » فَضیخ«جدي به نام مسجد مس
  ).302ـ299ص ، 1390، انی(ر.ك: جعفراندآورده

 مبنی بر وقوع معجزة ردّ شمس دوم در سـرزمین بابِـل نقـل شـده یروایات، در تعدادي از منابع شیعه
زمان وقوع حادثـه و دیگـر جزئیـات آن وجـود دارد. در اما در این روایات اختالفاتی در سبب و ، است

اما بـر اسـاس ، از نهروان اشاره شده به وقوع معجزه در زمان بازگشت امیرالمؤمنین، بیشتر این روایات
فّین اتفاق افتاده و در برخی روایات نیـز بـه زمـان به سمت ص در زمان حرکت امام، وقعۀ صفّینکتاب 

  که در ادامه به تفصیل به این روایات خواهیم پرداخت. وقوع آن اشاره نشده است؛
نقـل کـرده گونه این یزید همدانیبن خیر عبددربارة معجزة ردّ شمس به سند خود از  مزاحمبن نصر

رسـید. هـر جـا کـردیم. وقـت نمـاز عصـر فراحرکـت می] در سـرزمین بابِـل به همراه علـی[: است
اینکه به جایی رسیدیم که زیباتر از آن ندیـده بـودیم. خورشـید  رسیدیم سرسبزتر از جاي قبل بود. تامی

در حال غروب بود. حضرت دعایی کرد و خورشید به مقدار وقت نماز عصر شروع کـرد بـه بازگشـتن. 
  .)136ق، ص 1410(منقري،  نماز عصر را خواندیم. سپس خورشید غروب کرد

نقل کـرده کـه  سلیم ازديبن مِخنَفز فرزند ا، مزبورت یت دیگري را شبیه روایهمو روا، ن حالیبا ا
] در سـرزمین همـراه علـی [ سـلیمبن مخنفپدرم : «اي به بازگشت خورشید نشده استاشاره ،در آن

شـده اسـت. » خَسـف«] فرمود: بابِل زمینی است کـه در آنجـا کرد. در این حال علی [بابل حرکت می
رون آن ادا کنیم. سپس بر سرعت مرکب خـود افـزود و مرکبت را حرکت بده تا شاید نماز عصر را در بی

] از علـی [، به تبع وي دیگران نیز بر سرعت مرکبشان افزودند. پس از اینکه از پل صراط عبور کردنـد
  .)135، ص ق1410ي، (منقرجا آوردمرکب پایین آمد و با مردم نماز عصر را به

یل بیشتري نقل شده و خالصـۀ آن چنـین اسـت این داستان با تفص، در تعدادي از منابع روایی شیعه
در وقت نماز عصر به سرزمین بابِل رسیدند و فرمودند: اینجا سـرزمینی ، با لشکریان خود که امام علی

هـر . است که در آن عذاب نازل شده و جایز نیست که هیچ پیامبر یا وصی پیامبري در آن نمـاز بخوانـد
، مُسـهربن جویریـۀخواند. مردم پراکنده شدند و به نماز ایسـتادند. ب، خواهد در اینجا نماز بخواندکس می

بخواند. سـپس بـه راه ایشان اقتدا کند و نمازش را با  تصمیم گرفت به امام، از اصحاب امیرالمؤمنین
گـاه حضـرت زیـر تا اینکه خورشید غروب کرد و آنها از این سرزمین خارج شدند. آن، خود ادامه دادند

و  نـدنمـاز عصـر خـود را بجـا آورد و خورشید دوباره در آسمان باال آمد. پس امام نددلب دعایی کر
  خورشید دوباره غروب کرد.

۳۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

  اختالف وجود دارد.، معجزهاین از جمله زمان وقوع  ،این داستان، در منابع شیعهجزئیات  بارةدر
کـه از ، ب راونـديقطـو  حمزة طوسـیابنو  صفّارو  یحضره الفقیهمن الدر  شیخ صدوقدر روایت 

؛ 237ص  ،ق1404، ؛ صـفار131ــ130، ص 1ج ، ق1410، اند (صدوقنقل کرده عبدي مُسهربن جویریۀ
بن نیحسـو نیـز بـه نقـل ) 224، ص 1ج ، ق1409، ي؛ قطب راوند253ص ، ق1412، یطوس هحمزابن

انـد ردهروایـت ک کـه از امـام حسـین، جبرئیـل قمـیبن شـاذانو  حسن قمیبن محمدو  عبدالوهاب
ص ، ق1381 ،ی؛ قمـ170ــ169و  19ـ18ص ، ق1423، ی؛ قم2ـ1ص ، ق1369، عبدالوهاببن نی(حس

ن یـه روایـت موجـود در ایپس از بازگشت از جنگ نهروان بیان شده اسـت. شـب زمان وقوع حادثه) 68
، یبینقـل کـرده اسـت (خصـ باقراز امـام محمـد با تفصیل بیشتري حمدان خصیبیبن حسینمنابع را 

  ).123ـ122ص ، ق1423
شـیخ و تنها در روایت  پس از خروج از سرزمین بابل محل بازگشت خورشید، مزبوردر بیشتر منابع 

  بیان شده است. »سوراء«پس از عبور از پل ، صدوق
ت یـز در روایـو ن صـفّاراز  يگـریت دیـ) و رواعلل الشـرائع(در  شیخ صدوقاز  يگریدر روایت د

پـس از گذشـتن از پـل  ییجا اما محل وقوع معجزه، ستیان نیدر م یمنال از سرزمین بابِ، شریف رضی
ا یـیـا در زمـان رفـت ، ا بازگشتِ جنگ صـفینین معجزه در مسیر رفت ینکه ایو به ا، بیان شده »ةصرا«

، ؛ صـفار353ــ352، ص 2ج ، ق1385، نشـده اسـت (صـدوق يااشاره، بازگشتِ جنگ نهروان رخ داده
مسـیر رسـیدن بـه ، ). همچنین در روایت دیگري57ـ56ص ، ق1406، یف رضی؛ شر239ص ، ق1404

که با قول مبتنـی بـر وقـوع ) 238ص ، ق1404، ارصفاز سمت کربال و رود فرات بیان شده است (، بابل
  توافق ندارد. ،معجزه در مسیر بازگشت از نهروان

بـه ، شـمس در عـراقجزئیـات معجـزة ردّ ، نقل کرده باقراز امام محمد شیخ طوسیدر روایتی که 
گـاه آن«دربارة زمان حادثـه آمـده اسـت:  ،بیان شده است. در این روایت یاي متفاوت با روایات قبلگونه

