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  چکیده

در بقیع و توسعه و تحول آن یکـی از موضـوعات مهـم     وسازساختبررسی تاریخی 

  از بقیـع  شـده ارائـه هـاي  مرتبط با بقیع است. این مقاله تالش دارد با بررسی توصـیف 

تصویر روشـنی از ایـن جنبـه تمـدنی بقیـع ارائـه دهـد.         هادر منابع تاریخی و سفرنامه

به توسعه ما فقط  کهاست  یبررسوساز در بقیع از دو منظر کمی و کیفی قابلساخت

ي اگونـه بـه ایم. توسعه کمی بقیع نیز در چندین مرحله صورت پذیرفته اسـت؛  کمی پرداخته

تغییر ماهیـت داده و گنبـدهاي    هاي موجود در بقیع از مسکونی به بقعه و بارگاهکه ساختمان

  بقیع نیز از سه مورد در قرن ششم به چهارده مورد در قرن یازدهم افزایش یافته است.

) تنهـا سـاختمان بقیـع اسـت     الحزنتیب(  3دهد مسجد فاطمههاي تاریخی نشان میبررسی

  .مستمر در بقیع وجود داشته است طور به باًیتقرکه از قرن سوم تا قرن چهاردهم 

  االحزانتیببقیع، بقعه و بارگاه، گنبدهاي بقیع،  کلمات کلیدي:

                                                        

  ab.ammar1376@chmail.ir / دکتراي شیعه شناسی  . *
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  مقدمه

بقیـع  «در مدینه به دنبال جایی براي دفن اصحابشان بودنـد و بـه    9که پیامبر اعظم زمانی

، ایـن منطقـه زمـین مـواتی در شـرق      )303ص ،3ج ،1410 سـعد،  ابـن ( دامر شـدن » الغرقد

یـا قضـاي    )190ص ،1364 مستوفی،( حیواناتکه گاهی براي چراي  (همانجا) مدینه بود

ق) 2(د. عثمـان بـن مظعـون    )546ص ،2ج ،1424 بیهقـی، ( دشـ حاجت از آن استفاده می

 ،1410 نمیـري،  شـبه  ابـن ( شددر بقیع دفن  9اولین نفري است که با حضور پیامبر اعظم

 ق)،4(د  فاطمه بنـت اسـد  ق)،  2رقیه (داشخاص دیگري همچون هرچند . )100ص ،1ج

امواتشان را در سایر هنوز اما مسلمانان  ،و ... در بقیع دفن شدندق) 5عد بن معاذ (د س

ایـن   ،در سال دهم هجـري پس از دفن ابراهیم  تا اینکه کردنددفن مینیز مقابر مدینه 

 ،1ج ،1410 نمیـري،  شـبه  ابـن ( ده شـ برگزیـد  مدینـه  عنـوان قبرسـتان   مکان رسماً به

  )348ص ،2ج تا،بی خوارزمی،  ؛121ص

پس از تسلط وهابیان بر حرمین شریفین و تخریب بناهاي موجود در بقیع و قبرسـتان  

اندیشـمندان اســالمی   توجـه  مـورد هـا  در قبرســتان وسـاز سـاخت ابوطالـب، موضـوع   

  و آن را از منظر فقهی و کالمی واکاوي کردند.   قرارگرفته

د در بقیع، تصـویر  بررسی تاریخی روند ساخت و تحول بناهاي موجو رسدیمبه نظر 

  در اذهان ایجاد نمایـد. خـوانش منـابع معتبـر تـاریخی نشـان       مسئلهي از این ترشفاف

در سـاخت  کـه تحـول    افتـه یتوسـعه هاي متعددي از جنبهبقیع در طول تاریخ اسالم  دهدیم

ترین مظاهر تمـدنی بقیـع   یکی از مهمموضوع که این یی جویپبراي یکی از آنهاست.  ،ابنیه

هـاي بقیـع   پس از گـزارش توصـیف  و  ایمحث را بر اساس قرون اسالمی سامان دادهباست، 

ي ریـ گجـه ینتي، و بنـد جمـع را  آنهـا ، انـد پرداخته این موضوعهایی که به ترین کتابمهماز 

 ،تناسـب  نیـز بـه   انـد کـرده اي از بقیـع ارائـه   . البته سایر منابعی که اطالعات پراکنـده ایمکرده

امـا پـس از    .هاي تـاریخ مدینـه اسـت   نیاز در کتاب بیشترین اطالعات مورد اند.شدهاستفاده 

هـاي مشـهور هـر قـرن     بـه سـفرنامه   ،که کتاب شاخصی در تاریخ مدینه نـداریم  مقرن ده

    ایم.استناد کرده

هـا نیـز موضـوع قابـل تـوجهی اسـت کـه از        بررسی سازندگان و تعمیرکنندگان بقعه

بندي کلی ایـن افـراد در سـه دسـته     در یک دسته حوصله این نوشتار خارج است. اما

کننـدگان  دهنـدگان بناهـاي بقیـع و تـزیین    ها، تعمیرکنندگان و توسعهسازندگان بقعه

  .)220-230صص ،204ص ،1398 ابوطالبی،( بندي هستندها قابل دستهبقعه
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  بقیع در طول تاریخ اسالم

  بدین شرح است: سازي در بقیع در طول تاریخ اسالمگزارش وضعیت ساختمان

  قرن اول و دوم

در شـد. از سـوي دیگـر    گفتیم که بقیع از سال دهم قمري قبرستان رسـمی مدینـه   

 ،بـا گسـترش اسـالم و افـزایش شـمار مسـلمانان      دوم تا دهم قمري، هاي فاصله بین سال

زمین مـوات بقیـع را احیـا     ،ننااي که برخی مسلماگونهبهیافت؛ مرور گسترش  مدینه به

اولین بار چـه کسـی در بقیـع خانـه     فتیم . در منابع تاریخی نیاشدندو آنجا ساکن  کردند

تبـدیل  هاي مسـکونی مدینـه   ، اما این منطقه باگذشت زمان به یکی از محلهاست ساخته

هـا  . ایـن خانـه  شـد که دفن اموات و ساخت خانه، همزمان بـا هـم در آن انجـام مـی    شد 

  9پیـامبر قبـور ازواج   ،ی حـدود مـزار صـفیه   یعنـ  ،عمدتاً در غرب و جنوب غربی بقیـع 

  هرچند برخـی افـراد نیـز در منـاطق شـرقی بقیـع اسـکان       است؛ بوده  :بیتبقعه اهلو 

مرور در  شیان ساکن مدینه نیز بهیتعدادي از قر .)547ص ،1ج ،م2012 کعکی،( فتندیامی

 شـبه  ابـن ( گفتنـد مـی » منـازل القـریش  «ند که به محل سکونت آنها دبخشی از بقیع ساکن ش

در قـرن  از هاشمیان و غیر ایشـان  برخی ساکنان بقیع اسامی  .)282ص ،1ج ،1410 نمیري،

  قرار است: این اول و دوم از

در کنـار   8خانه در مدینه داشتند: یکی بیت فاطمـه  دوایشان : 7امیرالمؤمنین. 1

صورت وقفـی دسـت فرزنـدان     بهکه و دیگري در بقیع  9مضجع شریف نبوي

 .)211ص ،2ج ،2001 سمهودي،( قرار داشته 7امام حسن

ــل. 2 ــده  : عقی ــن ش ــل کــه وي در آن دف ــن( دار عقی ــبه اب ــري، ش  ،1ج ،1410 نمی

ــی از  .)101ص ــاکنیک ــدادي از     ام ــور تع ــه قب ــت ک ــع اس ــم بقی ــروف و مه مع

 دهند.آن آدرس میبر اساس هاي مدفون در بقیع را  شخصیت

 رافع و دار اسما بنت عمیس بوده اسـت ن دار ابوبیدار جعفر طالب: جعفر بن ابی. 3

 .)306ص ،3ج ،2001 سمهودي،(
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بـه مدینـه بازگشـت و کنـار مـزار عثمـان بـن         مريق 78: او در سال محمد حنفیه. 4

کنار این خانـه در اوایـل    .)83ص ،5ج ،1410 سعد، ابن( ساخت يامظعون خانه

 .)304ص ،3ج ،1410 سعد، ابن( شودیتبدیل م یدانهجري به زبالهسوم قرن 

خانـه داشـته    )غرب بقیـع در اي منطقه(جدیله او در بنی : 7زید پسر امام حسن. 5

 .)244ص ،5ج ،1410 سعد، ابن( است

 7العابدینخانه امام زین ،: بقعه اسماعیل و چاه و مسجد کنار آن7امام سجاد. 6

شته قرار دادر منطقه بقّال در غرب بقیع که  .)121ص ،الف ،1426 مطري،( بوده

 .)167ص ،4ج ،2001 سمهودي،( است

 در بقیـع سـخن گفتـه   او اي متعلـق بـه   از خانـه ق) 911: سـمهودي (د  . زید شهید 7

 کعکـی، ( که ظاهراً در غرب بقیـع بـوده   )306ص ،3ج ،2001 سمهودي،( است

ازآنجاکه زیـد فرزنـد امـام     اما مکان دقیق آن معلوم نیست. ،)182ص ،1ج تا،بی

اینکـه  یـا  باشـد   7امام سـجاد ان خانه همدارد این منزل  احتمال است، 7سجاد

ق) 199ابن زباله (د خانه، جایی براي خویش بنا کرده باشد. در نزدیکی آن وي 

زیـد و خدیجـه،    خانـه ق) 101 ــ 99ـ  (حـک عمـر بـن عبـدالعزیز    اسـت  گفته نیز 

را خریـد و آن را بـه مقبـره     )156ص ،2ج ،1372 مفیـد، ( 7فرزندان امام سجاد

 .)208ص ،2003 زباله، ابن( ردادگی فرزندان خلیفه دوم تبدیل کخانو

سـه چـاه   به او،  7تشکر از محبت امام صادقبراي  يو حسین پسر زید شهید:. 8

 ،4ج ،2001 سـمهودي، ( سـاخت و در بقیـع نیـز چنـد خانـه     کـرد  در مدینه حفر 

 متأسفانه محل دقیق این منازل را نیافتیم. .)402ص

یکـی خانـه او در شـرق قبـر      اسـت:  شـده  جا براي او در بقیـع ذکـر   دو محمد پسر زید:. 9

