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یشــۀ میراث دینی و باســتانی  کمربســته و به حکم مفتیاِن وّهابی، تیشــه بر ر کســانی  که  1چندین دهه اســت 

حجاز می زنند. آنها نه تنها بقای آثاِر پیش از اسالم را روانمی دارند، بلکه حیاِت بسیاری از آثار اسالمی را نیز 
برنمی تابند. بســیاری از خانه ها، مســاجد، مزارها و یادگارهایی که قرن ها از تاراج و آتش و طوفان جاِن ســالم 
ید همۀ بیســت  بــه در برده انــد، در قرن گذشــته از دینامیــت و بولدوزرهای فتوا در امــان نمانده اند، اما نپندار
میلیون شــهرونِد ســعودی، یک صدا حامی این گونه طرح های »توســعه« و »شهرســازی«  اند. در این نوشــتار به 
گذاشــته تا میراِث در حال نابودِی نخســتین  که نویســندۀ عربســتانی اش عمری را  یم  کتابی می پرداز معرفِی 

کم نظیر ثبت نماید. گسترش یافته، با دقتی  که در شصت سال اخیر بیش از 25 برابر  شهر اسالمی را 

مدینۀ پیامبر
کوه و سنگزار آتشفشانی، یثرب آبادی ای بود با چندین نخلستان  مدینه با پیامبر »مدینه« شد. در میان چند 
کنانی یهودی و عرب یمنی تبــار. دو قبیلۀ عرِب یثرب صدوهفتاد ســال بود که  و قلعــۀ کوچــک و بــزرگ و ســا
کیلومتری مدینه( مردم را به یکتاپرســتی  در جنگ و ســتیز بودند. وقتی شــنیدند جوانمردی در مّکه )در 400 
کار میان  کردنــد و »انصــار«ش شــدند. پیامبر پــس از مهاجرت پیش از هــر  و نیکویــی می خواَنــد او را دعــوت 
کنان آن -از هــر دیــن و نــژادی- چند پیمان صلح و اّتحاد بســت. این بود که یثرب »مدینۀ پیامبر« شــد.  ســا
پیــش از آن در »بــالِد« عــرب، »مدینــه« ای نبود. بعدها بود که این واژه معادل »شــهر« ترجمه شــد. البته امروزه 
 

ُ
کار مــی رود. نــام ادارِی این شــهر »المدیَنۀ« یــا »المدیَنۀ عبــارت »مدینــۀ النبــی« در متــون رســمی به ندرت بــه 
الُمنــّورة« )شــهر نورانی( شــده، همان طــور ترتیب که »َحَرُم الّنبی« و »مســجُد الّنبی« جای خود را به »مســجُد 

الَنَبوی« داده است.

مدینه شــهر کهنســال زنده ای بود، نه مانند شــهرهای باســتانِی متروکه )چون بعلبک( و نه مانند شــهرهایی که 
ک خفته و در زیر تمدِن پســین مدفون شــده )چون تّپه ِســَیلک(، بلکــه در زمرۀ  هــر تمّدنــش در بســتِر الیــه ای خا
شهرهایی بود که هر بخش جدید آن در آغوش تمدِن پیشین رشد کرده؛ مانند مّکه و دمشق و قدس )اورشلیم(، 
اما قلِب تپندۀ مدینه نه کعبه و مسجد که حرِم مصطفای حبیب بود. قدم به قدمش قدمگاه او و هر گوشه اش 

کجا رود؟/ نام حبیب هست و نشان حبیب نیست گم گشتۀ دیار محبت   1. این شعر از هوشنگ ابتهاج )سایه( است: 

 چکیده: 
کتاب معالم المدینه المنوره بین 

العماره و التاریخ اثر عبدالعزیز 
الکعکی کتابی حجیم در 30 جلد 

)9 جزء( است که در تغییر بعضی از 
سیاست های شهرسازی در مدینه 

تأثیرگذار بود. نویسنده در این کتاب 
تالش کرده میراث در حال نابودی 

نخستین شهر اسالمی را که در 
شصت سال اخیر بیش از 25 برابر 

گسترش یافته، ثبت نماید. نخستین 
بخش کتاب در 1998 منتشر شد و 
تألیف و چاپ آن در 2015 به پایان 
رسید. نگارنده در نوشتار حاضر، به 

معرفی این اثر اقدام کرده است. وی 
در راستای این هدف، نخست به 

اختصار به معرفی نویسنده پرداخته 
و سپس، نگاهی به عنوان هر جلد از 
این کتاب دارد. در ادامه، سازماندهی 

مطالب و محتوای کتاب را واکاوی 
و به ارائه اطالعاتی پیرامون مراحل 
و روش کار کعکی در تدوین کتاب 
و نیز طرز فکر مذهبی وی پرداخته 

است.

 کلیدواژه ها:
کتاب معالم المدینه المنوره 

بین العماره و التاریخ، عبدالعزیز 
الکعکی، مدینه شناسی، معرفی 
کتاب، شهرسازی، مدینه، اماکن 

تاریخ. 

تازه های نشر عریب

 بستـــــان )2(
 نام حبیب هست
و نشان حبیب نیست1 

گزاریش از کتاب معالم المدینه
مریم حقی )کورانی(
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کمان بود،  یادگاِر نسل ها دوستداران او.2 حرمین -حرم خدا و حرم پیامبر- همواره مقصِد محّبان و محّل نزاِع حا
اما همیشه حرمت آثار حفظ می شد تا آنکه وّهابیان قدرت یافتند و از هم زیستی با آثار سر باز زدند.

