نجف اشرف در دوران
پنهاني قبر امير مؤمنان7

محمدباقر پورامینی

چکيده
وقتـي اميـر مؤمنـان 7در کوفـه بـه شـهادت رسـيد ،دشـمنان زخمخورد ه در انديشـه
اهانـت بـه سـاحت مقدس ايشـان بودند .طرفـداران امويـان و بازماندگان خـوارج نهروان
دو تهديـد جـدي بـه شـمار ميرفتنـد که جسـارت آنـان به محـل خاکسـپاري حضرت،
واکنـش سـخت دوسـتداران اميـر مؤمنـان 7را در پـي ميداشـت و بـه درگیـری
ميانجاميـد .ازايـنرو توصيـه بـه مخفـي بـودن قبـر ،از جانـب خـود امـام علـي بـن
ابيطالـب 7بـوده اسـت .البتـه ايـن مخفـي بـودن مقطعـي ،و نـه هميشـگي و تـا از
بيـن رفتـن خطـر اهانـت دشـمنان بـود .در ايـن مدت سـه امـام شـيعه بارها بـه زيارت
موليالموحديـن در نجـف اشـرف ميرفتنـد و بـا عنايـت بـه اينکه نبايسـتي ايـن مکان
شـريف هميشـه مخفـي ميمانـد ،برخـي از يـاران خويش را همـراه ميبردنـد و حتي به
آنـان اجـازه ميدادنـد که سـاير دوستانشـان را از محل دفـن امام آگاه کنند تـا از برکات
و آثـار فـراوان زيـارت حضـرت بهرهمنـد شـوند .ميتـوان اذعـان داشـت کـه بيشـترين
معـارف مـا در بـاب زيـارت اميـر مؤمنـان 7از هميـن دوره به يـادگار مانده اسـت.

واژگان کليدي :نجف ،زيارت ،امير مؤمنان ،7مخفي بودن قبر.
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بيان مسئله
قبـر نورانـي اميـر مؤمنـان ،7بـه دسـتور آن حضـرت ،بيـش از يـک قـرن مخفـي بود.
آشـنايي بـا علت مخفـي بودن مقطعي مـزار که جلـوهاي از مظلوميت امام اسـت و همچنين
تلاش ائمـه اطهـار :بـراي زيـارت مکرر آن محـل و نشـان دادن آن به معـدودي از ياران
خـود ،محورهـاي اصلي اين نوشـتار اسـت تـا تصويـري دقيـق از دوران مخفي بـودن مزار
آن حضـرت ارائـه دهد.
پيشينه نجف
نجـف در لغـت بـه معنـاي بلنـدي اسـت و ايـن سـرزمين بـه سـبب بلنـدي ،همچـون
پشـتهاي اسـت که آب از پيرامون آن دور شـود و هنگام جاري شـدن سـيل ،آب گرداگرد آن
را ميگيـرد ،امـا از آن عبـور نميکنـد .ياقـوت حموي مدعي اسـت اين ويژگـي نجف مانع
حرکت سـيل به سـمت کوفـه و مقابـر آن ميشـد (یاقـوت حمـوی ،1408 ،ج ،5ص.)271

غـري و غرييـن ،يعنـي زيبـارو يـا بناي زيبـا گفته ميشـد که به دليـل وجود
بـه نجـف،
ّ
دو بنـاي قديمي در آن اشـارت داشـت (همـان ،1408 ،ج ،4ص .)197در روايتي از امام صادق7

«غري» ،بخشـي از کوهي اسـت کـه مسـکن انبياي بزرگـي الهي بوده اسـت
نقـل شـده کـه
ّ
و خداونـد در آنجـا ابراهيـم 7را خليـل سـاخت ،بـا حضـرت موسـي 7سـخن گفـت
و عيسـي 7را بـه قداسـت برگزيـد (حـر عاملـی ،1409 ،ج ،14ص .)358اميـر مؤمنـان 7بديـن
سـرزمين نگاهـي کـرد و فرمود:

ِ
ِ
اج َع ْ
ـل َق ْب ِـري بِ َهـا» (ابن طـاووس ،1368 ،ص31و)32؛
ـم ْ
ـن َظ ْه َـرك َو َأ ْط َي َ
«مـا َأ ْح َس َ
ـب َق ْع َـرك ال َّل ُه َّ
َ

«چقـدر سـيماي تـو نيكوسـت و چقـدر درونـت خوشبوسـت .بارالهـا قبـر مـرا در اينجـا قـرار ده».
علت پنهان شدن قبر امير مؤمنان7