اش در غـرب  و دیگـري سـقیفه   )270، ص3، ج2001(سـمهودي،   ابراهیم و دار عقیـل 

 تـا، بـی  الدمشـقی،  عسـاکر  ابـن ( دار عقیل و در مجاورت دار ابورافـع و در منطقـه بقّـال   

ـیم آن را در  مـال مـی  احتبـوده اسـت،   ازآنجاکه این سقیفه در منطقـه بقّـال    .)87ص ده

بـه عنـوان   هـایی کـه   محل خانه زید بن علی بناکرده باشند. در این صـورت سـایر خانـه   

  .اند نیز در محدوده بقعه اسماعیل خواهند بودشدهسقیفه محمد بن زید معرفی

: او نیز مانند برخی دیگر از صـحابه در مدینـه دوخانـه داشـته کـه یکـی از       مقداد. 10

بوده و بـه   )554ص ،1ج ،2012 کعکی،( جدیله در غرب بقیعنیآنها در منطقه ب
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. زمـانی  )240ص ،1ج ،1410 نمیـري،  شبه ابن( شهرت داشته است» دار المقداد«

کردنـد،  احیا و سکونت به اصحاب واگـذار مـی  براي هایی را زمین 9که پیامبر

زمین  نیز 9آنها برود و پیامبر اعظم که به منطقهخواست ابی بن کعب از مقداد 

اما در منـابع بـراي    .)120ص ،3ج ،1410 سعد، ابن( کردنداین خانه را به او عطا 

اي بـوده و در  ذکرشـده کـه در کنـارش کوچـه    » اقصی البقیـع «اي نیز در او خانه

قبر سعد بن معاذ قرار داشته و بر فراز آن گنبد کـوچکی بـوده    ،انتهاي آن کوچه

اي کـه جـزو   قصی البقیـع یعنـی منطقـه   ا ،ن معاصرااست. طبق نظر برخی از محقق

 .)315ص ،1392 العیاشـی، (اسـت  بقیع است و این کوچه نیز غرب به شرق بوده 

گفتنی است بعدها بـه ایـن    الیه شرقی بقیع قرار داشته است.اپس این خانه در منته

 .)125ص ،1ج ،1410 نمیري، شبه ابن(د انگفته» دار ابن افلح«خانه 

خانه ابوایـوب  فروش  از لح غالم ابوایوب انصاري است. وي بعد: ابن افابن افلح. 11

را در بقیـع خریـداري    ایـن خانـه   ،بن عبدالرحمن مغيرةبه  9در قبله مسجدالنبی

. احتماالً این خانـه همـان خانـه مقـداد اسـت      )73ص ،60ج ،1415 عساکر، ابن( کرد

از شـیعیان  تعـدادي   مـري ق 169اسـت در سـال   گفتنـی  که در شرق بقیع بوده اسـت.  

پـس از مـدتی همـراه او    جمع شدند و شهید فخ، در این خانه  ،طرفدار حسین بن علی

ایـن افـراد را    برخی منابع تعداد .)419ص ،1ج تا،بی الحسنی، ابوالعباس( کردندقیام 

 .)320ص ،1ج ،1423 محلی،( اندنفر نیز گفتههفتاد تا 

جـاي اطـم بنـی   و  )بی بـن کعـب  غرب مسجد ا(خانه در غرب بقیع این : نبیهابی. 12

و خانـه  نبیـه  ابـی بین خانه  .)472ص ،4ج ،2001 سمهودي،( تشده اسجدیله بنا 

و مـدفن صـدیقه   است که به کوچه نبیه معروف بوده قرار داشته اي کوچه ،عقیل

ــرا آنجــا معرفــی کــرده  3طــاهره ــن(د ان ــري، شــبه اب   ؛)105ص ،1ج ،1410 نمی

» بقّـال «اي کـه بـه   از این خانـه تـا کوچـه    9ن پیامبرشده قبور همسرا کما اینکه گفته

. کعکـی نیـز معتقـد    )167ص ،4ج ،2001 سـمهودي، ( ت پراکنده بوده اس ،رفته می

 کعکـی، ( اسـت  قرار داشـته  :بیتاست این خانه در محدوده قبه ازواج و بقعه اهل

 .)102ص ،1ج ،2012

 ،4ج ،2001 ســمهودي،( داشــتهقــرار دوخانــه داشــته کــه اولــی در بقّــال  ويابورافــع: . 13

ابـی  نبـ   . این خانـه پـایین خانـه جعفـر    خریده استو آن را از سعد بن وقاص  )167ص

 9ابورافع کـه از اصـحاب پیـامبر    .)307ص ،3ج ،2001 سمهودي،(  طالب بوده است
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خانـه   ،سـالگی  85اندکی پیش از آغاز جنگ جمل و در سن  ،است 7و امیرالمؤمنین

شتافت و تـا پایـان    7در خیبر فروخت و به یاري امیرالمؤمنین اش راو زمین کشاورزي

امـام  همـراه   7حضـرت بـود. پـس از شـهادت امیرالمـؤمنین      آن عمر ایشان در رکاب

ــن ــه   7حس ــه مدین ــت ب ــان و رف ــؤمنین ایش ــه امیرالم ــی از خان ــه او  7نیم ــرا ب د دادن

 .)5ـ  6صص ،1365 نجاشی،  ؛241ص ،1ج تا،بی حسکانی،(

رافع و پایین سقیفه محمد بـن  دار اسماء در شمال دار ابوبنت عمیس: دار اسماء . 14

بنابراین ترتیب این خانـه  .)306ص ،3ج ،2001 سمهودي،( زید قرار داشته است

ها از شمال به جنوب چنین بوده اسـت: سـقیفه محمـد بـن زیـد، دار اسـماء، دار       

ر ابتـداي بقیـع   دبرخـی معتقدنـد ایـن خانـه      رافـع. طالـب و دار ابـو  جعفر بـن ابـی  

قرار داشته و از سـمت غـرب بـه     9پیامبرامروزي و نزدیک قبور بنات و ازواج 

 ،1ج ،2012 کعکـی، ( مشـرف بـوده اسـت    بـن کعـب   فضاي ورودي مسجد ابی

  انـد. سـمهودي  در نزدیکی قبر اسـماعیل بـوده   هااما به نظر ما این خانه .)101ص

در » بقّـال «ار هـم و در منطقـه   ق) نیز معتقد است خانه این سه نفـر در کنـ  911(د 

 .)306-307صص ،3ج ،2001 سمهودي،( استغرب بقیع بوده 

به سـمت   9اي بوده که از مسجدالنبیانتهاي کوچهاو در : خانه بن شعبه مغیرة. 15

 .)16ص ،1ج ،1410 نمیري، شبه ابن( است رفتهبقیع می

 سـمهودي، ( انـد اشـته در بقیـع خانـه د   یـن دو : ابن غـزوان  عتبۀزید بن ثابت و  . 16

 .)69ـ  70صص ،3ج ،2001

 اهللا عبـد  بـن  قلـیج  بـن  مغلطـاي ( او نیز در بقیع خانه داشته است بن سعد: ضمیرة. 17

 .)41ص ،7ج ،1422 البکجري،

 ،2001 سـمهودي، ( »بقّـال «که در منطقه  البحتري است : طلحه از قبیله بنیطلحه. 18

 کعکـی، ( هخانـه داشـت  اج النبـی  جدیلـه در غـرب بقعـه ازو   در بنی )167ص ،4ج

 .)101ص ،1ج ،2012

همان خانه  ،و این خانهاست طلحه و مادر انس بن مالک : وي همسر ابیام سلیم. 19

 .)97ص ،1ج ،2012 کعکی،(طلحه است ابی

 ، 2001 سـمهودي، ( اسـت روي قبـر ابـراهیم بـوده    ه: خانه او روبسعید بن عثمان. 20

 .  )270ص ،3ج
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 قریظـه نزدیـک مسـیر بنـی    ،شـرقی بقیـع   هیدر منتهاال باًی: خانه او تقرن عمرنافع غالم اب. 21

 .)436ص ،61ج ،1415 عساکر، ابن( استبوده  )162ص ،2ج تا،بی اسکندري،(

ختـه  فرورافـع  داشـته کـه آن را بـه ابـو     يا: وي در بقیع خانـه سعد بن ابی وقاص. 22

 .)167ص ،4ج ،2001 سمهودي،( است

 عسـقالنی،  حجـر  ابـن ( اسـت وي مدتی در بقیع ساکن بـوده  باس: بن ع داهللایعب. 23

 .)177ص ،8ج ،1415

در بقیـع  اول هجـري  قـرن  دو نفر تنها بخشی از کسانی هستند کـه در   وچندستیاین ب

 ،وسـاز در بقیـع و تـدفین امـوات در آنجـا     سـاخت  یزمـان اند. از سوي دیگـر هـم  خانه داشته

 شـناختند یهـا مـ  شاهیر صـدر اسـالم را بـا ایـن خانـه     بوده که گاهی مدفن برخی م ياگونهبه

  :مانند ؛شناختندیدر مواقعی نیز خانه برخی اشخاص را با قبر کنارش م و

 .)105ص ،1ج ،ق1410 نمیري، شبه ابن(ل گوشه جنوبی دارعقی 3مزار صدیقه طاهرهـ  

 .)460ص ،2006 نجار، ابن( ق) کنار خانه عقیل10قبر ابراهیم (د ـ  

 شـبه  ابـن ( هبـن شـعب   ةمغيـر و مادر زبیر، کنار ورودي خانـه   9فیه عمه پیامبرقبر صـ  

  .)126ص ،1ج ،1410 نمیري،

 ،1410 نمیـري،  شـبه  ابـن ( ق) در شـرق دار عقیـل  32قبر عبدالرحمن بن عـوف (د  ـ  

 .)115ـ 116صص ،1ج

 ،1410 نمیري، شبه ابن( ق) در شمال شرقی دار عقیل55قبر سعد بن ابی وقاص (د ـ  

 .)115ـ 116صص ،1ج

 سـعد،  ابـن (  ق) بـین خانـه عقیـل و محمـد بـن حنفیـه      20دقبر زینب بنت جحـش ( ـ  

  .)86ص ،8ج ،1410

 .)40ص ،4ج ،1410 سعد، ابن( قبر ابوسفیان حارث داخل خانه عقیلـ  

 .)101ص ،1ج ،1410 نمیري، شبه ابن( بن مظعون بن حنفیه کنار قبر عثمان خانه محمدـ  

 .)460ص ،2006 نجار، ابن( روي قبر ابراهیمهعثمان روبخانه سعید بن ـ  

عالوه بر این گاهی برخی قبور داخل خانـه افـراد بـوده ماننـد قبـر ام حبیبـه داخـل خانـه         

