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  چکیده

و سـبب گردیـده متعدد با اختلافاتی نقل در منابع  ،برخی از اطلاعات مربوط به امام هادي

شده است در برخی موارد، اشتباه، تناقض یا تضادهایی صورت بگیرد و توهم نادرست بودن اصـل 

از جمله این مباحث است که بـا تعـابیر  ،خبر را به دنبال داشته باشد. محل ولادت امام هادي

بیان خواهـد  ،اند. در این نوشتها یاد کردهمدینه، صریا در مدینه و مانند آن از آنج :مختلفی همچون

صـریا بـوده کـه در فاصـله حـدود دو کیلـومتري  ،شد که نام دقیق محل ولادت امام هـادي

شـود و بـه شـناخته مـی »ابـراهیم مشـربه امّ«این مکان به  ،مسجدالنبی قرار داشته است. امروزه

وي حکومـت عربسـتان بـراي هایی از سمحدودیتاینک همشکل یک چهاردیواري موجود است. 

اما شیعیان به آن توجه دارند و به دیدن و در صورت امکان به زیـارت  است؛ این مکان ایجاد شده
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  مقدمه 

از  ،گی امامـان معصـومهاي تاریخی مربوط به مقاطع مختلفی از زنـداطلاعات و گزارش

هاي متفـاوت و گـاهی متعـارض جمله مباحثی است که در برخی موارد در منابع متعدد بـه شـکل

مطرح شده است. صرف نظـر از عوامـل مـؤثر در ایـن زمینـه، بررسـی و دقـت در برخـی از ایـن 

 ،ن سـببصورت نگرفته است. بـه همـی سته است،که بایچنانهاي تاریخی نیز آنها و دادهگزارش

هاي تاریخی فراوانی وجود دارد که نیازمند مداقه و بررسی جدي اسـت تـا بتوانـد تـا حـد گزارش

نیـز از همـین  مخاطب را به واقعیت نزدیک کند. دوره زندگی و امامـت امـام هـادي ،ممکن

کم برخی از مباحث آن براي رسـیدن بـه واقعیـت، تلـاش علمـی و بررسـی موارد است که دست

اسـت. آن  دهمین پیشواي شیعه و فرزند امـام جـواد کند. امام هاديلب میدقیقی را ط

امامت شیعه را بـه عهـده گرفـت و در  ،و در هشت سالگی حضرت پس از شهادت امام جواد

خوبی رهبري کـرد و سـرانجام بـه دسـت معتـز، حـاکم سـتمگر جامعه شیعه را به ،سال 33طول 

  به شهادت رسید.  ،عباسی

ــه ــري جامع ــان رهب ــن زم ــیعه در ای ــواري ،ش ــا دش ــب ــی روب ــاق و ههاي فراوان ــود. اختن رو ب

تحت نظر بودن و بـه نـوعی  ،ترهاي سیاسی و اجتماعی که وجود داشت و از همه مهممحدودیت

سبب شده بود ارتباط آن حضرت بـا شـیعیان بـه کمتـرین سـطح  ،حبس خانگی امام هادي

برخـی از اطلاعـات مربـوط بـه امـام  کـه عـث شـدبرسد. همین عوامل و البته عوامل دیگـري با

در منابع متعدد با اختلافاتی نقل شده و در برخی موارد، اشتباه، تناقض یـا تضـادهایی  ،هادي

صورت بگیرد و توهم نادرست بودن اصل خبر را به دنبال داشته باشد. در بسیاري از این موارد، بـه 

کـم در اما دسـت ؛پذیر نیستنظر واحد امکان سازي و رسیدن بههاي متعدد، یکسانسبب گزارش

هـا توان مقدار قابل توجهی از این گزارشها میبا دقت، مقایسه و بررسی این گزارش ،برخی موارد

  را به هم نزدیک کرد و به وجه مشترك و قابل قبولی دست یافت.

ایی احتمـالی جـهبدیهی است که عوامل متعددي مانند تصحیف اسامی و اعداد و ارقام یا جابـ

ها، در بروز این اختلافات نقش دارند که ما در این نوشته، بـه دنبـال طـرح و بررسـی ایـن گزارش

اسـت کـه در  هاي مورد اختلاف، محل ولادت امام هـاديعوامل نیستیم. یکی از این گزارش

    .گیردمورد بررسی قرار می ،این نوشته
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مدینـه، صـریا،  :تعابیر مختلفـی همچـوناز مواردي است که با  ،محل ولادت امام هادي

انـد. لـازم اسـت بـا بررسـی و مقایسـه صریا در مدینه، صریا در یثرب و مانند آن از آنجا یاد کرده

چه بوده است؟ آنجا در  هاي موجود، روشن شود که نام دقیق محل ولادت امام هاديگزارش

مروزه اثري از آن وجود دارد؟ اگـر اثـري اي ازمدینه یا مسجدالنبی قرار داشته است؟ آیا اچه فاصله

  به چه شکلی موجود است؟  ،وجود دارد

  محل ولادت امام هادي

اما در تعیین دقیـق محـل  ،انددر مدینه به دنیا آمده با آنکه بنا بر قول مشهور، امام هادي

 ،انـدکردهاختلاف نظر وجود دارد. بیشتر منابعی که به محل ولادت آن حضرت اشاره  ،ولادت ایشان

کـه البتـه در بـاره تلفـظ صـریا » صـریا«و » صریا در مدینـه«، »مدینه«اند؛ از سه محل نام برده

انـد آن برخـی بـدون تعیـین دقیـق محـل ولـادت، تنهـا گفته ،اختلافاتی وجود دارد. بر این اساس

انـد برخی بدون مشخص کردن محدوده یا مکان دقیق صـریا، گفته 1حضرت در مدینه به دنیا آمد.