مزبـور آورد که معجـزة و چنین تصوري را به وجود می» به سوي نهروان خارج شد... که امیرالمؤمنین
اتفاق افتاده است. همچنـین در روایـت ـ  و نه در مسیر بازگشت ایشانـ  به نهروان در مسیر رفت امام

بن جویریـۀـ و نـه  مالک اشتر، نماز بجا آورد کسی که در بابل نماز نخواند و صبر کرد تا با امام، مزبور
زار بـودن آن ـ و نـه در سرزمین بابـل نیـز شـوره شده است. علت نماز نخواندن امام یـ معرف مسهر

  ).672ـ671ص ، ق1414، ی(طوسشده است انیوقوع خسف یا عذاب الهی در آن ـ ب
بـه وقـوع  ییردّ شمس دوم در جـا، رشاداالدر  دیخ مفیشت مرفوع و بدون سند یبر اساس روا
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نکـه یاما از زمان وقـوع آن و ا ،دندر بابل از رود فرات عبور کن ندخواستیم یوست که امام علیپ
، تیـن روایـامده است. بر اساس این انیبه م یسخن، ا نهروان رخ دادهین یا پس از جنگ صفیش یپ

اران یـاز  یبـا برخـ ان شده است کـه امـامین شکل بیداستان ردّ شمس بد، ر منابعیبر خالف سا
ها به اسب یدگیشان چنان به رسیشتر اصحاب ایکه بیحالدر، نماز عصر خود را اقامه نمودند ،خود

رو، ازایـنصـر آنهـا قضـا شـد. د غروب کرد و نماز عیخود مشغول شدند که خورش يهاو مرکب
ز عصر خـود را در وقـت شان نمایاصحاب ا ۀگردد و همد بازیتا خورشاز خداوند خواستند  امام

  ).346، ص 1ج ، ق1416، دی(مفآن ادا کنند
اشاره کـرد کـه از  علل الشرائعن معجزه در یاز ا شیخ صدوقالزم است به روایت دوم اینجا، در 

معجـزة ردّ شـمس بـا معجـزة دیگـري از ، تیـن روایـبـر اسـاس ا نقل کرده اسـت. امام صادق
یعنی سخن گفتن آن حضرت با یک جمجمۀ مرده ارتباط یافتـه و علـت بـه تـأخیر  امیرالمؤمنین

به درازا کشیدن صحبت ایشان با جمجمه بیـان ، افتادن نماز عصر حضرت تا زمان غروب خورشید
بـا جمجمـۀ  معجزة سخن گفتن امـام علـی). دربارة 351، ص 2ج ، ق1385، شده است(صدوق

  در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت.، مرده
الزم بـه ، اد شـدهیـاز آن مـذکور ات یـکـه در روا ییهـامکان ییایت جغرافیدر خصوص موقع

از رود  ياشـاخه، ن دویـان ایـه قـرار دارد و مامروزه در شمال شهر حلّ ن بابلیح است که زمیتوض
باً متصـل بـه حلّـه و در کنـار یامروزه تقر »مشهد الشمس«حال آنکه ، و تانداخته اس ییفرات جدا

  ن شهر به بابل قرار دارد.یجاده ا
ردّ شـمس پـس از  ۀنکـه حادثـیبـر ا یمبنـ خ صـدوقیش يهااز نقل یکیکه بر اساس ، زین» سوراء«

 ياقوت حمــویـۀ بـه گفتـ، )131ــ130، ص 1ج ، ق1410، رخ داده (صـدوق »سـوراء«گذشـتن از پـل 
  ).278، ص 3ج ، ق1397، ي(حموبوده است» يدیحلّه مز«ک ینزد، ن بابلیدر عراق در سرزم یموضع

، نیر خود از کوفه به سمت صـفیدر مس یامام عل، مزاحمبن نصر ۀکه به گفت، زین» صراط«ۀ رودخان
 ،اتیـروا یو در برخـ) 136ص ، ق1410، ي(منقرندن بابـل خـارج شـدیاز زمـ» صراةپل «با گذشتن از 

؛ 239ص ، ق1404، ن پل مشخص شـده (صـفاریپس از گذشتن از ا ییردّ شمس جا ةمحل وقوع معجز
صـراط «احتمـاالً همـان ، )57ــ56ص ، ق1406، یف رضـی؛ شـر353ـ352، ص 2ج ، ق1385، صدوق

  ).400ـ399، ص 3ج ، ق1397، ي(حمورود فرات است يهااز شاخه» جاماسب
بـه  ـ در مسیر حرکت امـام علـی مزاحمبن نصرروایت  اگر معجزة ردّ شمس ـ مطابق، به هر حال

۳۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

اي در شـمال باید محل وقـوع آن را در نقطـه، صفین و پس از گذشتن از سرزمین بابِل اتفاق افتاده باشد
، را که در شمال حلّه و جنوب بابِـل واقـع اسـت »مشهد الشمس«زیارتگاه امروزي  ،بابِل بدانیم و بنابراین

 ،شـده در منـابع شـیعهگر روایات نقلیاز د یاما در صورت پذیرش برخ نماید.میباط ارتبیبا این حادثه 
خ یشـت یـژه روایـوبـه ،انـداز نهـروان اشـاره کرده که به وقوع حادثه در مسیر بازگشت امیرالمـؤمنین

د یشـا، اشـاره کـرده اسـت »سـوراء«که به وقوع آن پس از گذشتن از پل  ،هیحضره الفقیمن الدر  صدوق
از دو  یکـید توجـه داشـت کـه در یمحل ردّ شمس در نظر بگیریم. اما باعنوان به م این زیارتگاه رایانبتو

ن یـبـه وقـوع ا يااشاره، ن منبع گزارش ردّ شمسیترکهنعنوان به ،مزاحمبن نصرنقل موجود در کتاب 
  معجزه نشده است.

