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  / ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسسدكتري تاريخ و انديشه معاصر پژوه دانشمهدي يعقوبي 

  mahdiyaghoobi83@gmail.com 
 ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسسي عشرااثن ةعيش خيتار يتركپژوه ددانش /سرتختي محمدجواد ياوري 

 javadyavari@yahoo.com 22/06/1395: ـ پذيرش 20/03/1395دريافت: 

 دهكيچ

رونيد  سيفرنامة شيمار ميهياي تياري ي بهها از جمله منابع مهم در بررسي وضعيت فرهنگيي و اجتمياعي دورهسفرنامه

جيري، بيه قير  ششيم ه مذهب اهل اندلس، در نيمه دوم، عالم سنيجبيرابنجبير در زمرة اين منابع مهم است  سفر ابن

گيام مهميي  اسالم،ا  جهترين منطقة جها  اسالم در آ  تاريخ، يعني اندلس، به مركز قصد انجام مناسك حج، از غربي

بتيدا اسيير خيود، آيد  وي در موضعيت فرهنگي و اجتماعي مسلمانا  در قر  ششم قمري به حساب مي در جهت معرفي

د وي از رد  بازدييسپس به حجاز رسيد  او پس از اعمال حج، از سرزمين عيرا  و شيام دييد  كي ،به سرزمين مصر رفت

وپيا اداره سيحيا  ارت كه تحت حكومت مها از آ  منقطه استرين گزارشجزيرة سيسيل و شرح ماوقع آ  از جملة قديمي

انا  آ  تمياعي مسيلمتيوا  وضييعت فرهنگيي و اج، آيا ميجبيرابنشد  مسئلة مهم اين است كه با توجه به سفرنامة مي

نشيين سيحي  مناطق مآوضعيت شيعيا  و شرايط زندگي آنا ، اوضاع مسلماناني كه در  دوره را به دست آورد؟ همچنين

گويي رو با هدف پاسيخشدر نقل مطالب كتاب چگونه است؟ متن پي جبيرابنو ميزا  تأثير ديدگاه مذهبي سكونت داشتند 

خيا  در  ا  به طورشيعيو  ت فرهنگي و اجتماعي مسلمانا  به صورت عموميبه سؤاالت مذكور ساما  يافته است  وضع

ا هي هميراه بيهرچنيد گيا –هاي جاليب توجيه منعكس شده است  همچنين دربارة شيعيا  نيز گزارش جبيرابنسفرنامة 

 در كتاب آمده است  -تعصب 

 ، مسلمانا ، شيعه، تاريخ فرهنگي و اجتماعي جبيرابنسفرنامه، حج،  :هاواژهكليد
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 مقدمه

بهت و ثمينهه  بهه زاند. در اين ها مشتاق به دست آوردن اخبار پيشينيان و مطالعة تاريخ بودههمواره انسان

بهه اها  هان بعهد از خهودرامون خود پرداخته  از اين طريق  منابعي تهارييي بهران نسه ضبط وقايع پي

ه نقه  بهر مورخهان بيشتگذاردند. با اين حال  مسئلة مهم دربارة منابع تاريخ اسالم  اين است كه اوالً  مي
انهد. دهاها و رفتارهان سياسي حاكمان پرداخته  از وضع عموم مردمان خبرن به دسهت ندتاريخ حكومت

هها نقه  ثانياً  بسيارن از مورخان در بطن حوادث گزارش شده  حضور نداشهته و مطالهر را از واسهطه

ر سهاانه حضهواند. از سون ديگر  اينكه مردمان هر دوره نقشي سازنده و مههم در تهاريخ دارنهد  مت كرده

ي وضهعيت ه دريافت و بررسشود  و حال آنكه نياز بهان تارييي مشاهده ميرنگي از آنها در گزارشكم

ن امهر بهه هان هر محقق تاريخ است كه ايفرهنگي و ااتماعي مسلمانان در طول تاريخ  از امله دغدغه

 رنگ در منابع اصلي تاريخ اسالم منعكس شده است.ان بسيار كمگونه
حضهور  هبهها اگرچه به عنوان منابع دست اول و علمي تاريخ مطرح نيستند  ليكن با تواهه سارنامه

شهمار تمهاعي بهراون وقايع در بطن حوادث و ارتباط بيشتر با مردم  بهترين منبع بران دريافت تاريخ اا

 ف در انهدلس از املة اين منابع مهم است. قدمت اين سارنامه  خاستگاه مؤل جبيرابنسفرنامة روند. مي

 اين كتاب واود دارد.هايي است كه در اايگاه عملي و دقت ون در نق  حوادث از امله مزيت

ج ف اسهتيراكمبود منابع تاريخ فرهنگي و ااتماعي مسلمانان و شيعيان و نيز فقدان متني كه بها ههد

فرنامة س ويژه شيعيان قرن ششم هجرن  به هان مرتبط با وضع فرهنگي و ااتماعي مسلمانان  بهگزارش
 ت.پرداخته باشد  انگيزة اصلي انجام اين پژوهش بوده اس جبيرابن

ئهه ههان نهابي ارااز ازيرة سيسي  و مناطق اطراف آن بازديد كهرده و گزارش ابيرابنبا تواه به اينكه 

در  ان از ايهن كتهابداده  سارنامة او تواه غربيان را بسيار الر كرده است. االر اينكهه اول بهار نسهيه

ر از طريهق ديگه جبي رابنفرنامه س هلند يافت شد  و اين در حالي بود كه تا پيش از آن  اطهال  از « ليدن»

 19در قهرن  از ازيرة سيسي  اول بار توسط دانشمندان غربي ترامه شهد و ابيرابنهان منابع بود. گزارش

 ويليهامي  نظر قرار گرفت و به چاپ رسيد. با اين حال  اص  كتاب با تحقيهق دانشهمند غربهميالدن مطمح
-206  ص 3  ج 1369منتشهر شهد وموسهون بجنهوردن  م 1852  در سال «ليدن»  توسط انتشارات رايت

س فرنامه  م چهاپ شهد.1937بغهداد در سهال « مكتبة العربيه »(. پس از آن بود كه اين سارنامه توسط 207
 1370بهه فارسهي ترامهه شهده و در سهال  ويليهام رايهت  بر اساس تصحيح پرويز اتابكيتوسط  جبيرابن

 ت.ده و در متن حاضر از اين ترامه استااده شده اسمنتشر گردي« آستان قدس رضون»شمسي توسط 
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 و سارنامة او  دو مقاله به چاپ رسيده است: ابيرابندربارة 

 نگاشهته شهده اهلل رضاعنايت  به قلم بزرگ اسالمي المعارفدايرةكه در « ابيرابن»ان با عنوان مقاله

 ابيهرابنبوده  اما چون شهرت  ابيرابن(. هدف اين مقاله معرفي شيصيت 207-204است وهمان  ص 

يهن ه تمركهز ابه سارنامة اوست  بيشتر حجم مقاله به سارنامة ون اختصاص يافته است. با تواه به اينك

. ن نشهده اسهتو سارنامه او بوده  تواه خاصي به تاريخ ااتماعي مسلمانا ابيرابنمقاله بر معرفي كلي 
 شود.اره اين سارنامه احساس ميرو  نياز به بررسي و تحقيق بيشتر دربايناز

باسهي  نگهارش يافتهه اسهت وع اكبهر عباسهيعلي  توسهط «ابيرابنسارنامة »ان ديگر با عنوان مقاله

 ست. بها ايهناان است كه با هدف معرفي اين سارنامه تدوين گرديده (. اين مقاله تنها مقاله1382-1383

 گونهه رويكهردن بههن كتاب اقدام كهرده اسهت و هي حال  ون نيز به اختصار و گذرا  تنها به معرفي اي

تمهاعي تهاريخ اا تاريخ ااتماعي مسلمانان ندارد. بنابراين  بررسي اين كتاب با رويكرد استيراج و تبيين

 رسد.مسلمانان ضرورن به نظر مي
هدف اصلي مقالة حاضر آن اسهت كهه افهزون بهر بررسهي وضهعيت فرهنگهي و تهاريخ ااتمهاعي 

يهن موضهو  ارن ششم هجرن  تاريخ ااتماعي شيعيان نيز در آن ايام را بررسي كند و بهه مسلمانان در ق

طرفهي اصه  بي –ويژه دربارة شيعيان به -مذهر بوده در نق  مطالربپردازد كه آيا مؤلف كتاب  كه سني

ت اسه ول اينرا رعايت كرده است؟ با تواه به اايگاه علمي نويسنده و خاستگاه او در اندلس  فرضية ا

تهواهي در در انتقال مطالر دقيق بوده است  اما دربارة شيعيان رنهگ و بهون تعصهر و كم ابيرابنكه 

 شود.هان او ديده ميگزارش

 جبيرابن يمعرف

پهنجم و  شاعران و سهياح بهزرق قهرن  ق( از بزرگان  اديبان614-540و بن ابيرابوالحسين محمدبن احمد

امهروزن   ن«والِنسهيا»يا همان  «بَلَنسيه»(. او در شهر 46-45  صق1413ششم هجرن قمرن است وذهبي  

مهوطن او را  خطيهرابنسكنا گزيهد وهمهان(. بها ايهن حهال  « شاطِبَه»ق متولد شد و در شهر 540به سال 

ندريه (. ون  كه در اواخهر عمهر خهود  سهاكن اسهك146  ص 2ق  ج 1424خطير  داند وابنمي «غَرناطَه»

 (.46ق  ص1413ق در همان شهر درگذشت وذهبي  614(  در نهايت  به سال مصر شده بود وهمان

گونهه بيهان كهرده نسهر كامه  ون را اين خطيرابنرو  اينرسد. ازمي« كنانهبني»نسر ون به قبيلة 
بن بن مهروانبن محمهدبن ابيهربن سهعيدبن محمهدبن ابيهرديبن سهعبن ابيهرمحمدبن احمهد»است: 
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  كهه ابيرابن(. اد 146  ص2ق  ج1424خطير  وابن« بن ابير الكنانيبن عبدالسالمانبن مروعبدالسالم

 ندلس گرديد وهمان(.ا ق وارد سرزمين123نام داشت  در محرم سال  عبدالسالم

ت.   سارهان او از اندلس به شرق كشهورهان اسهالمي اسهابيرابنترين ويژگي ترين و معروفمهم

د  سهه بهار در طول عمهر خهو ابيرابناوست كه تا امروز باقي مانده است.  رهاورد اين سارها  سارنامة

  2ق  ج1424خطيهر  روانة شرق شد. هدف اصهلي ون از ايهن سهارها زيهارت خانهة خهدا بهود وابن
تها    بيابيهرابنق از غَرناطَه آغاز شهد و578شوال سال  8شنبه  (. سار اول او از بامداد روز پنج146ص

كهه  (. او در طهول ايهن سهار 284ق به پايان رسيد وهمهان  ص 581محرم سال  22ه ( و پنج شنب7ص 

ه بهود  بيش از دو سال و سه ماه وهمان( به طول انجاميد  خاطرات خهود  شهرح آن هه را بهر او گذشهت

 شهرها و مردماني را كه ديده بود به صورت سارنامه تنظيم كرد و به يادگار گذاشت.