اند امـام اي نیز با اختلافاتی که در تعابیر آنان وجود دارد، گفتهعده 2آن حضرت در صریا به دنیا آمد.

البتـه طبعـاً  4.چشم به دنیا گشود» الرسول ۀدر صریا از مدین«یا  3»صریا از مدینه«در  هادي

صریا هم نزدیک مدینـه چون  ؛تواند به همه آنها مدینه گفته شودهمه اینها قابل توجیه است و می

تعیین دقیق نام و محل ولادت و بررسی تعابیر مختلـف  ،اما مسئله تحقیق و بحث این مقاله ؛است

  در این باره است.

اسـت و دیگـري ارتبـاط » صریا«نخست تعیین محل و تلفظ  ،آنچه در این بحث اهمیت دارد

به دقت بررسی شود. مشکلی کـه  که باید صریا با مدینه و نیز ارتباط آن با ولادت امام هادي

هـاي مربـوط بـه جغرافیـا و شـهرها و نیـز در کـه در کتـاب اسـت ایـن ،در این بحث وجود دارد

اشاره نشده است تا بتوان این مکان را بـه شـکل دقیـق » صریا«به محلی به نام  ،هاي لغتکتاب

هاي لغت ندیدم بمن در معجم البلدان و کتا«که سید محسن امین گوید: مشخص کرد. همچنان
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کـه همچنان ؛به این مکان اشاره شده است ،البته در برخی منابع 5»که از این مکان یاد شده باشد.

ها بـه منظـور معرفـی صـریا و اما این اشاره ؛احمد اشاره خواهد شدبنبه نقلی از خلیل ،پس از این

معرفـی مکـان دیگـري بـه بلکه بـراي  ؛مربوط به آن نیست اطلاعاتعراب آن و تعیین حرکت و اِ

رو، بسیار دشوار اسـت. ازایـن ،تشخیص تلفظ و تعیین این مکان ،اند. بنابراینصریا هم اشاره کرده

؛ دوم، نـام »صـریا«عـراب کلمـه ل، حرکت و اِدو موضوع باید روشن شود؛ اوّ» صریا«درباره واژه 

  .گریا موارد دی» صربا«است یا » صریا«که  درست محل ولادت امام هادي

  »صریا«حرکت و اِعراب واژه 

هـاي لغـت و اي از اسـتعمال و بررسـی ایـن واژه در کتـابکه اشاره شد، نبـودن سـابقهچنان

سبب شده است در باره اِعراب و حرکت آن اتفاق نظـر وجـود نداشـته باشـد. بـر همـین  ،جغرافیا

انـد یـاد کـرده 7»صِریا« و برخی با کسره 6»صُریا«، با ضمه »صَریا«اساس، از این مکان با فتحه 

عـراب بیشـتر از ناحیـه زیـرا ایـن حرکـت و اِ ؛برخی موارد آن درسـت نباشـد ،رسدکه به نظر می

تـوان نمی ،محققان معاصر اعمال شده است که چون مستند به منبع متقن و قابل اعتمادي نیست

در حـالی  8؛اسـت» ريکب«بر وزن » صُریا«اند برخی گفته ،آسانی آن را پذیرفت. به همین سبببه

هرچنـد  ؛گذاري شده، بـا فتحـه ثبـت شـده اسـتعرابکه این واژه در بیشتر منابعی که متن آن اِ

کـه این منابع اعمـال شـده اسـت. همچنـان کنندگانِحرکت فتحه نیز از ناحیه محققان و تصحیح

انـد زیرا گفته ؛اندهتر دانستتلفظ با کسره آن را مناسب ،باشد» صربا«برخی بر اساس آنکه این واژه 

آمـده  ،عراب ضـعیف داشـتندهاي اندکی که اَي خانهاکه به معن 9موافق با کلمه صِرب است ،صِربا

بلکه صـریا  ؛که این واژه در بیشتر منابع، صربا نیست است اما مشکلی که وجود دارد این 10؛است
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هاي جدید نیز راه به برخی از نوشته ،از این منبع اًظاهر .131(درضمن مجموعه نفیسه)، ص  تاج الموالیدطبرسی، . 6

 .16، ص الامام الهادي ةحیاطبسی، محمدجواد ي نمونه، ر.ك: برا .یافته است

  .199، ص تاریخ تحلیلی پیشوایانرفیعی، . 7

بـازپژوهی تـاریخ ولـادت و شـهادت ؛ مقدسـی، 4، پـاورقی ص 3، ج مآثر الکبري فی تـاریخ سـامراءمحلاتی، . 8