اميـر مؤمنـان ،7پـس از مجـروح شـدن در محـراب مسـجد کوفـه در سـحرگاه
نوزدهـم رمضـان سـال چهـل هجـري ،براي مخفـي کردن محـل دفن خـود از دشـمنان ،به
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امـام حسـن 7توصيـه کـرد کـه در چهار نقطـه مختلـف ،از جمله هميـن مـکان ،قبر حفر
کنـد .امـام صـادق 7ميفرمايد:

ِِ
ِ
ور فِـي َأربع ِة مو ِ
ـن َأ ْن َي ْح ِف َـر َل ُه َأ ْر َب َع َة ُق ُب ٍ
اض َع فِي
يـر ا ْل ُم ْؤمن َ
ََْ ََ
يـنَ 7أ َم َر ا ْبنَ ُه ا ْل َح َس َ
َأ َّن َأم َ

ِ
ا ْل َم ْس ِ
ـج ِد َو فِـي ا ْلغ ِ
ي َو فِي َد ِار َج ْعدَ َة ْب ِ
الر َح َب ِة َو إِن ََّمـا َأ َرا َد بِ َه َذا َأ ْن َل
َـر ِّ
ـن ُه َب ْي َر َة َو في َّ
َي ْع َل َم َأ َحدٌ ِم ْن َأ ْعدَ ائِ ِه َم ْو ِض َع َق ْب ِر ِه (ابن طاووس ،1368 ،ص.)32

حضـرت امیرالمؤمنیـن 7بـه حضرت امام حسـنّ 7
وصیت کرد کـه در چهار موضع
بـرای آن حضـرت قبـر بکنـد :در مسـجد ،در رحبـه کوفـه ،در غـری و در خانه جعدة
بـن هبیـره ،و غـرض آن حضـرت ایـن بود که دشـمنانش به موضـع قبر او آ گاه نشـوند.

جعـدة بـن هبيـرة المخزومی کـه در دالوري زبـانزد بود ،فرزنـد ام هانـي و خواهرزاده
اميـر مؤمنـان 7اسـت (کشـی1348 ،ش ،ص .)63او در کوفه اقامت داشـت و امـام بعد از جنگ
جمـل مدتـي در خانـه وي اقامت گزيد (نصـر بـن مزاحـم1404 ،ق ،ص .)5ازاينرو بود که حضرت
خانـه او را انتخاب کرد.
ابـن طـاووس در تبییـن ایـن حدیـث معتقد اسـت امير مؤمنـان 7سـخن را مخفی کرد
و اگـر از آغـاز ایـن سـخن ظاهـر میشـد ،دشـمنان بـراي يافتن قبـر جسـتوجو میكردند
(ابن طـاووس1368 ،ق ،ص.)32

پنهـان سـاختن محـل دفـن امام بـه دليل وجود دو خطر اساسـي بـود :خـوارج نهروان و
امويـان .ابن طـاووس بـه تهديـد ايـن دو گـروه چنين اشـاره ميکند :ممکـن بود آنـان اراده
نبـش قبـر کننـد و بنیهاشـم نيـز در برابـر ايـن اهانـت ،واکنش نشـان دهنـد و درگيـري به
وجـود آيـد (همـان1368 ،ق ،ص .)25بلاذري نيـز خطـر خـوارج و احتمـال نبش قبر از سـوي
آنـان را علـت پنهان سـاختن مرقد اميـر مؤمنـان 7ميدانـد (بلاذری1394 ،ق ،ج ،2ص .)497

خطر هتاکي مزدوران بنياميه جديتر بود .ابن ابيالحديد ميگويد:
فرزنـدان علـی 7قبـر امـام را بـه دلیـل تـرس از اقدامـات هتاکانـه بنیامیـه ،مخفـی
سـاختند؛ زمانـی کـه پیکـر آن حضرت شـبانه از کوفه بیرون برده شـد ،مـردم از مقصد
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خبـری نداشـتند .برخـی فکـر میکردنـد کـه پیکـر راهـی مدینـه میشـود تـا در جـوار
قبـر فاطمـه زهـرا 3بـه خـاک سـپرده شـود .در نقـاط مختلف کوفـه و اطـراف آن نیز
قبرهـای متعـددی آمـاده شـده بود؛ امـا در نهایت پیکر امـام در سـحرگاه  21رمضان در
نجـف بـه خـاک سـپرده شـد (ابن ابیالحدیـد1404 ،ق ،ج ،4ص .)82