دقیقـی در دسـت نیسـت. احتمـاالً  حلّه آگـاهی »مشهد الشمس«دربارة تاریخ اولیۀ احداث زیارتگاه 
حلّه و ارتباط آن با حادثـۀ دوم  »مشهد الشمس«ی کنوننخستین کسی است که به زیارتگاه  شهرآشوبابن

، شهرآشـوباز توابع بابِل ذکر کرده است (ابن» صاعدیه«ردّ شمس اشاره کرده است. او محل زیارتگاه را 
ارتگـاه بیـان کـرده و نوشـته ین زیـز چند قول دربارة انی بکر هرويابیبن علی). 355، ص 2ج ، ق1412
و بـه قـول ، نـونبن و بـه قـولی بـراي یوشـع، گفته شده خورشید در آن براي حزقیل پیامبر :است

  .)76، ص 1953(هروي،  بازگشته است طالبابیبن دیگري براي علی
از بناهـاي  ارتگـاهیز نیـري قـرار دارد. اوسیعِ محصور و مشـج ۀمشهد الشمس امروزه داخل محوط

هشت  يک بنایز اهمیت است. ساختمان اصلی آن شامل یار حایبس، اسالمی کهن عراق و از نظر معماري
مضـرّس  ين گنبدهایترن گنبد از شاخصیمتر است. ا 20ضلعی با گنبد مضرّس زیبایی به ارتفاع تقریباً 

هفـتم  ةاول سـد ۀسـه دهـبه قدمت آن را  یپژوهشگران عراق ید و برخیآیشمار ممانده در عراق بهیباق
ن یبا اسـتناد بـه قـرا ین احمد العانیعالءالد). اما 48ص ، م1974، و عبدالخالق یثی(حداندرسانده يهجر

 ۀدر بغداد، تاریخ ساخت آن را ده ن بنا با گنبد زمرّد خاتونیاز جمله شباهت فراوان ا، يو معمار یخیتار
) 622ــ575 (خ الناصر لدین اهللا عباسی ةآن را از آثار معماري دور ششم هجري برآورد کرده و ةآخر سد

و  شهرآشـوبابن ةرسد با توجه به اشاریبه نظر م ،ن حالیبا ا). 60ـ59ص م، 1982دانسته است (عانی، 
  ن محل وجود داشته است.یدر ا یز ساختمانیخ نین تاریش از ایپ، ارتگاهین زیبه ا يهرو

ـام علـی ،یاصل يدر ضلع جنوبی بنا ـا یـک در، محرابی وجود دارد که به احترام محل نماز خواندن ام  ب
ـا از سـمت غـربیـصل به اک) مسدود شده است. متآلومینیومی کوچک (به عنوان ضریح یا پنجرة مشبّ ، ن بن

ـاد سـقفی  ،هاي اخیرهایی فراگرفته و در سالکه دورتادور آن را رواقصحن کوچکی وجود دارد  بـراي آن ایج



   ۳۹ در عراق هاي منسوب به امام عليگاهبررسي اعتبار معجزه

ـاع گنبـد منارة جدیدي قدیمی وجـود دارد کـه ب، شمال شرقی آن ،است. در زاویهشده  لنـدي آن کمتـر از ارتف
  است.شده ین یتز، هاي کاشیآن با نقوش و کتیبهایوان هایی از بدنه و ست و بخشبنا

روي آن در ضـلع صحن مشهد داراي یک ورودي در میان ضلع شمالی و ورودي دیگري نیـز روبـه
مسجد کوچـک  ،به محوطۀ محصور دیگري متصل است که در جنوب آن ورودي جنوبیجنوبی است. 
ــ نـام ایـن محـل در گذشـته ـ » صـاعدیه«اي قرار دارد. اهالی منطقه آن را مسجد قدیمی و نسبتاً ساده

و در آن عناصر معماري قابل توجه و نیـز آثـاري از گذشـته بـه است دانند. این مسجد بازسازي شده می
  خورد (مشاهدات نگارنده).چشم نمی

  »مشهد جمجمه«. زيارتگاه يا ۲
سـخن گفـتن آن  ةاست که با وقوع معجـز »مشهد جمجمه«، در خاك عراق یگر امام علیگاه دمعجزه

بـا اختالفـات ، ارتباط یافته است. داستان این معجزه در منابع شـیعه انسان مرده ۀحضرت با یک جمجم
  ات آن نقل شده است.بسیاري در محل وقوع و سایر جزئی

و بـدون اشـاره بـه محـل  به دو سند از امام جعفر صادق، شیخ صدوق علل الشرائعاین داستان در 
ارتباط یافته است. مضمون آن به طور خالصـه چنـین اسـت  »ردّ الشمس«ماجرا روایت شده و با حادثۀ 

و آن جمجمـه  نـدآغـاز کرداي را سخن گفتن بـا جمجمـه، پس از خواندن نماز ظهر که امیرالمؤمنین
د و صحبت او به درازا کشید تا اینکـه خورشـید غـروب کرشروع به معرفی و شرح داستان زندگی خود 

و نمـاز عصـر خـود را ادا کردنـد  خورشید از مغـرب بازگشـت و امـام، به ارادة خداوندگاه نمود. آن
  ).351ص ، ق1385، خورشید دوباره غروب کرد (صدوق

راوي ت که در آغاز آن چنـین افـزوده اسـت: ن تفاویبا ا، این روایت را نقل کرده زین ابن شهرآشوب
، نماز عصر را در بابل به تأخیر انـداخت؟ امـام نیـز در پاسـخ پرسید: چرا امیرالمؤمنین از امام صادق

خته سـا» مسجد جمجمـه«مسجدي به نام  ،ند: پس در آنجا. در پایان نیز افزودندرا نقل کردمزبور داستان 
  ).375، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوبشد(ابن

، کاتـب اسـکافی االنواراز کتاب  یامام يطبرو  عبدالوهاببن نیحسن معجزه را یروایت دیگري از ا
ن یـرسد. بر اسـاس ایم یعمّار ساباطاند و سند آن به نقل کرده یل قمیجبرئبن شاذان، شتریل بیو با تفص

کسـري و  مـنجّم دربـارفرزنـد  دُلـف ند،ایوان کسري در مدائن رسید به که امیرالمؤمنینزمانی، تیروا
از یکـی از  همـراه بودنـد. امـامبـا ایشـان گانۀ مـدائن) تعدادي از اهالی ساباط (یکی از شهرهاي هفت

۴۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

اي پوسیده را از زمین بردارد. سپس آن را در طشت آبی قـرار دادنـد و تا جمجمه نداصحاب خود خواست
. جمجمه به سخن درآمد و بـا زبـان ندو سخن گفتن با جمجمه را آغاز کردریختند  بر رویش آب امام

 ۀ شـهادت داد. در ادامـ خود را کسري انوشیروان معرفی کرد و بـه امامـت امیرالمـؤمنین، عربی فصیح
ا غلو ورزیدند و امام آنها را دعوت به توبه کرد؛ امـا آنهـ روایت آمده است که اهالی ساباط در حقّ امام

، عبـدالوهاببن نیدستور داد تا آنهـا را در آتـش سوزاندند(حسـ حضرتبه همین سبب، نپذیرفتند و 
  ).72ـ70ص ، ق1381 ،ی؛ قم22ـ21ص ، ق1410، ي؛ طبر11ـ10ص ، ق1369