ابتـدا افـرادي دفـن    مشخص نیسـت   يالبته در موارد .)120ص ،1ج ،1410 نمیري، شبه ابن( عقیل

 .اندیا اینکه آنها را داخل خانه دفن کردهت اسشده  اند و بعد روي قبور آنها خانه ساختهشده
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  قرن سوم

یـا اوایـل    ومحرب در اواخر قـرن سـ  قبیله بنیاست که در گزارشی آمده هر چند 

مالـک را از منطقـه بقیـع کـه محـل      حارث و بنـی قبیله بنی ،با کوچ به مدینه مقرن چهار

 حائـک،  بـن ا( نددو خودشـان در آنجـا سـاکن شـ     نـد اخـراج کرد است سکونتشان بوده 

مسجدي است که  ،این قرنشده بقیع در گزارشتنها ساختمان اما  ،)271ص ،1ج ،1425

  . )123ص ،1ج ،1410 نمیري، شبه ابن( گفتندیم 3به آن قبر فاطمه

  قرن چهارم

در این قرن کسـی در بقیـع سـاکن نبـوده و قبـور       ،از بقیعشده ارائه توصیفاتبر اساس 

مسـجدي اسـت مقابـل     ،تنها ساختمان بقیع در این قرنو  تاس نیز گنبد و بارگاه نداشته

نماز اقامه کـرده  3آنجا بر پیکر حضرت فاطمه 7نیرالمؤمنیکه ام 7مزار امام حسن

  است. 3به عقیده نگارنده این مسجد همان مسجد فاطمه .)354ص الجاسر،( اند

  قرن پنجم

ـته    ،قبــور بزرگـان بقیـع  در اوایـل ایـن قـرن      ،و تنهـا سـاختمانِ بقیــع  گنبـد و بارگــاه نداش

 کـه  دشـ یو بـه زائـران سـفارش مـ     ندخواندیم 3است که آن را مسجد فاطمهبوده مسجدي 

گزارش دیگـري از بقیـع    بر اساس   .)474ص ،3ج تا،بی غزالی،( حتماً در آنجا نماز اقامه کنند

 االستبصـار ( دنـ اشـته کماکان قبور بقیع گنبـد و بارگـاه ندا   )تابی یار، خامه( مريق 528در سال 

ق) در اواخـر ایـن   566عبدالجلیل قزوینی (د طبق گزارش  .)42ص تا،بی األمصار، عجائب فی

ق) روي مـزار  492 مجدالملک براوستانی قمـی (د داده است. قرن تغییرات مهمی در بقیع رخ 

 عبـدالجلیل ( سـازد یمـ  یو بـراي عثمـان نیـز یـک چهارطـاق      کنـد یبنا مـ  ياقبه :بیتاهل

بـه نظـر    ،ق 552با توجه به گزارش بقعه ابراهیم در سـال    .)219و   82صصـ  ،1358 قزوینی،

به صفات نیکو و تـدین  مجدالملک که او را شده است.  بنابه دست همو این قبه نیز  رسدیم

 492در سـال  . وي ق) بـود 498وزیـر برکیـارق (د   قمـري   492ــ 488هاي ، در سالاندستوده

  .)239ص ،1425 کاتب،( رسیدبه قتل  مريق
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  قرن ششم

قمـري   552کـه بـه سـال     لطائف االذکـار در سفرنامه مناسک ) ق566ابن مازه (د.

، ابـراهیم و عثمـان را در بقیـع گـزارش     :تیـ ببراي اولین بار سه قبه اهلنگاشته شده، 

   7نزدیـک مـزار امـام حسـن     3. وي عالوه بر این سه قبه از مسجد فاطمـه کرده است

در این دو کرده است که بقیع سخن گفته و به زائران توصیه در  7و خانه امیرالمؤمنین

  . )207ـ208صص ،1392 مازه، ابن( مکان نماز اقامه کنند

الهیجـاء  حسین بن ابـی به دست بناي گنبد اسماعیل  ،یکی از اتفاقات مهم این قرن

بـه مـدت دو قـرن     بـاً یکـه تقر  )306ص ،3ج ،2001 سـمهودي، ( مري استق 546در سال 

  .است ها مواجه شدهدر مدینه با سانسور منابع تاریخی یا سفرنامهوجود آن 

ذكــر املشــاهد املكرمــة  با عنـوان  اشسفرنامهبخشی از در  مريق 580ابن جبیر در سال 

 دهـد ینشان مـ  پرداخته است کهتوصیف بقیع و اُحد به  التي ببقيع الغرقد و سفح جبل أحد

 .)154-155صصـ  ،2008 جبیـر،  ابـن ( انداه نداشتهگنبد و بارگ ، همچنانبسیاري از قبور بقیع

  ۀهـاي مـدفون در بقیـع از مکـانی پشـت قبـ      وي پس از توصـیف و معرفـی مـزار شخصـیت    

پس از رحلـت   3صدیقه طاهرهکه به عقیده او  بردینام م» الحزنبیت« عنوان با :بیتاهل

معرفی گنبد مالـک   ،گزارشاین . نکته مهم اندداشتهو اقامه حزن  کونتپدرشان در آنجا س

  .است بناشده مريق 580- 552 يهااست که در فاصله سال

چیز جدیدي  ،که در ربع پایانی این قرن نگاشته شده الزیارات معرفۀاالشارات الی 

بانـام بیـت   3مگر آنکه براي اولین بار از مسجد فاطمـه نیفزوده؛ بر توصیفات ابن جبیر 

  .)80-81صص تا،بی هروي،( کرده استاالحزان یاد 

  قرن هفتم

منـابع تـاریخ مدینـه     نیترو مهم نیتریمییکی از قد الدرة الثمینۀ فی اخبار المدینۀ

و منابع بعدي تاریخ مدینـه بسـیار بـه آن اسـتناد      نوشته شدهاست که در اوایل قرن هفتم 

» يف ذكــر البقيــع و فضــله« نام ق) در باب هفدهم این کتاب با643ابن نجار (د  اند.کرده

 ).454ــ  463صصـ ، 2006(ابـن نجـار،    بیان فضایل و توصیف این مقبره پرداخته اسـت  به
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، براي اولین بار از گنبدهاي عقیـل و فاطمـه بنـت    :تیبوي پس از توصیف بقعه اهل

اسـت   بـه حـرمین سـفر کـرده     مـري ق 607سـال  در و ازآنجاکـه وي  اسـد سـخن گفتـه    

  اند.شده بنا میا اوایل قرن هفت مقاعدتاً این دو گنبد در اواخر قرن شش تا)(انصاري، بی

 678در سـال   ،انـد هـم گفتـه   التحفـة یـا   الزائـر  تحفةکه برخی آن را  اتحاف الزائر

است. این کتاب اولین نگاشته مسـتقل  ق) نوشته شده 686(د  ابن عساکربه دست  مريق

. اسـت  هاي آن عصـر پرداختـه  زیارت است که به آداب زیارت و برخی بدعتدرباره 

هـاي پراسـتناد در تـاریخ مدینـه اسـت. ابـن عسـاکر بـا         جمله کتـاب  نیز از اتحاف الزائر

مباحـث مربـوط بـه     »اهللاالة كلها يف مسجد رسولفصل ينبغي للزائر ان يشهد الص«عبارت 

اما مطلب جدیدي نسـبت بـه    )84ص تا،بی الدمشقی، عساکر ابن( کرده استبقیع را آغاز 

  تا این تاریخ تغییري نداشته است.بقیع  دهدینشان مکه ابن نجار ندارد 

نگاشـته شـده    مريق 688نیز سفرنامه حج عبدري است که در سال  العبدري رحلۀ

بدین ترتیـب بقیـع    .)422-423صص ،1419 عبدري،( بقیع ندارددرباره مطلب جدیدي  و

  تغییري نداشته است. قمري 688تا  607از 

  قرن هشتم

بقیـع اسـت کـه    درباره  ينگارتک نیترمهم الروضۀ الفردوسیۀ و الحضرة القدسیۀ

ق) نگاشـته شـده و   739(د  يمحمـد بـن احمـد آق شـهر     مري به دسـت ق 718در سال 

. فصل سوم ایـن کتـاب بـا    استتاریخ مدینه و ترجمه برخی اعیان و بزرگان آن درباره 

بيته و اوالده و اقربائه بالبقيع و بجبل احد و كيفية الســالم الفصل الثالث يف زيارة أهل«عنوان 

بـه معرفـی مـدفونان بقیـع و نحـوه سـالم بـه ایشـان          »عليهم و الــدعاء هلــم و التوســل هبــم

وي این فصل را بـا آداب و روز   .)249ـ 278صص ،1ج ،2010 قشهري،آ( اختصاص دارد

، بـه ترتیـب،   که شایسته است در بقیع زیـارت شـود  را و قبوري کرده زیارت بقیع آغاز 

معرفـی  ـ  و عباس، عقیل، عثمان و قبور همسران پیـامبر  7ابراهیم، صفیه، امام حسن قبور

  .کرده است
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شده دیگـري  هفت قبر، مزار شناخته نیا از ریاو نیز مانند ابن عساکر معتقد است غ

اسـت کـه بـه ترتیـب     مزبور این کتاب توجه در بقیع وجود ندارد. یکی از نکات جالب 

، عثمــان، امــام حسـن، امــام ســجاد، امـام بــاقر و امــام   3بـراي ابــراهیم، صــدیقه طـاهره  

ي ، شـهدا ــ 9، عباس، صفیه، عقیل، فاطمه بنت اسد و مالک، همسـران پیـامبر  :صادق

. وي بـه  کـرده اسـت  مسـتقلی نقـل    هـاي ارتنامـه یز ،احد، حضرت حمزه و شهداي حره

  ندارد. ياها یا گنبدهاي بقیع هیچ اشارهساختمان

سـال جهـانگردي ابـن     27نتیجـه   تحفۀ النظار فی غرائب االمصار و عجائب االسـفار 

وي  مکـه آغـاز شـد.    يسو با حرکت به مريق 725ق) است که در سال 779(د  هبطوط

» ريفةـذكر بعض املشاهد الكريمة بخــارج املدينــة الشــ«اش ذیل عنوان در جلد اول سفرنامه