 «جبيرابنسفرنامة »

در  ابيهرابنترامه شده است. روش  جبيرابنسفرنامة است كه با عنوان  جبيرابنرحلة اصلي كتاب نام 

بهه  -ه و گونه است كه حوادث هر ماه قمرن را ذي  عنوان همان ماه نقه  كهردتنظيم مطالر كتاب بدين
 جام اعمهالت انهان قمرن اهماه به ماه پيش رفته است. علت اين امر تواه مسلمانان به ماه -اصطالح 

وش عبادن  از امله روزة ماه رمضان و اعمال عبادن حهج اسهت. گذشهته از آن  مزيهت عمهدة ايهن ر

يش با تواه به طول سارش  كه به جبيرابن ةسفرنامهان كتاب است. مشيص شدن تاريخ دقيق گزارش

 بيش دارد. 27ماه قمرن( به طول انجاميد   27از دو سال و سه ماه و

  كهه بيشهترين حجهم كتهاب را نيهز بهه خهود اختصهاص داده  جبي رابنس فرنامة  ترين بيشمهم

دف اصهلي گونه كه ذكر شد  ههان او دربارة دو شهر مكه و مدينه و بيان وقايع حج است. همانگزارش
ربيهع  11ود  در ماه از آغاز سهار خه 5تقريباً پس از  ابيرابناز اين سار  بجان آوردن حج بود.  ابيرابن

ن مهذكور  (. ون از آن تاريخ تا اواخر سال قمر51ق به مكة مكرمه وارد شد وهمان  ص580ول سال اال

( اقامهت 144ماه وهمان  ص 8در مكه اقامت داشت و موفق به انجام اعمال حج گرديد. او پس از قرير 

بهه  ق580ذن حجهه سهال  22روز ه  كه بيشترين مدت اقامت او در طول اين سار بهوده  در شهر مكه

 (.143مدينه منوره عزيمت كرد وهمان  ص 

 اوضاع سياسي جهان اسالم در قرن ششم

كرد كه اندلس تحت حكومت مسلمانان بود. در اواخر قهرن اول هجهرن  در عصرن زندگي مي ابيرابن
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ق موفهق 93-91هان   مسلمانان در طي عمليات نظامي  در فاصلة سهالبن عبدالملك امونوليددر عصر 

(. تسهلط 15-14  ص 1363؛ لين پول  557-556  ص4ق  ج1385ندلس شدند ور.ك: ابن اثير  به فتح ا

مسلمانان بر اندلس با فراز و نشير زيادن همراه بود. با اين حال  از اواي  قرن پهنجم  پهس از انقهرا  

ره شهد هان محلي اداالطواياي يا دولتامويان اندلس  تا اواخر قرن نهم هجرن  اندلس به صورت ملوك

( بهود 42-38هان محلي اندلس سلسلة موحدون ور.ك: همهان  ص(. يكي از دولت26-15وهمان  ص 
در اين دولت داشهتند وموسهون بجنهوردن  « كاتر»و پدرش عنوان  ابيرابن  كراچوفسكيكه بنا به نق  

در حهق « اهللايهدهم »آورد  با تعبيهر وقتي از اين دولت سين به ميان مي ابيرابن(. 204  ص3  ج1369

هان طوالني بهر شهمال (. گذشته از آن  دولت فاطميان  كه سال279  بي تا  صابيرابنكند وآنان دعا مي

منقر  شد و سلسهلة ايوبيهان  الدين ايوبيصالحكرد  در نيمة اول قرن ششم توسط راني ميآفريقا حكم

دربارة رونهد بهه قهدرت رسهيدن كردند وراني ميبر مناطق تحت تصرف فاطميان و سرزمين حجاز حكم

در  ابيهرابن(. 69-64  ص1363به بعهد؛ لهين پهول   343  ص11ق  ج1385اثير  الدين ر.ك: ابنصالح
  ابيهرابنآورد واش از ون نام برده  در مدح و عدالت ون سينان زيادن به زبان مهياان اان سارنامه

ة اصهلي  كهه اههان اسهالم در آن روزگهار بها آن   ...(. با اين حال  مسئل48  35  30  21  16تا  ص بي

دربارة شههر عَكها و  ابيرابنهان صليبي بود. بران نمونه  دست به گريبان بود  تقاب  با مسيحيان و انگ

كند كه اين دو شهر در انگ ميهان مسهلمانان و مسهيحيان صهليبي  از دسهت صُور به اين نكته اشاره مي

 (.250-249كنند وهمان  ص ان در وضع بدن زندگي ميمسلمانان خارج شده است و مسلمان

 «جبيرابنسفرنامة »هاي ويژگي

و  (80-53وهمهان  ص ها و مساحت شهرهايي هم ون مكه توضيح دقيق دربارة خصوصيات  ويژگي -
  ازيهرة (174-171وهمهان  ص   بغهداد (221-210وهمان  ص    دمشق(155-150وهمان  ص مدينه 

 ؛(275-265وهمان  ص سيسي  

انهة هان مذهبي؛ ماننهد: خذكر دقيق مساحت  شك  و شماي   معمارن و ازئيات مسااد و مكان -

(؛ مسهجدالنبي وهمهان  77-74(  مسهاادن ماننهد مسهجدالحرام وهمهان  ص 73-53كعبه وهمان  ص 

 ؛(221-211(  مسجد اامع دمشق وهمان  ص169-168(  مسجد كوفه وهمان  ص154-150ص

؛ ماننهد: مشهاهد پيهامبراني هم هون محه  والدت بيهترفه و زيارتي انبيا و اه ذكر مشاهد مش -
  حهرم بيهت(؛ مشهاهد اه 221وهمان  ص وهمان( و مقام رأس حضرت يحيي حضرت ابراهيم
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(؛ قبرستان بقيع و تصريح به واهود بارگهاه بهر مهزار امهام 169در نجف وهمان  ص اميرالمؤمنين علي

( و اشهاره بهه 181در بغهداد وهمهان  ص بن اعاهر(؛ مزار امام موسي155وهمان  ص حسن مجتبي

 ؛(218واود مقام رأس الحسين در دِمَشق وهمان  ص

 عيهدر بق بن اعاهر طيهارعبهداهلل  طالهربن ابيعقي  :مانند؛ از بزرگان صحابه يبرخبازديد از مزار  -

 ؛(179وهمان  ص در مدائن سلمان فارسي(  مزار 155وهمان  ص
 ا هشتم شهوالآغاز سار خود ر ابيرابن مثالًن؛ الديخ ميسار با تار نهاشتر گزارشيخ بيق تاريطبت -

 ؛(7كرده است وهمان  ص  ركه همان سال ذيو مطابق با سوم فور نقمر 578سال 

ت از شهرهان اروپايي و بيان وضهع زنهدگي مسهلماناني كهه در منهاطق تحه ابيرابنهان گزارش -

قِلِیيَیهكردند. مسلمانان ساكن ازيرة سيسي  ووپايي زندگي ميحكومت مسيحيان ار ع رهان تهاب( و شههصهِ

 ؛(280-279( و اَطرابُنِش وهمان  ص 268-267(  مسينا وهمان  ص274آن مانند پالرمو وهمان  ص

ان كه بيشهتر حجهم توضيحات ماص  دربارة مناسك حج و دو شهر زيارتي مكه و مدينه  به گونه -
يهك  را بهه نهوعي  جبي رابن هس فرنامتهوان رو  مياينباره است. از( در اين162-52ص كتاب وهمان 

 ؛سارنامة حج به حساب آورد

ه سهار هها  نهاگزير بهدر ميهان راه -هم هون دريها  -فاصلة طوالني شهرها و واود موانع طبيعي  -

ههم  و (12وهمهان  صحي هم در راه عزيمت به سرزمين و –در سار خود  ابيرابنانجاميد. دريايي مي

اه گهبا كشتي راه خهود را طهي كهرد. شهرح دقيهق و ه  به اندلس (265-264وهمان  صدر راه بازگشت 

ز ا وهمهان(تا نزديكي غرق شهدن پهيش رفهت  ابيرابنهمراه با توصيف شرايط سيتي كه كشتي حام  
 هان االر تواه اين سارنامه است. ويژگي

 نشينن در مناطق مسيحيمسلمانان اروپا و وضع زندگي آنا

هان اسالمي شرق عهالم و بازگشهت بهه سهمت از اندلس به سمت سرزمين ابيرابنبا تواه به حركت 

اندلس  ون از شهرهايي ديدن كرد كه تحت سلطة مسيحيان اروپا بود؛ امها در عهين حهال  مسهلمانان در 

بيشهتر ااهها بهه سهيتي زنهدگي  از وضعيت آنان  كهه در ابيرابنكردند. توصيف دقيق آنجا زندگي مي

و  271وهمهان  صو يا در برخي شهرها شرايط خوبي داشتند  (280و  252و  179وهمان  صكردند مي

از حضهور مسهلمانان در ازيهرة سيسهي  و  ابيرابناز نكات مهم اين سارنامه است. بران نمونه   (273
مهوارد محهدودن هرچنهد در  ههان االهر تهواهي ارائهه داده اسهت.شهرهان زيرمجموعة آن گزارش
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  امها در بيشهتر (273و  268وهمان  صمند بودند مسلمانان اين منطقه از شرايط نسبتاً خوب زندگي بهره

 برد عبارت است از:از آنها نام مي ابيرابنهايي كه بردند. نمونهمناطق  از شرايط سيت زندگي رنج مي

   در آن عصهرابيهرابنصُور كهه بهه تصهريح شرايط سيت زندگي مسلمانان در شهرهان عَكا و  -

 ونگار معروف قرن ششهم   نسرسمعاني. (253-249وهمان  صشد تحت سيطرة كاار صليبي اداره مي

 رنگيهان بهوددر دست ف  اين شهر در آن دورهكه كند مي ت كيد    از شهر عكا ديدن كردهابيرابن ةدورهم
هرهان بلكه از شه؛ اروپا نيست واز  دو شهر در اص  ينا: (. بايد گات343  ص9ق  ج1382وسمعاني  

؛ 163-162ق  ص1411ومقدسههي   شهودمي محسههوب (و فلسهطين امهروزنوقهديمي و سهاحلي شههام 