ماء« 
َ
ده ســال پیــش، در 1427 هـ ق، از میــاِن اعضای بلندپایه ترین انجمن دینِی عربســتان، »ِهیئُة الِکباِر الُعل

فریادی برخاســت. مفتی ای عربســتانی به نام عبدالوهاب ابوسلیمان به سیاســت های نابودی آثار اعتراض 
کــه برخــالف بیشــتر هیئــت مالکی مذهب بــود، نه در تریبــوِن نماز جمعــه و جماعت، بلکــه در یک  کــرد. او 
روزنامــه مقالــه ای دربــارهٔ مشــروعیت و لزوم حفظ و احیای این میــراث و تأثیر مثبت آن در روحیۀ مســلمانان 
کید کردند این کارها  نوشت،3 اما با خیِل انتقادها و اّتهام های سلفیان مواجه شد. او را بدعتگزار نامیدند و تأ
جانبدارانــه، مشــرکانه، غیرشــرعی، خرافاتی، موهوم، بازگشــت به جاهلیت، روشــن فکر مآبانــه، غیرعقالنی، 
ی )؟( و تبلیغ  مدرن زده، حمایت از غرب، تشّبه به یهودیان و مسیحیان، تحت تأثیر تباِر عجمی و هندی و

فساد و شرک صریح است.4

که می کوشــند میراث عظیم در حال نابودی  با وجود فشــار چنین تندروانی، همچنان نویســندگانی هســتند 
حرمین را ثبت کنند.5 یکی از مؤثرترین تألیفات که سرانجام در سیاست های توسعۀ مدینه هم اثر گذاشت، 

کتاب »َمعاِلُم الَمدینه« بود.

نویسندۀ »معالم المدینه«
کتــاب، عبدالعزیــز الکعکــی متولــد 1956م در مدینــه و در خانــواده ای عالقمنــد بــه علــوم  نویســندۀ ایــن 
دینــی اســت. او خــود را فــردی معرفی می کند که از ســویی عاشــق مهندســی و از ســوی دیگر عاشــق مدینه و 

کنــون تنهــا در ایاالت متحدۀ امریکا ده ها شــهر و شــهرک و روســتا )شــاید مهاجرنشــین( به یــاد مدینة النبــی، ِمدیَنه نامیده شــده اند. این مطلب در   2. ا
یکــی پدیــای انگلیســی )مدخــل Medina( آمده اســت و وبســایت دولتی USA.gov هم وجود شــهرهایی با نــام مدینه را در اوهایو، واشــنگتن و ...   و

تأیید می کند.
یخیة  کن التار بیع االول 1427 با عنوان »عنایة الملک عبدالعزیز رحمه اهلل بااالما زنامۀ ُعکاظ، در موّرخۀ 4،3، 10 و 11 ر  3. مقاله ای چهار قسمتی در رو

فی مکة المکرمة«.
یاض:  4.  سه نمونه از نقدهای علمای ر

- http://www.alabdulltif.net/index.php?option=content&task=view&id=2580&Itemid=5

- http://www.saaid.net/Doat/fahd/1.htm

-http://www.saadalhusayen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167:2013-09-11-15-02-25&catid=11:exem-

plecategorie&Itemid=2

گانه می طلبد. در اینجا  یخ نابودی آثار و واکنش های احتمالی به برخی نابودسازی ها، هر یک پژوهشی جدا  5. کتاب شناسی آثار موجود و معدوم، تار
تنها به یک مورد ایرانی که هم موضوِع معالم است اشاره می کنیم: کتابی ایرانی و هنرمندانه به نام مدینه شناسی از مرحوم محمدباقر نجفی که پیش 
یســی و تذهیب  گــروه عکس برداری خود، عکس هایی دیدنی از مدینه و اطرافش گرفت و ُجنگی چشــم نواز از عکس و نقشــه تا خوشنو از انقــاب بــا 
یبایی های آن حذف شــده اســت. چاپ قدیم که در قطع  یراســتۀ« این کتاب بخش عظیمی از ز رد. متأســفانه در چاپ جدید و »و و ســیره فراهم آو

سلطانی است حال و هوایی دیگر دارد. )چاپ قدیم: بی جا، بی تا؛ چاپ جدید: تهران، مشعر، 1386(

کتاب سی جلدی معالم المدینه در 
کتابخانۀ تخصصی تاریخ اسالم و 
ایران در قم. هر چند جلد، در یک 
قاب منتشر شده است.

با وجود فشار چنین 
تندروانی، همچنان 
نویسندگانی هستند که 
می کوشند میراث عظیم 
در حال نابودی حرمین را 
ثبت کنند. یکی از مؤثرترین 
تألیفات که سرانجام در 
سیاست های توسعۀ مدینه 
هم اثر گذاشت، کتاب 
»َمعالُِم الَمدینه« بود.

بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینهتازه های نشر عریب
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تش را در رشتۀ »مهندسی نقشه کشی و معماری« گذراند. او کارشناسی  پیامبر)ص( است.6 کعکی تحصیال
را در دانشــگاه ملک ســعود، ارشــد را در دانشــگاِه َااَلزهِر مصر و دکتری را در دانشــگاه هریوت واِت امریکا پی 

کتاب معالم المدینه را نوشت. گرفت و سپس به زادگاهش برگشت و 

تألیــف ایــن اثــر توجه فراوانــی جلب کرد و در تغییر بعضی از سیاســت های شهرســازی تأثیرگــذار بود. کعکی 
در آغــاز تألیــف کتاب، اســتادی در دانشــگاه طیبه )Tiba( بــود، اما تالش های او منجر بــه تعیین جایزه ای در 
حمایت از میراث فرهنگی و باســتانی شــد.7 کتاب او باعث شــد پایان نامه های زیادی در رشــتۀ معماری به 
گرفته از قدیم رو آوردند  بررسی آثار گذشته بپردازد، برخی هتل های ثروتمند شهر به حمایت از طرح های الهام 
کنون  و خود او به هیئت توسعۀ شهر مدینه راه یافت تا بیش از پیش در حمایت از آثار نقش آفرینی کند.8 او که ا

پیری باتجربه است، افزون بر مشاورۀ طرح های عمرانی، موزۀ شخصی خود را در مدینه مدیریت می کند.9

برخورد اّول
مهم تریــن کتــاب کعکی، »َمعاِلــُم الَمدینِة الَمَنّورة َبیَن الِعماَرِة َو الّتاریخ« کتابی اســت حجیــم در 30 جلد )9 
گالسه. نخستین بخش آن در 1998م منتشر شد و تألیف و چاپ آن پس از هفده  کاغِذ  جزء( با قطِع رحلی و 
سال به تازگی در 2015م به پایان رسید. این اثر به هزینۀ خود نویسنده در بیروت صفحه آرایی و چاپ شده است 

و به نظر می رسد که نویسنده تمام کتاب راـ  جدا از جزء آخر که از فرزندش نام بردهـ  به تنهایی نوشته است.

کتاب را پیِش  عالِم جغرافیایِی مدینه، از نظِر معماری و تاریخی. وقتی 
َ
کتاب به دقت انتخاب شــده: ا عنوان 

ید و ورق می زنید )سنگین تر از آن است که در دست بگیرید(، ابتدا مانند یک آلبوم عکس به نظر  رو می گذار
یم: کنید؛ اطالعات نایابی خواهید یافت. ابتدا نگاهی به عنوان هر جلد می انداز گر حوصله  می رسد، اما ا

 6. ایــن مطلــب در مقدمــه ی کتــاب دیگر عبدالعزیز کعکــی به نام »الدر المنثور فی بیان معالم المدینة الرســول )ص( فی العهد النبوی« آمده که تنها 
کرده است. آثار زمان نبوت را معرفی 

کرد. ژه های »میراث عمرانی« تعیین  که مسئول میراث فرهنگی است، جایزۀ ساالنه ای را به نام خود برای پرو  7. شاهزاده ای به نام سلطان بن سلمان 
 8. جزء 8، جلد 2، فصل 6، ص 436-434.

یدادهایش ســاخته و به همراه  یخی از مدینــه و رو کــت تار یادی ما  9. متحــف دارالمدینــه: www.dar-almadinah.com  در ایــن مــوزۀ دیدنــی شــمار ز
نمونه هایی از ابزار زندگی قدیم به نمایش درآمده است.

کعکی در موزه اش ده ها ماکت از 
مدینۀ قدیم ساخته و در کتاب 

معالم تفاوت بافت قدیم و جدید را 
روی عکس های ماهواره ای نشان 

داده است.

تازه های نشر عریب بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینه
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توضیحجلد. عنوان جزء 

1. الجبال1
گیاهــی و جانــوری و  کوچــک و بــزرگ مدینــه، پوشــش  کــوه  یــازده 

یخی وابسته به هریک یدادهای تار رو

2. االودیة و الحّرات1
رودخانه های پرشــمار  مدینه و سه سنگالخ آتشفشانی )حّره یا البه( 

در بیرون شهر

کنونمعالم التطور العمرانی و التقدم الحضری2 روند توسعه تمدن و پیشرفت شهرسازی از پیش از اسالم تا 

یخ و عمارة الحصون و اآلطام3 تاریخ و ساخت قلعه های کوچک و بزرگ مسکونِی ویژۀ مدینه )اطم(1. تار

کز نظامی و برج های دیده بانی مدینه2. األسوار و األبواب و القالع و األبراج3 سور )بارو(، دروازه ها، مرا

یخ و عمارة المساجد األثریة4 یخ و ساخت مساجد باستانی مدینه1-4. تار تار

یخ و عمارة الُدور5 یخ و ساخت عمارت ها و خانه ها1. تار تار

یخ و عمارة الُقصور5 کاخ های مدینه2. تار یخ و ساخت  تار

یخ و عمارة اآلبار و العیون5 3. تار
یــخ و ســاخت چاه هــا و چشــمه ها و از بیــن رفتــن برخــی آنــان در  تار

طرح های توسعه

یم و جدید1. المکتبات و المدارس6 مکتب خانه ها و مدرسه های قدر

6
2. األربطة و الســّکة الحدید و الحمامات 

العامة و األسبلة

کنون موزه شــده، حمام هــای عمومی و  که ا رباط هــا، راه آهــن حجاز 
انواع ســبیل )چشــمه، ســقاخانه، آبخوری  وقفی و محل اســتراحت 

ساقیان(

7
1-4. النســیج العمرانــی القدیــم للمدینة 
و  الخصائــص  و  التشــیید  المنــّورة، 

