
مناره یا مأذنه یا گلدس��ته در فرهنگ دینی � اس��امی، جایگاه ویژه ای داشته و دارد. این 
سازه زیبا و چش��م  نواز، اکنون در سراسر کشورهای اسامی، زینت  بخش مساجد و حرم های 
مطهر پیش��وایان معصوم: و امام زادگان و اولیای الهی اس��ت و قامت کش��یده آن، رهنمون 
زائران حرم های ش��ریف و نمازگزاران می گردد. در میان انبوه بی ش��مار مناره ها در سراس��ر 

سرزمین های اسامی، برخی مناره ها به دالیل خاصی، مشهور و ممتازند.
یکی از این مناره های مشهور، »مناره َعبِد« است که به آن، »مأذنه عبد« و »منار مرجان« هم 

گفته می شده و در روزگار خود از مناره  های مشهور بوده است.

مناره َعِبد و موقعیت تاریخی آن
داود شوریده
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جایگاه مناره َعبِد در حائر حسینی
صح��ن و گنبد مطهر امام حس��ین7 تا س��ال 1354 
قمری، با س��ه مناره آن شناخته می شد. دو مناره در جلوی 
س��اختمان حرم و یک مناره در انته��ای آن. مناره دوم و 
انتهای��ی، همان مناره باس��تانِی پایداری بود که بر ش��کوه 
حائر مقدس و زیبایی چشم انداز آن می افزود و در جانب 
ش��رقی صحن مطه��ر و متصل بر دیوار، به فاصله بیس��ت 
متر از زاویه ش��مال شرقی ساخته ش��ده و در سمت چپ 
زواری ک��ه به ح��رم ابالفضل العب��اس7 می رفتند، قرار 
داش��ت. صاحب کتاب »مجالی الّط��ف« درباره این مناره

 

 سروده است:
بََلیَّ َتبقی فحکم األساس

َشماَل َمن َیمضی إلَی العّباِس
یعنی: قامت افراشته ای که با شالوده استوارش، پایدار 
اس��ت، و در ش��مال زائری که به س��وی )ح��رم( عباس 

می رود، واقع شده است.1
مناره َعبِ��د با قاعده ای به قطر بیس��ت متر و ارتفاعی، 
نزدی��ک به چهل مت��ر، از تمام مناره ه��ای اعتاب مقّدس 
کرب��ا، نجف، کاظمین و س��امّراء بزرگ تر و اس��توارتر 
ب��وده و به لح��اظ ارزش و موقعیت، دومی��ن اثر تاریخی 
 ع��راق بعد از »ملویه« و مس��جد جامع متوکل در س��امراء 

به شمار می رفت.
ای��ن مناره، ب��ا مصالحی از جنس آجر و گچ س��اخته 
ش��ده و با س��نگ مرمر و کاش��ی قدیمی ک��ه امروزه در 
 آثار باس��تانی عراق و ایران بسیار کمیاب است، نماکاری

شده بود.

صح��ن و گنب��د مطه��ر امام 
حس��ین7 ت��ا س��ال 1354 
قمری، با سه مناره آن شناخته 
می ش��د. دو من��اره در جلوی 
س��اختمان حرم و ی��ک مناره 
در انته��ای آن. من��اره دوم و 
انتهایی، همان مناره باستانِی 
پایداری بود که بر شکوه حائر 
مقدس و زیبایی چش��م انداز 
آن می افزود و در جانب شرقی 
صحن مطهر و متصل بر دیوار، 
به فاصله بیست متر از زاویه 

شمال شرقی ساخته شده.

مناره َعِبد با قاعده ای به قطر 
بیست متر و ارتفاعی، نزدیک 
به چهل متر، از تمام مناره های 
اعت��اب مقّدس کرب��ال، نجف، 
کاظمی��ن و س��امّراء بزرگ ت��ر 
و اس��توارتر ب��وده و به لحاظ 
ارزش و موقعیت، دومین اثر 
تاریخی عراق بعد از »ملویه« 
و مس��جد جام��ع مت��وکل در 

سامراء به شمار می رفت.
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تاریخ مناره َعبِد
با درگذشِت شیخ حسن جایری، سرسلسله جایریان )740 � 835 ق( حکومت و سلطنت 
به پسرش سلطان اویس رسید. مرکز حکومت جایریان، شهر تبریز بود و سلطان اویس، غام 
خود امین الدین  بن عبداهلل اُلجایتو، ملّقب به »مرجان« که تاریخ »حبیب الِس��َیر« از او به عنوان 

»امیر مرجان« یاد کرده است را به فرمانداری عراق منصوب کرد.
امیر مرجان که غام زرخرید سلطان اویس بود، پرچم سرکشی و مخالفت و استقال طلبی 
را برافراش��ت؛ لذا س��لطان اویس، سپاه عظیمی را از تبریز گسیل داشت که به محض ورود به 

بغداد، یاران مرجان را تار و مار کردند.
وقتی مرجان یّکه و تنها ماند، به کربا گریخت و به حرم امام حس��ین7 پناهنده ش��د و 
مناره اس��توار و مشهور »َعبِد« را با مسجد جامع متّصل به آن بنا کرد که به نام او شهرت یافت 
و تم��ام دارایی و اماک خ��ود در بغداد، کربا، »عین التمّر«، »ِرحالیّ��ه« و... را وقف نمود تا 
درآم��د آن ها، صرف مس��جد و مناره گردد و از آن پس تم��ام آن اماک، عنوان »موقوفات 

حسینی« به خود گرفتند. 
او در مس��جد جامع��ی که خود بنا کرده بود، معتکف ش��د و به امام حس��ین7 پناه برد. 
هنگامی که س��لطان اویس از ماجرای غام خود مرجان آگاه شد، او را فراخواند و تکریم و 
احترام کرد و از خطا و تقصیرش درگذش��ت و به س��بب خدمات ارزنده ای که در سال 767 

قمری به حائر مقدس کرده بود، به فرمانداری عراق، گماشت.