نقـل کـرده ذیـل بـه شـرح  حبۀ عرنـیاز ، انصاري هابورواحن معجزه را به نقل از یز این یامام يطبر
اي در کنار فرات دیدیم کـه . جمجمهندرفتدر زمانی که به جنگ معاویه می ،بودم با امیرالمؤمنین: است

. جمجمـه پاسـخ داد و بـه نـزد ندو آن را صدا زدند ایستاد زمان درازي از آن گذشته بود. امیرالمؤمنین
 ،دو او به همانجـایی کـه بـو ندغلطید و به زبان فصیح سخن گفت. امام به او دستور بازگشت داد امام

  .)23، ص ق1410ي، (طبربرگشت
و از  نداي در نهـروان ایسـتادپوسـیده ۀدر کنار جمجم امام نقل کرده است: يگریت دیهمو در روا

  .)همان( فالنمبن : که هستی؟ او گفت: من فالننداو پرسید
ت یـن تفاوت کـه روایبا ا ،ز نقل کرده استین الفضائلرا صاحب کتاب  یامام يه دو روایت طبریشب

عنـوان ، عرنـی هحبّـو در سند آن بـه جـاي نـام ، دنبالۀ روایت اول آمدهعنوان به ،دوم به صورت مفصّل
بـن فالن ي(به جا هرمزبن پرویزدوم خود را  ۀز صاحب جمجمیت نیذکر شده است. در متن روا مغربی

  ).73ـ72ص ، ق1381، ی) معرفی کرده است(قميطبرت یفالن در روا
نقـل  یجمجمه با جزئیـات متفـاوت ةخبر معجز، نیرالمؤمنیفضائل ام یۀ فالروضن در کتاب یهمچن
 مـردهۀ و صـاحب جمجمـ، اسـت اسـریعمـار آن  يت مرفوع و راویاز جمله آنکه سند روا؛ شده است

در  اسـریعمـار ). بـا توجـه بـه شـهادت 137ــ136ص ، ق1423، یشده است(قم یمعرف کَرکَربن جُلَند
بـه  یجمجمه در زمان حرکت امـام علـ ةد به وقوع معجزین خبر بایس ابر اسا ،نیبنابرا، نیجنگ صف
  ات بوده است.ید حیهنوز در ق اسریعمار  یعنی ،خبر يراو، ل شد که در آن زمانین قایسمت صف

آنچه در اینجا اهمیـت دارد آن اسـت کـه زیارتگـاه ، مزبورروایات  ییو محتوا يفارغ از بررسی سند
در محـل ، نیـز اشـاره کـرده شهرآشـوبابنگونه که و همان، باورهاي شیعیانبر اساس ، جمجمه در بابِل

در ، گونـه کـه مالحظـه شـدبا جمجمۀ مرده ساخته شده است. اما همان معجزة سخن گفتن امام علی
ن یـا، اقـوال یبلکه بر اساس برخـ ،بر وقوع آن در بابل وجود ندارد یاجماع، بارهنیشده در اات نقلیروا
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بـه  یر حرکـت امـام علـیز تنها به وقوع آن در مسـیاقوال ن یوان مدائن رخ داده و در برخیحادثه در ا
  اشاره شده است.ـ  مشخص یبدون اشاره به محلـ  ا نهروانین یصف

اد شدن آن در منابع قـرن یاما  ،از زمان پیدایش و بناي اولیۀ مسجد جمجمه اطالعی در دست نیست
 ابـن شهرآشـوبد یاز آن زمـان پابرجـا بـوده اسـت. شـاکم دست دهد که ساختمان آنینشان م، ششم

یـاد کـرده » مسجد جمجمه در بابـل«نخستین کسی است که به این زیارتگاه اشاره کرده و از آن با عنوان 
  ).227، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوباست (ابن

و مسـجد در ، مسجد جمجمـه در زمـین بابـل مشـهور اسـت آن گفته است: ةنیز دربار طوسیه ابن حمز
و تا به امروز باقی و معـروف اسـت و بیشـتر  ساخته شده، ] سخن گفتمحلی که جمجمه با او [= امام علی

  .)227ق، ص 1412حمزه الطوسی، (ابنکنندآن را زیارت می گذرندزائران و کسانی که از کنار آن می
وجود دارد کـه گفتـه  »جمجمهمشهد « ،در شهر حلّه نیز درباره آن نوشته است: بکر هرويابیبن علی

بن و صحیح آن است کـه عیسـی: طالب سخن گفتابیبن و گفته شده با علی، مریمبن شده با عیسی
  .)76، ص ق1953ي، (هرومریم وارد عراق نشده است

متـروك و نـزد  ،ه است که مسجد جمجمه در گذر زمـانگزارش داد یخ عباس قمیش، ریاخ ةدر دور
ن مسجد بـه حلّـه سـفر کـرد و بـا یا ییبا هدف شناسا يمحدّث نورنکه یتا ا، دان فراموش شده بویعیش

کـرد. بـر  ییجمجمـه شناسـا يروسـتا یشرق يت آن را در نخلستان واقع در انتهایموقع، فراوان یسخت
آن  يایـران شـده و بقایارتگاه] در آن زمان ویز ،ا در واقعیگنبد و ساختمان مسجد [، ن گزارشیاساس ا

، یرون آورده شـد (قمـیـو از دل خاك ب ییشناسا يمحدّث نورپنهان شده بود که با تالش در دل خاك 
  ).300، ص 1ج ، 1380

امروزه روستاي کـوچکی اسـت کـه در ، نیز بدان اشاره کرده شیخ عباس قمیکه  »جمجمه«روستاي 
. نگارنـده رار داردقـشهر بابِل ـ  يهارانهیه ویـ واقع در حاش علیبن حد فاصل شهر حلّه و مزار عمران

نگارنـده بـه نیافت؛ اما برخی اهالی منطقه  »مشهد جمجمه«اثري از ، در سفر تحقیقاتی خود به این روستا
ن یـامـا در ا ،بوده یاي در شرق روستا باقدر نقطه، م حزب بعثیارتگاه تا زمان رژین زیتأکید کردند که ا

  آن به طور کامل زیر خاك مدفون گردید. دند و محلیاز خاك پوشان ياروي آن را با تپه، دوره

  . مسجد براثا۳
ار یبسـ یۀ اسـالمیـاز مساجد تاریخی و مقدس شیعه است که در قـرون اول، در کرخ بغداد »مسجد براثا«

در فضیلت این مسجد نقـل شـده  یاتیروا، عهیمنابع ش یان بود. در برخیعیمورد توجه و اهتمام جامعه ش