المقّومات

ســاخت، ویژگی هــا و عناصر ســازندۀ بافت قدیم شــهر )بخش های 
تخریب شده(

8
یخ و عمارة البیوت التقلیدیة بالمدینة  تار

المنّورة و تقنیات البناء
خانه هــای ســنتی و فن آوری هــای ســاختمانی آن )نقشــه، مصالح، 

ابزار ساخت، وسایل زندگی و...(

9
1.غــزوة احــد و خــروج النبــی الــی حمــراء 

االسد
کلــی این جــزء »المواضع و البقاع« اســت. این جلد مســیر و  عنــوان 

آثار جنگ احد را شرح می دهد

9
خــروج  و  )االحــزاب(  الخنــدق  غــزوة   .2

النبی الی بنی قینقاع
کت هایــی از خنــدق، پادگان و مســیر لشــکر دو  نقشــه و عکــس و ما

طرف

9
خــروج  و  ســافلتها  و  المدینــة  عالیــة   .3

النبی الی بنی قینقاع والنضیر
مســیر حرکــت پیامبــر به ســمت قلعه هــای یهودیــان در بیرون شــهر 

مدینه پس از پیمان شکنی

9
4. بقیــع الغرقــد )مقبــرة اهــل المدینــه(، 

یخه و فضائله تار
یارت، مراحل  یخ توســعه و مهم ترین مدفونان بقیع، مشــروعیت ز تار

کفن و دفن در بقیع

9
المنــورة  المدینــة  بــرکان حــرة  انفجــار   .5

)حرة المدینۀ الکبری(
آثار به جا مانده از روشن شدن آتشفشان مدینه در سال 654 ق

9
6. انفجار القلعة الســلطانیة )قلعة قیادة( 

و حریق زقاق القّماشة )سویقة(
یخی )1920( و آتش ســوزی بازار  آثــار به جامانــده از انفجار پادگان تار

پارچه فروش ها )1977(

9
ســوق  )المناخــة(،  رســول اهلل  ســوق   .7

المدینة المنورة
که در قرن اخیر از بین رفت آثار به جامانده از بازار بزرگ مدینه 

9
8. مســار الطریق الهجــرة النبویة المبارکة 

من قباء الی المدینة
خانه هــا و قلعه های تیره های اوس وخزرج و قبایل یهودی در راه قبا 

تا مدینه

9
9. ُسَقیفة بنی ســاعدۀ او ماتعرف بسقیفة 

البیعة
کنون بستان شده است که ا سقیفۀ بنی ساعده 

9
المبارکــة  صدقاتــه  و  النبــی  امــوال   .10

بالمدینة
که به فقرا بخشــید و برخی تا  اموال پیامبر و مزارع و نخلســتان هایی 

این اواخر وجود داشت

مهم ترین کتاب کعکی، 
»َمعالُِم الَمدینِة الَمَنّورة َبیَن 
الِعماَرِة َو الّتاریخ« کتابی 
است حجیم در 30 جلد )9 
جزء( با قطِع رحلی و کاغِذ 
گالسه. نخستین بخش آن در 
1998م منتشر شد و تألیف 
و چاپ آن پس از هفده 
سال به تازگی در 2015م به 
پایان رسید. این اثر به هزینۀ 
خود نویسنده در بیروت 
صفحه آرایی و چاپ شده است 
و به نظر می رسد که نویسنده 
تمام کتاب را ـ جدا از جزء 
آخر که از فرزندش نام برده ـ 
به تنهایی نوشته است.

بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینهتازه های نشر عریب
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کتاب آســان نیســت.  متأســفانه ســردرآوردن از نظــم ایــن 
تفــاوت جزء با جلــد، عنوان های طوالنی و طرح جلدهای 
شلوغ خواننده را سردرگم  می کند. در صفحات آغازیِن هر 
جلــد، آیاتی از قــرآن، عکس هایی از حرم، چندین عکس 
از شــاه و شــاهزادگان ســابق و حاضر ســعودی، شعرهایی 
در وصــف پیامبــر و مدینــه، یادداشــت های متعــددی از 
مســئوالنی چــون اســتاندار و شــهردار و امیــران، تشــکرها 
و قدردانی هــای پی در پــی و صفحــۀ تقدیــم و اهــدا آمــده 
که فهرســت مطالب  اســت.10 تــازه پس از تمام اینهاســت 
می آیــد و مقدمــه و فصل هــای اصلــی شــروع می شــود. بــا 
گر شــکیبا باشــید، سرراســت نبودِن برخــورد اول  این همه ا
گر  را بــه ارزشــمندِی ُانــس بــا معالــم می بخشــید، به ویــژه ا
کتابــی در چنــان محیطــی را در همیــن  راز بقــای چنیــن 

صفحات آغازین بجویید.