امام حسـين 7ضمن اشـاره به انتقال شـبانه پيکـر مطهر پدر ،از دفـن آن در ناحيه غری
يـاد ميکنـد (ابن قولويـه1356 ،ق ،ص .)39بنـا بـر نقل امام باقـر ،7پيکر مطهر حضـرت ،قبل از
طلـوع فجـر به دسـت امام حسـن ،7امام حسـين ،7محمد حنفيـه و عبداهلل بـن جعفر به
خاک سـپرده شـد و قبر او مخفي مانـد (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص 51و .)52

شيخ مفيد از سخن يکي از غالمان امير مؤمنان 7ياد ميکند که گفته است:
امـام بـه حسـن و حسـین 8فرمـوده بـود :آنگاه کـه مـن از دنیـا رفتـم ،مرا بـر تابوتى
حمـل کنیـد و از خانـه بیـرون ببریـد و شـما دنبـال تابـوت را بگیریـد؛ زیـرا جلـوى آن
برداشـته شـود ،و رنج برداشـتن جلوى آن را از گردن شـما کفایت کنند .سـپس جنازه
مـرا بـه غرییـن ببرید .در آنجا سـنگ سـفید درخشـانى خواهیـد دید .همان جـا را حفر
کنیـد و در آنجـا لوحـى مىبینیـد .پـس مـرا در همـان مـکان به خاک بسـپارید.

او در ادامه ميگويد:
همیـن کـه آن حضـرت از دنیـا رفـت ،جنـازهاش را برداشـتیم و از خانـه بیـرون بردیـم.
مـا دنبـال تابـوت را گرفتـه بودیـم و جلـوی آن خـود برداشـته شـده بـود ،تـا بـه غرییـن
رسـیدیم .در آنجـا سـنگ سـفیدى دیدیـم کـه میدرخشـید .وقتـی آنجـا را کندیـم،
لوحـى دیدیـم کـه بـر آن نوشـته بـود« :ایـن جایـى اسـت کـه نـوح بـراى علـى بـن
ابىطالـب 7ذخیـره کـرده اسـت» .پس ما آن حضـرت را در آن مکان دفـن کردیم و
برگشـتیم .و از ایـن اکـرام خداونـد در مـورد أمیرالمؤمنیـن خرسـند بودیم .ایـن ماجرا را
بـرای جمعـى از شـیعیان که به نماز بـر جنازه آن حضرت نرسـیده بودنـد ،بازگو کردیم
و آنهـا گفتنـد« :مـا هـم دوسـت داریـم آنچـه را شـما دربـاره آن بزرگـوار دیدهایـد ،بـه
چشـم خـود ببینیـم» .بـه آنها گفتیم« :طبق سـفارش و وصیت خـود آن حضرت ،جاى
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قبـر پنهـان اسـت» .امـا آنهـا بـدون توجـه به این سـخن ،بدان سـو رفتنـد و بازگشـتند و
گفتنـد« :مـا آنجـا را کندیـم و چیـزى نیافتیـم»! (مفیـد1413 ،ق ،ج ،1ص 23و .)24

گويـا بـا اسـتمرار حاکميـت امويـان ،تهديـد بياحترامي بـه مزار اميـر مؤمنـان 7همچنان
باقـي بـود و آنـان مزدورانـي را بـراي يافتـن مدفن امـام اجير کـرده بودند .مأمـوران حجاج بن
يوسـف ثقفـي ،محلـي را در کنـار مسـجد کوفه حفـر کردند و پيرمـردي سـپيدموي را يافتند و
ي بـن ابيطالـب 7را در فالنجـا يافتهانـد .حجاج به
بـه حجـاج گـزارش دادنـد که پيکر علـ 
ن بـن علي
ايشـان پيغـام داد« :دروغ ميگوييـد ،آن ميـت را بـه قبـرش بازگردانيـد؛ چـون حسـ 
پيکـر پـدرش را بهسـوي مدينه برده اسـت» .ابن طاووس با نقـل اين گـزارش ،ضمن ناصواب
دانسـتن قـول حجـاج و تأکيـد بـر جايـز نبـودن نبش قبر بعـد از دفن ،بـه خبث نيت و زشـتي
عمـل امويـان اشـاره کـرده و گفتـه اسـت که ايـن خبر را نقـل کرديم تا معلوم شـود كه ايشـان
چـه مقـدار از قبـر آن حضـرت تفحـص مىكردند و اگـر در خاطر حجاج ترجيـح مىيافت كه
آن شـخصى کـه از قبـر بيـرون آوردهانـد ،حضرت اميرالمؤمنين اسـت ،پـاداش بزرگـي به آنان
مـىداد؛ وليكـن آنچه او گفته اسـت ،اعتبـارى نـدارد (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص 20و .)21