كهه در عصهر   فلسطين (.330  ص1ج  1375؛ حافظ ابرو  141  ص4؛ ج434  ص3م  ج1995حمون  

  ن سهالشد. اما در ايهمي م محسوبقلمرو اسال وق از518دوم توسط مسلمانان فتح شد تا سال  ةخليا

الدين صهالحق توسهط 583سهال   در (. پهس از آن434  ص3  ج1995وحمون   دست صليبيان افتاده ب
هان اسهالمي سهرزمين ة( و بهار ديگهر در زمهر539  ص11ق  ج1385اثيهر  وابن مجدداً فتح شهد ايوبي

 دارد. ر در انوب كشور لبنان قرارو شهر صو  درآمد. شهر عكا امروزه در سرزمين فلسطين اشغالي

ي كهه رفتارن داشهت  تها اهايحاكم مسيحي شهر مسينا  از توابع ازيرة سيسي   با مسلمانان خوش

سلمانان . همكارن اين حاكم با م(268-267وهمان  ص از گرايش او به اسالم سين گاته است ابيرابن

ان برد كه همه مسهلمنام مي« فتيان»گروهي به نام از واود  ابيرابنو اعتماد ون به آنان به حدن بود كه 

 دينهي خهود كردند و در انجام امهوربودند و به عنوان بازرس تحت مديريت اين حاكم و بران او كار مي

بهرد ام مينسران اين حاكم از كنيزان و حرم ابيرابن. االر اينكه (268وهمان  صآزادن خوبي داشتند 
 عبدالمسهيحمردن به نام از مالقات با اوان ابيرابنبا اين حال   .وهمان(د گويد: همه مسلمان هستنو مي

فهميهد  حعبدالمسهينويسد: وقتي گويد كه اسالم خود را پنهان كرده بود. ون ميدر شهر مسينا سين مي

  تقاضهان دريافهت تبركهي از سهرزمين وحهي كهرد. در ايهن بهين ابيهرابنگردد از از سار حج بهازمي

بهور هان غيراسالمي به ميان آورد و حتي گاهت: مجهان زندگي در سرزمينسين از سيتي عبدالمسيح

  وهمان( است دين خود را پنهان كند!

از آن بازديد كرده  شهر پالرمو پايتيهت سيسهي   ابيرابناز املة ديگر شهرهان ازيره سيسي   كه 
وهمهان  اس زنهان مسهلمان اسهت گويد: لباس زنان مسهيحي در ايهن شههر  شهبيه لبهمي ابيرابناست. 

. اين گزارش نشان از ت ثير فرهنگ اسالم در ايهن شههر  حتهي در نهو  پوشهش زنهان دارد. از (274ص

ق در شهر پهالرمو حاضهر بهوده اسهت. 580در اواخر ماه رمضان سال  ابيرابننكات االر تواه اينكه 
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. بها (277وهمهان  صگويد ن ميهان مسلمانان در خواندن نماز اماعت عيد فطر سيون از محدوديت

اين حال  از آزادن مسلمان در نواختن ساز و نقاره و اظهار علني شادن در عيهد فطهر و عهدم اعتهرا  

 .وهمان(كند حاكم مسيحي آن شهر به آنان اظهار تعجر مي

اح  سه. ايهن شههر در (279وهمهان  صبهرد از حضور در شهر اَطرابُنِش در سيسي  نام مي ابيرابن

انان . مسهلم(218  ص2  ج1995وحمهون  رفتند رة سيسي  قرار داشت كه از آن به سمت آفريقا ميازي
از  ابيهرابنه در اين منطقه  با بدرفتارن حاكم آن موااه بودند. اين مشك  تا بدانجا پهيش رفتهه بهود كه

حيت يهن مسههان اين حاكم  مجبور بهه قبهول دبرد كه به سبر فشارها و شكنجهفقيهي مسلمان نام مي

كات قابه  از ن (279تا  ص  بيابيرابنو اش را تبدي  به كليسا كرده بود!شده و حتي مسجد الون خانه

ن ان مسهلمانااز دسهتگيرن پيشهو ابيهرابنت م  دربارة بدرفتارن حاكم شهر اَطرابُنِش با مسهلمان اينكهه 

 ابيهرابن. وهمهان(گويد ميان سنگين سين توسط حاكم اين شهر و آزادن ون پس از پرداخت اريمه

كنهد كهه ون از نسه  معرفهي كهرده  تصهريح مي« ابن الحجر»  معروف به بن حمودابوالقاسمنام ون را 
خهواه و بوده كه سيادت را نس  به نس  به ارث برده است. هم نين ون عهالمي پارسها  خير بيتاه 

روش اد شهد  همهة شههر بهه اهوش و خهان كه وقتي اين عالم آزمورد عالقة شديد مردم بود  به گونه

. وهمهان(كند كر مياتهام اين عالم بزرق را ارتباط و مكاتبه با حاكمان سلسلة موحدون ذ ابيرابنافتادند. 

اش نوادهنويسد كه ايهن عهالم از وضهع سهيتي كهه ون و خهاباره ميون با اين عالم ديدار كرده  در اين

 .(280-279وهمان  صايد بر آن خون بگريند! داشتند برايش توضيحاتي داد كه ديدگان ب

از  ابيهرابهننكتة قاب  تواه اينكه عالمي مسلمان و از نس  سادات در اين شهر حضور داشته  ولهي 
لويهان در عمذهر ون سيني به ميان نياورده است. اما احتمال دارد با تواه به عاليق شهيعي سهادات و 

بهه سهبر  هان شهيعي بهوده وبسا داران عقايد و يا گرايشهطول تاريخ  بتوان گات: اين عالم مظلوم چ

ون موحهد ةهرچنهد ذكهر مكاتبهات و ارتبهاط او بها سلسهلشرايط حساس آن دوره  در تقيه بوده است  

 د.زاسمي مذهر  اين احتمال را از ذهن دورسني

 و تاريخ رهنگي و اجتماعي مسلمانان جبيرابن

 28خود  پس از طي مسافت و گذر از برخي شهرهان اروپهايي  در در آغاز سار  ابيرابن: اسكندريه .1

  با كشتي عازم اسكندريه مصهر و پهس از گذشهت قريهر يهك مهاه «سَبته»ق در منطقة 578شوال سال 
 ذيقعده همان سال بهه اسهكندريه وارد شهد 29در  (8وهمان  صمسافرت راه دريايي در موازات اندلس 
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ها و شكوه بازارهان آن به حدن بود كه شهگاتي و ظمت ساختمان. معمارن اين شهر  ع(12وهمان  ص

از واود بناهايي زيرزميني و گسهترده در  ابيرابن. (15-13وهمان  صرا در پي داشت  ابيرابنتحسين 

تهرين رود هان رون زمهين اسهتوارتر اسهت. واهود بزرقگويد كه حتي از ساختماناين شهر سين مي

بود كه در ساختار آبرساني شهر از آن به خهوبي اسهتااده كهرده بودنهد  تها اهان  رود ني   مزيت مهمي 

. واهود تعهداد زيهاد (14وهمهان  صگرفت رساني صورت مياايي كه حتي در زيرزمين  به خوبي آب
 .وهمان(هان مرمرين در اين شهر از نكات قاب  تواه است هان بلند و لوحستون

« ريهاييدفهانوس »گويد كه از آن بهه عنهوان   اسكندريه سين ميعظيم بر ساح« مناره»از يك  ابيرابن

توانستند آن را ببيننهد ميلي  دريانوردان مي 70استااده شده است. در بزرگي اين مناره همين بس كه از فاصلة 

 .ن(وهما گزاردند. االر اينكه بر فراز اين مناره  مسجدن واود داشت كه مسلمانان در آن نماز ميوهمان(

ههان مايهدن داده در راه بازگشت از سار حج  از شهرهان عراق عبهور كهرده و گزارش ابيرابن :كوفه .2

ن كههن است كه گويان وضع آن سرزمين در اواخر قرن ششم هجرن است. او از شهر كوفه به عنوان شهر
ان بهه د قبيلههواهو هان آن است. او علت اين امر راهايش بيش از آبادنبرد كه در آن تاريخ  ويرانينام مي

-167صپرداختنهد وهمهان  داند كه همواره بهه غهارت شههر كوفهه ميدر همسايگي شهر مي« خَاااَه»نام 

را در  يهاد كهرده و آن« مسهجد كوفهه»هان كوفه آاهرن اسهت. ون از نويسد: بيشتر ساختمان(. او مي168

 (.168شهر اداست وهمان  صهان نويسد: بسيار بزرق است و از خانهكند و ميشرق شهر ذكر مي

وازه از نام پهرآ م خود را از دست داده ويقد يه آبادانكند كي ميمعرف نبغداد را شهر ابيرابن :. بغداد3

 .(173وهمان  ص نمانده است يش باقيبرا نزيچ
د. او از يهگومي سهين ءاز اقامهت سراسهرِ روز در سهامرا  تيهركدر راه بغداد بهه ت ابيرابن :ءا. سامر4

 .(186-185وهمان  ص ديگومي ن شهر سينيا -از كيوچكبجز بيش  -ام ك باًيتقر يرانيو

شهت شهر را به   دمشق در آن دوره بسيار آباد و شكوهمند بوده است. ون اينابيرابنبنا بر گزارش  :. دمشق5

 .(210وهمان  صكند شرق  نگين انگشتر شهرهان اسالم و عروس شهرهايي كه ديده است  توصيف مي

 انيعيش يو اجتماع يعت فرهنگيوض

كهه  -( 70وهمهان  ص «روافه »و تعبيهر ون از شهيعيان بها عنهوان  ابيهرابن نههاگزارش با تواه به

خطيهر  معرفهي ون آمهده وابن ببها گهر دريز آن ه در منابع ديو ن -نامندشيعيان را بدان مي  سنتاه 
بهه تهوان مي  (213-211  ص44ق  ج1407؛ همو  47-45ق  ص 1413؛ ذهبي  146  ص2ق  ج1424
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ن از شهيعيان نشهان از و كانهد نههاگزارش  ن حهاليه. بها امذهر دانسهترا سني ابيرابنطور قطع  

ن ان امهر بهه گونههي. ا(55تا  ص  بيابيرابنو ع دارديتش رةدربا نو يدقتگاهي بيدر  يحت تواهي وكم

 .(53-51وهمان  ص خوردمي تعصر در آن به چشم نه گاه رنگ و بوكست ا

 هاگزارش يبررس

اه از وضهع قاب  تو يگزارش  شهر اده  در بازديد از رمهكم كةدر طول سار خود به م ابيرابن . جده:1

حرا و صهنان اهده و توابهع آن در كشتر سهاي: بنويسدن ميو داده است. (6ان آن عصر وقرنيعيش يزندگ
 يشهت در سهيتياز لحها  معو دهنهد مي  كيشت نو اعار يني  حسي  حسننوهستان را سادات علوك

