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 هديچک

ندان از خا یافراد شاخص یدر کشور عربستان محل خاکسپار نهی)ص( در مدیدر کنار مسجد نبو عیقبرستان بق 

ساخته شده در آن، در  یهاو اهانت به حرم ها و ساختمان بیخدا حضرت محمد)ص( است که با تخر امبریپ

 انهیسال یشمارگاه جامع به صورت یادار شد؛ تاکنون مطالعهحهیاحساسات مسلمانان جر ون،یوهاب تیدوران حاکم

 یا بررسب یبه صورت کتابخانه ا یلتحلی – یفیپژوهش به روش توص نیصورت نگرفته است؛ ا عیبق تیبا محور

و..  به سامانه  یدانشنامه ا و یویآرش ،ینترنتیا ،ینرم افزار ،یرجال ،یادب ،یخیمنابع، مآخذ و مطالعات مختلف تار

 چه ع،یبق تیسئوال پاسخ داد که در گذر زمان به صورت سالشمار با محور نیبه ا توانیدهد مینشان م ده،یرس

: لیقب از یو آثار مرتبط با آن وجود دارد؟ مطالب یاسیس یها، تعامالت اجتماعواکنش دادها،یتغییر و تحوالتی در رو

در گستره آن،  راتییو تغ اهای آن، ساخت و سازه بیدرگذشتگان مدفون در آن، تخرمرتبط با آن،  یدادهایرو

بط مرت یو هنر یرسانه ا ،یپژوهش ،یمرتبط با آن، آثارعلم یو اجتماع یاسیس یآن، تعامالت و برنامه ها تیریمد

ها، اسناد و تصاویر مرتبط مناسک و شعائر مرتبط با آن، نقشهبا آن، پژوهشگران، فعّاالن، مؤسسات مرتبط با آن، 

ه این سئوال گامی، رو به جلو جهت آگاهی از حوادث و رویدادهاى تاریخى با پاسخ ب جهیبا آن را ارائه دهد در نت
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برداشته خواهد بود که این ترتیب متن رویدادها و حوادث، پیوند علّت و معلولى  به ترتیب زمانى سالیانه ثبت شده،

 .داردنقش بسزایی  ع،یتحلیل و کشف فلسفه واقعى رخدادهاى تاریخى مرتبط با بق آنها در ارزیابى،

 عیشمار بق سال ،شمار سال ،یشمارگاه ع،یبق :یديکل واژگان 

 مقدمه:

عد پرداخته خواهد شد ب عیبق انهیشمار سالگاه نیموضوع در مورد ضرورت و تدو نییپژوهش ابتدا به تب نیا در     

، یاساس میاصطالحات و مفاه فیو تعر قیتحق ینظر یچارچوب و مبان نطوریو هم نهیشیدرباره هدف و ضرورت و پ

از منابع و مآخذ آن پرداخته خواهد  یفهرست تیو در نها قیتحق یاصل یهاروش و مشکالت و موانع و سرفصل

 .شد

 :های اصلي و فرعي تحقيق(ـ تبيين موضوع تحقيق )شامل معرفي ابعاد و حدود موضوع و سؤال2ـ0

)ع(، عالمان و نیخدا)ص(، معصوم امبریمورد احترام پ نهیدر مد یاسالم یهااز مکان یکیبه عنوان  عیبق     

 تیرا در گذر زمان پشت سر گذاشته است؛ با توجه به اهم یکه حوادث تلخ یانهیگنج بوده؛ ختهیمسلمانان فره

 نگاشته شده است که به ابعاد مختلف اکنونگذشته ت یهادر دوره نهیزم نیچند در ا یآثار یخیآرامستان تار نیا

 و ایجامع، گو یارائه سالشمار انیم نیاند، در امتفاوت پرداخته یها یکردهایو با رو یزمان یهامکان در بازه نیا

 ع،یقب تیگوناگون خالی بوده که بتواند براساس منابع و مأخذ معتبر با محور یهااز جنبه عیمستند در مورد بق

ها، ساخت و سازها بیمرتبط با آن، آرمیدگان مدفون در آن، تخر یدادهایرو لیاز قب یموارد هیبر پا انمندنمایی زم

 ،یشپژوه ،یمرتبط با آن، آثارعلم یو اجتماع یاسیس یهاآن، تعامالت و برنامه تیریدر گستره آن، مد راتییو تغ

ها، قشهن با آن، مناسک و شعائر مرتبط با آن، رتبطمرتبط با آن، پژوهشگران، فعّاالن، مؤسسات م یو هنر یارسانه