حضور سه امام در نجف
برخـي از ائمـه معصوميـن :در دوران مخفـي بودن قبـر امير مؤمنان 7بـه زيارت آن
ميرفتنـد .امـام سـجاد ،امام باقـر و امام صـادق :از زائران مرقد حضرت علي 7هسـتند.
 .1زيارت امام سجاد7

روزي ابوحمـزه ثمالى ،که به سـلمان زمان خود مشـهور بـود (نجاشـی ،1407 ،ص  )115و از
جملـه ز ّهـاد و عبّـاد و مشـايخ اهـل كوفه به شـمار ميرفت ،در مسـجد کوفه به ديـدار امام

على بن ابـى طالب را
سـجاد 7شـتافت .امـام از او پرسـيد« :آيـا مىخواهى زيـارت جـدّ م ّ

بـا من بـه جـا آورى؟» او ميگويد:

پاسـخ مثبت دادم و آنگاه در رکاب حضرت به غری و زمین سـفیدى که میدرخشید،
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رسـیدیم و امـام از شـتر پیـاده شـدند و دو طـرف روى مبـارک خـود را بـر آن زمیـن
ِ
ـن َأبِی َطالِ ٍ
ـی ْب ِ
سـودند و فرمودنـدَ « :یـا َأ َبـا َح ْمـ َز َة َه َ
ـب»7؛ «ای
ـذا َق ْب ُـر َجدِّ ی َعل ِّ

اباحمـزه ،ایـن قبـر جـدم علـى بـن ابـى طالـب اسـت» .بعـد از آن بـه زیـارت مشـغول
شـدند (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص 46و.)47
 .2زيارت امام باقر7

ـرَة الُْقنَانِي از سـفر زيارتي امـام باقر 7به نجـف ياد کرده و سـيدعبدالکريم
ابـن أبـي ُق َّ

بـن طـاووس اين نکته را از کتاب لُبَ ِ
ـرةِ سـيدرضيالدين بن طـاووس ـ که تلخيص
اب الْ َم َس َّ

کتـاب المـزار ابن ابيقـره اسـت ـ گـزارش ميکنـد (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص .)51آقابـزرگ

تهرانـي ،از کتـاب المـزار الفـرج محمـد بـن علـي بـن ابيقـره يـاد کـرده و او را از مشـايخ
نجاشـي ميشـمارد (آقابـزرگ طهرانـی1408 ،ق ،ج ،20ص .)321نجاشـي نيـز دربـاره ابن ابيقـره
مدعـي اسـت کـه او بسـيار حديث شـنيد و بسـيار حديث نوشـت و در مجالـس حديثي با
وي همراهي داشـته اسـت (نجاشـی1407 ،ق ،ص.)399

همچنيـن ابـان بـن تغلـب از امـام باقـر 7چنين روايـت ميکند کـه پدرم بـراي زيارت
اميـر مؤمنـان 7و حسـين بن علي 7به عراق ميرفت و كسـى بر اين سـفر آگاه نميشـد.
امـام ميفرمود:
در سـفری همـراه آن حضـرت بـودم و هیچ کـس همراهمان نبود .چـون آن حضرت به
نجف کوفه رسـیدند ،در موضعى ایسـتادند و آنقدر گریسـتند که محاسـن مبارکشـان
بـه آب دیده ایشـان تر شـد و آنگاه زیارت خواندنـد (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص.)44
 .3زيارت امام صادق7

امـام صـادق 7بارهـا به زيـارت اميـر مؤمنـان 7در نجف رفتنـد .از جمله وقتـي امام
در حيـره (شـهري در نزديکـي نجف) مسـتقر شـدند ،به زيارت جدشـان ميرفتنـد .به گفته
عمـر بـن يزيـد ،وقتـى كـه امـام جعفـر صـادق 7در حيـره بودنـد ،مكـرر در خدمـت آن
حضـرت بـراي زيـارت امير مؤمنـان 7بـه غـري آمديـم (ابن طـاووس ،1368 ،ص .)63همچنين
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اسـحاق بـن جریـر بجلـي ،حديثـي را از امـام 7نقـل ميکند کـه فرمود:

ِِ
ِ
اس ُكن ُ ِ
ْـت بِا ْل ِ
ح َير ِة ِعنْدَ َأبِـي ا ْل َع َّب ِ
يـنَ 7ل ْي ًل َو ُه َو
إِنِّـي َل َّمـا ُكن ُ
ْت آتي َق ْب َـر َأم ِير ا ْل ُم ْؤمن َ
ـة النَّج ِ
َاحي ِ
ِ
ي النُّ ْع َم ِ
ب ا ْلغ ِ
ـف إِ َلى َجانِ ِ
ان َف ُأ َص ِّلي ِعنْدَ ُه َص َل َة ال َّل ْي ِ
ف َق ْب َل
ـل َو َأن َْص ِر ُ
َـر ِّ
َ
بِن َ
ا ْل َف ْج ِر (ابن قولویه1356 ،ق ،ص.)37

هنگامـى کـه در حیـره نـزد ابوالعبـاس بـودم ،شـبها بـه زیـارت قبـر

امیرالمؤمنیـن7

ّ
غرىالنعمـان اسـت .نمـاز شـب را
مىرفتـم .قبـر آن حضـرت در ناحیـه نجـف بـه جانـب
نـزد قبـر میخوانـدم و پیـش از طلـوع فجـر از آنجـا بـر مىگشـتم.

امـام صـادق 7در برخـي از زيارتهـاي خويش ،افراد مـورد اعتماد را نيز بـا خود همراه
ميسـاخت .یزيـد بن عمـر بن طلحه ،ابان بـن تغلب ،ابوالفرج السـندي ،مبـارک الخباز ،معلي
بـن خنيـس ،عبـداهلل بـن طلحـة النهدي و صفـوان بن مهـران ،چهرههايي هسـتند کـه هر يک
جداگانـه ،امـام را در اين زيارت همراهي کردهانـد (ابن طـاووس ،1368 ،ص.)69-55

يزيد بن عمر بن طلحه روايت ميکند:
زمانـى کـه امـام صـادق 7در حیـره بودنـد ،تحقـق وعـده زیـارت امیر مؤمنـان 7را
کـه پیشتـر پیشـنهاد فرمـوده بود ،مـژده داد و همراه امـام و فرزندش اسـماعیل حرکت
کردیـم و آنگاه امـام ،بیـن حیـره و نجف ،جنب ریگهاى سـفید و روشـن آنجا پیاده
شـد و اسـماعیل نیـز از مرکـب بـه زیـر آمـد و مـن هـم از مرکـب پایین آمـدم .حضرت
نمـاز گـزارد و اسـماعیل نیـز بـا آن حضـرت نمـاز خوانـد و مـن هـم نمـاز خوانـدم.
(ابن قولویـه1356 ،ق ،ص.)34

ابـان بـن تغلـب ،که نـزد ائمه اطهـار :جايگاه ممتـازي داشـت (نجاشـی ،1407 ،ص ،)10با
حضـرت ابىعبـداهلل 7همراه شـد .امـام در نجف ،که بـدان ظهر کوفه ميگفتنـد ،از مرکب

ِِ
ِ
ـع َق ْب ِر َأ ِم ِ
ين»( .کلینـی ،1365 ،ج،4
يـر ا ْل ُم ْؤمن َ
«ه َذا َم ْوض ُ
پيـاده شـد ،دو ركعت نمـاز خواند و فرمودَ :

ص)572؛ «اينجا قبر اميرالمؤمنين 7اسـت».
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صفـوان بـن مهـران جمال ،کـه از خـواص و مالزمان امـام صادق 7بـود (مفیـد1413 ،ق،

ج ،2ص ،)216مىگويـد:

ّ
غـرى رسـیدیم .امام
بـا امـام از سـرزمین قادسـیه بـه سـمت نجف حرکـت کردیـم تا به

بـاالى قبـرى توقـف فرمـود و سـپس به یک یـک انبیا سلام داد و از حضـرت آدم7

آغـاز کـرد و نـام هـر کـدام را جداگانـه میبـرد و بـه آنهـا سلام مـىداد و مـن نیـز
بـه متابعـت از آن حضـرت ،بـه هـر یـک از انبیـا سلام مـىدادم تـا نوبـت بـه سلام
بـر نبـى اکـرم 9رسـید .ایشـان پـس از سلام بـه پیامبـر اکـرم 9صـورت مبـارک را
بـر قبـر مطهـر نهـاد و بـر صاحـب قبـر سلام کـرد و پـس از آن صـدا بـه گریـه بلنـد
نمـود و بعـد از آن ایسـتاده و چهـار رکعـت نمـاز خوانـد و مـن نیـز با آن حضـرت نماز
گـزاردم و پـس از پایان نماز ،از محضر مبارک امام پرسـیدم« :اى پسـر رسـول خدا9

