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 مقدمه

ابههن   ؛193  :7ج  ،1417  )بههالیری،  پنجمین خلیفههه امههوی  ،(ه.ق86-26عبدالملک بن مروان )

در سههال  ،(387 :10ج ،1417؛ خطیههب بغههدادی، 324: 1368 دینوری،الهه  ؛225 :5ج ،1410 سههعد،

زند کههه بههه قبله مسلمانان ه بنایی بسههانخستین    ه  المقدد بیت  ور داد بر روی صخرهدست  ه.ق66

دلیههل اصههلی   منههابم متقههدم معمههواًل  .(151  :1416)ابههن الفقیههه،    موسههوم گشههت  «قبة الصخره»

معرفههی   زبیههر  بههن  عبههداهلل  ویبه سرا بازداشتن مردم از گرایش    الصخرهقبةعبدالملک از ساختن  

 دانیمدیگری را در این امر دخیل می  ، دالیل متعددمزبور  عالوه بر دلیل  در مقاله حاضر،نند.  کمی

 چههرااین اسههت کههه    پیش رو،  ال اصلی پژوهشؤس،  بدین ترتیب.  باشدیژوهش من پیله ائکه مس

 را ساخت؟  الصخرهقبة عبدالملک بن مروان

بهها  یامطالعههات کتابخانههه یر مبنههاو ب یلیتحله  یفیشیوه توص است بهد صد  ژوهش درپاین  

را توضیح   بن مروان  کعبدالمل  به دستالصخره  ةل ساخت قبیدال   ،و مستقل  یتخصص  یکردیرو

 .دهد

 پیشینه پژوهش

 نیههافتیم و به زبان فارسههی الصخرهقبةدالیل ساخت درباره  اعم از کتاب یا مقاله،  ،ثر مستقلیا

به بررسی ایههن بنههای تههاریخی از لحهها   فقطیی که در این زمینه وجود دارد نیز هاگاشتهمحدود ن

 ةبهها عنههوان کلههی »قبهه مختصههر  ای  مقاله  ،به عنوان نمونه  ؛اندپرداختهارزش هنری و معماری آن  

کههه (  20ه  8:  1396  )صفاکیش و طاهرخانی،  نگار به چاپ رسیده استدر ماهنامه تاریخ  لصخره«ا

معماری این مسجد توجه داشته است. عالوه بههر ایههن، نویسههندگان های ظاهری و یفقط به ویژگ

خواننده بر اساد تیتر اصلی ایههن  مثالً ؛انداسلوب علمی روش تحقیق را نیز رعایت نکرده  ،محترم

 اند.بوده الصخرهقبةای از به دنبال بررسی چه جنبه گانتواند پی ببرد که نویسند، نمیهمقال

اند. تا جههایی کههه مهها بررسههی آثاری را در این زمینه منتشر کرده  ،زبانن عرباققبرخی از مح

توسههط عبههدالملک بههن  الصههخرهقبةکدام به واکاوی و تحلیل تاریخیِ دالیل سههاخت کردیم، هیچ

ای در مقطههم کارشناسههی ارشههد بهها عنههوان »القههیم نامهپایان  ،به عنوان نمونه  ؛اندداختهرمروان نپ

المشههرفة و سههبل ااسههتفادة منههها فههی العمههارة   الصخرةقبةسة العمارة فی مسجد  الجمالیة و هند

ای بهها عنههوان »تهه ثیر مقالههه ،( نوشته شههده اسههت. هم نههین1432)المعاصرة« توسط بکر عیسی  

 .(184ه163:  2012ریة المحلیة علی بناء قبة الصخرة« منتشر شده اسههت )وبودیههة،  االمدرسة المعم
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را  الصههخرهقبةشده در ساخت  کارگرفتهعماری و اصول مهندسی بههای مبهتنها جن  ،هر دوی اینها

 اند.مورد بررسی قرار داده

القههدد ان  ودر میان خاورشناسان غربی، کتابی نوشته شده است که ما ترجمه عربی آن با عن

د ارد  صههفحه  720  ،(. اثر مههذکور1998  1،را در اختیار داشتیم )ورمسترونج  مدینة واحدة عقائد ثالث

. گرچه برخی اظهارات اختصاص داده است  الصخرهقبةهای ساخت  که چند صفحه را نیز به انگیزه

قبولی در ایههن   برخی نکات قابل  ،این نویسنده، فاقد اتقان الزم و گاه غیرمستند است، با این حال

 ایم.ارجاع دادهحاضر بدان  ما در چند جای مقالهزمینه مطرح کرده که 

 تعریف مفاهیم

تههوان آنههان را ازای بیرونی ندارنههد و نمههیبهما  وهستند    «یهنی»ناظر به امور    ،یلدال   :دلیله  

ی، عینههی، نههه بهها امههور طبیعهه   ه  3هههاعلت  برخال  حوزهه    2هادلیل  در حوزه  مشاهده و لمس کرد.

(. بههر 111:  1390م )حضههرتی،  محسود و ملمود، بلکه با فکر، خرد و یهنِ انسان سروکار داریهه 

 .«232ه229  :1379سروش، » :علت، بنگرید بهی بیشتر درباره تفاوت دلیل با آگاه

، کوهی بزرگ بههه نههام »موریهها« وجههود دارد کههه المقدد بیتدر جنوب شرقی   ه قبة الصخره:

باشههد. دو مسههجد »االقصههی« و است که به »حههرم قدسههی« موسههوم مههی  ایباالی آن، محدوده

سههاختمان (.  543  :3ج  ،1424ابههن فضههل اهلل عمههری،  انههد )« در این محوطه واقم شههده»الصخرة

 ،به لحا  دو ویژگی که دارد سازهای یگانه در زمینه معماری اسالمی است. این نمونه  ،الصخرهقبة

کههه ارتفههاعش بههه سههی متههر  است گنبد طالیی آن ،نخست  ؛استاز سایر بناهای اسالمی متمایز  

ای سههربی اسههت کههه بهها پوشیده از الیه ،آن رسد و از دو جزء تشکیل شده است. بخش باالییمی

و  شههده پوشههیده از مرمههر سههفید ،هنوز رنگش تغییر نیافته است. جزء پههایینی آن  ،وجود گذر زمان

که سوره یس بر آن بهها رنههگ سههفید نوشههته شههده   است  هایی از کاشی کبودرنگمربم  ،باالی آن

 است.  