ام شده و انج یهاتیو فعال قاتیتحق شتریتواند در انسجام بیاثر م نیا اسناد و تصاویر مرتبط با آن را  نشان دهد؛

کان م نیمرتبط با ا یهایاستگذاریبرنامه ها و س شتریو اثربخشی هر چه ب ییکارا ،یسازنهیجهت به نطوریهم

صورت است: در گذر زمان  نیپژوهش بد نیا یبه طور خالصه سؤال اصل د؛ینما فایا یینقش بسزا یاسالم قدسم

و آثار  یاسیس یها، تعامالت اجتماعواکنش دادها،یچه تغییر و تحوالتی در رو ،عیبق تیبه صورت سالشمار با محور

تاریخى به مرتبط با آن وجود دارد؟ با پاسخ به این سئوال گامی، رو به جلو جهت آگاهی از حوادث و رویدادهاى 

برداشته خواهد بود که این ترتیب متن رویدادها و حوادث، پیوند علّت  شده، یب زمانى سالیانه و پى در پى ثبتترت

 .تحلیل و کشف فلسفه واقعى رخدادهاى تاریخى نقش بسزایی دارد ها در ارزیابى،و معلولى آن

 :ـ هدف و ضرورت تحقيق )کاربرد در حج و زیارت(2ـ2
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آمده و  یکه درباره آن در منابع اسالم یخاص یهایژگیمختلف مسلمانان با توجه به و یهاگروه یبرا عیبق     

 تیاهم یآرامستان مورد احترام و دارا نیاز بزرگان مسلمانان در ا یاری)ع( و بسنیاز معصوم یوجود مرقد تعداد

یافته است از  شیآن افزا تیاهم ،یودون سعیدرباره آن توسط وهاب تیو اعمال محدود بیبوده که  بعد از تخر

طه راب نیدر ا یو مردم یدولت یتوسط نهادها ییهاو برنامه هاشیمراکز، هما  لیاز جمله تشک ریاخ یتالشها یطرف

 یبه آماده ساز ازیجهت ن نیمکان مقدس است؛ در ا نیا یواقع گاهیو نشان دادن جا یبازساز یاز اقبال برا یحاک

ا ضرورت هها و  پژوهشتیرفتارها، فعال نیا شتریهر چه ب یو اثربخش ییکارا ،یساز نهیانسجام، به یابر ییهانهیزم

شماری، یا با قدری مسامحه به اصطالح فرنگی تواند رویدادنگاری، گاهیها منهیزم نیاز ا یکیکه  ابدییم

مرتبط با آن،  یدادهایرو لیقب از یموارد هیزمانمند بر پا ییباشد که ارائه نما  Chronology /کرونولوژی

 یاهآن، تعامالت و برنامه تیریدر گستره آن، مد راتییها، ساخت و سازها و تغبیدرگذشتگان مدفون در آن، تخر

مرتبط با آن، پژوهشگران، فعّاالن، مؤسسات  یو هنر یارسانه ،یپژوهش یمرتبط با آن، آثارعلم یو اجتماع یاسیس

و مستند باشد که چینش رخدادها  ایجامع، گو یشمار مرتبط با آن به صورت سال عائرمرتبط با آن، مناسک و ش

 .ردیمندان قرار گعالقه اریدر اخت یکیالکترون ایو  یبه صورت کاغذ Time Line جمله های مختلف ازرا در قالب

 :ـ پيشينة تحقيق2ـ3

 نیبه صورت عام در مورد ا یصورت گرفته است که برخ خیدر طول تار یگوناگون یکارها عیبق نهیزم در     

 ،یاعتقاد ،یخیتار یکردهایدر مورد آن با رو یبه صورت خاص و اختصاص یاند و برخآورده یآرامستان مطالب

، جامع یشمار بقیع به صورت سال تدهد به رویدادنگاری با محورییها نشان میاند بررسو ... سخن رانده یسند

 تیگوناگون که بتواند براساس منابع و مأخذ معتبر با محور یهاو مستند در مورد این مکان اسالمی از جنبه ایگو

ا، هبیمرتبط با آن، درگذشتگان مدفون در آن، تخر یدادهایرو لیاز قب یموارد هیزمانمند  بر پا یینما ع،یبق

 مرتبط با آن، آثار یو اجتماع یاسیس یهابرنامهآن، تعامالت و  تیریدر گستره آن، مد راتییساخت و سازها و تغ

مرتبط با آن، پژوهشگران، فعّاالن، مؤسسات مرتبط با آن، مناسک و شعائر  یو هنر یارسانه ،یپژوهش ،یعلم