  .496، ص معصومان

  .56، پاورقی ص 11، ج الوافیفیض کاشانی، . 9

  .522، ص 1، ج لسان العربابن منظور، . 10



 

   167محل ولادت امام هادي

  

 ،درسـت در ایـن بـاره بـراي دسـتیابی بـه نظـر ،آمده است که بدان اشاره خواهد شد. به هر حال

بـراي اثبـات  ،ها عبور کنـیماي جز استفاده از همین شواهد نیست و اگر بخواهیم از این قرینهچاره

چنـان نیرومنـد هرچند این شواهد نیز آن ؛استدلال متقن و قابل قبولی وجود ندارد ،حرکت این واژه

  نیستند که ما را به یک نظر واحد برسانند. 

  دت امام هادينام درست مکان ولا

صریا « 12،»صریا از مدینه« 11،»مدینه« همچون:محل ولادت آن حضرت را با تعابیر مختلفی 

 18»صـیداء«و  17»صـربا« 16،»صریا« 15،»شهر صریا« 14،»بصریا از یثرب« 13،»الرسول ۀاز مدین

در ، انـداند. با توجه به آنکه صریا را محلی از مدینه شمرده یا مکانی نزدیک به مدینه دانسـتهآورده

تنهایی به کـار رفتـه یـا صـریا بـه مدینه به مواردي که براي معرفی محل ولادت امام هادي

توان گفـت آن حضـرت در آسانی میبه ،عنوان بخش یا محلی از مدینه یا یثرب به کار رفته است

زیرا مدینه عنوان عامی است که هم شـامل شـهر مدینـه و هـم شـامل  ست؛ا مدینه به دنیا آمده

  اما براي تعیین دقیق صریا نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد. ؛شوداطراف مدینه می

نام این مکان  ،برخی منابع 19آمده است.» صریا« ،در بیشتر منابع، نام محل ولادت آن حضرت

کـه اشـاره شـد، اشتباه یا ناشى از تصحیف است. چنـان، احتمالاند که بهضبط کرده 20»صربا«را 

شـده بـراي ایـن اما این تعبیر با نام شـناخته ؛اندرا با معناي آن موافق دانسته» رباص«برخی تعبیر 

ن نیـز راه یافتـه اهاي معاصـربه برخی نگاشـته» صربا«تعبیر  ،هماهنگی ندارد. با این حال ،مکان

                                            
   .409، ص ۀدلائل الامامطبري، . 11

 .297، ص 2، ج رشادإالمفید، . 12

 .55، ص تاج الموالیدطبرسی، . 13

  .17، ص الامام علی الهادي ةحیاقرشی، . 14

  .11، ص الامام علی الهاديالصغیر، . 15

  .169، ص معارج الوصولزرندي حنفی، . 16

  .820، ص مصباح المتهجد، طوسی؛ 305، ص 4، ج تهذیب الاحکاموسى، ر.ك: ط. 17

  .410، ص 3، ج طالبمناقب آل ابىابن شهرآشوب، . 18

مناقـب آل  شهرآشـوب، ابـن ؛109	ص ،2	، جاعلام الورى باعلام الهدى؛ طبرسى، 297، ص 2، ج رشادإالمفید، . 19

 .401	ص ،4	، جطالبابى

  .820، ص مصباح المتهجد، طوسی؛ 305، ص 4، ج تهذیب الاحکامر.ك: طوسى، . 20



 

168 

    

168 

    

  1396 ستانپاییز و زم ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

پس از ترجمه به فارسی، چون به اشتباه ترجمه شده، به شـکل » صربا«شگفت آنکه تعبیر  21است.

در حالی که مکانی به ایـن نـام در مدینـه و یـا نزدیکـی آن وجـود  ؛معرفی شده است 22»صرب«

تلقـی شـده اسـت؛ » صـربا«، ایـن واژه لاًاین اشتباه ناشی از آن باشد که اوّ ،رسدندارد. به نظر می

الف علامت نصب بوده است که در ترجمه باید حذف شـود و بـه » صربا«تصور شده که الف  ،ثانیاً

  اشتباه است. ،این ترجمه صورت،هر  درشته شود. شکل صرب نو

برخی منابع به نقل از کشی، به هنگام نقل روایتی کـه بـر اسـاس آن برخـی در ایـن مکـان  

زیـرا  ؛ظـاهر اشـتباه اسـتکه به 23اندگفته» صرنا«اند، نام این مکان را آمده ارضخدمت امام 

آورده » صـریا«درستی نجا نام این مکان را بهاما در آ ؛همین روایت را نقل کرده شیخ طوسی دقیقاً

  یاد نشده است.» صرنا«از مکانی به نام  ،علاوه بر آنکه در مدینه یا اطراف آن 24است.