بههه بیسههت متههر  ،هههر ضههلم آناین بنا، هشت ضلعی بودن آن است که طههول   ژگیوی  دومین

برای ساختن این بنا، امتزاجی از اسههلوب و شههیوه معمههاری ایرانههی و   (.36:  1406رسد )راشد،  می

 

 (. Karen Armstrongكارن آرمسترانگ )  . 1
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 :5ج  ،1403کردعلههی،  نظیههر بههود )یدر سرزمین شام بهه   ،کار گرفته شد که در نوع خودبیزانسی به

القه داشت به عنههوان از جمله حاکمانی بود که ع  ،عبدالملک(.  162:  1972مکسی اسکندر،  ؛  250

هههای ههها« و »ضههرب سههکهفرد شناخته شود. »تعریههب دیههوانسبک و منحصربهای صاحبخلیفه

؛ 138 :5ج ،1983ربههه، ؛ ابههن عبد195: 1411بار توسط او انجام گرفت )شاکر،  لینبرای او   ،عربی«

ای هشههت بنهه  لههیناز اینکه سههاخت او  باید رتیب، عبدالملک(. به همین ت14  :9ج  ،1407ابن کثیر،  

 .شنود بوده باشدخ ،ضلعی در جهان اسالم را به نام خود تمام کند

، چیزی شبیه به ماکت برای آن طراحی شههده بههود. گوینههد الصخرهقبةپیش از ساختن مسجد  

قبههل از آغههاز بنههای  ،روازاینتوصیف کرد که چگونه بنای قبه را بسازند.   عمارانعبدالملک برای م

لملک، گنبد کوچکی در جانب شرقی صخره ساخته شههد کههه وصیفات عبدا، بر اساد تالصخرهقبة

گونههه، ماکههت بنههای (. شکوه و زیبههایی ایههن38: 1432به قبة السلسلة مشهور گشت )بکر عیسی، 

دستور داد برای صخره شههریفه، بههر اسههاد همههین  بدین جهت، .موجب شگفتی عبدالملک گشت

یهها  66در سههال   ،الصههخرهقبة(. عملیات ساخت  401  :1ج  ،1999گنبدی بسازند )مجیرالدین،    ،گوال

پههس از اینکههه عملیههات سههاختن   .(30  :1970  ؛ ظاظا،241  :1ج  ،1982)سیوطی،    آغاز شد  ه.ق69

، بهها خههط کههوفی زرکههوب چنههین الصخرهقبةهای  اقبه پایان رسید، بر روی یکی از ط  الصخرهقبة

وسههبعین تقبههل ن فی سنة اثنتینیرالمؤمنیمروان وم  بن  هذه القبة عبداهلل عبدالملکنوشتند: »بنی  

بر اسههاد ایههن کتیبههه، پایههان عملیههات   .(203  :2ج  ،1982اهلل منه و رضی عنه آمین« )سیوطی،  

یعنههی سههال کشههته  ،ه.ق73سههال   ،خی منابمکه بردرحالی  ؛است  ه.ق72سال    ،الصخرهقبةساخت  

 (.404 :1ج ،1999اند )مجیرالدین، را برای آن یکر کرده شدن عبداهلل بن زبیر

 مروانبن  توسط عبدالملک الصخرهقبةدالیل ساخت 

 زبیر بنعبداهلل از  شام و مصر مردم دور نگه داشتن . 1

زبیههر   بههن  عبههداهللیان عبههدالملک و  که مرا    ایفتنه  ،منابم تاریخی متقدم  اکثرِ قریب به اتفاقِ

انههد یکر کرده اند و چنیندانسته صخرهالقبةساختن اصلی عبدالملک برای  انگیزه  دلیل وواقم شد،  

خالفههت  در معههرت تبلیغههات دسههتگاه ،ناویژه در مو به به هنگام انجام مناسک حج نانامسلم  که

ی جههد ی خطههربرای حکومت خههود  را    موضوع  ه این. عبدالملک کگرفتندقرار می  در مکه  زبیرابن

چاره را در آن دید کههه مکههانی راه تنها  ،زبیراز ابن شام و مصرداشتن مردم  دور نگه  برای  ،  دیدمی

ا اکتفهها حج، بههه آنجهه   مناسکانجام  تا به جای کعبه و    معرفی کندمقدد را به شامیان و مصریان  
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 .(117  :1411 ال،جف ؛  400 :1ج  ،1999  ،مجیرالدین) ندنمای

مقبههول واقههم   ،عههوام  در نظر مردم  تا  باشدبوده  ی مقدد  بسیار  تا حد   بایستمی  چنین مکانی

و هههیچ بهها کعبههه برابر هیچ جایی را  ،نیز نانامسلم ت توده و عوامحتی اکثری است که  مسل م.  دشو

انههد و گههاه بههودهبه این امههر آ قطعاً  غان اموی نیز. مبل دانستندنمی  زیارتی را همسنگ با مراسم حج

با   دی کهمتعد  روایات  ،رسدنظر می  بهاند.  اندیشیده  ایچارهشک  که شده، بی  نیزبرای حفظ ظاهر  

)بههه  وجههود دارددر منههابم تههاریخی  و...«  فضایل صههخرهزیارت قدد،  فضایلِ  هم ون »  یعناوین

الفت امههوی و غان خمبل   ساختهبربیشترشان    (،155ه127  :1ج  ،1982،  ک: سیوطی.ر  ،عنوان نمونه

 نههد،بدون اینکه از فضیلت مکه و کعبه بکاهاین دسته از روایات،    .استوابسته به ایشان    نامحدث

آنجهها گاه   حتی  ؛کنندمعرفی می  واال المقدد را دارای فضیلتی  بیت  سرزمین شام و از جمله صخره

اگههر جههای پههای » نسههخنانی چههو اشاعهند. شمرمی مسجدالحرامو  از کعبه  هه نه برتر    ترازهمرا  

نیز بر روی   جای پای حضرت محمد  ،عوتدر  در جوار کعبه قرار دارد،    حضرت ابراهیم

گههاه ز قبلهههقصههی و صههخره نیهه ن است، مسههجد ا  اناگاه مسلمه قبلهکعب  اگر»و یا    «است  صخره

اند، دور بوده  و صحابه  بیتدر یهن و فکر شامیانی که از اهل«،  ن بوده استانانخست مسلم

نی را عبههدالملک مردمهها  ،بدین گونه  بوده باشد.  دشوارینباید کار چندان    برای م موران عبدالملک

دور نگه داشتن مردم از قلمههرو حکومههت  که به مکه نروند.  نموددند، متقاعد  مروش بوکه تحت قل

بیشههتری به صخره شریفه اهتمام    تا  بوده باشدبرای عبدالملک    موجهیتوانسته دلیل  میزبیر،  ابن

: 1399)القاسههمی،    بنههایی عظههیم بسههازدآن، بههرایش    در راستای تشویق به زیههارت  داشته باشد و

 .(195ه192

 جلب قلوب یهودیان شام . 2

بود و حتی بر اسههاد   و مکانی مقدد برای آنان  جایگاه عبادت یهودیان  ،المقدد بیت  صخره

را در   اسههحاق  خواست فرزندش می  معتقد بودند که حضرت ابراهیم  یهودیان  ،هابرخی از نقل

ان بههر مسههلمانگههامی کههه  هن  .(18:  1381؛ حمیههدی،  67  :4ج  ،1407الخلیلههی،  )  آنجا قربانی کنههد

اقلیتههی نههاتوان  ،بودنههد، از نظههر جمعیههتالمقههدد بیت ی که ساکنیهودیان،  چیره گشتند  فلسطین

 :نموداستنباط به دالیل زیر  تواننکته را میاین شدند. محسوب می

 »هذا کتاب لعبداهلل عمر  :خطاب با مردم شهر قدد، آمده است  بن  در معاهده صلح عمر  .فال