ایـن قبـر کیسـت؟» حضـرت فرمـود« :ایـن قبر جـدم ،على بـن ابى طالب 7اسـت»
(ابن قولویـه1356 ،ق ،ص.)35

نشاني از مرقد و آگاهي برخي از شيعيان از آن
ائمـه اطهـار :بعضـي از شـيعيان خالـص را بـه محـل قبر حضـرت علي بـن ابيطالب7

آگاه ميکردنـد و گاه ايـن گـروه آشـنا بـه قبـر امام نيز ،بـه صورت مخفـي ،برخي از دوسـتداران
اهـل بيـت :را بـراي زيـارت به نجـف ميبردند .عبـداهلل بن سـنان ميگويد« :عمرو بـن يزيد،
مـن و حفـص کناسـي را به غرى برد و قبر اميرالمؤمنين 7را نشـانمان داد» (همـان1368 ،ق ،ص.)63

گويـا از قبـر اميـر مؤمنان 7نشـاني معين وجود داشـت کـه همـگان از آن آگاه نبودند.
صفـوان ميگويـد« :وقتـي امـام صـادق 7از مركب پياده شـد ،در موضعي مشـخص ،خاک
را کنـار زد و پـارهاى آهـن منقـش از آنجـا بيـرون آورد كـه عالمـت قبـر آن حضـرت بود»
(ابن طـاووس1368 ،ق ،ص.)69
گفتنـي اسـت واقـف کـردن برخي از شـيعيان به محـل قبر اميـر مؤمنان 7بـه اذن ائمه:

بـوده اسـت .صفـوان جمال که در زيارت اميـر مؤمنان 7همراه امام صـادق 7بود از حضرت
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پرسـيد« :آقـاي مـن ،آيا اجـازه ميدهيد که دوسـتان کوفي خودمـان را از اين محـل آگاه کنم؟»
امـام اجـازه فرمـود و مبلغي را نيـز براي اصالح و تعميـر قبر به صفـوان داد (ابن طـاووس1368 ،ق،

ص .)95پـس از ايـن زيـارت ،سـيف بـن عميرة نخعـي و جمعي از دوسـتان ،همـراه صفوان به
غـري رفتند و مرقد اميـر مؤمنان 7را زيـارت کردند (همـان1368 ،ق ،ص.)97
گاه برخـي از يـاران امـام صـادق ،7نـزد امام ميرفتنـد و از مکان مرقد اميـر مؤمنان7

ميپرسـيدند و حضـرت نيـز آنـان را راهنمايـي ميفرمـود .صفـوان بـن مهران دربـاره مكان
قبـر اميرالمؤمنيـن 7از حضـرت صـادق 7پرسـيد و امام وصـف آن مـكان را برايش بيان
کـرد و فرمـود« :موضعى اسـت كه ريگها به روى هم انباشـته شـده و پشـتهاى سـاختهاند».
صفـوان بـه آن مـكان رفـت و زيـارت کـرد و نمـاز خواند و سـپس بـه محضر مبـارك امام
بازگشـت و زيـارت خود را به ايشـان اطلاع داد .امام صادق 7نيز فرمـود« :عمل صحيحى
انجام دادى» (همـان1368 ،ق ،ص.)37
عامـر بـن عبـداهلل بـن جذاعـه ازدی در محضر امـام صـادق 7از مرقد اميـر مؤمنان7

جويـا شـد .امام نيـز در پاسـخ فرمود:

ِ
ِ
ِ
ِ
ي
إِ َّن ُه َل َّما َم َ
ات َح َم َل ُه ا ْل َح َس ُ
ـنَ 7ف َأتَى بِه َظ ْه َر ا ْلكُو َفة َق ِريب ًا م َن الن ََّجف َي ْس َـر ًة َع ِن ا ْلغ َِر ِّ
حير ِة َفدُ فِن بين َذكَو ٍ
ِ
ات بِ ٍ
يض.
َ َْ َ َ
َي ْمنَ ًة َع ِن ا ْل َ

وقتـى امیرالمؤمنیـن 7از دنیا رفت ،امام حسـن 7ایشـان را به پشـت کوفـه در مکانى
کـه نزدیـک نجـف و در چـپ غـرى و راسـت حیـره بـود ،انتقـال داد و سـپس آن

حضـرت را بیـن ریگهـاى سـفید و روشـن دفـن کـرد.