در آنجـا کشـاورزي  بیـتابن شهرآشوب به هنگام معرفی صریا به عنوان مکانی که اهل

با آنکـه در  25؛آورده است» صیداء« ،اهاشتبکردند، نام این مکان را بهداشته و از پنبه آن استفاده می

سـبب شـده  ،البته ایـن اشـتباه 26آمده است.» صریا«نقل همین خبر در منابع دیگر، نام این مکان 

» صـیداء«است برخی منابع دیگر نیز همین خبر را از ابن شهرآشوب نقل کرده و نام این مکـان را 

  وجود ندارد.» صیداء«نام  مکانی به ،در حالی که در مدینه و اطراف آن 27بیاورند.

که گاهی بدون توجه به ترکیب عربـی  است این ،اشتباه دیگري که در این باره صورت گرفته

ترکیـب » صـریا«و کلمـه » در«یعنـی » فی«ي ابه معن» ب«که از دو حرف » بِصریا«این واژه، 

هاي معاصر بـه توجهی، در برخی نوشتهدقتی یا بیاست، به سبب بی» در صریا«ي اشده و به معن

شگفت آنکه در کتاب بـاقر شـریف قرشـی کـه از محققـان  28انعکاس یافته است.» بصریا«شکل 

                                            
  .451، ص 3، ج سیرة الائمۀ الاثنی عشرمعروف حسنی، . 21

  .471، ص 2، ج زندگانی دوازده اماممقدس، . 22
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  .828، ص 2، ج الرجال ۀاختیار معرفطوسی، . 24
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است نیز این اشـتباه وجـود  بیترکار در زمینه تألیف کتاب درباره اهلزبان، برجسته و پُعرب

وي  زیـرا ؛که احتمال دارد اشتباه تایپی و چـاپی باشـد 29آمده است» بصریا« ،دارد و نام این مکان

 .اشـاره کـرده اسـت» صریا« ، یعنیبه نام درست آن ،در پاورقی کتاب به هنگام معرفی این محل

هـاي فارسـی به برخی از نوشـته» بصریا«این اشتباه در اثر ترجمه نادرست، به شکل  ،به هر حال

کـه الیدر حـ 31؛و به عنوان نام مکان یا قصري در مدینه دانسته شده اسـت 30معاصر نیز راه یافته

» فـی«ي احرف جر به معنـ» باء«بلکه  ؛جزء این نام نیست ،»بصریا«در ابتداي کلمه » باء«حرف 

است و » در صریا«درآمده که به معناي » بصریا«وصل شده و به شکل » صریا«بوده است که به 

  است.» صریا«نام این مکان همان  ،در حقیقت

  ارتباط صریا با مدینه 

مورد بررسی قرار گیرد، ارتباط صریا با مدینه و نیـز ارتبـاط آن بـا  بحث دیگري که لازم است

احمـد بنمربـوط بـه خلیل ،است. نخستین خبري که در این باره وجود دارد ولادت امام هادي

صاحب کتاب العین است. وي به شکل مستقل به کلمه  و شناس معروف) لغتق170 فراهیدي (م

امـا بـه هنگـام توضـیح  ؛وضـعیت ایـن واژه را بررسـی کنـد نپرداخته و بنا نداشته است» صریا«

در یـک میلـى  ،بغـاث«: اظهار نظر کند، گفتـه اسـت» صریا«بدون آنکه در باره تلفظ  32،»بغاث«

آن را در اختیـار  ،، پـدر امـام رضـاجعفربنمدینه، محلى نزدیک به صریا بود که موسـى

به وسیله آنان آباد  ق، 175مد درگذشته به سال احبنیعنی زمان زندگى خلیل، داشت و تا به امروز

  33است.

اسـت و صـربا، » صـریا« ،شود؛ یکی اینکه نام این مکـاناز این گزارش چند نکته دانسته می

همـان اسـت کـه بـه وسـیله امـام  ،دوم آنکـه ایـن مکـان .درست نیسـت ،صرنا، بصریا و صیداء

احمـد (سـال بنکم تا زمان خلیلستد ،سوم آنکه این مکان .تأسیس یا آباد شده است کاظم

                                            
  .17، ص الامام علی الهادي ةحیاقرشی، . 29

 .401، ص با ایرانیان مناسبات اهل بیت؛ سامانی، 205، ص مادران چهارده معصومر.ك: مظفري، . 30

 . 431، ص ۀترجمه اثبات الوصینجفی، . 31

  .جایی که نبرد بعاث بین اوس و خزرج روي داد ؛ یعنیاست »بعاث« این واژه، درست .32

  .403، ص 4، ج العین فراهیدي، . ر.ك:33
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و  هـا پـس از امـام کـاظمتـا سـال ،احتمـالشده است که به) آباد بوده و استفاده میق175

  نیز قرار گرفته است. به طور طبیعی مورد استفاده امام هادي ،فرزندان ایشان

 :یـدگوگزارش ابن شهرآشـوب اسـت کـه مـی ،نقل مشهور دیگري که در این باره وجود دارد

آن را به فاصله سه میـل  اي) بود که امام موسی کاظماي (آبادي، روستا یا دهکدهقریه ،صریا

  34از مدینه بنا نهاد.