به تماشای معالم
یخی مدینه را به چند دســته تقســیم  کن تار کرده اســت؟ او ابتدا اما کتاب را چگونه ســازماندهی  کعکی این 
کن  کتابخانه ای و میدانی دربارۀ آن ها پرداخته اســت. او از اما گردآوری و تحلیل اطالعات  کرده و ســپس به 
پانصد سال اخیر  طبیعی مانند کوه و رود و گیاهان شروع می کند )جزء 1(، سپس مراحل توسعۀ شهر را در هزارو
کن  بازســازی می نماید )جزء 2(، آن گاه به ســراغ انواع بناهای شــهر می رود )جزء 3 تا 6( و ســپس به معرفی اما
تخریب شــده می پردازد )جزء 7(. پس از آن مراحل و اجزای ساختمان ســازی ســنتی را توضیح می دهد )جزء 
کتــاب را بــا ده جلــد )جــزء 9( به پایــان می برد که در هر جلد، مســیر و آثار یکــی از رویدادهای  8( و ســرانجام 

کرده است. تاریخی مدینه را بررسی 

کنده اســت. به نظر می رســد کامل ترین  متأســفانه توضیحــات کعکــی دربارۀ مراحل و روش کارش بســیار پرا
توضیح را دربارۀ مســاجِد کهِن مدینه آورده اســت.11 او شــرح می دهد که یافتن اطالعات با چه دشواری هایی 
یخ تغییر کرده اســت.12 گاهی نیز مســجد  یافته که گاه نام یک مســجد در طول تار همــراه بــوده؛ بــرای مثال در
یخی نیز ســاده  عالوه بر نام رســمی، چندین نام در میان مردم دارد.13 گذشــته از نام، بازســازِی نقشــه های تار
گرفته شده یا از بیرون. همچنین  که اندازه ها از داخل بنا  گزارش های قدیم مشّخص نیست  نبوده. در برخی 
کهن  کهن انگاشــته اند و همین باعث شــده مکان اصلی مســجدی  برخی موّرخان چند مســجد جدیدتر را 
کــرده و برخی مســاجد هم  گــم شــود.14 در مــواردی هــم جــای برخی مســاجد در هنــگام بازســازی کمی تغییر 
بــه کل تخریــب شــده اند و مــکان سابق شــان نامعلوم اســت؛ چــون در میانۀ میدان یا وســط خیابانــی افتاده و 
نشانی هایی که او از کتاب ها درآورده یا از سالمندان محل سراغ گرفته، بر پایۀ پدیده های طبیعی و کوچه های 

که بعضی از آنها هم از بین رفته است. اطراف بوده 

یســنده کتاب معالم را به پدر، مادر، »طیبه«، برادران و فرزندان، همســر و مادر فرزندانش، مردم و دوســتداران طیبه اهدا کرده اســت. طیبه لقب   10.  نو
کار او نیز هست. یسنده و دانشگاه محل  که در ضمن نام دبیرستان نو شهر مدینه است 

 11. الجزء الرابع، المجلد االول.
یخ، ر.ک به:  یخیـ  نشانه شــناختی دربارۀ تغییر اســم یک مکان در طــول تار  12. چرایــی ایــن تغییــرات جــای بررســی دارد: نمونــۀ یک پژوهش علمــی تار

کتچی محلۀ شیخ ابومسعود اصفهان. پا
 13.  الجزء الرابع، المجلد االول، ص 29 به بعد.

یران شــده و ســپس شــهر استرآباد که در نزدیکی   14. چنان که می دانیم مشــابه چنین اتفاقی برای شــهر گرگان یا جرجان قدیم افتاده اســت. شــهر کهن و
آن بــوده بــه نام گرگان شــهرت یافته اســت؛ بنابراین گرگان جدید، اســترآباد قدیم اســت که در چنــد ده کیلومتری آن آثاری به جامانــده از گرگان قدیم 

وجود دارد.

کتابخانۀ رباط فاروقی که نویسنده 
می نویسد نیازمند فهرست شدن 
نسخه های خطی است.

تازه های نشر عریب بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینه
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بــا ایــن همــه کعکی ناامید نشــده و بــا صبوری و دقــت و از 
همان داده های موجود به یافته هایی ارزشمند و تازه رسیده 
است. او ابتدا همۀ اطالعاِت به جاماندهـ  از کتاب و نقاشی 
و خاطــره تــا عکس های هوایی و آمــار اداریـ  را ثبت کرده و 
ســپس با تصاویــِر ماهــواره ای و عکس های جدید مقایســه 
کرده و »با محاسبات دشوار« توانسته جای آنها را بر زمین به 
طور دقیق یا حدودی بیابد. ســپس به بازدید میدانی رفته و 
توانسته به شواهدی جدید در اثبات برخی گمانه ها دست 
یابد و مثاًل حّتی سنگ هایی از ویرانۀ مسجدی را در وسِط 
زمینــی کشــاورزی بیابد یا بــا کاوش، بازمانده هایی از پی و 
محراب مســجدی را پیدا کرده و نقشۀ آن را ترسیم کند. در 
کنار اینها مترّصد اخبار جدید نیز بوده و اگر شنیده که اثری 
در آســتانۀ تخریب اســت، خود را به محل رســانده و پیش 
از عملیــات تخریــب و گاه در حیــِن آن بــه اندازه گیری و ثبت نقشــۀ بنا پرداخته و کالبدشــکافانه فناوری های 

ساخت آن را بررسی کرده است.

