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 ۲۰۲۱/ ۱/ ۱۵                                                               اکادمیسین سیستانیکاندید 

 چگونه مزارشریف جانشین بلخ گردید؟

 

محمدتقی حکیم در جغرافیای تاریخی شهر های ایران به نقل از روضة الصفا، روایت میکندکه 

بسطامی صوفی معروف هجری، مردی بنام شمس الدین محمد که خودش را به شیخ بایزید  ۸۸۵درسا 

منتسب می نمود ، ازکابل به بلخ رفت وکتابی در اختیار داشت که گویا در زمان سلطان سنجر 

سلجوقی نوشته شده بود. در این کتاب غیر موثق اشاره شده بود که مزار امیر المؤمنین علی بن ابی 

خواجه خیران )خواجه بلخ بوده باشد . حاکم بلخ به محل قریه « خواجه خیران» طالب در قریه 

حیران؟( رفته ، مقبره و گنبدی محقری دید، امرکرد تا محل را بکاوند ، در نتیجه لوحه سنگی بدست 

چون «. اینست مضجع اسدهللا الغالب علی بن ابی طالب علیهم السالم » آمد که برآن نوشته شده بود: 

وی به سلطان حسین بایقرا صحت این روایت از نظر تاریخ مشکوک بود ، موضوع توسط شخص را

، ص ۱۳۶۶در هرات گزارش داده شد.) محمدتقی حکیم، جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ،تهران ، 

۲۴۴) 

غبار نیز این روایت را درمسیرتاریخ، آورده و عالوه میکند که: سلطان حسین بایقرا براثر 

ه خواجه حیران دیدن کرد، در ادعای شمس الدین محمد، مدتی بعد، از هرات به بلخ رفت ، و ازقری

هذا قبر اسدهللا ابن عم رسول :» آنجا گنبدی و قبری با لوحه سنگی دید که در آن لوحه سنگ عبارت 
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دیده میشد . چون تاریخ صحت چنین ادعای را تصدیق نمیکرد، معهذاسلطان حسین « هللا علی ولی هللا

زاری بر آوردند و حمامی بنیاد نهادند . سلطان امرکرد تا باالی آن قبر عمارت موجود را بساختند و با

را بر این مزار جدید االحداث وقف کرد و سید تاج الدین حسن اندخوئی را به نقابت و « نهرشاهی»

همان شمس الدین محمد ) شیخ زاده بسطامی ( را به تولیت مزار معین کرد و کار کنانی هم برای 

گرفت و بتدریج « مزار شریف» ه قریه خواجه حیران نامموقوفات آن مقرر نمود. از آن ببعد است ک

آباد تر شد و عوض بلخ قدیم مرکز والیت گردید. در این ضمن شیخ زاده بسطامی به آنچه میخواست 

غبار، افغانستان «) رسید یعنی مقام روحانی حاصل کرد و تمول سرشار از نذر و نذور بدست آورد.

 (۲۸۱، ص۱درمسیرتاریخ، ج 

ه آنچه روضه الصفا روایت کرده ومحمدتقی حکیم و مرحوم غبار آن روایت را در با توجه ب

مورد ایجاد شهر مزار و رونق آن از برکت نام علی)کرم هللا وجه( نوشته اند، یک بار دیگر میتوان 

تائید کرد که هیچ سند و شواهد تاریخی در دست نیست که ورود خلیفه چهارم را به افغانستان نشان 

 ۴۰تا چه رسد به مرقد آن حضرت در این کشور ؟ زیرا به گواهی تاریخ طبری، در سال  بدهد ،

هجری سه تن از خوارج که از پیگرد سپاه حضرت علی بجان رسیده بودند)یعنی ابن ملجم ، برک ابن 

عبدهللا وعمرو بن بکرتمیمی(تصمیم گرفتندکه علی، معاویه و عمروعاص را بقتل برسانند تا راه برای 

نتخابات آزادجهت تعیین خلیفه تازه فراهم گردد.مامور قتل معاویه او را زخم زد و مجروح ساخت ، ا