بـود کـه نزدیـک جوّانیـه قـرار  باغی متعلق به امـام جـواد ،مقریزي نیز گفته است صریا

    36ند.امنسوب اي نزدیک مدینه است که جوّانیان علوي بدانو جوّانیه مکان یا قریه 35داشت

براي تعیین دقیق مکان صـریا، شـواهد و قراینـی وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن  ،به هر حال

(محل زندگی ماریـه قبطیـه، کنیـز و  »ابراهیم مشربه امّ«توان گفت که این مکان در نزدیکى مى

مـوارد توان به از جمله این شواهد می ؛) یا حتی بخشی از آن قرار داشته استخداهمسر رسول

  ذیل اشاره کرد:

نزدیک محل نبرد بعاث بـه فاصـله یـک میـل  ،احمد گذشتبنکه در نقل خلیل. صریا چنان1

 »ابـراهیم مشـربه امّ«متر) از مدینه در منطقه عوالی قرار دارد و 1650(کمتر از دو کیلومتر و حدود 

عوالی قرار گرفته کـه بـه در منطقه  اي در حدود دو کیلومتر از مسجدالنبىنیز امروزه با فاصله

  شکل یک چهاردیواري موجود است.

قریظه واقع شـده در منطقه عوالی مدینه منوره و در شمال مسجد بنی »مشربه امّ ابراهیم«. 2

احمد درباره محـل بنبا توجه به نقل خلیل 37الحارث از خزرج بود.است که نزدیک محل قبیله بنی

ان و نزدیک صریا که بدان اشاره شد، بایسـتی صـریا بـه جنگ بعاث بین اوس و خزرج در این مک

  بسیار نزدیک یا بخشی از آن باشد. »ابراهیم مشربه امّ«

در اصل از اموال مُخَیریق یهودي بـود. مخیریـق بـر اسـاس معاهـده  »ابراهیم مشربه امّ«. 3

 ،تدر نبرد احد شرکت کـرد و بـه شـهادت رسـید. وي پـیش از شـهاد ،خدایهودیان با رسول

قرار گیرد. با کنار یکـدیگر قـرار دادن برخـی  خداوصیت کرده بود که اموال او در اختیار رسول

                                            
  .489، ص 3ج  ،طالبمناقب آل ابی ابن شهرآشوب،. 34

  .38، ص 3، ج الخططمقریزي، . 35

 .175، ص 2، ج لدانمعجم البیاقوت حموي، . 36

 .140 – 139، ص ۀتاریخ المدیننهروانی، . 37
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از  ؛اسـت »ابراهیم مشربه امّ«توان به این نتیجه رسید که صریا در کنار یا بخشی از می ،هاگزارش

  اند:جمله آنکه گفته

عبداللـه رسـیدي، در بنوعبیدههاي یهودیان گذشتی و بـه امـوال ابالف. هنگامی که از مدرسه

  38واقع شده است. »ابراهیم مشربه امّ«کنار آن، 

زعورا نیز در همین مکان بودند و روشن است که ایـن ب. برخی دیگر از قبایل یهود مانند بنی

    .قریظه تعلق داشته استبه یهودیان از جمله بنی ،محل

را در شـمال  »ابـراهیم مشـربه امّ«در همین محل واقـع شـده اسـت و  ،قریظهج. مسجد بنی

    .اندقریظه دانستهمسجد بنی

در شـمال مسـجد  ،و این محل است نزدیک محل جنگ بعاث ،احمدبند. صریا در نقل خلیل

  .قریظه بوده استبنی

 بـود و بسیار نزدیک ،»ابراهیم مشربه امّ«توان دریافت که صریا و آسانی میبه ،با این مقدمات

  اند. مکانی داشته تداخل با هم یا

؛ یعنـی روسـتاي مـا صـریا، ۀقریتنا صـریا، قریـۀ فاطمـ«تعبیر  . بنا بر نقلى، امام کاظم4

از امـوال مخیریـق  »ابـراهیم مشـربه امّ« ،که گذشـتچنان 39اند؛را به کار برده» روستاي فاطمه

ل، از آن اموا ، رسول خدابخشید و طبق روایت امام رضا خدایهودي بود که به رسول

نیـز آنهـا را  وقف کرد و حضرت فاطمه را بر حضرت فاطمه »ابراهیم مشربه امّ«جمله 

باشـد.  »ابـراهیم مشربه امّ«تواند همان رو، صریا میازاین 40د.نموالمطلب وقف هاشم و بنىبر بنى

 یکـی از دختـران هاشـمی بـود کـه یـا از دختـران یـا خـواهر امـام ،اند فاطمههرچند برخی گفته

امـا  41؛پس از تأسیس قریه صریا، آنجا را به او هدیه کرد کاظمبوده است که امام کاظم

از فاطمـه  باشد، منظور امام کاظم »ابراهیم مشربه امّ«اگر این صریا همان  ،که بیان شدچنان