عامر ميگويد:
بـه مکانـى رفتـه و پنداشـتم آن مـکان مدفـن حضـرت امیرالمؤمنین 7اسـت و سـپس
کـه بـه محضـر امـام صـادق 7بـار یافتـم ،از پنـدار خود بـه آن جنـاب خبـر دادم و از
صحـت آن جویـا شـدم .حضرت سـه مرتبـه فرمودنـد« :خداوند تو را رحمـت کند ،به
صـواب رفتـى»( .ابن قولویـه1356 ،ق ،ص.)33
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آشناسازي همجواران امير مؤمنان7

دو نقطـه مهـم و درخـور توجـه در جـوار قبر اميـر مؤمنان 7وجـود دارد که پيشـوايان
معصـوم در مقطـع مخفـي بودن مـزار ،بـه آن راهنمايـي ميکردند:
 .1قبر حضرت آدم 7و نوح7

در کالم امـام باقـر 7بـه همجـواري قبر امير مؤمنان 7با حضرت نوح 7اشـاره شـده
اسـت (ابن طـاووس1368 ،ق ،ص .)50امـام صـادق 7افـزون بـر نوح 7از حضـرت آدم 7نيز
يـاد کـرده و بـه اين نکته اشـاره فرموده اسـت کـه نوح پيامبـر 7پيکـر او را از مکه به غري
آورد و در آنجـا بـه خـاک سـپرد (ابن قولویـه ،1356 ،ص .)38امـام به مفضل بـن عمر فرمود:

َفإِ َذا َأرد َت جانِب النَّج ِ
ف َفز ُْر ِع َظا َم آ َد َم َو َبدَ َن نُوحٍ َو ِج ْس َم َعلِ ِّي ْب ِن َأبِي َطالِ ٍ
بَ 7فإِن َ
َّك
َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َفـإِ َّن زَائِ َر ُه ُت ْفت َُح َل ُه
ين َو َعل ّي ًا َسـ ِّيدَ ا ْل َوص ِّي َ
يـن َو ُم َح َّمد ًاَ 9خات ََم النَّبِ ِّي َ
ـاء ْالَ َّول َ
زَائ ٌـر ْال َب َ
ِِ
ِ ِ
ُن َع ِن ا ْلخَ ْي ِر ن ََّوام ًا (طوسی ،1365 ،ج  ،6ص .)23
الس َماء عنْدَ َد ْع َوته َف َل َتك ْ
َأ ْب َو ُ
اب َّ

هـرگاه راهی نجف شـدی ،پس پیکـر آدم ،نوح و علی بن ابیطالـب :را زیارت کن

کـه همانـا تـو زائر پـدران پیشـینیان ،محمـد ،خاتمالنبییـن 9و علی ،سـیدالوصیین7

هسـتی .هنـگام زیـارت و دعا درهاى آسـمان بـرای زائر امام گشـوده مىشـود .بنابراین
از ایـن خیر عظیم غافـل مباش.

 .2محل استقرار سر امام حسين:7

سـر مبـارک و خونين امام حسـين 7مدتـي در جوار مرقـد امير مؤمنان 7بوده اسـت.
يزيـد بـن عمـر کـه در سـفري همراه امـام صادق ،7توفيـق زيارت قبـر امير مؤمنـان 7را
بـه دسـت آورد ،ميگويـد :پـس از زيـارت ،امـام به فرزنـدش اسـماعيل فرمود« :بايسـت و
بـر جـدت ،حسـين بـن على ،7سلام ده» .مـن عرض كـردم« :فدايت شـوم ،آيـا حضرت
حسـين 7در كربال نيسـتند؟» فرمودند:

ِِ
ْب َأ ِم ِ
الشـا ِم َس َـر َق ُه َم ْو ًلى َلنَـا َفدَ َفنَ ُه بِ َجن ِ
َن َع ْم َو َلكِ ْن َل َّما ُح ِم َل َر ْأ ُسـ ُه إِ َلى َّ
ين
يـر ا ْل ُم ْؤمن َ

(ابن قولویه ،1356 ،ص.)34
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بلـى ،ولـى هنگامـى که سـر مطهر آن حضـرت را به شـام میبردند ،یکى از دوسـتان ما
آن را ربـود و در جنـب امیرالمؤمنین 7دفن کرد.