شهود سهوزن صهد پهاره مهيان كه دل سنگ به حال آنهان از سهر دل  به گونهنندكي مياد زندگيار زيبس

دهنهد؛ ماننهد ان تهن ميدهد: آنان بران ت مين نياز خود  به هر كار و حرفههون ادامه مي .(48وهمان  ص

ات ن ايهن خهدمبسا زنان بزرگوار و سيدة آنهاو يا هيزم. و چه كرايه دادن شتر  سقايي  فروش شير  خرما

 وهمان(. شوند!دار ميرا خود عهده

 يان اسهت. اودر مكه  به نق  سه گزارش پرداخته كه به نوعي دربارة شيع روهنگام حض ابيرابن . مكه:2
  اسهت يعلهبن حسناز نس  ]امام[  بن عيسيمكثره در آن موقع  كر ميامنويسد: دربارة حاكم مكه مي

و  يسهت!تبار پيشهينيان بزرگهوار خهود نند و از انس و كمي ستيار ناشاكه كاست  يسانكخود از  يول

  .(51وهمان  ص است بن موفقعلير اده از اانر او  يام

ه كهممضان در ه رآغاز ما»نويسد: دربارة اينكه چگونه آغاز ماه رمضان در مكه اعالم شد  مي ابيرابن

ان يعي. مهذهر شه  رسهماً اعهالم شهدت هالل اول ماه اختالف بهودؤيه در رك يدر حال ير مكثرامتوسط 

الل( ت ههيهرؤودر ك رفتن به روز شگروزه اين است كه  -نديگومي هكچنان -شانيو وابستگان ا نعلو
  (108وهمان  ص «دانند!مي را واار

از عالمي بادقت در نق  مطالر  بسهيار بعيهد  گونه استدالل كردن و نتيجه گرفتن دربارة يك مذهرايننقد: 

تنها واار نيست  بلكه حرام است. بران نمونه  الشك نه  روزة يومبيتاست؛ زيرا به تصريح روايات اه 

انهد ههان حهرام ذكهر كردهالشك وبه نيت روزة ماه رمضان( را ازو روزهدر روايتي  روزة يوم امام سجاد

از اهميهت خاصهي در ميهان مباحهث فقهها «  الشهكروزة يوم»(. بحث 85  ص4ق  ج1407ور.ك: كليني  

واهود « الشهكروزة يوم»ان كه معموالً در كتر فقهي مهم شيعه  بيشي به عنهوان برخوردار است  به گونه
يك از آنان بهه واهوب روزة الشك نظرات ميتلاي دارند  اما هي دارد. اگرچه علمان شيعه دربارة روزة يوم
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  الهف - ق1413؛ مايهد  128-126  ص2ق  ج1413ن روز فتهوا نهداده اسهت ور.ك: صهدوق  گرفتن ايه

 (.171-170  ص2ق  ج1407؛ طوسي  44-43  ص2ق  ج1405؛ شريف مرتضي  300-298ص

 نمادهاي شيعه در قرن ششم هجري
 . نماز جماعت شيعيان در مكه1

ق(  6وسهدة  ابيرابنهم ون زمان سار هايي برخالف آن ه امروزه در مسجدالحرام رواج دارد  در دوره
اهدا  ان داشتند. االر اينجاست كه در آن عصر سنت هريك نماز اماعت اداگانهپيروان مذاهر اه 

ف مذهر نيز امام اماعت خهاص خهود را داشهتند. توصهيسنت  شيعيان زيدناه  از مذاهر چهارگانة

 گونه است:از اين وضعيت اين ابيرابن
« هزيدي »اي اس ت ك ه م[ چهار امام ]جماعت[ سني دارد و امام ]جماعت[ پنجم از فرق هحرم ]مسجدالحرا

« ر العم  حي علي خي»شود و اشراف اين شهر ]مكه[ از پيروان مذهب آنان هستند و آنان در اذان ناميده مي
ن ب ا ي آن اكننده هستند و حساب و ج زاكنند، و آنها رافضيانِ سباضافه مي« حي علي الفالح»را بعد از 

خوانند و نم از شوند، نماز ظهر را چهار ركعت ميخداست! آنها هنگام نماز، با ديگر نمازگزاران جمع نمي
 (.70تا، ص، بيجبيرابن) خوانندنمازان ميمغرب را بعد از پايان نماز مغرب ديگر پيش

جهاز بهر ح يات حسهناز سهاد يق  گروهه385سال در قا ير شمال آفربان يهمزمان با تسلط فاطم نكته:
ه كهم وقت مكشد. حامي گاته« اشراف»ا ي «شرفا»  ن گروهي(. به ا191ق  ص1420  يوسباع افتنديتسلط 

نهي ب»آخرين حاكم سلسهلة شهرفان مكهه معهروف بهه  بن فليتهبن عيسيمكثر  ابيرابندر زمان حضور 

ومهت كح (.284  ص7م  ج1989؛ زركلي  432  ص11ق  ج1385بود ور.ك: ابن اثير  « هواشم»يا « فليته

آنهها بهر  تسهلط  ق1344ان به سهال يدست سعوده ه بكنيتا ا  ه تا قرن چهاردهم ادامه داشتكشرفا بر م

اشهت  هزار سال ادامه دقرير ه   كهكم نومت شرفاكحسان  ني( و بد659وهمان  ص ن رفتيه از بكم

بر مهذهر  اين است كه بزرگان شهر مكهآيد به دست مي ابيرابن. نكتة مهمي كه از گزارش افتيان يپا
رن ششهم دههد. اينكهه در قهزيديه بودند و اين امر ناوذ شيعيان را در شهر مكهه در آن عصهر نشهان مي

ركهز مدهندة اهميت و ناوذ اين مهذهر در اند نشانهجرن بزرگان و خواص شهر مكه شيعة زيدن بوده

 اهان اسالم در آن دوره است.

امعيهت بيشتر . البته با تواه به اينكه حكايت دارداطالعي ون از فقه شيعه از بي يرابابننو  بيان  نقد:

دادنهد و نيهز بها عنايهت بهه اينكهه سهنت تشهكي  ميآن عصر را اه در  ويژه اندلسبه  مسلمانان اهان

شهيعه را اطالعهي ون از فقهه كمرون  بدينبا مناطق ديگر اسالم آشنا نبود    اين سارپيش از تا  ابيرابن
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كه در مملكت اسالمي عليه شيعه رواج داشت. هم نين از امله نقهاط دانست شرايطي ه سبر توان بمي

سنت  وقت نماز مغرب است. اه  سنت ابتدان وقهت نمهاز مغهرب را غهروب اختالف فقه شيعه با اه 

 -ر روايهاتبنها به -فقهان شيعهبيشتر ولي   (262-261  ص1ق  ج1407ور.ك: طوسي  ند دانميآفتاب 

ق  1413داننهد ور.ك: حلهي  مي« مشرقيهة ذهاب حمر»ابتدان نماز مغرب را مغرب يا به اصطالح فقهي  

كههه   (. البتههه بهها تواههه بههه حضههور شههرفان مكههه111-109  ص7تهها  ج؛ نجاههي  بي23-19  ص2ج
 بوده است.چنين مذهبان روش فقهي زيدن رسدبه نظر مي  مذهر بودندزيدن

 زادگان و پراكندگي آنها در بالد اسالميو امام بيتهلافة . مشاهد مشر2

  ويژه شهيعياناز امله نكات مهم در بحث تاريخ فرهنگي و ااتماعي  نمادها و رفتارهان مسهلمانان  بهه

دههان هان زيارتي و تواه آنان به زيارت اسهت. ايهن ويژگهي همهواره در طهول تهاريخ از نمادر مكان

ضهور و حسر آن مزارهها   و ساخت بارگاه بر بيته است. تواه به مزار اه آمدميشيعيان به حساب 

 ابيهرابنهان نظر شيعيان بوده است. البته از گزارشهان مقدس همواره مطمحتبرك استن در اين مكان

 تن از ايهنها و اينكه خودش به زيارت برخي از آنها رفته و تصهريح بهه تبهرك اسهدربارة اين زيارتگاه
ان (  نشان از واود فرهنهگ زيهارت  حتهي در ميه228تا  ص  بيابيرابنان مقدس كرده است وهمكان

م زرگان اسهالسنت  دارد. ون هم نين موفق به زيارت مزار برخي از پيامبران الهي و نيز اصحاب و باه 

د حهرم ننها را خود ون شيصاً زيارت كرده است  هرچند در برخي ااها  ماشده است. بيشتر اين مكان

سهت به واود حرم امام تصريح كرده  ولي خودش به زيارت آن مشهرف نشهده ا -در نجف امام علي

بوسهيدن  به زيارت  ابيرابنهان زيارتي  االر تواه اين است كه در تمام مكان ةنكت(. 169وهمان  ص

  58  14ور.ك: همهان  ص كرده اسهت  هان زيارتي تصريحو تبرك استن خودش و مسلمانان از مكان
يهارت  (. اين امر شاهدن قون بهر رواج سهنت ز217  156  155  152  127  122  108  105  82  79

ه بهدههد اشهكالي كهه وهابيهت مي توس  و تبرك استن در ميان مسلمانان در آن تاريخ اسهت و نشهان

 معناست.از اساس باط  و بي  كنندمي شرك بودن زيارت و تبرك استن و توس  واردة شيعيان دربار

 الف. مصر

از  ند ويهمربوط بهه بازد  ارت مشاهد مشرفهيدر ز ابيرابنن گزارش يترماص  :حرم رأس الحسين

 يارتيهز نههاانكر نام مكف و ذيبه توص  اتير ازئكق و همراه با ذيدق يبه صورت نشهر مصر است. و
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آن را زيهارت كهرده   ابيهرنابكهه  ترين مشهد يا مكان زيهارتيمهم. (23-18وهمان  ص پردازدمي مصر

ه زبهان از وصهف آن عهااز   كهن حهرميهوه و عظمهت اكشه»است.  زيارتگاه سر مبارك امام حسين

 نانقهره ييهابزرق و شهمعدان نها  واود ستوننانقره يو واود سر در صندوق  (18وهمان  صاست

تراش و مرمهر خهوش نهاطور واهود سهنگنيها  هميته از شمعدانيآو نانقره نها يو قند ييو طال

ر افهراد را ينهه تصهويه هم هون آكوارد شونده   نروهبووار  ريد نرو يقلياه و صيار سيواود سنگ بس
بهدون اينكهه ذكهر كنهد زوار ايهن  ابيرابنشگاتي نويسنده را برانگييته است.   وهمان(«ندكمي سكمنع

كه بر گرد آن مرقد شريف حلقه زده  بها  كندحرم شريف شيعه هستند يا سني  به امعيتي انبوه اشاره مي

نويسد: حال تضهر  زوار چنهان اسهت بوسند. ون هم نين ميگريه و زارن بدان تبرك استه  آن را مي

فكهر »نويسهد: . او تحت ت ثير فضهان معنهون ايهن حهرم مي(19وهمان  صكند كه دلِ سنگ را آب مي

« نگيزتراز اين حرم شريف واهود داشهته باشهداكنم در سرتاسر گيتي  محلي شكوهمندتر و تحسيننمي

 هان زيارتي را نديده است.دهد كه ون تا پيش از اين  چنين مكانوهمان(. اين سين نشان مي
دارد.  ر در آن قهراركند كه تمام مشاهد مشرفة مصهياد مي« قَرافَه»از قبرستاني معروف به  ابيرابن قَرافَه:

مسهر ه آسهيه  مهزار بن ابهراهيمبن اسحاقبن يعقوبروبي مزار  ؛حضرت صالح نبيگويد: مزار او مي

از مهردان  در اين قبرستان قرار دارد. هم نين ون از واود چههارده مهزار بيتو مزارهان اه  فرعون

نهايي بدههد كهه بهر فهراز هريهك خبر مي و پنج مزار متعلق به بانوان خاندان رسول خدا بيتاه 

اها مانهاالر اينكه هريك از اين مزارها خادمي ميتص خود داشهته كهه در باشكوه قرار داشته است. 