رسد منظـور از تأسـیس قریـه به نظر می ،بوده است. در این صورت نیز حضرت فاطمه زهرا

 ،بیشتر آباد کردن و تجدید بنا باشد که ایشان پـس از آبـاد کـردن ،یله امام کاظمصریا به وس

                                            
  .175، ص 3، ج وفاء الوفاءسمهودي، . 38

 .443 ص ،الثاقب فى المناقبابن حمزه طوسى، . 39

  .48 – 47، ص 7، ج فروع کافیکلینی، . 40

  .224، ص 2، جمستدرك الوسائلرك: نوري، . 41
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  هدیه کرده باشند. ،بوده است کاظمآنجا آن را به فاطمه که از دختران یا خواهر امام

و در قبرستان، سه صـورت قبـر بـوده اسـت کـه  »ابراهیم امّ مشربه«. گویا در اطراف بناى 5

و دیگرى را متعلق بـه حمیـده بربریـه مـادر حضـرت  ،مادر امام رضا یکى را متعلق به نجمه

دهنده آن است که ایـن مکـان بایـد همـان صـریا نشان ،این نقل 42اند.دانسته جعفربنموسى

سیس کـرده بـوده أآن را ت امام کاظم ،که در نقل ابن شهرآشوب اشاره شد و همان طورباشد 

رو، مـادر بزرگـوار ایشـان و مـادر قرار گرفتـه اسـت. ازایـن و مورد استفاده خانواده آن حضرت نیز

  اند. پس از رحلتشان در همین جا به خاك سپرده شده ،بزرگوار امام رضا

  ارتباط صریا با ولادت امام هادي

محـل  ، پـس از امـام کـاظم»صـریا«دهد هاي متعددي وجود دارد که نشان میگزارش

 و امـام هـادى ، امام جوادامام رضا :از جملهبیت آن حضرت زندگى فرزندان و اهل

امـا اگـر بـه  ،هنگامی که این مکان، هرچند از مدینـه دور نبـوده باشـد ،بوده است. به طور طبیعی

ي آن اسـت کـه امـام ابـه معنـ ،باشـد از جمله امام جواد ،بیتعنوان محل زندگی اهل

هـا و قـراین و شـواهدي وه آنکه گزارشبایستی در این مکان به دنیا آمده باشد. به علا هادي

 ،تواند شاهد این مطلـب باشـداز جمله مواردي که می ؛کندوجود دارد که این احتمال را تقویت می

  ند از: اعبارت

 امـام هـادى و یـا 44امام جـواد ،43. برخی افراد در این مکان خدمت امام رضا1

  45ا نقل شده است؛در صری هایی از حضور امام هادياند و گزارشآمده

  46در این مکان اقامت داشت؛ ،اپیش از احضار به سامرّ . امام هادى2

از ایـن مکـان » ۀقریتنا صریا، قریۀ فاطم«با تعبیر  امام کاظم ،. بنا بر نقلى که گذشت3

                                            
  .264، ص آثار اسلامی مکه و مدینهجعفریان، . 42

 .828، ص 2، ج اختیار معرفۀ الرجالطوسى، . 43

  .383، ص 1، ج الخرائج والجرائح؛ قطب راوندى، 402، ص ۀدلائل الامامطبرى، . 44
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  .410	، ص3، ج طالبمناقب آل ابى؛ ابن شهرآشوب، 365، ص 1، ج الخرائج والجرائحراوندى، 
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و فرزنـدان و نوادگـان ایشـان در  تواند شاهدي بر حضور امام کـاظممی که 47است یاد کرده

  این محل باشد. 

. مرقدهاي مطهر مادران دو امام که بدان اشاره شد، به احتمال قوي در محل صریا با همین 4

تا چند دهه قبل و زمانی نه چنـدان دور نیـز بـه همـین شـکل  وهستند  ،هایی که نقل شدویژگی

و حمیـده  مادر امام رضا ،اند. تصویري از مرقد مطهر نجمهاما امروزه تخریب شده ؛باقی بوده

وجود دارد که وضـعیت پـیش از تخریـب آنجـا را نشـان  جعفربنمادر حضرت موسى ،هبربری

  )1(شکل قرار داشته است.  »ابراهیم مشربه امّ«در  و در واقع،دهد می

  

  »1شکل «

  

گونه توصـیف کـرده و گفتـه  به مدینه رفته، صریا را این 1423مصحح تاریخ قم، که به سال 

  است: 

العوالی شده است. من بـه زیـارت  ۀهر، جزئی از محلات شهر در منطقامروزه بر اثر توسعه ش«

                                            
 .443 ص ،الثاقب فى المناقبابن حمزه طوسى، . 47



 

174 

    

174 

    

  1396 ستانپاییز و زم ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

 ،هـاي نخـلعلاوه بـر دارا بـودن درخت ،این باغ بزرگ .مشرف شدم محل زادگاه امام کاظم

معـروف بـه  ،از شیعیان محله العوالی ،کاري بود و کشاورزان و باغبانان آنداراي محصولات صیفی

متـري آب  40ي چـاهی بـود کـه آب گـوارایی داشـت و از عمـق دارا ،شیعیان نخاوله بودند. باغ