۴۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

نقـل کـرده اسـت  از امام جعفر صادق ،ابوالحسن حذاءبه سند خود از  هیوابن قولاز جمله آنکه ؛ است
د کشـهداء یة ألـف شـهأحشر منهـا عشـرون ومـی، قال لها بُراثایجانبکم مقبرة  یاِنّ ال: «ندشان فرمودیکه ا
د ماننـد یست هـزار شـهیند و از آن صد و بیگو »براثا«وجود دارد که به آن  یقبرستان ،شما ۀیدر ناح ؛»بدر

  ).346ص ، 1375، هیبدر محشور خواهند گشت(ابن قولو يشهدا
در  یبر حضور و توقف و نماز خواندن امـام علـ یمبن یاتیروا، ن در تعدادي از منابع شیعهیهمچن

ک راهـب یـ، که به دنبـال آن، شان از جنگ نهروان نقل شده استیدر زمان بازگشت ا، ن مسجدیمحل ا
در ایـن مکـان  با مشاهدة نماز گزاردن امام، زیستین مسجد میکه در صومعۀ خود نزدیک ا ،مسیحی

بـه  یدر براثـا از کتـب آسـمان نکه اخبار حضور و نماز خواندن امـامیان ایبه حضور ایشان رسید و با ب
این حادثه با جزئیات متفـاوتی نقـل شـده و ، گوناگوناسالم آورد. البته در منابع ، ده استیرس يدست و

  مسجد براثا است. يبرا يگرید يهالتیفض يحاو، آنات یاز روا یبرخ
کـه سـند آن ، ب االحکامیتهذدر  شیخ طوسیو  هیحضره الفقیمن الدر  شیخ صدوقبر اساس روایت 

پس از بازگشـت از جنـگ  لشکر صد هزار نفرة امیرالمؤمنین، شودمنتهی می عبداهللا انصاريبن جابربه 
از خواندند. یک [راهب] مسیحی از صومعۀ خـود پـایین آمـد و در براثا نم به امامت آن حضرت ،خوارج

را به او نشان دادند و او از حضرت سؤال کرد که آیا تـو پیـامبر  لشکر را گرفت. آنها امام هسراغ فرماند
من صـومعۀ خـود را ند. راهب عرض کرد: یا وصیّ پیامبري هستی؟ امام خود را وصیّ پیامبر معرفی کرد

ام کـه در اینجـا و بـا ایـن و در کتـب آسـمانی خوانـده، امدر اینجا سـاخته، گاه (براثا)به احترام این جای
بـه کوفـه  خواند. سپس اسالم آورد و همراه با لشکر امامجز پیامبر یا وصیّ پیامبري نماز نمی، تیجمع
  ).264، ص 3ج ، 1365، ی؛ طوس151، ص 1ج ، ق1410، (صدوقرفت

از امام ، يترن داستان را به شکل متفاوت و مفصلیا، شیخ مفیدل از خود به نق یمالاالدر  شیخ طوسی
ر بازگشت از جنگ نهروان یدر مس مؤمنانرین است که امیت چنینقل کرده است. مفاد روا باقرمحمد

 ین نهـیانش را از اقامت در آن سرزمیو سپاه امام یراهبند، دیرس» منۀ السوادی« ۀکه به منطق یو هنگام
که چنانـ  ن رسول خدایت جانشیشان با شخصیق صفات ایبا آن حضرت و تطب ییس از آشناکرد. اما پ

فرود  ،است یسیعحضرت م و یمرۀ حضرت که خان ،ن براثایدر زمایشان ل آمده (از جمله آنکه یدر انج
آشـکار را در آنجا  یآب ۀچشم، خود يپاۀ با ضرب مؤمنانریگاه امن اسالم مشرف شد. آنیبه دـ  د)یآیم

د ین را کندند و سنگ سفیزم م شکافته شده بود. سپس به دستور امامیمر يبرا، شانیا ۀکه به گفت ندکرد
ن گذاشته و نمـاز خوانـده یاش بر زمرا از شانه یسیع، مینجا مری: اندان شد. حضرت فرمودینما یرنگ
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ز در آنجـا یـاند. سپس خود نخوانده امبران نمازیپ ،نجایم است و در ایمر ۀن براثا و خانینجا زمیاست؛ و ا
حضـرت ش از ید کـه پـنـیفرمایم امام بـاقر، تیان روای. در پاندو چهل روز اقامت نمود ندنماز گزارد

  ).200ـ199ص ، ق1414، ینجا نماز خوانده است (طوسیز در این میابراه، یسیع
) و 553ــ552، ص 2ج ، ق1409، يرا نقـل کـرده (قطـب راونـدمزبـور ت یه روایشب يقطب راوند

به زمـین و جوشـیدن  که دربرگیرندة خبر ضربه زدن امام ،ز بخشی از همین روایت راین شهرآشوبابن
ــافتن ســنگ ســفید رنــگ اســت اســت نمــوده نقــل  قــیسبن محمــداز ، چشــمه و کنــدن زمــین و ی

  ).300ـ299، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب(ابن
نقـل کـرده کـه  ابوایوبو  حریثبن عمروو  عورحارث ان خبر دیگري را از یهمچن ابن شهرآشوب

ه یاما محتواي کلی آن شب، امدهیان نیاز جوشیدن چشمۀ آب و یافتن سنگ سفید رنگ به م یسخن، در آن
البته با این تفـاوت کـه در ، (یعنی داستان اسالم آوردن راهب) است طوسیمالی االبخش آغازین روایت 

تا دیر خـود را ند به وي دستور داد ان شده و امیرالمؤمنینیب »حباب«نام راهب ، ابن شهرآشوبروایت 
به کوفه رفت و در آنجا اقامـت کـرد و پـس از شـهادت  و او همراه امیرالمؤمنین ،به مسجد تبدیل کند

  ).299، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوببه مسجد خود در براثا بازگشت (ابن امام
نقـل کـرده کـه در واقـع دنبالـۀ  از امیرالمؤمنین، زاذانز روایتی را به نقل ا، در ادامه ابن شهرآشوب

کنـد یحفر نم ياچرا چشمهند که دیاز راهب پرس ن است که امامیت چنیروایت قبلی است. شرح روا
شـور بـوده اسـت. امـام بـه راهـب  اشامد؟ و راهب پاسخ داد که قبالً حفر کرده و آب آنیتا از آن آب ب

راهـب از  یدنیو آب آشامشد آشکار  یآب زاللۀ ن بار چشمیحفر کند. ا يگرید ۀکه چشمدادند دستور 
  ).299، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب(ابنگردیدن یآن تأم
در براثـا در زمـان  یتنهـا از نمـاز خوانـدن امـام علـ، عهیاز منابع شـ يگریدر شمار د، ن حالیبا ا