نامه در تمام متون تاریخی بههه « متن این صلح. ایلیاء...ن نصاری مدینة میرالمؤمنین مِخطاب ا  بن
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. (36  :1406  ؛ راشههد،47  :1998  غههازی،  ؛609  :3ج  ،1967  )طبههری،  همین شکل ضبط شده است

 ،تابی  )ابن منظور،  های کهن شهر قدد در زبان عبری استیکی از نام  ،»ایلیاء«  که  گفتنی است

 ؛. مخاطب خلیفه دوم در این معاهده، مردم ایلیاء بوده است(293  :1ج  ،1995  وی،الحم  ؛191  :3ج

 اند.بر کیش مسیحیت بوده ،شهر شود که اکثریتاز آن مستفاد می  رو،ازاین .نه حاکم آنجا

نجهها ه آالمقههدد بهه ا ساکنان بیتببن خطاب برای امضای معاهده صلح    که عمرهنگامی    .ب

 ،1407  )ابههن کثیههر،  روی صخره ریخته بودند، پاک کننههد  رهایی را که بهرفته بود، دستور داد زبال

ی کههم بههود کههه در مقابههل المقدد به حد جمعیت یهودیان در بیت  .(46  :1425  وزیری،  ؛56  :7ج

 شان را نیز نداشتند.ت تمیز کردن قبلهئمسیحیان آنجا، حتی جر

ته اسههت. خههویش ادامههه داشهه تا چند دهههه بههه قههوت  ،این ترکیب جمعیتی که رسدبه نظر می

در نظر داشته است که با ساختن بنایی بر روی صخره، دور از یهن نیست که عبدالملک    بنابراین،

ههها شههاهد تههوهین بههه مقدساتشههان دل یهودیانی را که سال  ،مقام آن را گرامی بدارد و از این راه

خلفههای   ،و هم نههین  ،دوم  از دیرباز توسط خلیفههه  بودند، به دست آورد. جلب قلوب یهودیان شام،

ر اب،  218:  1421؛ ابن وصیف شاه،  68:  1984)حمیری،    اموی صورت گرفته بود . (66:  1411؛ شههّ

هههم از نارضههایتی ن معنا که بدی ؛داشته باشد خلفای امویتوجیه سیاسی برای  توانسته  میاین امر  

الی ر تهدیههدات احتمهه حکام مسلمان بکاهنههد و هههم در مواقههم لههزوم، بتواننههد در برابهه   ازیهودیان  

ه خلفهها نیههز که اکنون مورد توجهه   عنوان اقلیتی قابل اعتنا  بهه  حیان شام، از حمایت یهودیان  مسی

 حیان جلوگیری کنند.از متحد شدن یهودیان با مسی کمیا دست مند شوند وبهره ه بودند

 مسیحیرومیان  یفرهنگـ  تمدنی تفوّق مقابله با . 3

ومیههان مسههیحی در ر و مهابت معمههاری که عظمت  اندقیدهبر این ع  ،ن معاصرابرخی از محقق

 المقههدد بیتبسههیاری در  های رومههی  انداخت. کنیسهبینندگان میسر  عقل از    ، کالهِالمقدد بیت

. تههرد از اینکههه ونگارهههای گونههاگون بودنههدهای عظیم و نقشکه هریک دارای بنا  وجود داشت

ود را تحقیههر کننههد، عبههدالملک را بههه ن آثار تمدنی رومیان، آنان را تمجیههد و خهه ن با دیدانامسلم

 ،انداخت که دستور دهد نخستین ساختمان باشکوه مسلمانان در قدد را بنهها نهنههد. پههس  صرافت

تر و زیباتر بسازد که قدرت و خواهد گنبدی بزرگه میاعالن نمود ک»کارگزارانش را جمم کرد و  

ها برابههری و بلکههه برتههری یزانسینان را نشان دهد و با گنبدها و بناهای بمسلما  عظمت معماری

 .(34: 1432؛ بکر عیسی، 289:  1951  ،العار ) «نماید



 

 191 عبدالملک بن مروان  توسط الصخرهساخت قبة  دالیل
 

دان غرافههیمههورو و ج  ،های مقدسههیاند، نوشتهترین منبم تاریخی که بدان استناد کردهقدیمی

 ،بههه عقیههده وییهها آمههد.  بههه دن  المقههدد بیتمشهوری است که نیمه دوم قرن چهارم هجری در  

 ملک ترسید که هیبت و شکوه معماریز نظر زیبایی سحرانگیز بودند. عبدالم اشا  های بالدکنیسه

 ن را به شگفتی بیندازد و موجب احساد حقههارت وانا، مسلمالمقدد بیتهای مسیحیان در کنیسه

اعههالن نمههود کههه  کههارگزارانش را جمههم کههرد و نیههتش را  ،روبینی مسلمانان شههود. ازایههنخودکم

بسازد که شکوه و عظمت اسههالم را نشههان  «قیامت کنیسه»یباتر از و زتر  خواهد گنبدی بزرگمی

 .(159:  تابی )المقدسی، حتی از آنها بهتر باشد دهد و با گنبدها و بناهای رومیان برابری نماید و

و پیش  داشتهرا  دیدگاهیتنها مورو متقدمی است که چنین  ،مقدسی باید گفت ،در این زمینه

عظمت و  بود. آن ه درباره  المقدد بیت  لِاه  ،سی خودچنین نیامده است. مقداز او، در هیچ منبعی  

گههر ن دیاشکوه معماری بیزانسی گفته، گزافه نبوده است. بخش پایانی روایت او، با روایت مورخهه 

اند کههه هتر یکر کردن متقدماتر گفتیم که مورخپیش زیستند، تفاوت بنیادی دارد.که پیش از او می

ولی در روایههت   ؛مردم نیز نظر خلیفه را صواب دانستند«  دم بالد نامه نوشت و...ه مرلک ب»عبدالم

رگزارانش کابا  بلکه عبدالملک فقط    ؛مقدسی، از مشورت کردن با مردم سایر شهرها خبری نیست

ن سههاختماعبههدالملک از بنهها کههردن    بههه دنبههال کشههف انگیههزه  ،مقدسی  در این باره سخن گفت.