سهاس نقه  بر ا -ان مستمر برايشان مقرر بوده است وهمان(. فهرست نام اين مشاهدساكن بوده و شهريه
 چنين است: -ابيرابن

 :كه داران مشاهدن در مصر هستند تيبمردان اه اول. 

كند و مشهيص نيسهت كهه ايهن ان به ازئيات بيشتر نميارهمؤلف اش؛ بن عليبن حسينعلي. 1

بن علهي   امهام چههارم شهيعيان  حضهرت امهامابيهرابنمزار دقيقاً متعلق به چه كسي است؟ اگر منظور 

 ق1413ومايهد   ق شههيد شهد95ايشان در مدينه به سهال   كه به طور قطع است العابدينالحسين زين

تمهاً حمزار مهذكور   (. بنابراين146  ص3ق  ج1417وبالذرن   يد( و در بقيع دفن گرد137  ص2ب  ج
 است. بيتان از نس  اه زادهمتعلق به امام

 ؛صادق دو پسر از فرزندان امام اعار. 2

 ؛العابدينبن علي زينبن محمدبن اعار الصادقبن محمدقاسم .3
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 ؛بن اعار الصادقبن محمدبن قاسمحسن. 4

 ؛بن اعار الصادقن محمدببن قاسمحسين .5

  ؛بن اعار الصادقبن محمدبن قاسميحيي. 6

 ؛بن اعار الصادقبن محمدبن قاسمعبداهلل. 7

 ؛بن اعار الصادقبن محمدبن قاسمبن عبدهللعلي. 8
 ؛بن اعار الصادقبن محمدبن قاسمبن عبداهللعيسي .9

 ؛بن حسنبن زيدبن حسينيحيي. 10

 ؛بن محمد الباقرعبداهلل بنمحمد. 11

ش يافتهة گويد: به مها گاتنهد: ون پهروركه نويسنده مي از فرزندان امام سجاد اعاربن محمد. 12

 .(20-19ص تا  ص ابير  بيابنوبوده  مالك

اهر اع»بهه قرينهة ار پررنهگ اسهت. يبسه يارتيهز نههاانكن مين ايدر ب بن اعاربن محمدقاسمنام 
شهش  از بارگهاه ابيرنبار از مزار او  يغاست.  بن اعار طياربن محمدقاسماز اين شيص غير « الصادق

 قاسهم. اسهت   پسهر امهام صهادقمحمد ديبهاج. او فرزند برده استنام  نتن از فرزندان و نوادگان و

ق  1417عنبهه  شناختند وابنمي «هيشبيبن»را با نام  نبوده و فرزندان و« هيقاسم الشب»ا ي« هيشب»معروف به 

ق  1419  ن: فيهررازكور. بوده است به رسول خداون ن لقر به خاطر شباهت ي(. ظاهراً ا226ص

مصهر از  از آنهان در يبرخهكه ند كمي حيتصر  ردهكر كرا ذ بن محمدقاسمنام فرزندان  عنبهابن(. 90ص

 (.227-226ق  ص1417عنبه  وابن اندگذاشته ناار ب يخود نسل

 :ران مشاهدن در مصر هستندكه دا تيببانوان اه 

 ؛بن اعاربن محمدكلثوم بنت قاسمسيده ام. 1

 ؛بن الحسينبن عليبن زيدسيده زينر دختر يحيي. 2

 ؛بن اعارالصادقكلثوم بنت محمدسيده ام. 3

 .(20صتا  ابير  بيابنو بن محمدبن قاسمسيده ام عبداهلل. 4

 نهها را ازمام اين مشاهد مشرفه را خهودش زيهارت كهرده و نهام آشود كه تمتذكر اين مسئله مي ابيرابن
 نهين ون . هموهمهان(رون مزارشان برگرفته و انتساب آنها به صاحبان مزار به تواتر ثابت شهده اسهت 

ريم مه»علق بهه گويد: تعداد اين مزارها بيش از تعداد مذكور بوده است. او هم نين از واود مزارن متمي
 .وهمان(برد كه خودش آن را نديده است ام مين« دختر امام علي
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در  لهيان به واود بارگاه حضرت زينر دختر امهام عاشاره ابيرابنقاب  تواه اين است كه  ةنكت

 ابهرمصر به حضهرت زينهر ك ةتواند شاهدن باشد بر عدم صحت انتساب زينبيكند  و اين ميمصر نمي

 .كه امروزه در مصر مشهور است دختر امام علي

 ب. مكه

ههان مههم مكان ماه در مكه اقامت داشت  اين فرصت را يافت كه از تمام 8قرير  ابيرابنبا تواه به اينكه 

ه زادگهاه اسهت. او از زيهارت مسهجدن كه بيتترين آنها  زيارت زادگاه اه اين شهر بازديد كند. از مهم
بن داهللعبد: اين مكان در اص   خانة گويدر شرق كعبه بود  خبر داده است. ون هم نين مي رسول خدا
وهمهان  سهت چسبيده بهوده ا« ابوقبيس»بوده كه در آن تاريخ  به دامنة كوه    پدر رسول خداعبدالمطلر

بن مام علهيا. در كنار آن مسجد نيز مسجدن ديگر واود داشته كه بر آن نگاشته بوده: زادگاه (126-125ص

 و و زادگاه حضرت فاطمهه زههرا از خانة حضرت خديجه يرابابن. نيز (126وهمان  ص طالرابي

 .وهمان(گويد كه خود آنها را ديده و بدان تبرك استه است سين مي حسنين

؛ زيهرا ت استه قطعاً مردود و نادرسكدر م نيزادگاه امام حسن و امام حس ةدربار ابيرابنسين  نقد:
دواج امهام امبر و پهس از ازيهاز هجهرت پپهس م همهام ن دو امايوالدت اي  ييمنابع معتبر تار يبه گواه

سهعد  ؛ ابن27و ص 5  ص2ب  ج ق1413د  يه: ماكور. نه واقع شهدي  در مدبا حضرت زهرا يعل

 (.369و  226  ص10ق  ج1418

 مدينهج. 

هان زيهارتي و مههم و مسجدالنبي از مشاهد مشرفه و مكان در زيارت خود از حرم رسول خدا ابيرابن

 نويسد:ئيات  ميبرد. ون بعد از ارائه تصويرن دقيق و كام  از حرم نبون همراه با ذكر دقيق ازمي آن نام
خان ه : ن ديه گوك  محراب قرار دارد كاز سنگ مرمر به ش يادرون روضه مقدس به جانب قبله، حوضچه

 (.151 صست )همان، و خدا به اين امر داناتر ا قبر آن بزرگ بانو است: نديز گويو ن، بوده است فاطمه

ان االهر اشهاره پهردازد و در ادامهه  بهه نكتههمي به توصيف منبر رسول خهدا ابيرابندر اين بين  

 نويسد:كند: ون ميمي
ت منب ر راس ية بر سر پا ترزرگب يول، اطانيخ ةه انگشتانيده شبيشكو  ياز جنس نقره، درون ته يااستوانه
 ه م ردم برآنن دك قرار داشت  -نهدمي خطبه دست خود را بر آن ب به عادت هنگاميه خطك ييجا -ينبو
 (.152بوده است )همان، ص يچة حسنينباز
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ويژه هايي اوان در مسجدالحرام و مسجدالنبي االر تواه اسهت  بههاز حضور مؤذن ابيرابنتوصيف 

  وهمهانبهوده اسهت    مهؤذن پيهامبر اكهرمبهالل حبشهيهان حرم نبون از نس  اينكه يكي از مؤذن

 نشهان  وفن قبرسهتان معهريف او از ايز رفته است. توصين« عيبق»ارت قبرستان يبه ز ابيرابن. (154ص

اشهته اسهت. داز بزرگان مدفون در آن  قبه و بارگهاه واهود  نسر مزار تعداد بر  در آن دورهكه دهد مي

 عبهاس ةن از روضهيهم نه .دههدمي گزارش بن رسول اهللابراهيمدرنگ بر مزار ياز واود بارگاه سپ نو
در توصهيف  ابيرابن برد.مي تر است  نامبزرقها روضهديگر ه از ك يعلبن امبر و امام حسنيپ نعمو

 نويسد:اين بارگاه  مي
ر دبارگاهي است برآمده در هوا، نزديك درِ بقيع و در سمت راستِ بيروني آن. )مح  ( س ر ام ام حس ن 

ه ايي ه و مزار آن دو در سطحي وسيع از زمين، برجسته است و ب ه ل وحپايين پايين پاي عباس قرار گرفت
جمي    هايي بسيار زيبا و منظريميخنشان و گ آراسته به بهترين صورت با قطعات برنجينِ مرصع و ستاره

 (.155)همان، ص پوشانده است

بهه  ابيهرابنوهمان(.  ديگوينم ي  سينامام سجاد  امام باقر و امام صادق ة مزاره او درباركنيا شگات

بن عقيه (  كيوبهزرق مهذهر مهال  بن انهسمالهك  صايه بنت عبدالمطلربرخي  از امله واود مزار 
 .وهمان( ندكمي حيتصر نيز فاطمه بنت اسدو  بن عاانعثمان  بن اعارعبداهلل  طالرابي

اطمهه فحضرت « حزانِاالبيت»توصيف مكاني است كه امروز به   ابيرابنهان قاب  تواه از گزارش