 ). 360-361ص، صـ 1، ج1417بطوطـه،  (ابـن   آن را توصیف کـرده اسـت   يهابقیع و بقعه

بلکـه از   ،ي نه تنها نسبت به منابع قبل از خودش مطلب جدیدي در موضوع مـا نـدارد  و

  و بقعه اسماعیل نیز خودداري کرده است. 3معرفی یا توصیف مسجد فاطمه

 740کـه در سـال   اسـت  مغربـی   ياسـفرنامه  المشـرق تاج المفرِق فی تحلیۀ علمـاء  

لـوي توصـیف بقیـع را بـا قبـر      به توصیف بقیع پرداخته است. خالد بـن عیسـی الب   مريق

  9از مـزار ازواج النبـی   ،گنبدهاي مالـک، ابـراهیم و عقیـل    ازو پسکرده صفیه شروع 

اولـین کتـابی اسـت کـه بـه       بعد از ابـن جبیـر  سال  140 تاج المفرق. گفته استسخن 

کرده و براي اولین بار آن را متعلـق بـه سـه    اشاره  9مکانی مخصوص فرزندان پیامبر

ــامبرنفــر از دختــ ــب. او در توصــیف بقعــه اهــلکــرده اســتمعرفــی   9ران پی    :تی

کـرده  معرفـی   7و صندوق روي قبور ایشان، قبر عباس را سمت راسـت امـام حسـن   

گزارش البلوي از بقیـع بـا توصـیف گنبـد     . »العباس رجيل یال 7رأس احلسن«است: 

بنـابراین   .)288ــ 289صصـ  ،1ج تـا، بـی  بلـوي، ( ابـد ییعثمان و فاطمه بنت اسد پایـان مـ  

هیچ تغییـري در بقیـع رخ نـداده     قمري 740تا  607 يهاگفت در فاصله سال توان یم

از منـابع بـه مسـجد     کیـ  چیهـ قمـري،   740تـا   580هـاي   سـال  دراسـت  گفتنی است. 

  اند.اشاره نکرده 3فاطمه
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یکی دیگر از منابع این عصـر اسـت    التعریف بما اَنست الهجرة من معالم دار الهجرة

ق) 741مهم و مرجع تاریخ مدینه است. مطـري (د   يهااز کتاب الدرة الثمينهمانند که ه

ذكر البقيع و ما ورد يف فضله و ذكر من يعرف من الصحابة و اهل«در این کتاب ذیل عنوان 

 پرداختـه اسـت  بعد از بیان مختصري از فضایل بقیع بـه توصـیف ایـن مکـان      »:يتالب

شده عصر خودش را معرفی قبور شناختهکوشیده ه وي ک .)115ـ 121ص ،1426 مطري،(

را نیـز   :و عباس آغاز کرده و مدفن سایر ائمـه  7کار را با مزار امام حسن نیا ،نماید

. وي سـپس بـه معرفـی گنبـدهاي عقیـل و ابـراهیم و       دانسته است 7در مزار امام حسن

یـاد   یدایـره شـکل   کوتاه وبراي اولین بار از دیوار سنگی  پرداخته ومدفونان داخل آنها 

ازآن بـه توصـیف مقبـره   اسـت. او پـس   9شود مزار همسران رسول خداکه گفته میکرده 

. بعد از ساخت گنبد اسـماعیل در  است عثمان، فاطمه بنت اسد، صفیه و مالک پرداخته يها

و آن را ، دو قـرن بـه آن اشـاره   حدود کسی است که بعد از نخستین مطري  مريق 546سال 

. او اولین نفري اسـت کـه از سـازندگان (تعمیرکننـدگان)     کرده استن معرفی ساخته فاطمیا

سـاختمان مـزار صـفیه     بـار از نخسـتین  کما اینکـه بـراي    ،و عثمان یادکرده :تیبقبه اهل

قبـر شـناخته   ،گوید در بقیع غیر ازآنچه ذکـر شـد  سخن گفته است. مطري در پایان می

  شده دیگري مربوط به سلف وجود ندارد.

که ابوبکر است از منابع تاریخ مدینه یکی  ق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرةتحقی

  .)55ص ،1430 مراغی،( قمري آن را نوشته است 767در حدود ق) 816(د  یمراغ

يف ذكر البقيع و فضله و فضل من يعرف فيه «فصل سوم از باب دوم این کتاب بانام 

 طبـق اذعـان  ؛ امـا  )462ــ 453صصـ  ،1430 همان،( به بقیع اختصاص دارد» من الصحابة

و اضـافاتی نیـز بـر آنهـا     کنـد  خودش او بنا داشته بین مطالب ابن نجار و مطري جمـع  

شـده   لذا عمده مباحث و توصیفات او قـبالً ذکـر   ؛ )93ـ95صص ،1430 همان،( بیفزاید

  معرفـی سـازنده گنبـد عثمـان    یکی است. مراغی تنها دو نکته اضافه بر اسالفش دارد: 

نام حسن بن ه ق) که بر اساس آن شخصی ب199نقل روایتی از ابن زباله (د ري دیگو 

المال نیز براي او مقـرري  و رسیدگی به امور بقیع بوده و از بیتقطیفه مأمور نظافت ابی

  .کرده بودند تعیین
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یکی دیگر از منابع تـاریخ   بهجۀ النفوس و األسرار فی تاریخ دار هجرة النبی المختار

است. فصل سوم از جلد دوم این کتاب آن را نوشته ق) 770مرجانی (د که  استمدینه 

 بـه بقیـع اختصـاص دارد   » البيت و الصحابة و غريهميف ذكر من يعرف بالبقيع من أهل«بانام 

 التعريفاو نیز مانند مراغی در تألیف کتابش از  .)1001ـ 1051صص ،2ج تا،بی مرجانی،(

 هايمانند بحثاست؛ افزوده  هاآن هرچند در مواردي بر ،دهبهره بربسیار  الدرة الثمينةو 

امـا در  . و...  8، والدت و شهادت حسـنین 3محل دفن صدیقه طاهرهدرباره مفصلی 

  ندارد. يتربحث ما مطلب اضافه موضوع مورد

ــۀ ــادي  يهــااز کتــاب المغــانم المطاب ــاریخ مدینــه اســت کــه فیروزآب   مرجــع در ت

 ،2002 فیروزآبـادي، ( اسـت درآورده به نگـارش  آن را قمري  782در حدود ق) 817(د 

 »ذكر املشاهد املعروفة املعينة بــالبقيع«وي در جلد دوم کتابش تحت عنوان  .)488ص ،2ج

و بـا غیـر مشـخص    ا ).508ـ   515صصـ ، 2، ج2002، همان(پرداخته است بقیع به توصیف 

 يازآن از روضـه پـس کـرده و  ، معرفی مقابر بقیـع را آغـاز   9شمردن قبور ازواج النبی

. عجیب است کـه او  گفته استو قبه ابراهیم و مدفونان مجاور ایشان سخن  :تیباهل

کـه گنبـد   . چهارمین قبر متعلق بـه صـفیه اسـت    دانسته استالحزن مدفن ابراهیم را بیت

متعلـق بـه سـه نفـر از      ياروضـه  و از قبـه عقیـل  گاه وي آن. بوده استمالک مقابل آن 

  .گفته استسخن  9فرزندان پیامبر

از قبر فاطمه بنـت اسـد نزدیـک     ،اي براي عثمانفیروزآبادي بعد از ذکر زیارتنامه

ام روضـه  نـ ه . وي تعیین مکانی بـ پرداخته استو به توصیف گنبد اسماعیل  دادهاو خبر 

بـرده و ایـن بخـش را بـا      از مقبره خانوادگی خلیفـه دوم نـام  دانسته و ازواج را صحیح ن

وسـاز در بقیـع مطلـب    این کتاب نیز در بـاب سـاخت   .برده استذکر قبر صفیه به پایان 

هـا تغییـر خاصـی در بقیـع رخ     و این بدان معناست که در این سـال نکرده جدیدي ارائه 

 ؛الحـزن اسـت  نکتـه در توصـیفات فیروزآبـادي صـحبت از بیـت     ترین نداده است. مهم

) بـه بعـد  تقریباً به مـدت دو قـرن (از ابـن جبیـر      اشتباه کرده است. هرچند در تطبیق آن

  و یا مسجد بقیع سخن نگفته بود. 3کسی از مسجد یا بیت فاطمه
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  قرن نهم

ق) 827رزمی (د خـوا . الی المساجد الثالثۀ و البیت العتیق إثارة الترغیب و التشویق

» البقیع زیارةالفصل الرابع عشر فی ذکر «فصل چهاردهم از جلد دوم کتابش را با عنوان 

دربـاره  . او بعـد از بحثـی   )347ـ   353صصـ  ،2ج تـا، بی خوارزمی،( به بقیع اختصاص داده

 وي ابتدا از قبر عباس نام. آن را آغاز کرده استشده معرفی مقابر شناخته بقیع،فضیلت 

یکی دیگر از را مدفون در یک قبر و سمت چپ قبر عباس بیان کرده و  :و ائمه برده

عقیـل   سـپس از قبـه  . کرده استرا معرفی  :تیبسازندگان (تعمیرکنندگان) بقعه اهل

رفتـه   او که دعا در آن مستجاب است سخن گفته و سراغ قبه ابراهیم و مدفونان مجـاور 

. کـرده اسـت  ارتفاع توصیف با دیوار سنگی کماي را نیز محوطه 9و قبور ازواج النبی

بنت اسد در سـمت شـمال   فاطمه و گنبد پرداخته گاه به توصیف قبه عثمان و سازنده آن آن

 ،. وي بعد از ذکر قبـر صـفیه کنـار دروازه مدینـه    کرده استقبه عثمان را کوچک توصیف 

  د از معرفـی قبـه مالـک   خـوارزمی بعـ  از قبر عاتکه کنار او سخن گفته اسـت.  براي اولین بار 

  فـاطمی بنـا   برخـی از حاکمـان  بـه دسـت   از گنبد اسماعیل یادکرده و گفتـه ایـن سـاختمان    

 .شده است

اسـت  منابع تاریخ مدینه  نیتریکی از مهم التحفۀ اللطیفۀ فی تاریخ المدینۀ الشریفۀ

نگاشـته اسـت. او در ابتـداي جلـد     آن را ق) 902که محمد بن عبدالرحمن سـخاوي (د  

ذیل بخشی بـا عنـوان    ،زیاد در اواخر قرن نهم نگاشته شده احتمال این کتاب که به اول