ر یا آشـکار کـردن چشـمه و سـایـب بدون اشاره به داستان اسالم آوردن راهـ، بازگشت از جنگ نهروان
بن نی؛ حســ68ص ، ق1381، ی؛ قمــ18ص ، ق1423، یان آمــده اســت (قمــیــســخن بــه م، ع آنیوقــا

  ).1ص ، ق1369، عبدالوهّاب
بـه ، ن شـهریـتر از بغداد بـود کـه پـس از احـداث و توسـعۀ ایمیقد ییدر اصل روستا »براثا«
» کـرخ«در سمت قبلـۀ منطقـه » باب محوّل«جنوب ، ت آنیل شد و موقعیدر حومه آن تبد يامحله

نسـبت  یرا بـه امـام علـ »مسجد براثا«ساخت  ابن حوقل). 362، ص 1ج ، ق1397، يبود (حمو
ن مسجد را راهـب یا، شهرآشوبابنت ی)؛ اما بر اساس روا216ص ، م1992، حوقلداده است (ابن

۴۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

، شهرآشـوببنا کـرد (ابـن نیرالمؤمنیبه دستور ام، پس از اسالم آوردن خود، ساکن آنجا یحیمس
  ).299، ص 2ج ، ق1412

ت یـشـیعیان اهم يبـرا يدر دو قرن چهارم و پـنجم هجـر» مسجد براثا«دهد که ینشان م یخیشواهد تار
ـاع و گردهمـ، يب بغدادیخط ۀداشته است و به گفت ياژهیو ـان بـوده اسـت (ر.ك: خط ییامحـل اجتم ب یـآن

ـاز جمعـه برگـزار ین مسجد خطبـه میق در ا450سال ). آنها تا 17، ص 8، ج ق1422، يبغداد خواندنـد و نم
ـاریخیـاز ا، سنت بغداداهل يهايریگسختسبب کردند؛ اما بهمی ـاز و شـعائر مـذهب، ن ت در آن متوقـف  ینم
 ۀکـه بـه گفتـياگونـهبـه، شـد يبعد يهارانه شدن محله براثا در دورهیمتروك و وموجب ن مسئله ید و ایگرد

ـاق ياز محله براثا اثـر يدر زمان و، ياقوت حموی ـاختمان یب ـالح س ـار باق ینمانـده بـود و از مص مانـده از یآث
  ).363ـ362، ص 1، ج ق1397، ي(حموشدیگر استفاده مید يمسجد در ساخت بناها يوارهاید

مـا نمانده اسـت. ا یاز آن باق یچ نشانین رفته و هیبه طور کامل از ب »مسجد براثا« ،ریاخ يهادر دوره
شـود کـه در اصـل یشناخته م »مسجد براثا«به نام ، نیکاظم یواقع در جنوب شرق يگریامروزه مسجد د

  بوده است.» منطقه«ا ی» قهیعت«ا مشهد یبه نام مسجد ، یمرتبط با امام عل يگریارتگاه دیز
منـابع  یه برخـن نام بوده کیبه ا ياقرار داشتن آن در بازار و محله، »قهیعت«ن مسجد به یه ایتسمه وج

، 3، ج ق1397، ي؛ حمو404، ص 1، ج ق1422، يب بغدادیاند (خطقرن پنجم و ششم به آن اشاره کرده
ن مسجد توجـه یان به ایعیش، يب بغدادیخط ۀبه گفت ).227، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب؛ ابن285ص 

ب یـا نماز خوانده اسـت (خطدر آنج یامام علدارند ند و اعتقاد اهکردیارت میداشته و آنجا را ز يادیز
اد کـرده یـ» مشـهد المنطقـه«ن مکان با نام یز از این ين بغدادیالدیصف). 404، ص 1ج ، ق1422، يبغداد

آن بـه  ۀیدر باب وجه تسـم یساآللو يمحمود شکر، ریو در دوره اخ) 757، ص 2ج ، ق1412، ي(بغداد
  ).122ص ، ق1346، یلوسآداده است ( یحاتیتوض، یاز امام عل ياو ارتباط آن با معجزه» منطقه«

و  یخیبـا مسـجد تـار یارتباط، »ا منطقهیقه یمسجد عت« ،ا در واقعی، یکنون يمسجد براثا ،به هر حال
حـال آنکـه و ، شهر بغداد واقع بـوده یبراثا در جنوب غرب ۀدر محل» مسجد براثا«که کهن براثا ندارد؛ چرا

و در حد فاصـل آن و ، رود دجله) یآن به سمت شرق ۀسعش از تویدر شرق بغداد کهن (پ یکنونمسجد 
 ةان در دوریعیاز شـ یبرخـ، انـداشـاره کرده احمـد سوسـهو  جـواد یمصطفکه ن قرار دارد. چنانیکاظم

» مشـهد منطقـه«نـام براثـا را بـر ، اندت مسجد براثاي تاریخی اطـالع نداشـتهیکه از محل و موقع، متأخر
 »مسـجد براثـا«ارتگـاه بـه ین زیا ،جیبه تدر ،و از آن پس) 91و85ص ، ق1432، هاند (جواد و سوسنهاده

  افته است.یشهرت 
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در براثـا و  یات حضور امام علـیوجود دارد که با روا يارتگاه آثارین زیامروزه داخل ا، ن حالیبا ا
 یک ستون هشـت ضـلعیبه شکل  ید رنگیسنگ سف: از آن جمله؛ افته استیل مسجد براثا ارتباط یفضا
چهـارده معصـوم بـه چشـم  یاسام يشده حاويارحج يابهین آن کتین است که در طرفیده بر زمیخواب

ن سـنگ گذاشـته یـا يرا بـر رو یسـیفرزندش حضـرت ع، میحضرت مرشود: یخورد و گفته میم
ک به مکعـب وجـود دارد کـه بـه نـام سـنگ یبا شکل نزد یاه رنگیز سنگ سیاست. در صحن مسجد ن

 یز چـاه آبـیـاز مسـجد ن يگـریند. در بخـش دیجویشود و زائران بدان تبرك میناخته مز شین» مُنطقه«
در زمان حضور خـود در براثـا آن را  یدانند که امام علیم ياآن را همان چشمه انیعیوجود دارد که ش

ر یـه اخامـا در دور، د پنهان شده بـودیب و از دین چاه در گذشته تخرین باورند که ایو بر ا ندآشکار کرد
  ).84ـ83ص ، ق1431، یده است (حسنیگرد ییمجدداً شناسا

  »يقّطاره امام عل«. ۴
چشـمه آبـی وجـود ، »التمـرعین«این شهر بـه  ةنزدیک جاد، کیلومتري جنوب غربی کربال 25در حدود 
ی اي نسـبتاً مرتفعـهـاي صـخرهدیواره، شـود و در اطـراف آنشناخته می امام علی» هقَطّار«دارد که به 