 ،از نزدیک شاهد شاهکارهای معماری بیزانسی آنجا بود. بدین ترتیههب  ت. ویبوده اس  الصخرهقبة

مسههیحی ه   رومیهد  عبدالملک، مقابله با فرهنگ و تمدنِ» نماید که این دیدگاه کهطبیعی می

 اش را بههه نههام واقعیههتدیدگاه شخصیدر یهن مقدسی خطور کند و بعدها    «،بود  المقدد بیتدر  

منافاتی هم ندارد کههه احتمههال دهههیم نظریههه مقدسههی،   ،یاورد. این امرتاریخی در کتابش بم  مسل 

 در آن زمان بوده باشد. المقدد بیتدیدگاه رایج مردم 

ه شههده ها سههاختمشهوری بر گرد صخرهبناهای ر آنجا ن، داناپیش از فتح شام به دست مسلم

بههه اعتقههاد   جههایی اسههت کههه  ،لجمجمههة«اصههخرة  الجلجثة« یهها »»صخرة    ،به عنوان نمونه  ؛بود

را بههر روی آن بههه صههلیب کشههیدند. مسههیحیان در ایههن مکههان   سیحیان، حضرت عیسههیم

»کنیسههة  ،م نههینگاهی ساختند که نزد اعههراب بههه »کنیسههة القیامههة« مشهههور گشههت. هعبادت

 هههای مسههیح بههر آن اسههت، بنهها کردنههدای که به زعم آنههان اثههر قههدمالصعود« را بر روی صخره

 ،گنبدی را که عبدالملک بر روی صخره ساخت، از این حیهه   رو،ازاین.  (402:  1998  رمسترونج،ا)

از  بدالملکهای قوی عیکی از انگیزه توان پذیرفتمی ،ده مایبه عق  شد.لین نمونه محسوب نمیاو 

فرهنگی مسیحیان بوده اسههت. عبههدالملک آن بنههای عظههیم را ه    سیاسی  کار، مقابله با سلطه  این
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 ی کند.ها تحداین آن را باالتر برد تا با همه ،ارتفاع نظر ساخت و از

ت در اقلیت بودند و چه بسهها اکثریهه   المقدد بیتر  ددر آن برهه زمانی،  دانیم که مسلمانان  می

دانستند و محتمل است کههه آنههان می تمدن و بدوی بدون هاییعرب  نان رامسلما  ،آنجا  انمسیحی

هههای ههها و رواقبههر طههاق الصههخرهقبةدرون که در نقوشی تحقیر نیز کرده باشند.  ،را از این حی 

کههه در آن  سههوره نسههاء  171آیههه    قرآن، از جملهههآیاتی از    بر  است  اند، مشتملداخلی ساخته شده

ضههمن شههکوه کههه در  ساختن بنایی با.  (403:  )همان  کشدلش میا به چایحیان رآشکارا عقاید مس

ی بههرای عبههدالملک بههه توانست دلیلی قههومیقرار گرفته باشد،    انکاراسالمی مورد  غیر  عقاید  ،آن

 . ن بوده باشداناعنوان خلیفه مسلم

 به جای کعبهه کردن صخر جایگزین . 4

اند که ابن زبیر در موسههم اند. نوشتهشدت آشفتهام و بهاز ابه مملو  ،منابم تاریخی در این زمینه

 عوت انجام حج منم نمود و در رو، عبدالملک مردم را ازگرفت. ازاینزور از مردم بیعت میبه  ،حج

برخههی عقیههده مراسم حج را به جای بیاورند.    قدد المبیت  کرد بر گرد صخرهرا تشویق می  ایشان

 ونمودن آن به جای کعبه بههوده    جایگزین،  الصخرهقبةن  از ساختهد  اصلی عبدالملک    دارند که

روایههات جعلههی  .(128 :37ج ،1996 )ابههن عسههاکر، با اسالم دشمنی داشته است  ،اموی  این خلیفه

هههای آشههکارا بهها آمههوزهکه برخی از آنههها    فراوانی به طور خاص درباره فضیلت صخره وجود دارد

 اشاره نمود: روایات این توان بهمی ،برای نمونه ؛اسالمی در تضادند

 بههود« )مجیرالههدین،  المقدد بیتای که بر روی زمین بنا شد، موضم صخره  »نخستین بقعهه  

 .(362: 1ج،  1999

 :3، ج1983  دربههه،ابههن عب  ؛357:  همههانکنههد« )»هرآینه، کعبه به سوی صخره تعظههیم می  ه

265). 

 چنههین واعترات نمودنههد به وی  ه شدند،ت اصلی عبدالملک آگامردم از نیوقتی    :اند کهآورده

آن را بههر مهها   ونههدکه خدادرحالی  ؛دارداهلل الحرام باز میبیت  ما را از حج وی  کردند که  احتجاج می

 ،محمههد بههن شهههاب زّهههرین، ابرای ساکت و قانم کردن معترض  ،در این وقت  .است  واجب کرده

بار سفر بسههتن » :حضرت فرمود نآرد که حدیثی نقل ک از پیامبر  ،محد ث مشهور دربار امویان

 بخههاری،ال) المقدد«مسجدِ بیت و من  مسجدالحرام، مسجدِ  :جز برای این سه مسجد جایز نیست

 برای ما بگیرد تواند جای مسجد الحرام رامی  المقدد بیتمسجد    ،بنابراین  .(1189، ح287:  1423



 

 193 عبدالملک بن مروان  توسط الصخرهساخت قبة  دالیل
 

 :2ج ،تابی )یعقوبی، هادبر آن نایش را هقدم  معراج،به هنگام    همان است که پیغمبر  ،و این صخره

 .(289:  1951  ،العار   ؛261

انههد نتوانستهولی به باور ما    ؛اندتهاموی برخاس  در دفاع از خلیفه  ،معاصرپژوهشگران  ای از  عده

بههه عنههوان مثههال، در یکههی از ایههن   ؛تبرئه کننههد  مذکور  وی را از اتهام  ،و منطقی  طور مستدل  به

»عبدالملک از تابعین و پرهیزکاران بود و غیرمحتمل است که خواسته   :خوانیمها چنین میهدفاعی

بههدون اینکههه دلیههل و  ،بدین ترتیب .(38: 1981  محمدحسن،)زکی  باشد شعائر دین را تغییر دهد«

تنههها دلیلههی کههه بخواهههد بهها آن ، کند را واکاوی و تحلیل  الصخرهقبةعبدالملک از ساختن    انگیزه

برخی از پژوهشگران   .داند که وی جزو تابعین بوده استمیاین  اند،  هام برهاین ات  دالملک را ازعب

عبههدالملک گنبههد را سههاخت تهها "گویند میاینکه » :اندمتعصب نیز خیال خود را چنین راحت کرده

دشههمنان اسههالم   سههخنِ  ،درست نیست و ایههن  ،"حج قرار دهند  مردم به جای کعبه، آن را جایگاهِ

و غیرعاقالنه است بپذیریم که عبدالملک تصور داشته کههه   بیرون است  سانان  خردِاز    ،این  و  تاس

 )مههؤنس، «باشههدمههیصههحیح ن، قههرآ نهه  به سوی جایگاهی غیر از کعبه و برخال  گزاردن  حج

1978  :155). 