دربـاره  و  ادکردهیـ  »مشــهد«قبور معروف بقیـع را بـا تعبیـر     »و اما املشاهد التي بالبقيع«

که غیر از مشاهد قطعی، کرده . وي در ابتدا تصریح داده استبرخی از آنها توضیحاتی 

. سخاوي معرفی این قبور را از شمال شـرقی بقیـع و بـا    کندمیرفی مشاهد ظنی را نیز مع

  .گفته استازآن از قبر عثمان سخن و پسکرده مزار فاطمه بنت اسد آغاز 

وي در معرفی قبـه ابـراهیم معتقـد اسـت عـالوه بـر تعـدادي از صـحابه، دختـران          

ی به نام مشهد نـافع  اند. وي براي اولین بار از جایآنجا مدفوندر نیز  9منسوب به پیامبر

. سپس از مشهد مالک و عقیل و مدفونان استکه صاحب آن بین دو نفر مردد  هنام برد
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  شـود مربـوط  که گفتـه مـی  هست قبر عقیل چهار قبر  ۀدر قبلگفته و  ادکردهیمجاور او 

دربـاره  است. سخاوي در ضمن سخن از گنبـد عبـاس بـه برخـی اقـوال       9به همسران پیامبر

  ایـن بخـش را بـه پایـان     ،بـا ذکـر مشـهد صـفیه و اسـماعیل     کـرده و  به نیز اشـاره مدفونان این ق

. )127ــ 129صصـ  ،1ج ،2009 سـخاوي،  عبـدالرحمن  بـن  محمـد  الدین شمس( رسانده است

 همـان، ( این کتاب معرفی مکـان دقیـق مسـجد ابـی بـن کعـب اسـت        نکات نیتریکی از مهم

  .)117ص ،1ج ،2009

ق) ایـن کتـاب را   911علی بن احمد سـمهودي (د   .وفاء الوفا باخبار دار المصطفی

در آخرین دهه قرن نهم به رشته تحریر درآورده است. او فصل ششم از باب پنجم ایـن  

الفصل السادس يف تعيني قبور بعض من دفن بالبقيع من الصحابة و اهــل«کتاب را با عنوان 

 ،3ج ،2001 سـمهودي، (تبه بقیع اختصـاص داده اسـ   »و املشاهد املعروفة باملدينة :البيت

  .)268ـ  311صص

ابتدا بـه  داده، توصیف را از بقیع ارائه  نیتراو که نسبت به اسالفش بهترین و جامع

نفر از بزرگان صحابه و تابعین مدفون در بقیع اشاره و راجع به قبور هرکدام توضیح  22

ليوم بالبقيع و غريه مــن بيان املشاهد املعروفة ا«گاه با عنوان آنکرده است؛ مختصري ارائه 

 کـرده اسـت  شـده عصـر خـودش را معرفـی     قبـور معـروف و شـناخته    »ريفةـاملدينــة الشــ

  .)300ص ،3ج ،2001 سمهودي،(

مطـري در  نظـر  و قبـور داخـل آن،    :تیـ بسمهودي در ضمن توصیف قبه اهـل 

هـاي روي قبـر عبـاس و کتیبـه     مشـاهداتش از نوشـته   را رد کرده و مورد سازنده این بنا

بسیاري از امراي مدینه و نزدیکان آنها از اشـراف  گفته است:  کرده واخل بقعه را بیان د

طبق گزارش او در غرب این بقعـه دو بنـاي دیگـر نیـز      اند.مدینه نیز در این بقعه مدفون

و دیگـري   ،از وزیـران فاطمیـان   ،الهیجـاء وجود دارد که یکی از آنها متعلق به ابـن ابـی  

در سـمت شـرق و البتـه کمـی      از اعیان و بزرگان اشراف مدینه است. ،صرنمربوط به ابن ابی

 ،چوپـان  ریـ ارتفاع هست که یکی از آنها متعلق به امدو دیوار سنگی کم ،بافاصله از این بقعه

در و  و دیگري مربوط به اعیان و بزرگانی است که پیکر آنها از خارج مدینه به بقیـع منتقـل  

  .  انددفن شدهآنجا 
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و سـازنده   9مزار منسوب به ازواج النبـی چوبی براي اولین بار از گنبد سمهودي 

 ،آن سخن گفته و به سراغ مشهد عقیل رفته و ضمن تشـکیک در صـحت ایـن انتسـاب    

کـه مـدفن   او . کـرده اسـت  آنجا را محل استجابت دعا و بخشی از خانـه عقیـل معرفـی    

، صاحب مـزار منسـوب بـه    نددایرا نزدیک عثمان بن مظعون م 9دختران منسوب به پیامبر

. وي ضمن سخن از قبه ابـراهیم و بیـان مـدفونان    دانسته استرا نامشخص  9فرزندان پیامبر

االحـزان  بیت :گویدمی ،االحزان خوانده بودرا بیتآنجا مجاور او با رد نظر فیروزآبادي که 

  .است 7در سمت قبله مشهد امام حسن 3همان مکان معروف به مسجد فاطمه

پرداختـه  دي بعد از معرفی مشهد صفیه سراغ بقعه عثمان رفته و بـه توصـیف آن   سمهو

  سـت کـه زن  هدر این زمـان در شـمال غـرب بقعـه عثمـان بنـاي مربعـی         دیگوی. او ماست

سـت کـه قبـر همسـر     ه یارتفـاع ام ولدي در آن مدفون است و کنار آن دیـوار سـنگی کـم   

الـدین  وجـود دارد کـه خـواهر محـی    بعضی اتراك در آنجاست. دیوار سنگی دیگري نیـز  

عنـوان   است که این بنـاي مربعـی کمـی بعـد بـه     گفتنی در آن است.  ،قاضی حرمین ،حنبلی

  شد.حلیمه سعدیه شناخته  مزار

جاي دوري از بقیع سخن گفته و در صحت  از مشهد فاطمه بنت اسد درسمهودي سپس 

کـه صـاحبش   نیـز   کنـار آن . وي بعد از توصیف قبر مالـک از گنبـد   کرده استآن تشکیک 

 بـرده این بخش را به پایـان   ،با توصیف مفصل قبه اسماعیلکرده است. او یاد  ،مشخص نیست

در بقیـع   7ترین گزارش سـمهودي مربـوط بـه توصـیف خانـه امیرالمـؤمنین      شاید مهم .است

  اشاره نکرده است.آن ق) دیگرکسی به 552که از زمان ابن مازه (باشد 

  قرن دهم

ق) ذیل فصل هشـتم  973ابن حجر هیتمی (د  .منظم فی زیارة القبر المکرمالجوهر ال

از این مکان سـخن گفتـه اسـت. وي بعـد از بیـان       »استحباب زيارة البقيع«تحت عنوان 

  فضیلت بقیع و زیارت قبور مشهور آن بحثـی را ارائـه کـرده   درباره آداب زیارت بقیع، 

بـا قبـر خلیفـه     ،تی که براي آنها قائـل اسـت  گاه معرفی مقابر بقیع را به ترتیب فضیلو آن
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و صـدیقه   :و عباس، ائمه بقیعاست که او افضل مدفونان بقیع کرده و تصریح  ،سوم آغاز

پس به ترتیب از ابراهیم، ابوسـفیان حـارث کـه    او سهمگی در رتبه بعدي هستند. ،  3طاهره

از  گـاه و آن کـرده یـاد   ، مالک و نافع9شود و همسران پیامبرقبر او به عقیل نسبت داده می

که به نظر او آنجا مدفن سعد بن معاذ است. حضور بـر  گفته مزار فاطمه بنت اسد سخن 

قبـه اسـماعیل را نیـز     ،بخش زیارت بقیع است. وي در مسـیر بازگشـت  پایان ،مزار صفیه

  .)179ـ181صص ،1434 هیتمی،( کندیزیارت م

  عبـدالقادر انصـاري   .مکـۀ المعظمـۀ  الدرر الفرائد المنظمۀ فی اخبار الحـاج و طریـق   

ذكر بقيــع الغرقــد و مــا ورد مــن «ق) در باب ششم این کتاب ذیل بخشی با عنوان 977(د 

 الجزیـري،  انصـاري ( به موضوع بقیع پرداخته است» :البيتفضله و من يعرف من الصحابة آل

ح آن شـر  از ،ازآنجاکه توصیفات وي از بقیع مطلب جدیدي ندارد .)643ـ  645صص ،1384

  .اجتناب کردیم

کــه توصــیف او از بقعــه ازواج اســت. درحــالی ،امــا نکتــه مهــم در ایــن گــزارش

اي بـا دیـوار کوتـاه    وي آن را محـدوده  ،سمهودي این قبـور را داراي قبـه خوانـده بـود    

نماید در کمتـر از یـک قـرن ایـن بقعـه بـه       . ازآنجاکه بعید میکرده استسنگی معرفی 

شود که توصیفات انصـاري از  این احتمال تقویت می ،اشدوضعیت سابق خود برگشته ب

قـول از گذشـتگان بـه توصـیف بقیـع پرداختـه اسـت. آخـرین          روي مشاهده نبوده و او با نقـل 

ق) است. عدم ذکـر قبـه    827(د  یخوارزم ،که از این دیوار کوتاه سنگی صحبت کردهکسی 

 نـد کـه وي مطـالبش را از خـوارزمی    کاالحزان این نظریه را تقویـت مـی   نافع، قبه بنات و بیت

  اقتباس کرده است.