آب درون آن قـرار گرفتـه اسـت و  اياند کـه چشـمهساخته یارتگاهیز ،ن مکانیوجود دارد. اخیراً در ا
ن یـا انـد. اهـالی منطقـهچوبی مشبّک یـک ضـلعی نصـب کرده ةک پنجریبه شکل  یآن ضریح يبررو

 یحیک راهـب مسـیـز نزدیک دیـر یق اعجازآمیبه طر یدانند که امام علیم ياچشمه را همان چشمه
  .ندآشکار کرد

ا یـن یدر زمـان حرکـت بـه سـمت صـف نیرالمـؤمنیمعجزه آشکار کردن چشمه آب به دسـت ام
 ییهـااختالف، ات آنیـات روایـعه نقل شده اسـت؛ امـا در جزئیاز منابع ش يدر تعداد، بازگشت از آنجا

مـراه لشـکر به ه، در مسیر حرکت خود اختصار چنین است که اماموجود دارد. فحواي این روایات به
که در بـاالي  ندو در نزدیکی ستون یا میل بلندي توقف کرد ندآب و علف شدوارد صحرایی بی یشخو

اي وجـود داشـت کـه اصـحاب حضـرت صـخره، کرد. نزدیک این ستون یـا میـلآن راهبی زندگی می
آب زاللـی پدیـدار  ۀچشم ،و در زیر آن ندآن را از جا کند نتوانستند با یکدیگر آن را بلند کنند. اما امام

و  نـدحضرت صخره را به جاي اول برگرداند، شان از آب چشمه سیراب شدندیشد. پس از آنکه لشکر ا
از اصـحاب خـود  . سپس از آنجا حرکت کردند؛ اما هنوز دور نشده بودند که امامندچشمه را پوشانید

اما نتوانسـتند محـل چشـمه ، ندبازگشت تا برگردند و چشمه را بیابند. برخی از اصحاب حضرت ندخواست

۴۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

کس هـیچ، پس نزد راهب رفتند و او به آنها خبر داد کـه بجـز پیـامبران یـا اوصـیاي پیـامبرانسرا بیابند. 
؛ 149ــ148ص ، ق1423، یبی؛ خصـ145ص ، ق1410، ي(منقرانسته است این چشمه را آشکار کنـدنتو
، ق1409، ي؛ قطـب راونـد326ص ، 2ج ، ق1412، شهرآشـوب؛ ابن336ـ334، ص 1ج ، ق1416، دیمف
). در برخــی از ایــن منــابع افــزوده شــده اســت کــه آن راهــب اســالم آورد و بــه 866ـــ864، ص 2ج 

؛ 149ص ، ق1423، یبیدر جنـگ صـفین بـه شـهادت رسـید (خصـ ،پیوست و سرانجام امیرالمؤمنین
  ).326، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب؛ ابن337ص ، ق1416، دیمف

زمـان وقـوع آن را در هنگـام  انـدمنابعی که این معجزه را نقـل کرده ۀتقریباً هم الزم به ذکر است که
اند؛ اما در محل وقوع آن با یکدیگر اخـتالف دارنـد و بیشـتر به سمت صفین دانسته مت امام علییعز
، مـزاحمبن نصـراند. در روایت در ساحل غربی رود فرات ذکر کرده يامحل وقوع حادثه را در نقطه، آنها

، يبیـان شـده اسـت (منقـر» ظَهر کوفه«محل وقوع آن ، ن معجزه استیت ایترین رواکه احتماالً قدیمی
ــن). 145ص ، ق1410 ــب راونــديو  شهرآشــوباب ــان وقــوع آن را  قط ــندودا«مک اند دانســته »ص
بن حسـیندر روایت ). 864، ص 2ج ، ق1409، ي؛ قطب راوند326، ص 2ج ، ق1412، شهرآشوب(ابن

از  محل وقوع آن پس از گذشـتن امـام، سیّد حمیريو نیز در اشعاري از  شیخ مفیدو  صیبیحمدان خ
، شهرآشــوب؛ ابــن334، ص 1ج ، ق1416، دیــ؛ مف148ص ، ق1423، یبی(خصــکــربال ذکــر شــده است

 »انبـار«در حد فاصل میـان  نیز محل آن را صحرایی که امیرالمؤمنین اعثمابن). 326، ص 2ج ، ق1412
  ).555ص  ،2ج ، ق1411، اعثمدانسته است (ابن، از آن عبور کرده »هیت«تا 

قابـل  ۀچنـد نکتـ، »قطّاره« یعنی ،ارتگاه مرتبط با آنین معجزه و زیدر خصوص ا، بنا بر آنچه گذشت
  تأمل وجود دارد:

بـه  علـین معجزه را در هنگام حرکت امـام یزمان وقوع ا، شتر منابعیب، گونه که اشاره شد. همان1
رود فـرات  یر منابع مکـان وقـوع آن را در سـاحل غربـیسا، ابن اعثماند؛ اما بجز ن ذکر کردهیسمت صف

در ، نیبه سمت صـف یر حرکت امام علیمسذکر شد ـ ن یش از ایکه پچنانـ که یحالدر ،انددهنموذکر 
، 1390، اریـهرود فرات (ر.ك: خام یشان در ساحل غربیر بازگشت ایو مس رود فرات بوده یساحل شرق

  ان زمان و مکان وقوع آن توافق وجود ندارد.یم، ن معجزهیات گوناگون ایدر روا ،نی). بنابرا72ـ41ص 
اسـت کـه در زمـان بازگشـت  یادآور معجـزه مشـابهی یبه طرز قابل تأمل ن معجزهیا ،یکلطور. به2

 ةنکـه معجـزیل شـد بـه ایـد قایـا بایـکه ياگونهرخ داد. به »مسجد براثا«از جنگ نهروان در محل  امام
ا بـا یو ، بار اتفاق افتاده استدو، یحیر راهب مسیک دینزد یآب به دست امام عل ۀآشکار شدن چشم
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ن یـکـرد کـه ا يریگجـهین نتیچنـ، ن معجزه در براثا اشـاره نشـدهیکه در آنها به وقوع ا یاتیاستناد به روا
ان در نقـل یـاز راو ین رخ داده است و برخـیه صفب در زمان رفت و برگشت امام، ک باریمعجزه تنها 

  اند.شان در نهروان ذکر کردهیاند و زمان وقوع آن را در زمان توقف ااشتباه شدهو د یاصل خبر دچار ترد
ن و پـیش یر حرکت خود به صفیدر مس اند که امام علیگزارش کرده ابن اعثمو  مزاحمبن نصر. 3