دقت و ذوق نویســنده منحصر به محاســبات مهندسی نیســت، بلکه اطالعات اجتماعی و مردم شناسی را 
یم. گرفته است. اینک به ذکر چند نمونه از آن می پرداز نیز در بر 

کــه دربــارۀ مکتب خانه هــای قدیم مدینه اســت، عــالوه بر چندیــن عکس و نقشــه، توصیفی  ـ در جــزء ششــم 
ُکّتــاب یا اتاِق  زنــده از درس خوانــدن قدمــا به دســت می دهد. نویســنده شــرح داده که چگونه هر اســتاد یک 
ک 

َ
کــودکان و نوجوانان کتاب های درســی را از بر می کــرده و گاه فل درس مخصــوص بــه خــود داشــته، چگونه 

َکتاتیب ویژۀ بانوان درس می خوانده اند.15 می شده اند و دختران و زنان جوان در 

کــرد. »ِرباط«  هــا اقامتگاه هایــی با  یتــی مدینــه را بهتــر تصــور 
ّ
کتــاب می تــوان فضــای چندمل ـ بــا توضیحــات 

کاربری مســکونی و فرهنگی بوده اند که برخــی کوچک بوده  حیاطــی در مرکــز و مجموعــه اتاقــی دور تا دور بــا 
و برخــی تــا هفتــاد اتــاق داشــته اند. اموالی بــرای تأمین هزینه هــای رباط وقف آن می شــده؛ زیرا ربــاط را برای 
گروه هایی مانند مردان، زنان،  گروهی خاصی ـ به ویژه تنگدستان و مسافران ـ می ساخته اند ؛  استفادۀ رایگاِن 
متأهالن، ســادات، دانشــجویان یک مرکز، اهل یک مذهب یا طریقۀ صوفیه، مردم کشــور یا شــهر و...؛ مانند 
کشی ها، حبشی ها، آلبانیایی ها، ِسندی ها، ُخَتنی های غرب چین، رباط یا تکیۀ مصری ها و رباط  رباط مرا
مراغه. در قرن نهم هجری فقط پیرامون مسجدالنبی 39 رباط، در قرن چهاردهم هجری در کل مدینه حدود 
100 رباط و در سال 2005م همچنان 82 رباط در مدینه بوده است؛ از جمله رباط عجم، رباط فاضلة عجمیۀ 
و ربــاط عبدالکریــم العجمی.16 رباط عجم یا اصفهانیـ  که ســپس به ربــاط عثمان بن َعّفان تغییر نام دادـ  رو 

ی حرم بوده است. به رو

ـ نویســنده در جــزء دوم رونــد شهرســازی مدینــه را از پیــش از عصــر نبوی تا کنون شــرح می دهــد. می گوید که 
یایی گسترش یافت، اما برنامۀ خاصی  چگونه پس از جنگ جهانی دوم شبکۀ راه های خشکی و هوایی و در
گاه زیر نظر مســتقیم َمِلک، طرح های  برای گســترش منظم شــهر نبود تا آنکه زیر نظر وزارت داخلۀ ســعودی و 
کستانی( و سپس توسط چند  توســعه ابتدا زیر نظر 10 مهندس مســلمان )هشــت مصری، یک سوری و یک پا
شرکت غربی )به ویژه در دهۀ هفتاد میالدی( انجام شد و خیابان کشی های جدید، سیستم جدید آب و برق 

 15. جزء 6، جلد 1، ص 466 به بعد.
 16. ص 808 تا 823.

کتابخانۀ رفعت پاشا، نویسندۀ مرآة 
الحرمین؟؟ اکنون تخریب شده. به 
نحوۀ چیدن کتاب در قفسه ها دقت 
کنید.

متأسفانه توضیحات کعکی 
دربارۀ مراحل و روش کارش 
بسیار پراکنده است. به نظر 
می رسد کامل ترین توضیح 
را دربارۀ مساجِد کهِن مدینه 
آورده است. او شرح می دهد 
که یافتن اطالعات با چه 
دشواری هایی همراه بوده؛ 
برای مثال دریافته که گاه نام 
یک مسجد در طول تاریخ 
تغییر کرده است.

بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینهتازه های نشر عریب
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شــهر، سیســتم تهویۀ حــرم و پروژۀ بازســازی چند مســجد 
باستانی و چاپخانۀ قرآن طراحی و اجرا شد.

کاربری هــا را تغییر  ـ  کعکــی می گوید در توســعۀ شــهر نباید 
کاربری خدماتی  داد؛ بــرای مثال نمی توان ســاختمانی بــا 
کــرد، بلکه بایــد هر ســاختمان را یا  را بــه مســکونی تبدیــل 
کــرد یا همان را گســترش داد.17 او شــرح می دهد  بازســانی 
کــه بافت قدیم شــهر به همین ترتیب بر اســاس ارزش های 
دینــی، قوانیــن فقهی و حقوقی، اخــالق و آداب اجتماعی 
و هماهنگــی با طبیعت شــکل یافته بــود و نیازهای فردی 
و اجتماعــی )از حریــم خصوصــی تــا نور و تهویــه( را تأمین 
ی جــزِء هفتــم را بــا چهــار جلــد و یک هــزار و  می کــرد.18 و
چندصد عکس و نقشه به معرفی آثار تخریب شدۀ مدینه 

و تعیین جای دقیق آنان اختصاص داده است.