یههن ا  اسالمی نداشته است.  ضد   وجه انگیزههیچبه  الصخرهقبةبه نظر ما، عبدالملک از ساختن  

 قابل بررسی است: چند جهتاز  ،عامد

 صههخره گنبههدی بههرایدستور داد »عبدالملک  :  است  ، یعقوبیمورخی که گزارش دادهنخستین

جههز ه  ب  .(261  :2، جتابی  )یعقوبی،  «بر گرد آن نمودطوا     ا وادار بهو مردم رساختند    المقدد بیت

ن متقدم، داشتن چنههین هههدفی را بههه عبههدالملک نسههبت نههداده اسههت. ایک از مورخهیچ  ،یعقوبی

ولههی ایههن  ؛ن بزرگی مانند ابوحنیفه دینوری و احمد بن یحیی بالیری معاصر بودابا مورخ  ،یعقوبی

ت یعقههوبی طبههق سههن .  انههدرا به عبدالملک نسبت نداده  ایانگیزهیشان چنین  هادر کتاب  ،دو مورو

مختصر شدن حجم کتاب و مالل انگیههز نبههودن، سلسههله راویههان   منظور  نویسی خویش، بهتاریخ

از   تهها بخههواهیم آن را  سههندی نههدارد  ،بدین ترتیب، این روایت یعقوبیرا حذ  کرده است و  اخبار  

 نقد کنیم. و درایه طریق علم رجال

دار و های دیبا بر روی صخره آویخت و برای آنجهها پههرده»عبدالملک پارچه  :یعقوبی  به نوشته

مههانعی  (.همانبر گرد صخره طوا  کنند« ) ،جب قرار داد و مردم را وادار داشت تا همانند کعبهحا

بههرای بر صخره و گماشتن حاجههب   نپرده انداخت»یعنی    ،برای پذیرِش بخش نخستِ این گزارش 

جای  تواند ثابت کند که هد  از این کار، جایگزین کردن صخره بهولی این امر نمی  ؛نداریم  «آن
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ویژه به  ؛وقت مرسوم بوده استه بوده است. آراستن مساجد، معابد و آرامگاه بزرگان دین، همهکعب

ارا بسههیار های مقدد یهود و نصهه الصخره در سرزمینی ساخته شد که پیرامون آن مکاناینکه قبة

بودنههد.   هههایگران قیمههت و... آراسههتهها، پارچهها، تمثالکاشی  :اعم از  ،زیاد بود و به انواع تزئینات

را   مطلههبقههدر معمههول اسههت کههه نبایههد ایههن  بگمارنههد، آن  «حاجب»  ،اینکه برای مکانی مقدد 

 شک هد  این بوده که آن را جایگزین کعبه قرار دهند.برانگیزاند که بی

حتی بعد از مرگ عبدالملک و در دوران خلفای امههوی، مناسههک   ،یعقوبی، مردم شام  به نوشته

ایههن ادعههای یعقههوبی را   (.همههانآوردنههد )به جهها مههی  المقدد بیت  صخره  حج را هم نان بر گرد

حتههی   نهههزبیههر داشههتند و  راویانی که تعلق خاطری به خاندان ابههن  نه  ه  ن دیگرایک از مورخهیچ

خههاص مههذهبی   هایگرایش  که  رسدنظر می  اند. بهنکردهیید   تعباسیان ه    ن متعصب دربارامورخ

اگر نخواهیم   ثیر نبوده است. تبی  ،ه عبدالملک و جانشینان ویبیعقوبی در نسبت دادن این اتهام  

 اش مههتهم کنههیم،تههاریخی هاییعقوبی را به دخالت دادن تعصبات مذهبی خویش در نقل گزارش 

قربانی در »را در حال  یهودیانبازسازی نمود: برخی از مسلمانان،   گونهینتوان گزارش وی را امی

ند و البههد بههه دسههتور یهها تشههویق ااند که اینها مسههلمانو پنداشته  1اندمشاهده کرده  «صخرهکنار  

 کنند.چنین می  [و خلفای بعدی]عبدالملک  

اسههالمی بههه عبههدالملک   ضد   نسبت دادن انگیزهیعقوبی در    ادعای  ،ن امروزیابرخی از محقق

 یهههاو سالن  هارواق  با این استدالل که:  ؛انددانسته  اساد بیرا سست و    الصخرهبرای ساختن قبة

بسههیار تنههگ و  ،انههدگفته یعقوبی به منظور طوا  سههاخته شههده که بنا به صخره ای پیراموندایره

طههوا  در مکههانی  اینکههه ضههمن ؛وجه مناسب نیستهیچ ، بهفضای آن برای اجرای مراسم طوا

اگههر هههد  حتی برای جمعیت مسلمانان آن زمان هم نامناسههب بههوده اسههت.   ،دار و کوچکسقف

کههرد و مههثالً بنههایی بایست امر را بسیار آسان مههیبدیلی برای مکه بود، می  قرار دادن  ،ملکلعبدا

 (.404:  1998)ارمسترونج،    ساختشبیه کعبه می

شههدند و آنجهها وقههو  حاضههر مههی صههخره کنار، در همردم در روز عرف»  ،بر اساد یک روایت

، ابههن ویبههک از روایت را یکر کردهکه این    مورخیتنها    (.140  :4، ج1994  ،یبکابن و)  «کردندمی

. وی این عبارت است مصردر ممالیک حکومت سده هفتم و هشتم هجری در دوران   نگارانتاریخ

تردیههد   ،با نوشتن عبارت »واهلل وعلههم«  فاصلهبالنقل کرده و    نظم القرآنرا از کتاب جاحظ به نام  

 

را در آنجا قربانی كندد خواست فرزندش می شریفه، جایی بود كه حضرت ابراهیم  یهودیان عقیده داشتند صخره  . 1
 . ( 67  : 4ج ،1407)الخلیلی،  
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 فاقههد سلسههله اسههناد اسههت.  ،ورروایت مههذک  .)همان(  از صحت این روایت را نشان داده است  خود

جا به چاپ نرسههیده و محتمههل در هیچ  ، ظاهراًجو کردیموجستتا جایی که ما    ،نظم القرآنکتاب  

ه نههه مههورو و یهها جاحظ نیز ادیب    که  گفتنی است  جای نمانده باشد.  است نسخه خطی آن نیز بر

 است. بودهمحدث ه 

توانسههت مههردم را بههه دن شعائرِ دین بود، میهد  عبدالملک از بین بر  اگر واقعاً  ،به عقیده ما

میان  ،گونهکند و بدینو یا اجبار تشویق  ،که در آنجا اکثریت را داشتندانجام شعائر دین مسیحیت 

د  جههایگزین از طر  دیگر، اگر عبدالملک با ه  .نمایدایجاد    مردمان قلمروش نیز وحدت و وفاق

بایسههت از ین دستوری داده و به اجرا گذاشته بود، میقرار دادن برای کعبه و تغییر شعائر دین، چن

یعنههی   ،ترین دشمن و رقیب سیاسههی خههودن، یا الاقل از جانب بزرگاسوی بزرگان صحابه و تابع

حتی یک نمونه از  ،خیکه در تمام منابم تاریدرحالی ؛شدداد متهم میبه کفر و ارت  ،بن زبیرعبداهلل  

 شود.افت نمیحکم ارتداد برای این خلیفه اموی ی

الصخره در باید به این نکته اشاره کرد که نوع کاربری بنای قبةهای باال،  در کنار تمام تحلیل

گوینههد قبله را نشان دهد.  ای آن محراب ساختند که جهت  بر  ؛مسجد بوده است  زمان عبدالملک،

قههد فتحههت   ال إن الصههخرةوخره ساخته شد، در بازار منههادی بانههگ زد: »الصوقتی که مسجد قبة

پههس از پایههان عملیههات هم نههین، (. 173: 1994للناد فمن وراد الصالة فیها فلی ت« )ابن تمیم، 

ت جنههوب شههرقی، از الصخره، در قسههمهای قبةوساز، نام عبدالملک را بر روی یکی از طاقساخت