. در آنجـا راهبـی از نـدرود فرات) توقـف کرد يها(از شاخه »بلیخ«رود ک ینزد، »رقّه«از رسیدن به شهر 
دست به وي رسیده بـود بهدست اي را که از اصحاب حضرت عیسیخود خارج شد و نوشته ۀصومع

براي آن حضرت قرائـت کـرد. سـپس بـه یـاران ، بینی شده بودبه این محل پیش رسیدن امام، و در آن
، اعـثم؛ ابـن148ـ147ص ، ق1410، ير جنگ صفین به شهادت رسید (منقرد ،ایشان پیوست و سرانجام

در  ي). شباهت برخی جزئیات این گزارش (اسـالم آوردن راهـب و شـهادت و556، ص 2ج ، ق1411
و بـه نظـر  ،آب قابـل تأمـل اسـت ۀآشکار کردن چشم ةات معجزین) با روایدر جنگ صف رکاب امام

  صورت گرفته باشد. یخلط، خیراهب بلت یان معجزه و رویات این روایرسد بیم
پـس از گذشـتن از ، نیمت به سمت صـفیدر زمان عز یگزارش داده است که امام عل ابن اعثم. 4
ـ اواخـر  يبنا کرد که تا زمـان و يو در آنجا مسجد ندتوقف نمود» اقطار«به نام  یدر محل، »تیه«شهر 

). تشـابه نـام 556، ص 2ج ، ق1411، اعـثماست (ابنـ پابرجا بوده  يل قرن چهارم هجریقرن سوم و اوا
  است. یتأمل و بررس ۀستیشااي ز نکتهین» اقطار«با نام مسجد ، ک کربالینزد یامام عل» قطّاره«ارتگاه یز

کـه در متـون کهـن از آنهـا ، (مشهد الشمس و جمجمه و مسجد براثا) یارتگاه قبلیخالف سه ز. بر5
  افته است.ین یخیارتگاه قطّاره در منابع تاریز به يانگارنده اشاره، اد شدهی

  يريگجهينت
 یبررس يهاارتگاهیش زیدایپ يکه مبنا یاز معجزاتهریک  ات گوناگون واردشده در بابیروا يبنداز جمع
تنـاقض  یکرد که وجود اخـتالف و گـاه حتـ يریگجهین نتیتوان چنیم، ن پژوهش بوده استیاشده در 

به ، اتین روایدهد که با استناد به این اجازه را نمیبه ما ا، ن معجزاتیکان وقوع اموجود در باب زمان و م
 یکل يریگجهینت، ن حالیم. با این کنیین معجزات تعیمحل وقوع اعنوان به را یصم مکان مشخیبتوان یآسان

  :ان کردیبذیل توان به طور خالصه به شرح یشده را میبررس يهاارتگاهیاز زهریک  درباره
از نهـروان  یکه زمان وقوع حادثه ردّ شمس را در مسیر بازگشـت امـام علـ یاتی. تنها با استناد به روا1

کـه مکـان وقـوع آن را پـس از  ،هیـحضـره الفقیمـن الدر  خ صدوقیشت یژه روایواند (بهان کردهیب

۴۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهيازدهم،  سال  

ر محـل وقـوع را منطبق بـ »مشهد الشمس«ارتگاه یتوان زیم، ذکر کرده است) »سوراء«گذشتن از پل 
  ردّ شمس دانست. ةمعجز

و در ، ان شـدهیب» بابِل«منطقه ، جمجمه ةمحل وقوع معجز، ابن شهرآشوبت نسبتاً متأخر ی. تنها در روا2
ذکر شده اسـت. » ک رود فراتینزد«ق یدقریت غیا موقعین معجزه مدائن یمحل وقوع ا، ترمنابع کهن

کـامالً در محـل وقـوع ، رفته جمجمه در بابـلنیبگاه ازارتیرفت که زیپذ یتوان به راحتینم ،نیبنابرا
  ن معجزه ساخته شده باشد.یا

ن مسـجد محـل حضـور و نمـاز ینقل شده و ا »مسجد براثا«لت یدر فض یاتیروا، عهی. در منابع معتبر ش3
 ،ن منـابعیـاز ا یاما در برخ. شده است یشان از نهروان معرفیدر زمان بازگشت ا یخواندن امام عل

مسـجد « ،عالوه بر آنست. یان نیدر م یسخن ن مسجدیآشکار کردن چشمه آب در ا ةوقوع معجزاز 
در واقـع ، شـودین نـام شـناخته میـکه امروزه بـه ا ين رفته است و مسجدیاز ب ،در گذر زمان »براثا

جد ن مسـیـکـه امـروزه در ا يآثار ،نیااست. بنابر» منطقه«ا ی »قهیعت«به نام  يگریارتگاه دیمسجد و ز
  ست.یبرخوردار ن ییاز مستند روا شودیارت میز

ت یـات وجود دارد. البتـه در روایدر روا یتناقض و اختالف فاحش، . در محل وقوع معجزه چشمه آب4
ان یـاز کربال ب یزمان وقوع آن پس از عبور امام عل، يرید حمیسز اشعار یو ن دیخ مفیشو  یبیخص
د کـه یـآین برمیات چنـیشتر روایضمن آنکه از ب ،است ق وقوع آن مشخص نشدهیاما محل دق، شده

ن یـیتع ن مسـئلهیـسـت؛ و ایمحل چشمه ن ییامبران قادر به شناسایپ يایامبران و اوصیکس جز پچیه
 يبـا دشـوار ن معجـزهیـمحـل وقـوع اعنوان بـه را يگریا هر مکان دی یامام عل» قطّاره«ارتگاه یز

  سازد.یمواجه م
عنوان بـه اگـر نتـوان یشـده را حتـیبررسـ يهاارتگاهین باور است که زیده بر اسنینو آنکه یانیسخن پا

عنوان بـه تـوان آنهـا راامـا می، ن کـردیـیتع نیرالمـؤمنیق معجـزات امیـو دق یمحل وقـوعِ قطعـ
عنوان بـه که نزد آنهـا ییدر جاها، يبعد يهاان در دورهیعین در نظر گرفت که شینماد ییهاارتگاهیز

ن یـزه آنـان از سـاخت ایـو انگنیـت اند و سـاخته، ن معجزات مشهور و متعارف بودهیمحل وقوع ا
عه یشـ یـیمنـابع روا ياریبـوده کـه در بسـ ین معجزات امام علیاد و خاطره ای يایاح، هاارتگاهیز

  آنها مشهور و شناخته شده بوده است. يت شده و برایروا
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