ق) ذیل حـوادث سـال   982دیار بکري (د . تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس

و ســائر املشــاهد و املــزارات  ذكــر زيــارة النبــي«یازدهم هجري بخشی دارد بـا عنـوان   

 ،2ج تـا، یبـ  دیـاربکري، ( از بقیـع و مـدفونان آن سـخن گفتـه اسـت      جاآندر که » باملدينة

معرفی قبور مشهور بقیـع را  بعد از بیان برخی آداب زیارت بقیع، او نیز  .)174ــ 177صص

و دو ضـریح شـرقی و غربـی     :بیـت ازآن از قبـه اهـل   و پـس کرده با قبه عثمان آغاز 
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یاد کـرده  قبه از قبر صفیه و فاطمه بنت اسد  نیا از . وي پسگفته استداخل آن سخن 

یک قـول را دفـن ایشـان در مسـجد      3ال مدفن صدیقه طاهره. او ضمن طرح اقواست

مسـتحب اسـت زائـر بـه     گفته: بیان کرده و ـ االحزان شهرت دارد  که به بیتـ  3فاطمه

گاه از قبر ابراهیم و مدفونان مجـاور او و قبـر عقیـل    و در آن نماز بخواند. آنبرود آنجا 

 ،. قبر مالـک کندیته توصیف مسخن گفته و دیوار سنگی منسوب به ازواج را از بین رف

  کند.آخرین قبري است که او بدان اشاره می

  قرن یازدهم

بـه دسـت    مـري ق 1033این کتاب حـدود سـال    الجواهر الثمینۀ فی محاسن المدنیۀ

. اسـت  نگـارش یافتـه   بود، ق) که از اشراف مدینه1070سید محمد کبریت الحسینی (د 

اب يف ذكر بقيع الغرقد و معاهده و مزاراتــه ب«وي آخرین بخش این کتاب را تحت عنوان 

  .)193ـ205صص ،1417 مدنی، حسینی( به بقیع اختصاص داده است» و مشاهده

ادبی است و به هر کتابی  ،بیش از آنکه کتاب تاریخی باشد الجواهر الثمینه

 اصطالحی و لغوي معناي بیان از بعد کبریت سید. است کرده نقل را اشعاري مناسبتی

 وي. است کرده صحبت آن زیارت آداب و قبرستان این فضایل باب در کمی بقیع،

 پس و کرده شروع آنها توصیف و :اهلبیت بقعه داخل قبور ذکر با را بقیع توصیف

 آنجاست او گزارش مهم نکات از یکی. است پرداخته ابراهیم گنبد توصیف به آن از

آن را سمت راست کسی ه و بن کعب دانست یرا همان مسجد اب عیکه وي مسجدالبق

  .کرده استمعرفی  ،شودکه از باب البقیع خارج می

 اسـت عباسی به رشـته تحریـر درآمـده    به قلم و  مريق 1035در سال  عمدة االخبار

فصل يف ذكــر مقــربة البقيــع «از این کتاب را با عنوان  فصل کیاو  .)97ص تا،بی عباسی،(

به بقیع » تسمية املشاهد املعروفة و تغيري مواضعها و اهلها باملدينة الرشيفة و ما ورد يف فضلها و

وي بعـد از بیـان فضـایل بقیـع بـه       .)123ــ 133صصـ  تـا، بـی  همـان، ( اختصاص داده است

کرده و ابتدا به قبه ابراهیم و مدفونان آن پرداخته و پس از صـحبت از  مدفونان آن اشاره
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گـاه ضـمن   . آندانسـته اسـت  ز صحت آن را عاري ا ،قبه فاطمه بنت اسد در انتهاي بقیع

. مشـهد بعـدي   گفتـه اسـت  سـخن   :تیـ باز قبه اهـل  3بحث از مدفن صدیقه طاهره

. وي از مشـهد  کرده اسـت آن به قبر صفیه و مالک اشاره  از ازواج است و پسمتعلق به 

سه  روضه نزدیک مشهد عقیل را مدفنگفته و سخن در خانه عقیل ابوسفیان بن حارث 

. او قبر نافع را در سمت شمال شرق بقعـه عقیـل معرفـی    داندیم 9ان پیامبرنفر از فرزند

. عباسی قبر عثمان را در منتهاالیه شرق کرده استتردید اظهار اما در صحت آن کرده، 

مشـهد معـروف بـه     بقیع گفته و زیارتنامه مختصري نیـز بـرایش ذکـر کـرده اسـت. وي     

داند. عباسی ضمن بیان روایتی قبر ابوسـعید  فاطمه بنت اسد را متعلق به سعد بن معاذ می

  .کرده استخدري را نیز در انتهاي بقیع گزارش 

و ورودي بـوده  آخرین قبر نیز مربوط به اسماعیل است که در غرب مشهد عباس 

  آن از داخل مدینه بوده است.

 ،نگاشته شـده  1042ـ1037هاي فرشی باب دوم این کتاب را که بین سال ؛ذراع مدینه

. وي این بخش را با جنـاب فاطمـه   )95ـ   98صص ،1395 فرشی،( قیع اختصاص داده استبه ب

گـاه ضـمن   . آنکـرده اسـت  مـدفن ایشـان را ذکـر    دربـاره  و اقوال موجـود   ،بنت اسد آغاز

مقبـره جمعـی از    . او بعد از معرفیکرده استتشکیک در اسالم و قبر حلیمه از مقبره او یاد 

و شـش   9پرداخته و قبر یکی از دختران منسـوب بـه پیـامبر   حد به قبه ابراهیم شهداي اُ

مـدفونان را بـین    ،. فرشی ضمن اشاره به قبه نـافع داندینفر دیگر از صحابه را نیز آنجا م

اما مانند برخـی دیگـر در    ،سه نفر مردد دانسته و سپس از قبه مالک و عقیل سخن گفته

خانه عقیـل را محـل اسـتجابت    دفن عقیل در این قبه تشکیک کرده است. او که گوشه 

. قبـه  »اند تا از سایر امـاکن متمـایز باشـد   در این مکان صفه بسته« :گویدمی ،دانددعا می

وي قبـر صـدیقه   آن قبه بنـات و عبـاس قـرار دارد.     از بعدي مربوط به ازواج است و بعد

کـه او   گفتنـی اسـت  . کـرده اسـت  االحزان معرفـی  را نیز در محراب این بقعه یا بیت 3طاهره

داند. فرشی ضمن اشـاره بـه قبـه صـفیه     رحلت و تجهیز و تکفین ایشان را نیز در همین خانه می

دانـد. آخـرین قبـه نیـز از آن اسـماعیل اسـت. وي       قولی مدفن عاتکه را نیز اینجا مـی  :گویدمی

  .مسجد ابی بن کعب را محاذي قبه امهات و عقیل گزارش کرده است
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رد سفر حج محمد القیسی معروف بـه سـراج یـا ابـن     آوره انس الساري و السارب

عنوان بخشـی اسـت کـه    » البقیع و ما فیه من المشاهد زیارة«است.  مريق 1040ملیح در سال 

. قیسـی نیـز هماننـد    )107ــ  115، ص1968(قیسی، به توصیف این مکان مقدس پرداخته است 

او بعـد از ارائـه     .کرده استابتدا به قبر صفیه و مالک اشاره  سانینوبسیاري دیگر از سفرنامه

آن از روضـه بزرگـی    از مالک از قبه سفید ابراهیم سخن گفته است. پسباره درتوضیحاتی 

گـاه بـه روضـه عبـاس     اسـت صـحبت کـرده و آن    9که متعلق به دختران منسوب به پیامبر

مکـان  که البتـه  گزارش او از قبر محمد بن حنفیه است  ،. از نکات این سفرنامهپرداخته است

قبه بـزرگ وي را در   قیسی .رسدبت به عثمان می. سپس نونکرده استدقیق آن را معرفی 

بنت اسد نیز نزدیـک اوسـت. وي بعـد    فاطمه قبر گفته است: انتهاي بقیع معرفی کرده و 

. قیسی قبر عقیل و روضـه ازواج  کرده استاز معرفی قبه نافع به قبر حلیمه سعدیه اشاره 

ام عبدالکرم بـن محمـد بـن    نه در پایان به قبر یکی از مشایخ صوفیه ب ورا کنار هم گفته 

  و مـورد زیـارت   ،مشـهور  ،مـزار او در بقیـع  گفتـه اسـت:   کرده و عمر القسطار اشارهابی

و تبرك مردم است. او براي مالـک، ابـراهیم، عثمـان، فاطمـه بنـت اسـد، نـافع، حلیمـه         

 سعدیه، عقیل و ازواج زیارتنامه آورده است.

ق) از 1090(د  یاشـ یمحمـد ع  حاصـل سـفر طـوالنی عبـداهللا بـن      العیاشـیۀ  الرحلۀ

عـازم سـفر حـج شـده      مـري ق 1072فقیهان و عالمان مغرب اسالمی است کـه در سـال   

  مشـاهد معـروف   ،»السـالم ذکـر المشـاهد التـی تـزار بمدینتـه علیـه      «است. وي با عنـوان  

و ا. )376ـــ380صصــ، 1، ج2006(عیاشــی، کــرده اســت شــده بقیــع را معرفــی و شــناخته

کـه  گفتـه  آغاز کرده و سـپس از مسـجد کـوچکی سـخن      توصیف بقیع را از قبه صفیه

همـان مسـجد   نبرده است که گویا اما از آن نامی  ،شود محل دعاي پیامبر بودهگفته می

  ختـه پردا :بیـت . وي بعد از مشهد اسماعیل به توصـیف گنبـد اهـل   باشدابی بن کعب 

متعـددي وجـود   مشـاهد   ،و گوشه خانه عقیل به سمت شرق :بیتبین قبه اهل و گفته است:

انـد از مشـهد ازواج، مشـهد منسـوب بـه عقیـل و مشـهد منسـوب بـه دختـران           دارد که عبارت

  گـاه بـه توصـیف گنبـد عثمـان     آن کرده وو سپس از مشهد ابراهیم و مدفونان آن یاد  9پیامبر

اسـت کـه کنـار     . یکی دیگر از مشاهد متعلـق بـه مالـک   اخته استپردو حلیمه و اطراف آنها 

قاري قـرآن و یـا متعلـق     ،غالم عمر یا نافع ،شود براي نافعاست که گفته میآن گنبدي 
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به برخی اوالد خلیفه دوم است. قبر جناب فاطمه بنت اسد نیز در انتهاي بقیع اسـت کـه   

  .کرده استعیاشی در صحت آن تردید 

  قرن دوازدهم

ورد سفر حج آاین کتاب ره هالحقیقۀ و المجاز فی رحلۀ بالد الشام و مصر و الحجاز

 مـري ق 1105ق) از عالمان و بزرگان مغرب اسـالمی در سـال   1143عبدالغنی نابلسی (د 

گـزارش   ،مربـوط بـه مدینـه    ابتـداي مباحـث  در است. او که مکرر به زیارت بقیع رفته، 

که  آنجا . ازکرده استکوتاهی از مشاهد معروف و مشهور بقیع در آغاز این قرن ارائه 

  فقـط  ،نـدارد  ياهد همانند توصیفات قرن پیشـین اسـت و مطلـب جدیـد    گزارش او از این مش