قبرستان کهنه و مندرسی قـرار دارد کـه متعلـق بـه شـیعیان مدینـه  ،آمد. در مجاورت این باغمی

  48»باشد.هاي مهاجر به مدینه میآل حکیم از هندي امروز ازآنِ ،است. ملکیت این باغ

 ،بوده اسـت کـه امـروزه بیتی اهلاین مکان همین صریا و محل زندگ ،رسدبه نظر می

پس از تخریـب ایـن بنـا، بـه شـکل چهـاردیواري وجـود دارد. آخـرین تصـویر مربـوط بـه ایـن 

  )2(شکل  است. آمدهذیل  در ،چهاردیواري

  

  »2شکل «

  

                                            
 .522، ص تاریخ قمقمی، . 48
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  نتیجه

در منابع متعدد با اختلـاف نقـل  ،نام، مشخصات و شکل امروزي محل ولادت امام هادي

تـوان بـه نتیجـه رسد میبه نظر می ،هاي تاریخیبررسی و مقایسه گزارش اما با دقت، ؛شده است

از جمله آنکه نام این محل را صریا یا صریا در مدینـه  ؛یکسان و هماهنگی در این باره دست یافت

اند که بنا بر نزدیکی صریا به مدینه، اگـر از مدینـه بـه عنـوان محـل کار بردهو تعابیر مشابه آن به

زیرا مدینه شامل مناطق اطراف مدینه نیـز  ؛درست است کاملاً ،استفاده شود هاديولادت امام 

مشـربه «رسد نزدیک یا بخشی از به نظر می ،تعبیر صریا با اختلاف در تلفظ آن ،شود. همچنینمی

باشد که امروزه در فاصله حدود دو کیلومتري مسجدالنبی قرار دارد. با توجـه بـه آنکـه  »ابراهیم امّ

در این محـل قـرار دارد، پـیش از تخریـب  و مادر امام رضا مطهر مادر امام کاظم مرقد

اما پس از تخریـب  ؛اماکن مقدس در مدینه و مکه، این مکان داراي ساختمانی به عنوان مقبره بود

هایی کـه از سـوي این اماکن، امروزه به شکل یک چهاردیواري موجود است. با وجود محـدودیت

امـا شـیعیان بـه آن توجـه دارنـد و بـه دیـدن و در  ،براي این مکان ایجاد شدهحکومت عربستان 

  روند.صورت امکان به زیارت آنجا می
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  منابع

ابطحی، محمدعلی، تهذیب المقال فی تنقیح کتاب رجال النجاشی، قـم: ابـن المؤلـف السـید 

 . ق1417محمد، 

یل رضـا علـوان، قـم: مؤسسـه على، الثاقب فى المناقب، تحقیق نببنابن حمزه طوسى، محمد

  .ق1412 دوم، انصاریان،

تحقیـق لجنـۀ مـن اسـاتذة النجـف على، مناقـب آل أبـى طالـب، بنابن شهرآشوب، محمد

  .1376، ۀمطبعۀ الحیدری، النجف: الاشرف

 .1363، ةنشر ادب الحوزمکرم، لسان العرب، قم: بنابن منظور، محمد

 11، بـه کوشـش حسـن امـین، أعیان الشیعۀى، عبدالکریم حسینى عاملبنامین، سید محسن

 .ق1403 پنجم، جلد، بیروت: دار التعارف للمطبوعات،

مؤسسـۀ المعـارف ، تحقیق عزت الله مولـائى همـدانى، قـم: مدینۀ المعاجزبحرانی، هاشم، 

 ق.1413، ۀالاسلامی

 : دارخالد، المحاسن، تحقیق سیدجلال الـدین حسـینى أرمـوى، تهـرانبنمحمدبنبرقى، احمد

  .  ۀالکتب الاسلامی

 .ق1399، ۀالعلمی ۀالمطبعبروجردي، حاج آقا حسین طباطبائی، جامع احادیث الشیعه، قم: 

 .ش1384جعفریان، رسول، آثار اسلامی مکه و مدینه، تهران: نشر مشعر، 

آل  ۀآل البیت لاحیاء التراث، قم: مؤسسـ ۀجعفر، قرب الاسناد، تحقیق مؤسسبنحمیري، عبدالله

  .ق1413بیت لاحیاء التراث، ال

 ش. 1388رفیعی، علی، تاریخ تحلیلی پیشوایان، قم: زمزم هدایت، 

، تحقیق فضل آل الرسول والبتول ۀمعارج الوصول الی معرفیوسف، بنزرندي حنفی، محمد

  . ق1425ل، ، اوّۀالاسلامی ۀمجمع الثقافمحمدکاظم محمودي، قم: 

ایرانیـان، قـم: نشـر پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ  با بیتسامانی، محمود، مناسبات اهل

 ش.1393اسلامی، 

عبدالله، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی، تحقیق قاسـم السـامرائی، بنسمهودي، نورالدین علی