 نويسد:برد و مينام مي« قُبیه عباسيه»معروف است. او از مكاني در قبرستان بقيع به نام  زهرا
س ت امعروف است و گويند: همين خان ه « بيت الحزن»اي است منسوب به فاطمه، دختر پيامبر كه به خانه

 و به اندوه نشست )همان(.كه آن بانو در سوگ رحلت پدر خود، رسول خدا، در آن ساكن شد 

 د. عراق

 كند:گونه توصيف ميمحراب مسجد كوفه را اين ابيرابن . كوفه:1
هاي س ا  س اخته ش ده و از ك ا رواق در سمت راست اتاق خطيب مسجد، محرابي است كه با ستون

اس ت  طالببن ابيكه گويي مسجدي است كوچك و همان محراب اميرالمؤمنين عليباالتر است؛ چنان
م ردم ب ه  ، آن حضرت را با شمشير ضربت زد. در اين مح راب،ابن ملجمكه در همين مح  شقي ملعون، 

ض رت و اتاقي ك ه آن ح ( او همچنين از خانة امام علي168پردازند )همان، ص دعا و زاري و نماز مي
 برد )همان(.را در آن غس  دادند نام مي

قهرار  بن عقي مسلمان كوچك است كه در آن قبر خانه نويسد: در سمت شرقي مسجد پس از آن مي

 دارد وهمان(.
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  از ههان مهذكور را خهود نديهده و بهه نقهكند: برخهي از ايهن مكانتصريح مي ابيرابننكته اينكه 

 (. 169-168ساالن شهر كوفه  به ثبت گزارش پرداخته است وهمان  صكهن

دههد ميشهان ن. نو  بيان ون نق  كرده استشنيده را  ه به شهر نجف نرفته و تنها آن ابيرابن . نجف:2

منسهوب  در يك فرسنگي غرب شهر كوفه  مهزارن: نويسدنگرد! ون ميكه به اين نق  به ديده ترديد مي

تر اسهت. ااست و خهدا بهه ايهن سهين دانهاقبر ايشان همان :است كه گاته شده رلطابن ابيبه علي
  ران او نقهايهن خبهر را بهدارد كه   اظهار ميكوه در آنجا تصريح كردهبه واود زيارتگاهي باش ابيرابن

 (.169وهمان  ص كمبود وقت  موفق به زيارت آن نشده استسبر اند و به كرده

 در راه محلهة كهاست  از زيارتگاهي باشكوه ياد كرده  هان مهم بغداداز ذكر نام محلهپس ون  . بغداد:3

ده شهآن نوشهته  درون اين زيارتگاه  قبرن وسيع قرار دارد كهه بهر :دسوينيقرار دارد. او م« باب البصره»

ب آن  مهزار است و در سمت غر طالربن ابيمنين عليؤاز فرزندان اميرالم مُعينو  عَوناين قبر  است

ههان متعهدد و متعلهق (. او هم نين از واود زيارتگاه181وهمان  ص قرار دارد بن اعار]امام[ موسي
كهه  يهان آن اسهتوهمان(. اين امر گو گويد كه نام آنها را به ياد نسپرده استا و بزرگان سين ميبه اولي

ام محمهدبن از مهزار امه ابيهرابنقبرستاني بزرق واود داشته است. اما اينكه چرا   در اين قسمت بغداد

 مشيص نيست.    بردنام نمي علي الجواد

ان اشهاره  با اين حهال. (186-185وهمان  ص كندهر تصريح ميبه بازديد از اين ش ابيرابن :ء. سامرا4

دوره  اثهرن  در آن ءرسد ويراني شديد سامراكند. به نظر ميدر اين شهر نمي به مزار امامين عسكريين

 از زيارتگاه مذكور باقي نگذاشته بود.

 . ِدَمشق ه

اسهت. ايهن « اهامع دمشهق»جد دربارة شهر دمشق  توصيف او از مسه ابيرابنترين بيش گزارش مهم

با صرف هزينة گزاف سهاخته شهد ومسهعودن   بن عبدالملك مروانوليدمسجد بزرق در عصر خالفت 

ها و بيان ازئيات دقيق و ماصه  آن مسهجد بهزرق از توصيف زيبايي ابيرابن(. 157  ص3ق  ج1409

او به مشاهد مشرفة ايهن مسهجد (. در اين بين  اشارة 221-211تا  ص  بيابيرابنفروگزار نكرده است و

هايي از تهاريخ ااتمهاعي شهيعيان را بهازگو در دمشق  گوشه بيتو نيز مزارهان برخي از خاندان اه 

« زيارتگهاه امهام علهي»كنهد كهه شهيعيان آن را كند. ون به مسجدن زيبا با طراحي بديع اشهاره ميمي
عيان معروف است كه آن حضرت را در خهواب در   بين شيابيرابن. بنا به نق  (216وهمان  صدانند مي
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تهرين زيارتگهاه مسهجد اند وهمهان(. مهمرو  در همان اا مسهجدن سهاختهاند و ازاينهمين مح  ديده

در نزديكهي درب شهرقي  ابيرابناست كه به گاتة    مزار باشكوه سر مبارك امام حسين«اامع دمشق»

اين سر مبارك مدتي بعد بهه قهاهره : سدينوينكه او مي(. االر ا218مسجد قرار گرفته است وهمان  ص

منتق  شد وهمان(. گاتني است: بنا بر نظر بزرگان شيعه  اين نظر قاب  قبول نيسهت؛ زيهرا بزرگهان شهيعه 

بهه  معتقدند كه سر مطهر امام حسين عالمه مجلسيو  ابن شهرآشوب  سيد مرتضي  شيخ طوسيمانند 
  45  ج1363؛ مجلسهي  77  ص4ق  ج1379وابهن شهرآشهوب   بدن مطهرشهان در كهربال ملحهق شهد

 (.106-103  ص3ق  ج1409؛ نيز رك: شبر  145ص

  ابيهرابنكه در شبستان  سمت قبلة اين مسجد قهرار داشهته اسهت و زيارتگاه سر حضرت يحيي

 يگهراست. هم نين از املهة د« اامع دمشق»هان مقدس واقع در مسجد (  از ديگر مكان221تا  صبي

 برد عبارت است از:در دمشق از آن نام مي ابيرابنهايي كه زيارتگاه

 وهمان(؛« قاسيون»در دامنة كوه  . زادگاه حضرت ابراهيم1

و  -ههان قهديم دمشهقيكي از دروازه -« باب الاَراديس»هزار يا هاتصد پيامبر الهي كه بين . مزار هات2

 (؛222كوه قاسيون قرار دارد وهمان  ص

  توسهط كه مح  كشته شدن و رييته شدن خون هابي« غار خون»غارن در كوه قاسيون به نام  . واود3

 نويسهد: در كتهاباند و ميكند كهه در آن محه  مسهجدن سهاختهتصريح مي ابيرابنقابي  است و 

 در يهوبخوانده است كه پيامبران الهي ابراهيم  موسي  عيسي  لهوط و ا تاريخ ابن المعلي اسدي

 اند وهمان(؛از خواندهآنجا نم

 (؛223در باالن كوه قاسيون كه مكان متبركي است وهمان  ص . واود يك غار منسوب به حضرت آدم4

مهردم  وغهار گرسهنگي( معهروف اسهت و« الجوعمغارة». واود غارن ديگر در پايين كوه مذكور كه به 5

ه اهود داشهتور سر اين غار  مسجدن اند و بگويند: در اين غار هاتاد پيامبر از گرسنگي اان دادهمي

 است وهمان(؛

اشهته و كند هريك از اين مشاهد متبركه اوقهافي ميهتص بهه خهود دتصريح مي ابيرابننكتة مهم اينكه 

 كرده است وهمان(.ها را ت مين ميميارج آن مكان

بهه  در روسهتايي موسهوم . واود مسجدن متبرك در شرق دمشق نزديك به زادگاه حضرت ابراهيم6

تراشهيده در آنجا بهت مي حضرت ابراهيم (نوعموپدر   آزروبيت االله( كه گاته شده « بيت الهيه»

  ؛(225-224آنها را شكسته است وهمان  ص و حضرت ابراهيم
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ها مهم است نو  مديريت مسلمانان بر اين اماكن مهذهبي و متبهرك اسهت؛ آن ه دربارة اين زيارتگاه

كنهد؛ هان زيارتي و مقدس بهدان اشهاره ميارد متعدد  پس از ذكر نام مكاندر مو ابيرابنچيزن كه 

شهده اسهت كه به صورت دقيق مهديريت مي انمثالً  دربارة مسجد مذكور  از واود اوقاف گسترده

نمهاز و مهؤذن  هريهك  مقهررن مشهيص دريافهت نويسهد: امهين اوقهاف  پيشبرد. ون مينام مي

و زائران اماكن مذكور  تسهيالتي هم هون غهذا و اهان خهواب در نظهر كردند. نيز بران غريبان مي
 (.225و  20گرفته شده بود وهمان  ص

د دارد كهه نويسد: قبرستاني بزرق در غرب دمشق واهومي ابيرابن. قبرستان بزرق دمشق وباب الصغير(: 7

رسهتان ذكهر ان ايهن قب(. ون نامي بر226مزار شهيدان و بسيارن از بزرگان در آن قرار دارد وهمان  ص

تهوان گاهت: يمنام آنهها را برشهمرده اسهت   ابيرابنكند  اما با تواه به بزرگان مدفون در آن  كه نمي

م  1956از آن نهام بهرده اسهت وزوكهارن   الزي اراتاست كهه صهاحر « باب الصغير»همان قبرستان 

ه ا تواهه بهعروف است. ظهاهراً به(. گاتني است: امروزه نيز اين قبرستان در دمشق با همين نام م23ص
تها    بيابيرابنو« باب الصغير»هان قديم شهر دمشق  معروف به نزديكي اين قبرستان به يكي از دروازه

ركي اسهت نويسد: اايگاه مبهامي ابيرابن( به اين نام خوانده شده است. در فضيلت اين مكان  228ص

ن تصهريح (. و226انهد وهمهان  صيهن امهر را آزمودهكه دعا در آن مستجاب بوده و بسيارن از اوليها ا

ه تعهداد از   صحابه و اوليها در ايهن قبرسهتان واهود دارد كهبيتكند: مزار بسيارن از بزرگان اه مي

 اكتاا كرده است: بيتشماره بيرون است وهمان(. او تنها به ذكر دو مزار از اه 

ا كه خود بدانجا رفته و يك شهر در آنجه بيراابن ؛طالببن ابيالف. حضرت ام كلثوم بنت علي
آن  اند كهه بيهروننويسد: بر مزار ايشهان  مسهجدن بهزرق سهاختهاقامت كرده و تبرك استه است  مي