يونـس بـن ظبيان ،که برخـي او را ثقـه ميداننـد (خوئـی1413 ،ق ،ج ،21ص ،)208همـراه امام
صـادق 7بـه نجـف رفته بـود .او از امـام چنين نقـل ميکند:

َّ
سـر امـام حسـین 7از شـام بـه کوفـه بازگردانـده شـد و عبیداللـه بـن زیـاد ملعـون از

وجود سـر مبارک حضرت در شـهر هراسـان بود و دسـتور داد آن را بیرون برند و بدین
ترتیـب خداونـد متعال سـر مبـارک آن جنـاب را نـزد امیرالمؤمنین 7قرار داد و سـپس
سـر بـه جسـد ملحق شـد و بدن با سـر متصـل گردید ( َفالـر ْأس مع ا ْلجس ِ
ـد َو ا ْل َج َسـدُ
َّ ُ َ َ َ َ
الـر ْأ ِ
س) (ابن قولویـه ،1356 ،ص.)37
َم َع َّ
آشکار شدن مرقد امير مؤمنان7

مخفـي بـودن قبـر اميـر مؤمنـان ،7تا زمـان هارونالرشـيد ادامـه داشـت و در آن زمان،

َّ
عبدالل حازم ،روزى هارونالرشـيد براي شـكار
محـل قبر آن حضرت آشـکار شـد .به گفتـه
از كوفـه خـارج شـد و بـه منطقـه غرييـن رسـيد .در آنجا چنـد آهو ديـد و بازها و سـگها
را بـه طـرف آنهـا فرسـتاد .سـاعتي طـول کشـيد امـا در نهايـت ،آهوها بـه يک بلنـدي پناه
بردنـد و بازهـا و سـگهاى شـكارى بازگشـتند .ايـن ماجرا سـه مرتبه تکرار شـد و تعجب
هـارون را برانگيخـت .ازايـنرو او دسـتور داد يکـي از افـراد محلـي را بيابنـد و دربـاره راز
ايـن مـکان پرسوجـو کننـد .پيرمـردى از قبيلـه بنىاسـد را حاضر كردنـد و هـارون درباره
آن مـکان از او پرسـيد .پيرمـرد نيـز نخسـت امان خواسـت و سـپس چنين گفت« :پـدرم از
پدرانـش نقـل ميكـرده كه در زير اين پشـته ،مرقـد مطهر اميـر المؤمنين 7قـرار دارد و آن
را خـداى متعـال حـرم امـن خـود قرار داده اسـت .ازايـنرو هر كس بـه آنجا پناهنده شـود،
از هـر آسـيب و گزنـدى در امان اسـت» .هارون با شـنيدن اين حقيقت ،از مرکب پياده شـد،
وضويي سـاخت و در كنار مرقد امام نماز گزارد و آنگاه بازگشـت (مفید1413 ،ق ،ج ،1ص.)26

بـا پراکنـده شـدن خوارج و سـقوط بنياميه خطـر اهانت به مـزار امير مؤمنـان 7منتفي
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بـود و هـارون عباسـي خـود را در قامـت دوسـتدار و عالقهمنـد بـه امـام و مرقـد او نشـان
مـيداد .لـذا از آن تاريـخ ،سـاخت بـارگاه بـر مزار اميـر مؤمنان ،7آغاز شـد.
نتيجهگيري
مخفـي بـودن مقطعـي مرقـد امام علـي بن ابيطالـب 7نيز سـندي بـراي مظلوميت آن
حضـرت اسـت .ائمه :بر اهميت و فضيلـت زيارت امير مؤمنان 7اصرار داشـتند و حتي
در دوران مخفـي بـودن مقطعـي مرقـد حضـرت ،با آمد و شـد بـه آن محل نورانـي و همراه
بـردن برخـي از يـاران خاص خود ،و همچنين اجـازه دادن براي آگاه کردن برخي شـيعان از
محـل مـزار امـام ،بر بهرهمندي دوسـتداران اهـل بيت :از بـرکات فراوان زيـارت علي بن
ابيطالـب 7تأکيـد ميکردنـد؛ بهگونـهاي کـه ميتـوان اذعـان داشـت که بيشـترين معارف
مـا در بـاب زيـارت اميـر مؤمنان 7از هميـن دوره و از آن سـه امام به يادگار مانده اسـت.
ابوالغنائـم محمـد بـن علـي (م510.ق) اذعـان دارد کـه سـيصد نفـر از صحابـه در کوفه
فـوت کردهانـد کـه قبـر کسـي از آنـان مشـخص نيسـت ،مگـر مرقـد اميرمؤمنـان7؛ يعني
هميـن قبـري کـه مـردم آن را زيـارت ميکننـد .او همچنيـن به نقـش محمد بن علـي الباقر
و جعفـر بـن محمـد الصـادق 8اشـاره دارد .آنـان در زمانـي بـه زيـارت مرقد شـريف آن
حضـرت ميرفتنـد کـه هنـوز قبـر معروفـي نداشـت (ابن ابیالحدیـد1404 ،ق ،ج ،6ص.)123
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