 . ق1422الفرقان للتراث الاسلامی،  ۀمؤسس :مکه مکرمه
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  .ق1417یت، قم: حسن، إعلام الورى باعلام الهدي، تحقیق مؤسسۀ آل الببنطبرسى، فضل

  القار. تاج الموالید، بیروت: دار ـــــ ،

 .ق1413، ۀمؤسسۀ البعث، قم: ۀدلائل الامامجریر، بنطبرى، محمد

 .ش1393، قم: بوستان کتاب، الامام الهادي ةطبسی، محمدجواد، حیا

آل  ۀ، تحقیق سید مهدي رجـائی، قـم: مؤسسـالرجال ۀاختیار معرفحسن، بنطوسی، محمد

 .ق ،1404البیت

  .دار الکتب الاسلامیۀتهذیب الاحکام، به کوشش سید حسن موسوي خرسان، تهران:  ـــــ ،

  .مؤسسۀ فقه الشیعۀمصباح المتهجد، بیروت: ـــــ ، 

المعـارف  کتاب الغیبه، تحقیق و تصحیح عبادالله تهرانی و علی احمـد ناصـح، قـم: دارـــــ ،

 .ق1411، ۀالاسلامی

، ةاحمد، العین، تحقیق مهدى مخزومى و ابراهیم سـامرائى، قـم: دار الهجـربنخلیلفراهیدي، 

  .ق1409

 :مرتضی، الوافی، تحقیـق و تصـحیح ضـیاءالدین حسـینی، اصـفهانبنفیض کاشانی، محسن

 .ق1409، ۀالعام الامام امیرالمؤمنین ۀمکتب

 .1372جبیر، بن، قم: انتشارت سعیدالامام الرضا ةحیاقرشی، باقر شریف، 

 .ق1408الاضواء،  ، بیروت: دارالامام علی الهادي ةحیاـــــ ، 

  .ق1409، الامام الهادى ۀمؤسسهبۀ الله، الخرائج والجرائح، قم: بنقطب راوندى، سعید

اللـه تمحمد، تاریخ قم: تحقیق محمدرضـا انصـاري قمـی، قـم: کتابخانـه آیـبنقمی، حسن

  ش.1385مرعشی نجفی، 

، ۀدار الکتـب الاسـلامیاکبـر غفـارى، تهـران: یوب، الکافى، تحقیـق علـیعقبنکلینى، محمد

 ش.1363

 ۀمؤسسـ، با اشراف ابوالقاسم خزعلی، قم: الامام الجواد ۀموسوعگروهی از نویسندگان، 

 .ق1419، ۀولی العصر للدراسات الاسلامی

 . 1385، محمد سلیم، افادات من ملفات التاریخ، تهران: مرکز الابحاث العقائدیهعرفه، 

 . 1350، ۀالمرتضوی ۀالمکتبمآثر الکبري فی تاریخ سامراء، نجف:  ،محلاتی، ذبیح الله

قـم: انتشـارات  ،ابـی طالـببنللامـام علی ۀاثبـات الوصـیحسـین، بنمسعودي، على
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  .ق1426انصاریان، 

، قم: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، (ورسی)، حیدر، مادران چهارده معصوم مظفري

 .ش1382

  ق. 1382، ۀالحیدری ۀالمکتب، نجف: سیرة الائمۀ الاثنی عشرمعروف حسنی، هاشم، 

محمد، الإرشاد فى معرفۀ حجج الله على العباد، تحقیق مؤسسۀ آل البیت لإحیاء بنمفید، محمد

 . ق1413، المؤتمر العالمى لألفیۀ الشیخ المفیدالتراث، قم: 

الـاثنی عشـر، تهـران: امیرکبیـر،  ۀالائم ة، ترجمه سیرمقدس، محمد، زندگانی دوازده امام

  ش.1382

، قم: دفتـر تبلیغـات اسـلامی مقدسی، یدالله، بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان

 ش.1391ل، حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، اوّ

 :ق ایمن فؤاد سـید، لنـدنالمواعظ والاعتبار فی ذکرالخطط والآثار، تحقی ،علیبنمقریزي، احمد

 .ق1422الفرقان للتراث الاسلامی،  ۀمؤسس

فروشـی تهـران: کتـاب ،ابـی طالـببنلعلی ۀالوصـینجفی، محمدجواد، ترجمه اثبـات 

 ش.1362اسلامیه، 

النشـر  ۀمؤسسـ، تحقیق حسن نمازي، قـم: البحار ۀمستدرك سفین ،نمازي شاهرودي، علی

 .ق1418، ۀبقم المشرفالمدرسین  ۀلجماع ۀالاسلامی التابع

 دار، تحقیـق محمدحسـن اسـماعیل، بیـروت: ۀتـاریخ المدینـعلاء الدین، بننهروانی، محمد

 .ق1417، ۀالکتب العلمی

 آل البیـت ۀنوري، میرزا حسین، مستدرك الوسائل ومسـتنبط المسـائل، بیـروت: مؤسسـ

  ق.1408لاحیاء التراث، 

 . ق1399یروت: دار احیاء التراث العربی، یاقوت حموي، ابوعبدالله، معجم البلدان، ب