  :میکنیبه ذکر نام آنها اکتفا م

. مشـهد صـفیه   4 ؛. گنبـد ازواج 3 ؛7. مشهد عباس و امـام حسـن  2 ؛. مشهد ابراهیم1

. گنبد کوچک و متوسطی متعلق به نـافع (مـردد   6 ؛. مشهد مالک5 ؛(بناي بدون قبه)

. مشـهد ابوسـعید   9 ؛. گنبـد بـزرگ عثمـان   8 ؛بنت اسدطمه فا. مشهد 7  ؛بین سه نفر)

 .)132ـ135صص ،3ج ،1998 نابلسی،( . مشهد عقیل10 ؛خدري

اسـت   مريق 1139سفرنامه حج ابن طیب الشرقی الفاسی در سال  الرحلۀ الحجازیۀ

قبـوري کـه    . اوهاي قرن یـازدهم دارد ت زیادي به گزارشتوصیف او از بقیع شباهکه 

اسـت.  کـرده   ذکـر  »المشـهد المنسـوب  «استناد آنها به صاحب قبر مسلم نبوده با عبارت 

  بدین ترتیب است: ،بردهاماکنی که وي از آنها نام

. مشـهد منسـوب بـه    5 ؛. مشـهد ازواج 4 ؛ :بیـت . قبـه اهـل  3 ؛. مسجد بقیـع 2 ؛. قبه صفیه1

  . مشـهد ابـراهیم (وي قبـر فاطمـه بنـت اسـد      7 ؛ 9. مشهد منسوب به دختران پیامبر6 ؛عقیل

 ؛. مشـهد منسـوب بـه حلیمـه سـعدیه     9 ؛. قبه عثمان8 ؛داندرا نیز اینجا می 9و دختران پیامبر

  ؛. مشـهد منسـوب بـه فاطمـه بنـت اسـد      12 ؛. قبه منسـوب بـه نـافع   11 ؛. مشهد امام مالک10

  ).484ـ  491صص، 2014(شرقی الفاسی،  يخدر. مشهد منسوب به ابوسعید 13

سـفرنامه حـج حسـین بـن محمـد       نزهۀ االنظار فـی فضـل علـم التـاریخ و االمصـار     

 الرحلـۀ الورثیالنیــۀ کـه بیشـتر بانـام     مـري اسـت  ق 1179ق) در سـال  1193ورثیالنـی (د  
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. شـود. او در جـزء دوم ایـن کتـاب بـه معرفـی مشـاهد بقیـع پرداختـه اسـت          شناخته می

و بـه همـان ترتیـب اسـت. تنهـا       ،توصیفات ورثیالنی از بقیع عیناً همان توصیفات فاسـی 

نحوه چینش قبور سه امام مدفون در بقعـه اهـل  درباره نکته جدید این سفرنامه سخن او 

یـن موضـوع حتـی نـزد     دهـد ا نشان می »شودگفته می«است که ذکر آن با تعبیر  :بیت

که انتسـاب برخـی از    آنجا است از او در پایان معتقد .م نبوده استخود او قطعی و مسلّ

لذا باید همه قبـور بقیـع را رجـائی و بـه امیـد کسـب        ،قبور به صاحبان آنها قطعی نیست

  .)534ـ 537ص، ص2تا، ج(ورثیالنی، بی برکت زیارت کرد

ق) از فقیهـان و محـدثان مغـرب    1189(د  یکیسفرنامه حج حضـ  الرحلۀ الحجازیۀ

و از ا .اسـت دیگـران  اسالمی است. توصیفات او از بقیع با تفاوت بسیار کمـی همچـون   

  .)157ـ162صص ،1432 حضیکی،( قبه اسماعیل نیز سخن گفته است

  قرن سیزدهم

)، 259ـــ 261صصــ، 2003(مکناســی،  مــريق 1200ق) در ســال 1213(د  یمکناســ

 ،)145ــ  146صص ،2ج ،2007 بورکهارت،( مريق 1225ر سال ق) د1817بورکهارت (د 

خیرات علی  ،)166ـ170صص ،2ج تا،بی برتون،( مريق 1268ق) در سال 1890برتون (د 

  ، افنـدي بـاش  )716ـ  718صصـ  ،1389 علـی،  خیرات بن حسین علی( مريق 1289در سال 

اشـا در  و صـادق پ  )44ــ 45صصـ  ،2008 بـاش،  افنـدي ( مريق 1290ق) در سال 1307(د 

نویسـان ایـن قـرن هسـتند کـه      سـفرنامه  )129ص ،1999 پاشـا،  صـادق ( مـري ق 1297سال 

بـا ایـن    ؛انـد شده بقیع را همانند دو قرن گذشته گزارش کـرده مشاهد معروف و شناخته

 تـا، بی برتون،( اندکردهتفاوت که برخی از ایشان به محلی مخصوص شهداي حره اشاره

ا اینکه برخـی  ی )260ص ،2003 مکناسی،  ؛146ص ،2ج ،2007 بورکهارت،  ؛170ص ،2ج

در  اند.تر از دیگران توصیف کردهها را دقیقاز ایشان ساختمان یا وضع داخلی بقعه

االحـزان  راي بیـت ب مريق 1221شده بقیع در سال هاي تخریبجریان بازسازي بقعه

  .)375ص ،1389 کرناتکی،( شودنیز گنبدي بنا می
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  قرن چهاردهم

بـا   سـان ینواین قرن نیز توصیف مشاهد مشهور و معروف بقیع توسـط سـفرنامه  در 

برخی  ،اولین بار اندکی پیش از تخریب بقیع ؛ برايتفاوت اندکی همانند قرن قبل است

 ،1374 قزوینـی،  تقـوي ( کردنـد البنین را نیز داخل قبه صفیه زیـارت مـی  جناب ام ،زائران

  .)153ص ،1388 قشقایی،  ؛168ص

  )ارمتا چه ماز قرن دو(هاي بقیع توصیف يدبنجمع

امـا   .وفـاء الوفـا  ماننـد   ؛اسـت نویسـندگان  مبتنی بر مشـاهدات  هاي بقیع توصیفبرخی 

اسـت  گفتنـی  انـد.  مواردي به آنها افزودهدر توصیف سایر منابع را نقل کرده و  ،برخی دیگر

ماننـد   ؛آینـد مـی مار شـ  اول و مرجع بـه  هاي گروه اخیر جزو منابع دستکه برخی از کتاب

درحـالی  مثال ؛ برايروستهاین گروه گاهی با معایبی روب يها. البته گزارشهتحقیق النصر

حدود یک قـرن   الدرر الفرائددر اواخر قرن نه از گنبد ازواج سخن گفته،  وفاء الوفاکه 

آن را مکانی با دیوار کوتاه سنگی توصیف کـرده کـه مطـابق توصـیفات پـیش از       ،بعد

  است. اء الوفاوف

هاي مذهبی در توصـیف بقیـع مـؤثر    گرایش دهدیم ها نشانگزارشاین دقت در 

کسـانی هـم تـالش     ،بـین  ایـن  البتـه در خواهیم کرد. از آن اشاره  ییهاکه به نمونه بوده

اند بدون در نظر گرفتن تعلقات مذهبی به توصیف و گـزارش بقیـع بپردازنـد کـه     کرده

  اد است:سمهودي یکی از این افر

o  شود.االحزان هیچ نامی برده نمیاز بیتششم تا هشتم در فاصله بین قرون 

o  در بقیع اشاره 7نیرالمؤمنیبه خانه اماول، دوم، ششم و نهم فقط در قرون 

 است. شده

o  امـا  شـده،  الهیجـاء بنـا   ابن ابـی  مري به دستورق 546گنبد اسماعیل در سال

 .کرده استرا گزارش  مطري آن ،بار حدود دو قرن بعدنخستین 

o   امـا مکـان آن را    ،ق) از مسجد ابی بن کعـب سـخن گفتـه   262ابن شبه (د
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امـا هرکـدام    ،شبیه یکدیگر است رو هرچند مطالبشان بسیارازاین ؛دارند الدرة الثمينةبه 

معرفـی کـرده    9عنوان مدفن ازواج النبی جایی را به الروضهدارند. نیز مطلب جدیدي 

. بنـاي  داده اسـت دور این مزار خبر  یارتفاعو مطري براي اولین بار از دیوار سنگی کم

و قـرن  بعـد از د  المغانم. هرچند کرده استزارش همو گنیز اولین بار را روي قبر صفیه 

قـرن نیـز کسـی از     نیاما در تطبیق آن اشتباه کرده است. در ا ،سخن گفته الحزنتیاز ب

  .نکرده استمسجد بقیع یاد 

 اسـت،  گفتـه  التعریـف  آنچـه  بـا  قرن این ابتداي در خوارزمی توصیفات قرن نهم:

 را مطـالبش  او یـا  و نشـده  حاصل تغییري بقیع در مدت این در یا یعنی این و دارد مطابقت

 ،مطـرح شـده   بـار  نخستین براي که خوارزمی جدید نکته تنها. است کرده نقل مطري از عیناً

  :دارد جدیدي نکات نیز سخاوي توصیفات. است عاتکه قبر معرفی

، و اعـالم  :بیـت در قبـه اهـل   3صدیقه طـاهره  نام بردن از قبه نافع، معرفی مزار

  مقایسـه مطالـب سـخاوي   . بـراهیم کنـار ا در مدفن فاطمه بنت اسد و شش نفر از صحابه 

ترین شخصیت است. سمهودي مهم هالتحفمتأخر از  وفاء الوفادهد و سمهودي نشان می

هـاي پـس از او شـده    این قرن و قرون بعدي است که کتابش مرجـع و مسـتند کتـاب   

 عـین  در و بهـره بـرده  بسـیار  است. وي در این کتاب از مطري، مراغی و فیروزآبادي 

لو از مطالب تازه است: نفی صریح قبه منسوب به فاطمه بنت اسـد در  حال کتابش مم

بعـد از چهـار قـرن، بیـان      االحزانتیو بیان موقعیت جغرافیایی ب انتهاي بقیع، توصیف

  نظریه جدید در مورد صاحب قبـه کنـار مالـک، معرفـی قبـه ازواج بـراي اولـین بـار،        

اولـین بـار و تردیـد در صـحت      براي 9اشاره به قبه خراب منسوب به فرزندان پیامبر

  ، معرفـی  :بیـت انتساب آن، گزارش وجود چهـار بنـا در شـرق و غـرب بقعـه اهـل      

بعـد از  در بقیـع   7و توصـیف خانـه امیرالمـؤمنین    ،غـرب بقعـه عثمـان   بنایی در شمال 

  .حدود سه قرن

و اولـی   ابن حجر در صحت انتساب قبه فاطمه بنت اسد و عقیل تردیـد دارد  قرن دهم:

تفاوت دیـار بکـري    داند. تنهاعلق به سعد معاذ و دومی را مربوط به ابوسفیان حارث میرا مت
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در مجموعـاً  شبیه هم هسـتند.   وگرنه در سایر موارد ؛االحزان استبا انصاري نیز معرفی بیت

  .خورداین دوره مطلب جدیدتري نسبت به قرن پیشین به چشم نمی

االحـزان صـحبت نکـرده اسـت.     بیـت دربـاره  کـس  در این قرن هیچ قرن یازدهم:

با این تفاوت که او اولـین نفـري    ؛است يبکر اریتوصیف سید کبریت از بقیع همانند د

  است که از مسجد ابی بن کعب سخن گفته است.