روان وب چنین نوشتند: »بنی هذه القبة عبداهلل عبدالملک بههن مهه بنا با خط کوفی زرک  سمت داخلِ

 :2، ج1982ومیرالمؤمنین فی سنة اثنتین و سبعین تقبل اهلل منه و رضی عنههه آمههین« )سههیوطی،  

 (.288:  1951؛ العار ،  12:  1435؛ درویش،  203

 پیغمبراج احترام به صخره به واسطه معر . 5

در غار کههوچکی کههه پههایین صههخره  معراج،  شب  در  بسیاری از مسلمانان، پیامبر  به عقیده

، 1982 )سههیوطی، عروج کردبه آسمان بر روی صخره ایستاد و از آنجا    ،سپس  ت، نماز خواند واس

روایت شده که فرمود: »در شب وسههرا در سههمت   از پیغمبر  .(254:  1994  ،ابن تمیم  ؛134:  1ج

؛ سههیوطی، 254: 1994؛ ابههن تمههیم، 358: 1، ج1999گههزاردم« )مجیرالههدین،  ست صخره نمههاز  را

 (.134: 1، ج1982

برخی بر این باورند که هد  عبدالملک از سههاختن گنبههد بههر روی صههخره شههریفه، جههاودان 
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توان منکر این امههر شههد و ممکههن اگرچه نمی  .بوده است  معراج حضرت رسول  ساختن خاطره

برای آن روشنی  هیچ سند ،در منابم تاریخیولی  ،اهدا  عبدالملک همین بوده باشداست یکی از  

طبیعی آن بههود ،  گرامی بداردرا    رسولحضرت  خواست حادثه معراج  بدالملک میاگر ع  نداریم.

ولههی ایههن کههار را  ؛بنویسههد الصههخرهقبةهای و کاشیآیات مربوط به معراج را بر روی دیوارها   که

فرزند خداونههد نیسههت.   مربوط به این است که عیسی  ،انددر آنجا نقش بسته  آیاتی که  نکرد.

ت جهها رسههمیت در آنکیش مسههیحی  ،است که تا چند صباح قبلبوده  مردم شام    گویی یادآوری به

 ع فعالیت تبلیغی به نفم دین اسالم و بریک نونوشتن این آیه از قرآن،    که  رسدبه نظر می.  داشت

 .(400:  1998: ارمسترونج، ر.ک )برای آگاهی بیشتر، ه بوده استشدتحریف حیتِیمس ضد 

 دنن بوانال مسلمقبله اوّ . 6

ی داشههته اسههت. مسههلمانان بسیاردر نظر مسلمانان اهمیت دینی   ،در طول تاریخ  المقدد بیت

 سوره 144تا اینکه با نزول آیه   ؛گزاردندهفده ماه روی به آنجا نماز می  مدینه، تا  بعد از هجرت به

 مقههدد البیت. قرآن (308: 1، ج1407 ن تعیین گردید )ابن کثیر،انابقره، کعبه به عنوان قبله مسلم

« را برای مسجداالقصی به کار بههرده »بارَکْناحَوْلَه  ( و تعبیر21:  لْ رْتَ الْمّقَدَّسَة« نامیده )مائدهرا »اَ

 (.1:  است )وسراء

توان شکی داشت، این اسههت ه در آن نمیبا هر هدفی ساخته شده باشد، چیزی ک  الصخرهقبة

 الصههخرهقبةبههرای   ر یکههر کههردیم کهههتشپی  است.  بوده  که کارکرد عملی این بنا، مسجد بودنش

سههاخته   الصههخرهقبةمسجد    وقتی  نقل شده است که  محراب ساختند که جهت قبله را نشان دهد.

 وراد الصههالة فیههها فلیهه ت«  ال إن الصخرة قد فتحت للناد فمههنوزد: »  بانگمنادی    بازارشد، در  

ار دارد بر اینکه آنجهها را بههه آشکداللت    ،. این روایت(12:  1435  ؛ درویش،173:  1994  ،ابن تمیم)

صههخره را در نظههر جایگههاه بههرای سههاختن مسههجد، عبدالملک  اینکه چرا    اند.عنوان مسجد ساخته

اشههاره  اسههالم پیههامبر سؤالی است که برای یافتن پاسخ آن، باید به وقایم دوران حیات  گرفت،

مهها نمههاز  رو بههه سههوی قبلههه شههمازدنههد کههه به مسلمانان طعنه می ،در آن زمانیهودیان    نماییم.

ن تعیین اناکعبه به عنوان قبله مسلمسوره بقره،    144با نزول آیه    ،. در سال دوم هجریگزاریدمی

  ادههه ا  برخههیی صههخره،  ساختن مسههجد بههر روبا    رو،ازاین  .(308:  1، ج1407  )ابن کثیر،  گردید

 :؛ از جملهشدمی محقق

مسههلمانان داشههته  ، روی به مسههجدِز گزاردناشدند موقم نمیهودیان مجبور می  اینکه  نخست
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ای، نژادی و مسلمانی بود که هنوز تعصبات قبیله  حیثیت برای اعرابِ  یک نوع اعاده  ،باشند و این

  آیینی را فراموش نکرده بودند.

مسههتقیم   آمدند، بهها مشههاهدهو زیارت صخره به آنجا می  ی که برای تکریمیهودیان  اینکه  دوم

های قدر، اعتکا  در ماه رجههب و... ه در ن ه اعم از نمازهای مختلف، اعمال شبعبادات مسلمانا

 شد.ی برای پذیرش اسالم ایجاد میدلشان رغبت

 در برابر سرما و گرماصخره محافظت از  . 7

نیههز   نااند و بیشتر مورخمبهمبسیار    روایات تاریخی در این زمینهتر گفتیم،  طورکه پیشهمان

. انههدگشههته  تشههتت آراعبدالملک را تخریب کرده باشند، دچههار    خواستند چهرهکه نمیاین  جهتبه  

 ،نمونهههعنههوان  بههه ؛عبدالملک را بیان کنند طور ضمنی انگیزه اند بهبا یکر عباراتی خواسته  یگاه

خواست بر روی صخره گنبد بسازد، به همه شهههرها نامههه الملک زمانی که میعبد»اند که:  نوشته

ن را از گرما و سرما محافظت کنههد و یخواهد گنبدی بر روی صخره بسازد که مسلمنوشت که می

: 1994 )ابههن تمههیم، «ایههن کههار را بکنههد  ،ن مشورت با رعیتبدو  بنا کند و دوست ندارد  یمسجد

   .(401: 1، ج1999 ،مجیرالدین؛  241: 1، ج1982؛ سیوطی،  171

ادعهها   ،جد اسههت و از طرفههی دیگههر، یههک مسهه الصخرهقبةایعان دارد که بنای    ،روایت مذکور

کند که عبدالملک هدفش این بود که مردم را از گرما و سرما در تابستان و زمستان محافظت می

شههان نیسههت. ل شخصههیکنند و تحلین مذکور این دلیل را از زبان عبدالملک بیان میاکند. مورخ

م از تغییههرات جههو ی نبههوده اجد، حفظ مههردهد  از ساختن مس  کجاو در هیچ  گاههیچ  دانیم کهمی