تعمیر و مرمت مناره عبد در سال 982 قمری
با گذشت 215 سال از احداث مناره عبد به دست امیر مرجان، این مناره به بازسازی و مرمّت 
نمای بیرونی نیاز پیدا کرد؛ به همین س��بب شاه   طهماست، پس��ر شاه اسماعیل صفوی، در سال 
982 قمری، ضمن انجام اصاحات و تعمیرات بنیادین در حائر مقّدس و توسعه صحن مطّهر از 
ف« در  سمت شمال، به اصاح و تعمیر این مناره نیز پرداخت. صاحب کتاب منظوم »مجالِی الطَّ

توصیف و تشریح تعمیر و مرمّت مناره عبد، توسط شاه طهماسب صفوی آورده است:
ث�مَّ ت�داعی ظاه�ر المنارة       للعب�د َواسَت�دع�ی لَ�ُه عمارة

 

ف��مّر ک�ّفُه له�ا طهماسب       و ع�ّسرت بم�ا له��ا ین�اسب

 

وأرََّخت مابین عجٍم و َعَرب           »انگشت یار« تعنی »خنصراالحب«2
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یعنی: س��پس ظاهر مناره عبد، آس��یب دید و با )زبان 
بی زبانی( خواستار بازسازی شد؛ لذا شاه طهماسب دست 
)جود و کرم( گش��ود و آن را به طور شایس��ته  ای مرمّت 
کرد و این واقعه در میان عجم و عرب تاریخ   گزاری شد 

به »انگشت یار« یعنی »خنصر األحب«.
توضیح این که »انگشت یار« فارسی که معادل »خنصر 
األحب« در عربی اس��ت، به حساب »ابجد«، 982 می شود 
که س��ال هجری قمری بازسازی مناره عبد، به دست شاه 

طهماسب صفوی نیز هست.
الزم به یادآوری اس��ت که بعض��ی منابع تاریخی، از 
مرمّت و نوسازی دوباره مناره َعبِد، در سال 1308 قمری 
به دست عثمانی ها خبر داده اند که به طور طبیعی درست 

و مورد گواهی عقل و منطق می باشد.

ویرانی اثر باستانی مناره َعبِد و علّت آن
ای��ن من��اره تاریخ��ی و اس��توار، حدود ش��ش قرن، 
پابرج��ا بود و از زمان س��اخت تا پایان عم��ر آن )767 � 
1354ق( از ه��ر حادث��ه ای مص��ون ماند. ولی س��رانجام 
 تیش��ه فتنه بر پیکرش فرود آم��د و از بیخ و بن، خراب و 

ویران گردید.
راس��تی چ��را دومین اثر باس��تانی مقدس در کش��ور 
عراق ویران ش��د؟! انگیزه تخریب کنندگان از این اقدام 
ناجوانمردانه چه بود؟ آیا با تعمیر و نوس��ازی، مانند آثار 
باستانی دیگر، حفظ و نگهداری اش ممکن نبود؟ از زمان 
تخریب تاکنون، پاس��خی به این پرس��ش ها داده نشده و 
اگرچه انحنای مناره، خطر س��قوط و ایجاد مشکل برای 
حائ��ر مقدس، علل تخریب اعام ش��د، امّ��ا علِّت واقعی 

این گلدسته تاریخی به سال 
767 هجری توسط امین الدین 
بن عبداهلل اُلجایتو، ملقب به 
»مرجان« ساخته شد و بیش 
از شش قرن پا برجا بود. این 
مناره در اواخر س��ال 1354 
هجری به دس��تور »یاس��ین 
هاشمی« رئیس دولت عراق و 
توسط »صالح جبر« ویران شد. 
توجیه دولت برای تخریب این 
مناره، کج شدن و خطر ویرانی 
آن بود! که به اذعان همگان، 

بهانه ای بیش نبود.
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همچن��ان در پرده ابهام اس��ت و این اعتقاد ک��ه مناره َعبِد به دلیل دس��ت اندازی به موقوفات 
ارزنده و فراوانش، دستخوش ویرانی و انهدام قرار گرفت را به واقعیت نزدیک می کند.

در کتاب »دائرة المعارف الحسینیة« درباره مناره عبد و ویرانی آن آمده است:
این گلدسته تاریخی به سال 767 هجری توسط امین الدین بن عبداهلل اُلجایتو، ملقب 
به »مرجان« س��اخته شد و بیش از ش��ش قرن پا برجا بود. این مناره در اواخر سال 
1354 هجری به دستور »یاسین هاشمی« رئیس دولت عراق و توسط »صالح جبر« 
ویران شد. توجیه دولت برای تخریب این مناره، کج شدن و خطر ویرانی آن بود! 
که به اذعان همگان، بهانه ای بیش نبود. تخریب مناره، قلب بسیاری از عاقه مندان 
آستان حسینی را جریحه دار کرد و شعرای بسیاری درباره آن شعر سرودند. میرزا 

هادی خراسانی )1297- 1368ق( درباره این فاجعه تاریخی، این ابیات را سرود:
در صحن سیّدالشهدا بود برقرار

گلدسته ای چو شاخه طوبی بزرگوار
عقل حکیم از پی تاریخ آن بگفت:
»انگشت یار« سال بنایش به یادگار

دست جفا ز پای فکندش بدون وجه
بادا جزای هدم و اوامر، عذاب و نار3
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