بـا ایـن تفـاوت کـه از خانـه       ؛گزارش عباسـی مشـابه توصـیفات سـمهودي اسـت     

عنـوان مقبـره ابوسـعید     بـه بـراي اولـین بـار جـایی را      وصحبت نکـرده   7امیرالمؤمنین

بیان جـایی   ،ذکر قبه صفیه :خدري معرفی کرده است. گزارش فرشی سه نوآوري دارد

مـزار  عنـوان  عنوان قبر حلیمه (هرچند در صـحت آن تردیـد دارد) و بیـان مکـانی بـه      به

است کـه از قبـه ازواج   کسی فرشی اولین  نهم)اواخر قرن (شهداي احد. بعد از سمهودي 

. اسـت  کـرده او نیز به مسجد ابی بن کعـب اشـاره  که است گفتنی خن گفته است. مجدداً س

اما عیاشـی مشـابه سـمهودي سـخن گفتـه       ،که گزارش قیسی مطلب جدیدي ندارددرحالی

از مسجد ابی بن کعب صـحبت کـرده    7جاي خانه امیرالمؤمنینه با این تفاوت که باست؛ 

  .و به مقبره حلیمه سعدیه هم اشاره دارد

توصیف بقیع در این قرن مشابه قرن یازده اسـت. شـاید تردیـد ابـن      دوازدهم: قرن

دربـاره  ها به صاحبان آنها و نیز نظر ورثیالنـی  طیب فاسی در صحت انتساب برخی بقعه

  .باشدان یاین قرن با پیشینهاي نوشتهتنها تمایز  :بیتنحوه چینش قبور اهل

  ع در این دو قرن تغییري نداشته است.هاي بقیتعداد بقعهقرن سیزدهم و چهاردهم: 

  گیرينتیجه

دفـن امـوات و   د و برخی افراد در بقیـع سـاکن بودنـ    ،قرن اول تا چهارمدر فاصله 

قـرن   يهـا مـه یاز ن رسـد یالبته به نظر مـ است.  زمان باهم بودهبناي ساختمان در بقیع هم

در فاصـله قـرن    .اسـت گرفته  یمرور دفن اموات از سکونت در بقیع پیش به ،به بعد مدو

  .است 3مسجد فاطمه ،شده بقیع، تنها ساختمان گزارشپنجمتا سوم 
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در مرحلـه اول   :وساز در بقیع در طول تاریخ اسالم پنج مرحله داشته اسـت ساخت

تکـریم و بزرگداشـت مـدفونان    براي بقیع از کاربري مسکونی به بناهایی  يهاساختمان

نظـر کمـی    در مرحلـه دوم بناهـاي یـادبود از    ؛بـه بقعـه)  (از خانـه  داده است بقیع تغییر شکل 

 اسـت؛  افتـه یها گسـترش در مرحله سوم زیربناي برخی از همین ساختمان یافته است؛توسعه 

کـه   ياگونـه بـه  انـد، هدیورزاهتمام  در مرحله چهارم مسلمانان به حفظ و نگهداري این بناها

  نینیـز تـزی   مرحلـه پـنجم   ؛انـد شدهيزسازبقیع در طول تاریخ بارها مرمت و با يهاساختمان

  .بقیع است يهاو آراستن برخی از بقعه

    اند:سه دسته، شده براي برخی قبور بقیع بنامرورزمان بههایی که گنبد و بارگاه

دوم گنبـدهایی کـه در صـحت     ؛قطعی اسـت  ،اول آنهایی که انتساب قبر به صاحب گنبد

دسته سوم گنبـدهایی کـه قبـر صـاحب قبـه،      شده است؛ انتساب آنها به صاحب قبر تردید 

  است. شده و در قرون متأخر پیداندارد سابقه چندانی 

 ،انـد نکـرده اي اشـاره هاي تاریخ مدینه به آغاز ساخت گنبد در بقیع بهرچند کتا

  اسـت شـده و تـا قـرن سـیزدهم ادامـه داشـته        اما ساخت گنبد از اواخر قرن پنجم آغـاز 

  اند.گنبد داشتههفتم تقریباً عمده قبور معروف و قطعی بقیع تا پایان قرن  و

  ندي گنبدهاي بقیع از حیث صحت انتساب آنها به صاحب قبهبدسته

  قبوري که در قرون متأخر پیداشده  مردد  قطعی

  قبه نافع  قبه بنات  :بیتقبه اهل

  قبه حلیمه  قبه ازواج  قبه ابراهیم

  قبه ابوسعید خدري  قبه عقیل  قبه اسماعیل

    قبه بنت اسد  قبه مالک

      قبه صفیه

      قبه عثمان
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هاي بقیع به قبه يدیبد جدهیچ گن هشتم، دهم، دوازدهم و چهاردهمهاي در قرن 

  سیر پیدایش گنبدها طبق جدول زیر است:است.  افزوده نشده

  تاریخ ساخت گنبدهاي بقیع

  13قرن   11قرن   9قرن   7قرن   6قرن   5قرن 

  االحزانبیت  صفیه  بنات  بنت اسد  اسماعیل  7امام حسن

    حلیمه  ازواج  عقیل  مالک  ابراهیم

    ابوسعید خدري  شحمهابی      عثمان

بعـد از چنـد قـرن    پیدایش قبرهایی است کـه   ،توجه در بقیع کی از مسائل جالبی

. محل دفن برخـی از صـاحبان ایـن قبرهـا در     شده استراي آنها گنبد و بارگاه ساخته ب

امـا محـل    .یا همسـران ایشـان   9مانند دختران منسوب به پیامبر ،منابع تاریخی ذکرشده

ماننـد حلیمـه یـا ابوسـعید خـدري.       ؛ص نیستدفن برخی صاحبان این قبرها اساساً مشخ

  :ندقرار نیا از ،توجه قرار گرفتند برخی از قبرهایی که بعد از پیدایش مورد

o در کرده اسـت را گزارش  9ابن جبیر قبور متعلق به فرزندان پیامبر اعظم .

 تـاج المفـرق   م،اما در ابتداي قرن هشـت  ،دهشاین قبرها گزارش ن مقرن هفت

 ،دانسته و در انتهاي همین قـرن  9ه سه نفر از دختران پیامبرآنها را متعلق ب

هستند تـا اینکـه    9آنها متعلق به فرزندان پیامبراست که فیروزآبادي گفته 

 سـمهودي گنبـد خـراب آنهـا را گـزارش کـرده و در       مدر اواخر قـرن نهـ  

منسوب بـه دختـران    يارسماً از قبه مريق 1038ذراع مدینه در سال  تینها

 در بقیع سخن گفته است. 9پیامبر

o در قـرن   گفته است.سخن  9ابن جبیر از قبوري منسوب به همسران پیامبر

تـا اینکـه    ،ارتفاع دور آنها را گزارش کـرده مطري دیوار سنگی کم مهشت

شـده کـه    گنبدي چـوبی بـر فـراز آنهـا سـاخته      مدر نیمه دوم قرن نه تاًینها

 .استشده بعدها به ساختمانی با گنبد آجري تبدیل 

o  یـک چهـاردیواري را در شـمال غـرب بقعـه       مسمهودي در اواخر قرن نهـ
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. فرشـی در اوایـل   است عثمان گزارش کرده که زن ام ولدي در آن دفن شده

با تردید از قبري منسوب بـه حلیمـه در شـمال غـرب بقعـه عثمـان        مقرن یازده

 اًتـ یاز روضه حلیمه سخن گفتـه و نها  انس الساري. کمی بعد سخن گفته است

 است. عیاشی قبه حلیمه را گزارش کرده مدر اواخر قرن یازده

o  براي اولـین بـار مقبـره ابوسـعید خـدري را در       مريق 1035عباسی در سال

انتهاي بقیع گزارش کرده و پس از او در قرون بعدي از ایـن مقبـره سـخن    

  .است شده گفته

دد در قـرن سـوم   پس از پایان عصر سکونت در بقیع، تعداد بناهاي بقیع از یک عـ 

بـه   مو تا زمان تخریب بقیع در قرن چهـارده  افتهی شیبه پانزده عدد در قرن یازدهم افزا

  .  مانده استهمین تعداد باقی 

بقیع را گـزارش   يهابرخی ساختماننویسان، مدینه یا سفرنامه نگارانخیگاهی تار

بنـابراین   .ر بقیـع اسـت  قرائن و شواهد حاکی از وجود این بناها د کهیدرحال ؛اندنکرده

  شرح است: دینهاي بقیع در قرون مختلف بها و ساختمانتعداد قبه

  ها و گنبدهاي بقیع در قرون مختلفتعداد ساختمان

ــه و   هشت  هفت  شش  پنج  چهارسه و   قرن ن

  ده
سیزده   دوازدهو ازده ی

و 
  14  13  10  7  7  5  3  0  گنبد

  1  2  3  3  0  2  1  1  ساختمان

  15  15  13  10  7  7  4  1  مجموع

 ياژهیـ مسلمانان بـه سـاخت گنبـد اهتمـام و     ،طور که در جدول نیز پیداستهمان

تعـداد آنهـا از سـه     م،چراکه پس از گزارش اولین گنبدهاي بقیع در قرن پنج ؛اندداشته

  است. افتهی شیافزا معدد، به چهارده عدد در قرن سیزده

یخ اسـالم در بقیـع وجـود داشـته، مسـجد      در طول تار باًیتقرتنها بنایی در بقیع که 

  است. االحزانتیبیا  3فاطمه
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