 .شده تا کنون وجود ندارد انجامآثار  انیم نیها، اسناد و تصاویر مرتبط با آن را نشان دهد در امرتبط با آن و نقشه

 :های تحقيق(فرضچارچوب و مباني نظری تحقيق )پيشـ 2ـ0

ر بوده منابع و مآخذ معتب هیای و به روش توصیفی و تحلیلی بر پاو کتابخانه یخیپژوهش تار کی قیتحق نیا     

های علمی کند در مورد ارامستان تاریخی بقیع که  از دیرباز مورد احترام مسلمانان  بوده با روشو تالش می

 :لیاز قب یموارد هیزمانمند بر پا ییرا در نما عیبق تیمنابع و مأخذ معتبر، رویدادنگاری با محوربراساس 

 مرتبط با آن، یدادهایرو  .0
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 درگذشتگان مدفون در آن، .  2

 های آن،بیتخر. 3

 در گستره آن، راتییساخت و سازها و تغ. 0

 آن،  تیریمد .2

 مرتبط با آن، یو اجتماع یاسیس یهاتعامالت و برنامه. 6

 مرتبط با آن، یو هنر یارسانه ،یپژوهش ،یعلمئآثار. 7 

 پژوهشگران، فعّاالن، مؤسسات مرتبط با آن،  . 8

 مناسک و شعائر مرتبط با آن. 9

 .ها، اسناد و تصاویر مرتبط با آن را ارائه دهدنقشه. 01

 :ـ تعریف اصطالحات و مفاهيم اساسي تحقيق2ـ5

  :بقيع

ترین آرامستان معروف لغت به معنای زمینی پوشیده از گیاهان است منظور در این جا همان اولین و قدیمی در     

مدینه در جنوب شرقی شهر قدیم یثرب با عنوان بقیع غرقد که پوشیده از گیاهانی به نام  غرقد بوده و در کنار 

ترك جهت مشخص شدن آن، گاه در منابع از مش مهایی با ناکه با توجه به وجود مکان حرم رسول خدا)ص( است

 . شودآن با بقیع الغَرقَد / جنة البقیع هم نام برده می

 :انهيسال یشمارگاه

ا شود و در فرنگی برویدادهای تاریخی به ترتیب سالیانه، گاهی با اصطالح حَولیّات از آن نام برده می جایگذاری

و به صورت عمومی هم گاهشماری، سال نگاری، تقویم   Chronology / قدری مسامحه با اصطالح کرونولوژی

حوادث و رویدادهاى تاریخى به ترتیب زمانى  ری،در این شیوه از تاریخنگا، رودتاریخ  هم در باره آن به کار می

 ها از طرفی درشود که بر آگاهى از متن رویدادها و حوادث، پیوند علّت و معلولى آنسالیانه و پى در پى ثبت مى

 .تحلیل و کشف فلسفه واقعى رخدادهاى تاریخى نقش بسزایی دارد ارزیابى،

 :ـ روش و نوع تحقيق2ـ6

 .باشدای بوده و به روش توصیفی و تحلیلی با رویکرد تاریخی میتحقیق به صورت کتابخانه این
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 :ـ مشکالت و موانع تحقيق2ـ7

مآخذ و مطالعات با محوریت بقیع در کنار سایر  منابع،توان به: کمبود جمله مشکالت و موانع این تحقیق می از

 .های های موجود  اشاره کردموضوعات و همینطور مشخص نبودن تاریخ دقیق برخی گزاره

 :های اصلي تحقيقـ سرفصل2ـ8

 مقدمه

 شمار بقیع قبل از اسالم سال -الف

 شمار بقیع بعد از اسالم سال -ب

 هجری قمریشمار بقیع در قرن اوّل  سال  .0

 شمار بقیع در قرن دوّم هجری قمری سال  .2

 شمار بقیع در قرن سّوم هجری قمری سال .3

 شمار بقیع در قرن چهارم  هجری قمری سال  .0

 شمار بقیع در قرن پنجم  هجری قمری سال  .2

 شمار بقیع در قرن  ششم هجری قمری سال  .6

 شمار بقیع در قرن  هفتم هجری قمری سال  .7

 شمار بقیع در قرن  هشتم هجری قمری سال  .8

 شمار بقیع در قرن  نهم هجری قمری سال  .9

 شمار بقیع در قرن  دهم هجری قمری سال .01

 شمار بقیع در قرن  یازدهم هجری قمری سال  .00

 شمار بقیع در قرن دوازدهم هجری قمری سال  .02

 شمار بقیع در قرن سیزدهم هجری قمری سال  .03

 شمار بقیع در قرن چهاردهم هجری قمری سال  .00



.. 
 