که صریحًا منفی یا  گفتنی است نویسنده نه تنها در عنوان این جزء، بلکه در هیچ جای دیگر معالم با لحنی 
سرزنشگر باشد دربارۀ تخریب ها حرف نزده است. وقتی می خواهد بگوید فالن بنا دیگر وجود ندارد، می گوید 
ُة فالن فی َمشــروِع فالن ِبَزَمن خادُم الَحَرمین، َمِلک فالن َرِحَمُه اهلل«؛ یعنی فالن چیز در فالن طرح در 

َ
»َتّمَ ِازال

زمان فالن پادشاه یا امیر که خدایش بیامرزد از میان برداشته شد. گاهی هم از واژۀ »ُهِدَم« استفاده می کند که 
یعنی تخریب شــد. او هر جا از یکی از مســئوالن پیشین یا 

گذاشته است. کنونِی سعودی نام برده، نهایت احترام را 

ـ او می نویســد عــالوه بــر بقیــِع َغرَقد یــا بقیِع اهــل مدینه که 
بزرگ تریــن قبرســتان شــهر اســت، چنــد مرقــد و قبرســتان 
کــه بــا بقیــع ادغام شــده یا  کوچک تــر هــم در اطــراف بــوده 
کامــاًل از بین رفته اند. برای مثال بقیِع زبیر و قبر اســماعیل 
فرزنــد امــام صــادق)ع( تخریــب شــده و بقایــای قبرهــا بــه 
کعکی در اینجا اظهارنظر  کنونی منتقل شده است.  بقیع 
شگفت انگیزی کرده و می نویسد مقبرۀ امام صادق)ع( در 
خیاباِن حاشــیۀ بقیع بوده و با افزودِن خیابان به قبرســتان 
 او خانۀ امام صادق)ع( 

ً
داخل آن افتاده اســت.19 احتماال

را با بارگاه ایشــان اشــتباه گرفته، به ویژه که در جلد چهارم 
از جزء نهم، آرامگاه امام صادق را در کنار آرامگاه امام باقر 

و امام سجاد)ع( معرفی می کند.

شاید برای شما هم این سؤال پیش بیاید که نویسندۀ معالم چه طرز فکر مذهبی ای دارد؟ باید گفت که او فردی 
کنون نیز در موزه اش به گرمی پذیرای بازدیدکنندگان همۀ  مذهبی و سّنی است، اما شیعه ستیز نیست. او که ا
کرده و عکس هایی  مذاهب است،20 در جزء نهم منبری طوالنی در باب مشروعیت و استحباب زیارت ایراد 

 17. جزء هفتم، مقدمه و نیز ص 149. چنان که می دانید در مورد شهرهای باستانی یونان، آلمان، انگلستان و مانند آن همچنان این روند رخ می دهد.
 18. ص 149 تا 159.

 19. جزء هفتم، جلد 4، ص 200 تا 206.
گروهی از نخبگان ایرانی از موزۀ دارالمدینه آمده است، رسول جعفریان )روحانی و  که در سایت های خبری فارسی دربارۀ بازدید   20. عاوه بر اخباری 

کرده است. کعکی به خوبی یاد  پژوهشگر ایرانی( در سفرنامه اش، یاد یار و دیار، از دیدار با 

کتابخانۀ تخریب شدۀ یکی از 
علمای مدینه. به نصب تابلو بر 

روی قفسه ها توجه کنید. ظاهرًا بر 
خالف علمای کنونی ریاض و نجد، 

عکس گرفتن از چهرۀ انسان را حرام 
نمی دانسته و گنبد پیامبر را هم 

محترم و مقدس می شمرده است.

به کامپیوتر و نوارکاست ها در سمت 
چپ و پایین عکس توجه کنید 

تازه های نشر عریب بستان )2(: گزارشی از کتاب معالم المدینه
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نــادر از بــارگاه اهل بیــت در بقیــع آورده اســت. او بقیــع را 
و  می شــمارد  مدینــه  در  حاجیــان  مهــم  یارتــگاه  ز دومیــن 
قصیدۀ َغّرایی در وصف بقیع نقل می کند که شــاعر در آن 

شفاعِت پیامبر را طلبیده است.21

بــا ایــن حــال نباید به اشــتباه افتاد و او را شــیعه دانســت. 
این گونــه  را  البیــت«  »اهــل  بقیــع،  مدفونــان  بیــان  در  او 
عنهــا،  اهلل  رضــی  الزهــراء  فاطمــة  الســیدة  برمی شــمارد: 
ب، الحسن بن علی، زین العابدین 

ّ
العباس بن عبدالمطل

بــن الحســین بــن علــی، محمدالباقــر بــن زین العابدیــن، 
جعفر الصادق بن محمدالباقر« و پس از نام هریک »رضی 
اهلل عنه« می آورد. همچنین در شرح حال حضرت فاطمه 
)س( روایتی ســّنی از پایان عمر ایشــان ارائه نموده و مدفن 
کم می آید. پس  ی را در یکی از چهار قبِر جلوی قبر عباس، عموی پیامبر می داند )با این احتساب یک قبر  و
ــی« آن پنج نفر می دانــد(. او در این جلد »قبــور اهل البیت« را جــدا و »قبور 

ّ
کل آن چهــار قبــر هم ردیــف را »قبــر 

کنیز پیامبر و مــادر ابراهیم  گانه به عنــوان  یــه را هم جدا ُاّمهــات المؤمنیــن« را جدا نشــان داده اســت و قبر مار
کــه از خانه های مدینه ســخن گفته و بــه خانه های اهل بیت  معرفــی می کنــد. بــا این حــال در جلدی دیگر22 
کید می کند که مصداق اهل بیت تنها همســران پیامبر نیســتند، بلکه  در جوار آرامگاه پیامبر اشــاره کرده، تأ