 :اند کهتوجه نداشته ،نان دسته از مورخای  .است

یعنههی ابتههدا   ؛اسههت  اسههت  صخره  ، فرع بر زیارتدر برابر گرما و سرما  محافظت از مردم  ،اًلاو 

آنان را از گرما و  ،شده باشند و در مرحله بعدی و یا وادار تشویق  به زیارت صخرهمردم  بایست  می

  ود.سرما محافظت نم

 رفتند یا خیر؟ پیش از ساختن گنبد، به زیارت صخره می مسلمانان اند کهمعلوم نکرده ،ثانیاً

ضههرورتی بههرای   کردند تههاتجمم میرد صخره  های طوالنی بر گمردم برای ساعت  مگر  ،ثالثاً

 و محافظ وجود داشته باشد؟  بانهایجاد سای

ی از یکهه بگههوییم  مههثالً ؛قابل پذیرش شههودتوان به صورتی بازسازی نمود تا  این روایت را می

در برابر گرمهها   بر روی صخره، محافظت از صخره  عبدالملک از ساختن گنبد و ایجاد بنایی  اهدا 
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 انی داشت که به دستور عمههربسای. پیش از عبدالملک نیز این صخره محافظ و  بوده است  و سرما

نماید که عبههدالملک طبیعی می  .(25:  1997  ؛ کتن،76:  1433  )محمدصالح،  بن خطاب ساخته شد

 دهد. انجامدوم را به شیوه بهتری  کار خلیفه استه باشدخو

 به یادگار گذاشتن اثری جاودان از خویش . 8

ودیههان در آنجهها آزادی عمههل ر  ایرانیههان درآمههد و یهدر عهد ساسانیان به تص  ،المقدد بیت

را از دسههت ایرانیههان و یهودیههان پههس   د المقدبیتکه امپراتور روم شرقی دوباره    هنگامییافتند.  

 بسههازند.  ههها و یهودیههانپارد   بر  مسیحیان  نصرتِضلعی برای  ای هشتدستور داد کنیسه  گرفت،

هنگههام  . بهههن فتح شههدمسلماآن بنا به پایان نرسیده بود که فلسطین به دست اعراب کار ساخت  

از روی   عبههدالملک  ،ین ترتیههببههود و بههدجای    های بنای رومیان برهنوز پایه  ،خالفت عبدالملک

 ،این دیههدگاه  .(401:  1998  )ارمسترونج،  طرح رومیان، ساخت گنبد بر روی صخره را به پایان برد

ه شود کهه آن برداشت میاز    ،بلکه به طور ضمنی  ؛کندعبدالملک را بیان نمی  انگیزه  ،واضح  به طور

و آبههادانی بپههردازد و بههرای ایههن به کار عمههارت  فرمانروایان،    عبدالملک قصد داشت همانند غالب

ایههن هههایی از رگهههتنها  ونیمه ساخته شده بود.زیرا قبالً به صورت نصف  ؛، صخره را برگزیدمنظور

-  اینکههه پیشههینه  اسههت واینکه عبدالملک دوستدار کارهای عمرانی بوده    ؛نمایدست میدر  نظریه

ایههن نظریههه، بهها   رسد.ومیان میبه عهد فرمانروایی ر  ،المقدد بیتضلعی در  ی هشتهاساخت بنا

پیمههان   المقههدد بیتبعد از اینکه با مسههیحیان  خطاب    بن  این نقل در تناقض قرار دارد که »عمر

ده ا که صخره را پوشانهایی رزباله  داددستور    و  صلح امضا کرد، به زیارت اماکن مقدسه آنجا رفت

 ه مسههیحیان ،رودیان بود و ازاینیهو  قبله  ،صخره  .(56  :7، ج1407  )ابن کثیر،  «پاک کردند  د،بودن

چه رسههد   ؛دادندمیزی صخره عنایتی نشان نمیته نسبت به    بودند  المقدد بیتکه قدرت برتر در  

-ه، مههیمبنی بههر سههاختن کنیسهه  امپراتور رومدستور   .بنا کنندای برایش  کنیسه  بخواهند  به اینکه

کاره تههر دیوارهههایی نیمهههپیش ،میههاناگههر رو ،هم نین ای دیگر بوده باشد.بایست بر روی صخره

 ماید.نّمی  امعندوم بی داشتند، دستور خلیفه
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 نتیجه

را فرهنگههی مختلفههی    و  دینههی،  دالیل سیاسههیحاکی از آن است که    ،های این پژوهشیافته

اگرچههه عمههوم منههابم، جنههگ قههدرت و   ر دانسههت.ثؤالصخره معظیم قبةدر ساخت بنای  توان  می

را انگیههزه اصههلی ایههن خلیفههه امههوی بههرای سههاخت   زبیههرلک و عبداهلل بههن  درگیری میان عبدالم

و   المقههدد بیت  ، به معنای رد  دالیههل دیگههر نیسههت.اند، ولی پذیرش این دلیلالصخره دانستهقبة

که قرآن کریم آن را مقدد و   انیمک  ؛داشت  بسیاریینی  ن اهمیت دانابرای مسلم  ،صخره شریفه

توانست به اهتمام به صخره شریفه، می  .از آنجا به معراج رفته بود  اکرمپیامبر    ومبارک نامیده  

تعبیر   یاد و خاطره معراج حضرت رسولداشتن  ن و زنده نگهاناقبله نخست مسلمداشت  گرامی

ههها شههاهد کههه سههال  کههردرا فراهم می  شام  یهودیان  بموجبات جلب قلوبه صخره،  احترام    شود.

 مقابله بهها سههلطهدر  ویژه  ، بهاین بنافرهنگی    ه  یتبلیغهای  جنبه  ودند.شان ببه قبله  رومیانتوهین  

 .ز اهمیت فراوانی بوده استی، حارومیان مسیحیتمدنی ه   یفرهنگ
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 منابع 

 .قرآن کریم

جونهیلههد  :تحقیههق ،کنز الدرر و جامم الغههرر،  م(1994)  بکر بن عبداهللابن ایبک الدواداری، وبی

 .معیة للدراسات والنشر والتوزیمالمؤسسة الجا :جرا  و اریکا جالسن، بیروت

، والشههام  القههدد   زیههارة  یلإ  الغرام  مثیر،  م(1994)  محمودالدین وبیبن تمیم المقدسی، شهابا

 الجیل. خطیمی، بیروت: داروحمد ال  :تحقیق

 ا ولی.  بعةطالت: دار الکتب العلمیة،  ، بیروطبقات الکبری،  ق(1410)  ابن سعد، محمد

 الکتب العلمیة. بیروت: دار،  العقد الفرید،  م(1983) ا ندلسی، وحمد بن محمد ابن عبدربه

 الفکر. دار ، بیروت:تاریخ مدینة دمشق ،م(1996) اهللابن عساکر، علی بن الحسین بن هبة

، ا مصههار  ممالههک  یفهه   ا بصههار  مسههالک  ،ق(1424)  ىیهه حیابن فضل اهلل عمرى، احمد بههن  

 .یالثقاف  المجمم :یابوظب

 یوسف الهادی، بیروت: عالم الکتاب.  :، تحقیقالبلدانق(،  1416ه، وحمد بن محمد )ین الفقاب