 شمار بقیع در قرن پانزدهم هجری قمری سال  .02

 بندیجمع

 :ـ فهرست منابع و مآخذ2ـ9

 :های زیر قابل بررسی خواهد بودو مآخذ این پژوهش در بخش منابع

  نامهها و فرهنگدانشنامه  -0

 ها با موضوع بقیعنگاریتک  -2

 یمتون تاریخ  -3

 متون رجالی  -0

 یمتون ادب -2

  آرشیو اسناد - 6

 نرم افزارها  -7

 هاتیسا  -8

 :نام برد ریپژوهش به شرح ز نیا یاز منابع و مآخذ را برا یتوان برخیم که

 .تا یب نشر مشعر، قم، به کوشش مرکز تحقیقات و اموزش حج، نه،یمکه و مد یآثار اسالم .0

 .ش0379 تهران، مشعر، رسول، به کوشش علی ورسه ای، ان،یجعفر نه،یمکه و مد یآثار اسالم .2

 .م0982آثار المدینة المنورة، عبدالقدوس االنصارى، مدینه، المکتبة العلمیة التجاریة،  .3

 .م0980اخبار مدینة الرسول، محمد بن محمد النجار، مکه، مکتبة الثقافة،  .0

 .م0990تصحیح عبدالملک بن دهیش،  اخبار مکة، ابوعبداهلل محمد بن اسحاق الفاکهى، .2

 ارت،یگروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت سازمان حج و ز اکبر، یعل ،یینوا ع،یدر بهشت بق دگانیآرم .6

 .ش0390، تهران ارات،یدر امور حج و ز هیفق یول یندگیحوزه نما

 .دیمؤسسه انتشارات ام: دائره المعارف حج، یوسف رضایی ها، قم، عادیتا م قاتیاز م .7
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 .، آمده است3 2و  2 3به ویژه در جلد 0اسناد برگزیده سیاسى ایران و عثمانى  .8

. رجهامور خا [، وزارترجهامور خا ]وزارت یسپلماید خید و تارو عربستان سعودى، مرکز اسنا رانیاسناد روابط ا .9

 .ش0379 ،ی، علو انتشارات. محقق پمرکز چا

 .حج یسند که در کتابخانه تخصص ستی)حدود دو عیدرباره بق رانیا یاسناد کتابخانه مل .01

 ش.0368زاده، لندن، اسناد و فرامین منتشر نشده قاجارى از دوران فتحعلیشاه، به کوشش محمدعلى کریم .00

 .0303، تهران هاى تاریخى و اجتماعى دوره صفویه، ز. ثابتیان، کتابخانه ابن سینا، اسناد و نامه .02

الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنی، تحقیق: عادل اإلصابة فی تمییز الصحابة، أبو .03

 .على محمد معوض أحمد عبد الموجود و

 .ش0382منوره، تهران، نشر مشعر، اول،  نهیاطلس اماکن مکه مکرمه و مد .00

 ،یجواد بهشت محمد ،یجمال دکمالیس ،ییاعال رضایعل ،یکدریت یمومن یاسالم: مؤلفان: احمد خیاطلس تار .02

 دیس ،یبافق زادهیباق یدمصطفیس ،یکاشیابوالفضل بنائ ،یاحمد اکرام ،یصادق دسترنج خوشوقت، محمد زیعز
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abstract 

Baqiya Cemetery next to the Prophet's Mosque in Medina, Saudi Arabia, is the burial 

place of prominent members of the family of the Prophet Muhammad, peace be upon 

him. He was injured. So far, no comprehensive study has been conducted in the form 

of an annual chronology centered on Baqiya. This research is a descriptive-analytical 

method in the form of a library, by examining various historical, literary, literary, 

rhetorical, software, internet, archival and encyclopedic sources, studies, etc., it can 

be shown that this The question answered that over time, in the form of a biography 

centered on Baqiya, what changes have taken place in the events, reactions, socio-

political interactions and related effects? Content such as: related events, the dead 

buried in it, its demolition, constructions and changes in its scope, its management, 

interactions and related political and social programs, related scientific, research, 

media and artistic works Provide researchers, activists, related institutions, related 

rituals and rituals, maps, documents, and related images. As a result, by answering 

this question, a step forward will be taken to be aware of historical events and 



1. 
 

happenings recorded in the chronological order of the year, which will take the text 

of events and incidents, the link between their cause and effect in evaluation,  

analysis and discovery. The real philosophy of the historical events related to Baqiya 

plays an important role. 
Key words: Baqiya, Chronology, Calendar, Baqiya Calendar 

 