کند پنج تن »اهل عبا« هم در شمار اهل بیت اند. کسا نازل شده تا ثابت  حدیث 

کعکی ادعایی در شــناخت و معّرفی مذاهب ندارد. او حتی هنگام ســخن از مســاجد و مدارس  ی هم  بر رو
و رباط هــا، دربــارۀ مذهــب صاحبــان آن –چــه شــیعه چــه ســنی- ســخنی نگفتــه اســت. شــاید هــم از ســر 
محافظه کاری باشــد؛ زیرا مثاًل در هیچ جای معالم به حســینیه های شــیعیِان مدینهـ  چه تخریب شــده و چه 

موجود ـ اشاره ای نکرده است.23

جمع بندی
کتــاب به ویژه برای مخاطــب عربی، بســیار تأثیرگذار و  ایــن 
تحسین برانگیز است. همچون غم نامه ای باشکوه، همدلی 
یخــی،  کــه آثــار تار برمی انگیــزد و مخاطــب را قانــع می کنــد 
که باید باقی بماند.  بخشــی از هویت دینی و محلی اســت 
کیــد  بــا آیــات و روایــات و اشــعاری خواندنــی تأ نویســنده 
کن نامشــروع نیســت و هماهنگ  که بازدید این اما می کنــد 
با دینداری و ایمان اســت. همچنین با لحن یک مهندسی 
کــه مرده پرســتی هــم نیســت و با  فرنگ رفتــه ثابــت می کنــد 

نیازهای روز سازگار است.

کــرد که ارزش معالم المدینة، بیشــتر از منظر مهندســی و تأثیر سیاســِی رندانۀ آن اســت، نه  البتــه بایــد توجــه 
یخ گذاری  یخی. نویســنده مانند باستان شناســان عمل نکرده و بسیاری از اطالعات را تار نگاه تخصصِی تار

 21. جزء 9، جلد 4، ص 17-14.
 22. جزء 5، ج 1.

 23. گفتنی است در حکومت حاضر عربستان ساخت مسجد برای شیعیان با محدودیت بسیار همراه است و مراسم دینی را در حسینیه های رسمی 
و غیررســمی برگــزار می کننــد. ر.ک بــه: یــاد یار و دیــار، ص 449. در مورد فدک هم توجه کنیــد که اینک واحه ای در 280 کیلومتری مدینه اســت و در 

کشوری جزء امارت حائل به شمار می رود. تقسیمات 

نویسنده بقیع را دومین زیارتگاه مهم 
مدینه به ویژه برای حاجیان می داند 
و می گوید »در طول تاریخ، بزرگ 
و کوچک به آن احترام گذاشته اند 
و راه های زیادی برای آسانی 
رفت و آمد و زیارت بیرون و درون آن 
کشیده اند«. او در جلد بقیع در جزء 
نهم از سوی مردم مدینه از مسئوالن 
می خواهد که این مقبره را گسترش 
دهند تا اموات بیشتری از دفن در 
آن بهره مند شوند.

تخریب گنبدهای بقیع در سال 
1925-1926 صورت گرفت. نویسنده 
از آرامگاه امامان شیعه به نام »قبور 
اهل البیت« یا  »بقیع اهل البیت« 
)جزء9، ج4، ص 203( نام می برد. 
او قبر تک تک مشاهیر بقیع را با 
مختصات دقیق جغرافیایی نشان 
داده است.
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نکــرده یــا به تأثیر و تأثرهای فرهنگی و تطّور ســبک معمــاری در دوره های متفاوت و 
در مقایسه با شهرهای دیگر توجه چندانی نداشته است.

کجا رود ... گم گشتۀ دیار محّبت 
این روزها که سلفیان تندرو، عالوه بر داغ جان انسان، داغ میراث فرهنگی خاورمیانه 
کتاب  هایی چون معالم بیشــتر به چشــم می آید. البته  را بــه دل می گذارند، اهمیت 
گر آتش بِس تخریب اعالم شود،  عکس و نقشه جای شهر و دیار را نمی گیرد و حتی ا
زخــِم ویرانه هــا مرهمی ندارد. کعکی در آغاز جلد هفتم، شــعری لطیف از شــاعری 

سوری می آورد:

الّدارا َفــــــــــــــــاهجروا  قدیٌم  قاُق  الــــــــــــــــّزُ  قالوا: 
»إعـمارا« و  »تخطیطًا«  الحّیٌ  َســــــــــــــــَیهِدُم 

ُکنُت َاعِشـٌقُه قاِق َحــــــــــــــــبیٌب   و فی الــــــــــــــــّزُ

24  ... جـارا  لی  الَقوِم  کریُم  کــــــــــــــــاَن  فیِه  و 

کنید؛ به  کوچه قدیمی اســت؛ خانه را خالــی  گفتنــد ایــن 
ه خراب خواهد شــد، اما در 

ّ
خاطر »طرح« و »عمران«، محل

آن کوچه حبیبی اســت که من عاشــق او بودم، بزرِگ ما در 
آنجا با من همسایه بود ... .

 24. قصیدۀ الزقاق القدیم از دکتر محمود ابوالهدی الحسینی، شاعر اهل حلب.

قبور اهل بیت در بقیع، پس از 
تخریب گنبد و پیش از مسطح کردن 

قبرها و تخریِب نیم دیوار.

مجموعه مسجد، رباط و مدرسه 
رستمیه در حال تخریب

تکیه مصریه که از میان رفته است
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