 .الفکر ، بیروت: دارةوالنهای ةالبدای ،ق(1407) ابن کثیر، اسماعیل بن عمر

 .المعار  دارقاهره: ،  لسان العرب، تا()بی ممکر  بن محمد الدین، جمالابن منظور

حسههن، کسههروى  دیسهه   :، تحقیههقایمختصر عجائههب الههدنق(،  1421م )یف شاه، ابراهیابن وص

 .ةیبیروت: دار الکتب العلم

«، قبههة الصههخرة  ت ثیر المدرسة المعماریة المحلیههة علههی بنههاء، »م(2012)  وبودیة، عدنان احمد

 .21بحاث و الدراسات، العدد  مجلة جامعة القدد المفتوحة لأل

، تعریههب: د.فاطمههه نصههر و عقائههد ثههالث القدد مدینههة واحههدة،  م(1998)  ورمسترونج، کارین

 .د.محمد عنانی

 وت: دار ابههن کثیههر،، دمشههق و بیههرصحیح البخههاری،  ق(1423)  البخاری، محمد بن اسماعیل

 .ا ولیالطبعة  

هندسة العمارة فی مسههجد قبههة الصههخرة القیم الجمالیة و»،  ق(1432)  مطلق  عیسی، خالدبکر  

 .غزة: الجامعة االسالمیة  ،المعاصرة« منها فی العمارة  المشرفة وسبل ااستفادة

 ا ولی.الطبعة  الفکر،بیروت: دار  ،ونساب ا شرا ،  ق(1417) بالیری، احمد بن یحیی

 یههروت: دارب،  الخلیفة عبههدالملک بههن مههروان الناقههد ا دیههب،  ق(1411)  جف ال، خلیل ابراهیم
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ژوهشههکده امههام خمینههی و ، تهههران: پشناسیروش پژوهش در تاریخ(،  1390حضرتی، حسن )

 ل.انقالب اسالمی، چاپ او 

 .ةیالثان  الطبعة صادر، دار :روتی، بالبلدان  معجم،  م(1995) عبداهلل بن اقوتیالحموى،  

 .چاپ دومکبیر،  ، تهران: امیرمیخ اورشلیتارش(،  1381)دى، سید جعفر یحم

إحسههان   :، تحقیههقطههارالروت المعطار فى خبر ا قم(،  1984)  رى، محمد بن عبدالمنعمیالحم

 الثانیة.الطبعة  عباد، بیروت: مکتبة لبنان،

مصههطفى   :، تحقیههقتاریخ بغههداد وو مدینههة السههالمق(،  1417)  ب بغدادى، احمد بن علىیخط

 .ةیادر، بیروت: دار الکتب العلمعبدالق

، بیههروت: مؤسسههة (4  القههدد،  )قسههم  موسههوعة العتبههات المقدسههة،  ق(1407)  فرالخلیلی، جع

 .، الطبعة الثانیةا علمی

«، لنههدن: الصخرة: صههفحات مههن التههاریخقبة المسجد االقصی و، »ق(1435)  درویش، ابراهیم

 .7901القدد ا سبوعی، السنة السادسة والعاشرون، العدد  

 .، قم: منشورات الرضیبار الطوالا خ  ،ش(1368) الدینوری، احمد بن داود

 .المریخ ، الریات: داریةالقدد عربیة إسالم،  ق(1406) راشد، سید فرج

 ، بیروت: دار الرائد العربی.(3ج ه)ا عالم الکاملة   فنون ااسالم،  م(1981) محمد حسن  ،زکی

 سوم.نی، چاپ  ، تهران: نشردر فلسفه علم االجتماعهایی  درد (،  1379سروش، عبدالکریم )

منهههاج   طههر: دار، قتههاریخ الخلفههاء،  م(2013)  بکههرالدین عبدالرحمن بههن ابههیالسیوطی، جالل

 الثانیة.الطبعة   لتحقیق العلمی،للدراسات وا

، بفضههائل المسههجد ا قصههی  ءإتحا  ا خص ا،  (1982)  محمد بن وحمد  الدینالسیوطی، شمس

 للکتاب. : الهیئة المصریة العامةد رمضان وحمد، قاهرهوحم  :تحقیق

المکتههب االسههالمی، ت:  بیرو  : العهد االموی(،4)ج  التاریخ االسالمی،  ق(1411)  شاکر، محمود

 .الطبعة السادسة

 .القلم ، دمشق: داررةیرة فى السنة والسیالمعالم ا ثق(،  1411)  شّر اب، محمد محمدحسن

، شههماره نگارتاریخ«، ماهنامه ةالصخر ةقب، »ش(1396) رخانیطاه و رضا صفاکیش، حمیدرضا

 .، خردادماه13

 ابههراهیم، وبوالفضههل محمههد :تحقیق ،لملوکوا االمم تاریخ ،م(1967) جریر بن محمد  الطبری،
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 الثانیة.  الطبعة التراث، بیروت: دار

 ، جامعة االسکندریة.القدد؛ مدینة اهلل؟ وم مدینة داود؟ ،  م(1970) ظاظا، حسن

 .المعار ، الطبعة الثانیة هرة: دارلقا، اتاریخ القدد ،  م(1951) العار ، عار  باشا

 .ولیالهدی، الطبعة ا   : دارجابی، ة مدینةالقدد سیر،  م(1998)  غازی، خالد محمد

المکتههب ، بیههروت:  اصالح المساجد من البدع والعوائههد،  ق(1399)  الدینالقاسمی، محمد جمال

 .ابعةاالسالمی، الطبعة الر

 .ولیبعة ا  اهیم الراهب، دمشق: دار کنعان، الط، تعریب: ابرالقدد ،  م(1997) کتن، هنری

 الثالثة.  بعةطال، یالنور ةبیروت: مکتب ،الشام  خططق(،  1403على، محمد ) کرد

 .، اردن: مکتبة دندیسا نس الجلیل بتاریخ القدد والخلیل،  م(1999) ، وبوالیمنمجیرالدین

 .لزیتونة، الطبعة الخامسة، بیروت: مرکز االطریق إلی القدد ،  ق(1433) نمحمد صالح، محس

، وحسن التقاسیم فی معرفههة ا قههالیم  ،تا()بی  بن علی  عبداهلل محمد  الدین وبوالمقدسی، شمس

 صادر، الطبعة الثانیة. بیروت: دار

لدراسههات المعهههد العههالی ل  قههاهرة:،  القههدد عبههر التههاریخ،  م(1972)  مکسی اسکندر، میخائیل

 .القبطیة

داب، ، الکویههت: المجلههس الههوطنی للثقافیههة والفنههون واآجدالمسهها  ،م(1978)  مؤنس، حسههین

 .العدوانی وحمد مشاری :بإشرا 

 ، قاهرة: دارالتطور العمرانی والتراث المعماری لمدینة القدد الشریف،  ق(1425)  وزیری، یحیی

 .الثقافیة

 ، بیروت: دار صادر.ریخ الیعقوبیتا،  تا()بی یعقوب، احمد بن ابییعقوبی