 (.228ها و اوقافي دارد وهمان  صخانه

كنهد  از واود مسجدن بر سر اين مهزار يهاد مي ابيرابن ؛بن عليب. حضرت سكينه بنت حسين

ان ديگر از خانهدان هنويسد: شايد متعلق به سكينن قبر به آن بانو را با ترديد بيان كرده  ميولي انتساب اي

 باشد وهمان(. بيتاه 

 نام برخي ديگر از صاحبان مزارهان اين قبرستان عبارت است از:

 (؛226وهمان  ص بن حمامه  مؤذن پيامبرمزار بالل -

 ام درداء وهمان(؛صحابي پيامبر و همسر ون  ابودرداءمزار  -

 از صحابة حاضر در بيعت شجره وهمان(. حنظليهالبن سه و  بن عبيدفضالةمزار  -
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 ان شاميعيش ةدربار يسخن

تن مهزار مذهر در ميان ذكر مشاهد مشرفة شهر دمشق دربارة شيعه و تواه آنها بهه سهاخاين سياح سني

 نويسد:مي بيتبران اه 

ها جه دي بلي ك ك رده و اوق افي ف راوان ب دان []بي تبر م زار اه  شيعيان در ساختن بناهاي استوار
ك ه ب ر آن  []طال ببن ابيها مشهدي است منس وب ب ه عل ياند. يكي از اين زيارتگاهاختصاص داده

اند. قرينة آن، بستاني اس ت سراس ر نارنجس تان ك ه آب ي ص اف از ساز برآوردهمسجدي آراسته و خوش
ان د و در ر تمام ديواره اي آن مس جد، چادره اي ب زرگ و كوچ ك آويختهگذرد. بآبشخوري برآن مي

اند و ش يعه محراب آن سنگي هست بزرگ كه از ميان شكافته و دو نيمة آن را به هم پيوس ته و چس بانده
اده، آن به ضرب شمشير خود يا به اشاره و امري از امور الهي، كه ب ه دس ت او روي د []برآنند كه علي
ول ي  هرگز )روايتي( نرسيده كه بدين شهر آمده باش د، []ته است. )هرچند( در مورد عليسنگ را شكاف

 ؤيا اين ام رراند. شايد اگر سفر او به دياري نبوده از جهت ايشان برآنند كه وي را به خواب در اينجا ديده
س نيانند،  مار بيش ازنزد آنان به وقوع پيوسته باشد... شيعيان را در اين سرزمين اموري است شگفت و به ش

ه ك اس ت « رافض يان»هاي آن ان ش ام  اند. فرق هو در سراسر اين ديار، با مذاهب گوناگون خود انباشته
و « اس ماعيليان»هس تند و  زي دويژه قاي   ب ه تفض ي  كه ب ه« زيديان»و « اماميان»كنندگان باشند و سب
 يند: كه گو« غرابيان»هستند و  []ت عليكه كافرند؛ زيرا به گفتة خود، معتقد به الوهي« نصيريان»

االم ين مانس ت، و ب ه روحترين كس به پيامبر بود و چونان زاغي كه به زاغي ماند، بدو ميشبيه []علي
ن ان دهند، )ولي( مقام ذات باري بس واالتر از آن اس ت )ك ه چاي از قول خداي تعالي را نسبت ميگفته

راه خواس ته و يار كه تعداد آنان به شمار نگنجد و خداوند ايشان را گ مهاي بسفرموده باشد(، و ديگر فرقه
خ ود  راه كرده است. از خداوند مسئلت داري م ك ه م ا را در ديان تديگر آفريدگان را به وسيلة آنان گم

 ب ريميمهاي نارواي ملح دان ب دو پن اه مصون و پايدار و به دور از لغزش و انكار نگاه دارد و از گرايش
 (.227ان، ص)هم

 نقد

ن بهه وضهوح به تشيع و باورهان آنان در ايهن مهت ابيرابناطالعي نو  نگاه آمييته با تعصر و كم .اول

ه همهراه شود. اين ديدگاه  كه خالي از انصاف و دقت است  حتي انتقهاد متهرام كتهاب را بهمشاهده مي

 نويسد:داشته است. در ذي  اين متن  مترام مي
خالي از تحقي ق و بس يار س طحي و سرش ار از  -كه پيداست چنان -شيعه سخنان مؤلا دربارة

ك ه در توض يو و توص يا  جبي رابنانگاري است. شگفتا از فاضلي دقي ق چ ون خلط و سه 
ها دارد، ام ا در بي ان مس ام  مرب و  ب ه نگريها و ژرفخانة مسجدي، چنان موشكافيطهارت

، پاورقي 1370، جبيرابنشود )لغزش و خلط ميخوش مسامحه و معتقدات گروهي مسلمان دست
 ( 342-341مترجم، ص
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هان مطهرود برد  از امله فرقههآنان را از املة شيعيان نام مي ابيرابن  كه «غرابيان»و يا « نصيريان» .دوم

. و التقهاط دارنهد عقايدن همراه بها غلهو  نيز شهرت دارند« انصاريه»يا « علويه»كه به   آنانتشيع هستند. 

.ك: ور واردن و سههوريه( حضههور دارنههد تواهي از پيههروان ايههن فرقههه در شههامامههروزه نيههز تعههداد قابهه 

تنها ايهن نهه؛ در واقهع  بنهابراين. (445-442  ص1372؛ مشكور  222-220  ص1  ج1364شهرستاني  

ان سهين گونهه بهه ابيهرابن. گذشته از ايهن  روندمي شماربه« غاليان»واقعي نيستند  بلكه از ة فرقه شيع
  8تها  جني  بيكنند! ور.ك: سهبحارا پيرون مي« غرابيه»يا « نصيريه»گويد كه گويي همة شيعيان عقايد مي

 (.408-397ص

 تواهي قاب  استيراج است:دربارة دمشق نكات قاب  ابيرابنهان از مجمو  گزارش

سهنت بهوده يش از اه ب نيست آنكه امعيت شيعيان دمشق در قرن ششم هجرن به تصريح مؤلف 

گهر (. دي227تا  ص  بيابيرابناست. هم نين شيعيان به نمادها  آداب و مناسك مذهبي اهتمام داشتند و

در قهرن  هان ميتلف اسالمي با عقايد متااوت در منطقة شامآنكه بر فر  صحت ادعان نويسنده  فرقه
 اند.كردهششم هجرن زندگي مي

 مذهبي مراسم

 نيمة شعبان . بزرگداشت شب1

ال در شهر نيمهة شهعبان سه كند: ونة شعبان ياد ميمدر دو اا از برگزارن اشن شر ني ابيرابن

ر شهدارن آنان در ايهن زندهق در مكه از برگزارن مراسم بزرگداشت و عبادت مردمان و شر579

ق در بازديهد خهود از دمشهق  بهه 580هم نين او در سال . (107-106وهمان  صگويد سين مي
(. 219كنهد وهمهان  صاشهاره مي« اامع دمشق»برگزارن اشن عيد نيمه شعبان در صحن مسجد 

كنهد  امها بها ان نميسنت  ههي  اشهارهشود يا اه ون به اينكه اين اشن توسط شيعيان برگزار مي

ر شهتر از مراسم در نيمة شعبان  با شكوه -شيعيان -گويد: ازدحام و اشن آنانآميز ميبياني كنايه

 ماه رمضان است وهمان(. 27

نكته قاب  تواه اينكه مؤلف از حضور شيعيان يا اينكه اين مراسم يك مراسم شهيعي اسهت  سهيني 

گويد. البته با تواهه هان آنان سين ميگويد  بلكه به صورت كلي دربارة حضور مسلمانان و عبادتنمي
دانهد وهمهان  سهنت ميرا بهيش از اه حضهور شهيعيان در دمشهق  ابيرابنبه قرينه مذكور در قب   كه 

كه نهزد  -است  ماه رمضان 27مراسم شر تر از ( و از اينكه اشن نيمة شعبان در دمشق باشكوه227ص
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ان ديگهر بهر توان اين مراسم را به نوعي شيعي دانسهت و آن را قرينههمي -سنت اهميت زيادن دارداه 

 مار آورد.شحضور پررنگ شيعيان در دمشقِ قرن ششم هجرن به

 در سفر حج يراني. زوار ا2

ون در  ههان ون از زوار ايرانهي بيهت اهلل اسهت.  گزارشجبيرابنسفرنامة از امله نكات االر تواه 
ر گرديهد. سار حج  وقتي موفق به انجام كام  مناسك حج شد  به قصد زيارت مدينة منوره راهي آن شه

سهافرت ممهن هان مطمهئن و اكردند با كاروانن سعي ميها  مسافرابه سبر شرايط آن عصر و ناامني راه

رالحهاج با يك امي شود كه رهبرن آنها همراه ميدر راه مدينه  با كارواني از عجم ابيرابنرو  اينكنند. از

همهراه همهين  عراقي بوده است. در اين كاروان  ايرانيان نيز حضور داشتند. ون پس از مدينه تها عهراق 

 .(143-141و  136وهمان  ص تكاروان بوده اس

 باره است:از كاروان ايرانيان در اين ابيرابنهان گزارش
 ؛(138-137وهمان  صهان اميرالحاج عراقي درها و خيمهچا ييباير تمول و ثروت و زكذ. 1

از  ييههامان بيشكه همسر حاك  در كاروان خراسانيان« خاتون»ارامند معروف به  نبانوسه حضور . 2

 .(145-144وهمهان  صرساني به زوار ارائه كرده بودنهد بمث  آ يخدمات  هكبودند و در راه مران يا

شهتران  نوشقاوه( بهر رو جاوهكآنان در هنگام سار حج به خاطر داشتن  يراحتاز  ابيرابنهم نين 

 ؛(138-137وهمان  ص گويدسين مي و...

ر شهر در ار توسهط آنهان ديبسه ةشمع افروختهو آوردن  يرالحاج عراقياروان امكان در يرانيحضور ا. 3
ي رو مهذهر حناهيهشتر آنهان را پيلف بؤم كه (139وهمان  ص وه رحمت و مسجد آنكعرفات در 

 ؛وهمان( راه افتاده بودند يشمع به دست به دنبال امام اماعت حنا يكهر؛ زيرا داندمي

بهاز  كهه در كعبهه و خراسانيان در هنگامياز ازدحام شديد ايرانيان از عراق رسيده  ابيرابن. اظهار تعجر 4

  اشهتياق شود  به حدن كه افرادن صدمه ديده و حتي برخي زير دست و پا اان دادند! با ايهن حهالمي

-141وهمهان  صبسهيار االهر تواهه اسهت  ابيهرابنزياد آنان و ترس نداشتن از اين خطرها بران 

 ؛(142
مهردم و  نهابه پرسشآنان ق يدق نهاو پاسخ يو عرب يبه زبان فارس يدو واعظ خراسان يخوانخطبه. 5

 گونه اسهتنيهم يه روش واعظان شرقكنيح به ايآنها و تصر يعلم يياز توانا ابيرابناظهار تعجر 

 ؛(142وهمان  ص
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انهي پس از ذكر برگزارن مراسم شهر نيمهة شهعبان در مكهه  از منااهات يهك مسهلمان اير ابيرابن. 6

ز شهد كهه ا يسد: اين زائر ايراني چنان غرق در منااات و ناله به درگاه الههينودهد و ميگزارش مي

گذشهت آمهد و حال رفت و ما خيال كرديم ون مرده است. با اين حال  زني ايراني كهه از آنجها مي

. االهر اينكهه (108-107وهمهان  ص آب زمزم به صورت ون پاشيد و او به ههوش آمهد و رفهت

 گويد:ر وصف ايرانيان ميپس از اين نق   د ابيرابن
ها و ط ول ها و عبادتمقامات اين ايرانيان، در رقت نفس و تأثيرپذيري و سرعت انفعال و كثرت مجاهدت

 انگيز و شريا است و فض  ها، مقاماتي شگفتها و پايداري بر اعمال خير عبادي و ظهور بركترياضت
 (.108به دست خداست كه به هركس خواهد عطا فرمايد )همان، ص

 اندوزيهاي علمي و توجه مسلمانان به علم و دانشمدارس و مكان

ر و انهدوزن اسهت. ايهن امهر در روايهات پيهامباز مسائ  االر تواه اسالم  تواهه بهه دانهش و دانش

رو  (  ازايهن71-30  ص«فضه  العلهم»  كتهاب 1ق  ج1407به ما رسيده است ور.ك: كليني   بيتاه 

آمهوزن در كنهار عبهادت اند. نمود اين امر تواهه بهه علمعلم و دانش تشويق شدهمسلمانان به فراگيرن 

ر كنهار تهرين كاركردههان مسهااد دان كه يكهي از مهماست كه اول بار در مسااد نمود يافت  به گونه

 اندوزان مسلمان بوده است.عبادت  مركز تجمع عالمان و دانش

 هه  عبهادتاها بران طالبان علم و ود مدارس و خوابگاهدر ديدار خود از اسكندريه  از وا ابيرابن
لهم و فنهي آيد و به دنبال هر عگويد  به صورتي كه از اطراف و اكناف  هر كس به اين شهر ميسين مي

هايي خانهه. واهود مكتر(15تها  ص  بيابيهرابنوكه باشد  استادن مشيص بران آموزش واود دارد 

شهاره ا .(25وهمان  صو يتيمان در شهر قاهره  االر تواه است  ميصوص بران تدريس قرآن به فقرا

آمهوزن در ههان خطبه واود استادان تعليم قرآن و شاگردان آنهها و داشهتن شههريه و برگهزارن كالس

 است. جبيرابنسفرنامة ( از ديگر نكات قاب  تواه در 219وهمان  ص« اامع دمشق»مسجد 

 گيرينتيجه

ه بهدقيق از وضع فرهنگي و ااتماعي قرن ششم هجرن اسهت كهه بها تواهه  گزارشي جبيرابنسفرنامة 
ن نتيجهة دهد. نكات ذيه  بهه عنهوادقت مؤلف  تصوير خوبي از اهان اسالم در آن دوره به خواننده مي

 اين پژوهش قاب  بررسي است:

 قاب  تواه و اعتماد است. ابيرابنهان . نو ِ گزارش1
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 تواهي و تعصر است.هان او دربارة تشيع  همراه با كمبرخي از گزارش  ابيرابن. با تواه به مذهر 2

اسهالمي  . اين كتاب منبع مهمي بران استيراج تاريخ فرهنگهي و ااتمهاعي مسهلمانان در قهرون اوليهه3

 رود.شمار ميبه

ن ههازارشهان اين كتاب دربارة عموم مسلمانان است. با اين حهال  دربهارة شهيعيان گ. بيشتر گزارش4

 قاب  تواه و مهمي در اين كتاب آمده است.

از مشهاهد مشهرفة  ابيهرابنههان ترين بيش ايهن كتهاب  كهه بها تشهيع مهرتبط اسهت  گزارش. مهم5

 در مصر  مكه  مدينه  عراق و دمشق است. بيتاه 

مكهه  ده  اه  پراكندگي شيعيان در مناطق گوناگون اهان اسهالم  در ابيرابنهان . با تواه به گزارش6

 ويژه دمشق  قاب  تواه است.كوفه و به

يهن كتهاب  ويژه در ازيرة سيسي  اروپهايي در انشين  به. بيان وضع مسلمانان ساكن در مناطق مسيحي7

 بسيار قاب  تواه و درخور ت م  است.

. سههبك زنههدگي مسههلمانان  نمادهههان اسههالمي و شههيعي  آداب و رسههوم بيصههوص در زيههارت 8

ته ثير  دگي و عبوديت  روابط ااتماعي مسلمانان با يكديگر و با مسيحيان هان مقدس  بنمكان

ه  مانانپوشش زنان مسلمان بر زنان اروپايي  معمارن شهرها  و نهادهان علمي و ااتماعي مسل

رن قههان مهم تاريخ فرهنگي و ااتماعي مسهلمانان در از امله مؤلاهه  ث  مسااد و مدارسم

تهوان تصهويرن واضهح از وضهعيت مي جبي رابنس فرنامة بهه ششم هجرن است كه با تواه 

 مسلمانان در قرن مذكور به دست آورد.
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 منابع

 .دار صادر  بيروت  الكام  في التاريخق  1385  ابى الكرمبن علىاثير  ابن

تان قهدس سه  مشههد  آكيز اتهابيت  ترامه پرويام رايليح ويتصح  جبيرسفرنامه ابن  1370محمدبن احمد   ابير ابن

 . نرضو

 .الهالل مكتبةروت  ي  بجبيررحلة ابنتا  بيههههه   

 العلميه.دار الكتر روت ي  باإلحاطة في أخبار غرناطة ق 1424  عبداهللبن خطير  محمدابن

 . يهتر العلمكروت  دارالي  چ دوم  بالطبقات الكبريق  1418سعد  محمد  ابن

 ان.ي  قم  انصارطالبعمدة الطالب في انساب آل ابي ق 1417  يداحمدبن عليعنبه  سابن

 ر.كروت  دارالاي  بانساب االشرافق  1417  ييحي  احمدبن نبالذر

 ب.توكراث مي  تهران  منق صادق سجادي  تحقجغرافياي حافظ ابرو  1375اهلل  لطفبن حافظ ابرو  عبداهلل

 .مىدفتر انتشارات اسالچ دوم  قم    كام الشريعةمختلف الشيعة في أحق  1413 ر مطهبن يوسفبن حلى  حسن

 روت  دارصادر.ي  چ دوم  بمعجم البلدانم  1995عبداهلل  بن اقوتي  نحمو

 زرگ اسالمي.بنشر مركز دايرة المعارف   زيرنظر سيدكاظم موسون بجنوردن  تهران  1369  دايرة المعارف بزرگ اسالمي

 .يتاب العربكروت  دارالي  بنق عمر عبدالسالم تدمري  تحقالمتاريخ االسق  1407محمدبن احمد    يذهب

 ؤسسة الرسالة.مروت  يهالل السرحان  چ نهم  ب ييق بشار عواد معورف و محيتحق  سير اعالم النبالءق  1413ههههه   

  مستش رقينال األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و  المستعربين وم  1989 ن يرالدي  خيلكزر

 ن.ييروت  دارالعلم للمالي  بالثامنة ط

 .علمي العربي  تحقيق صالح الدين منجد  دمشق  مطبوعات المجمع الالزيارات) بدمشق(م  1956بن محمد  زوكارى  محمود

 مكتبة احياء التراث االسالمي.ه  ك  چ هشتم  متاريخ مكهق  1420  احمد  يسباع

 .مؤسسة اإلمام الصادق  قم  المل  و النح  بحوث فيتا    بي  اعاريسبحان

بهاد  مجلهس يحيى المعلمى اليمانى  حيهدر آبن   تحقيق عبد الرحمناألنساب ق 1382  محمدبن عبد الكريم  سمعانى

 دائرة المعارف العثمانية.

 .يروت  دارالمرتضي  بادب الطا أو شعراء الحسينق  1409  اواد  شبیر

 لكريم. ا  تحقيق سيدمهدن راايي  قم  دارالقرآن رسام  الشريا المرتضىق  1405  سين موسوىبن حشريف مرتضى  على

 ي.ف رضي  قم  شرالمل  و النح   1364م  يرك  محمدبن عبداليشهرستان

 .دفتر انتشارات اسالمى   چ دوم  قم من ال يحضره الفقيهق  1413صدوق  محمدبن علي  
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 .دفتر انتشارات اسالمىگران  قم  يو د يخراسان يق علي  تحقفالخالق  1407  حسنبن طوسى  محمد

 .34-31  ص78و  77  ش كتاب ماه تاريخ جغرافيا  «ابيرابنارنامه س»  1383-1382اكبر  عباسي  علي

 .لمرعشى النجفىمكتبة آية اهلل ا  چ دوم  قم  الشجرة المباركة في أنساب الطالبيةق  1419  محمدبن عمر  نفيرراز

 ه.يچ چهارم  تهران  اسالم  الكافيق  1407محمدبن يعقوب    ينيلك

 تاب.ك ناي  ترامه عباس اقبال  چ دوم  تهران  دنطبقات سالطين اسالمي  1363  ين پول  استانليل

 قم  عالمه.  المناقبق  1379شهرآشوب   ابن  مازندرانى

 ه.يچ دوم  تهران  اسالم  نواربحاراالمحمدباقر   مجلسي 

 .هجر  تحقيق اسعد داغر  چ دوم  قم  دارالهمرو  الذهب و معادن الجوهر ق 1409  الحسينبن على  مسعودن

 .ن  چ دوم  مشهد  آستان قدس رضوفرهنگ فرق اسالمي  1372ور  محمداواد  كمش

 .كنگره اهانى هزاره شيخ مايد  قم  المقنعةالف   – ق1413  نعمانبن محمدبن مايد  محمد

 د.يخ مايهزاره ش ينگره اهانك  قم  االرشادب   –ق 1413  ههههه 

 ولي. الثالثة، القاهرة، مكتبة مدب.   طاحسن التقاسيم في معرفة االقاليمق  1411  محمدبن احمد  يمقدس

دار روت  يه  چ هاهتم  بيعبهاس قوچهان قيه  تحقجواهر الكالم في شرح ش رامع اسس المتا    بينجاى  محمدحسن

 .ث العربيالتراإحياء