ً شخص دیگری را بقتل آورد، اما مامورقتل علی،  مامور قتل عمروعاص نیزبجای او اشتباها

عبدالرحمن بن ملجم درسحرگاه نوزدهم رمضان، با شمشیر،حضرت علی را مجروح کردکه سرانجام 

، بحواله علی میرفطروس،اسالم ۲۶۹۳- ۲۶۸۱، صص ۶مرگ علی گردید. )تاریخ طبری، ج باعث 

 (۹۲، ص ۱شناسی، ج 

بقول علی میرفطروس : قبرعلی را از بیم آنکه مبادا خوارج آنرا نبش کرده و جسد وی 

د. رابیرون آورند، از مردم پنهان کردند و بقولی دوبار قبرعلی را از جائی بجای دیگر تغییر دادن

بعضی گویندجسد علی را باشتری به مدینه فرستادند تا درکنار رسول خدا بخاک سپرده شود ولی 

اشتردر راه گم شد و ندانستند بکجا رفت. برخی گویندآن شتر را قبیله طی گرفته و جسد علی را دفن 

کردند، ولی علما و مورخان شیعه گویند که حضرت علی رادر نجف بخاک سپردند.) علی 

 (۹۳طروس ، همان، ص میرف

مگر مردم افغانستان و آسیای میانه تا هنوز به این باورند که قبر علی در شهر مزارشریف 

هست و ساالنه هزاران خانواده از دور ونزدیک وحتی ازپاکستان وایران وآسیای میانه برای طلب 

نه از برکت این مراد به این مزار می آیند.چون متولیان مزارمنسوب به حضرت علی در بلخ ساال

زیارت صاحب درآمدی سرشاراز مدرک خیرات ونذور زوارمیگردند ،به کس اجازه نمیدهند کس 

درمورد عدم حقیقت وجود مقبره علی دراین مکان حرفی بزند واگر زده شود گوینده ونویسنده را متهم 

،سخنان  افسانه وار به بد دینی میکنند ومردم هم که اکثریت از سواد ودانش تاریخ بهره ای ندارند

 متولیان را باورمیکنند وحاضر نیستند حقیقت را بشنوند و به حقیقت باورکنند.
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 حقه بازیهای متولیان  روضۀ مزارشریف:

سلیمان راوش در موردعملکرد متولیان روضه مزارشریف درمقاله ای یاد آورمیشود که: در  

وضه مزار به وقوع می پیوندد که بر رونق جشن نوروز برخی وقایع معجزه مانند از سوی متولیان ر

دکان متولیان روضه سخت موثر است. او میگوید که چند روز قبل از فرارسیدن نوروز، یکی دونفر 

از معتمدان متولی روضه ، پسر و یا مرد جوانی راکور یاکر و یا شل وانمود میکنند و او را در 

ری از مردم بخواهد که به حال این جوان به مدخل ورودی روضه جا میدهند تا در حال گریه و زا

درگاه سخی شاه مردان دعا و استرحام کنند تا بینائی و یا شنوائی وحرکت وبرکت را دوباره بازیابد، 

نماز گزاران در این چند روز هنگام ادای نماز طبعاً باگریه وشیون کور، کر و یا شل آشنا میشوند و 

خیر میکنند.)جالب است که هریک از این معبوبین خود را از یکجا با مال امام درحق مریض دعای 

یک گوشه دورافتاده کشور وانمود میکنند که سالهاست به این مریضی مصاب شده اند.( در روز 

نوروز پس از بیرون آوردن ژنده از حرم روضه ناگاه فریاد برآورده میشود که مریض ما از برکت 

ین فریاد مردم او را نظر کرده شاه والیت مآب علی کرم هللا لطف سخی شاه مردان، شفا یافت. با ا

وجه تصور کرده بسوی شخص به مراد رسیده هجوم می برند و هریک سعی میکند دستش برسر 

وصورت ولباس او برسد تا پارجه ای از لباس او را تبرک گویا بردارند، مگر از طرف افراد محافظ 

هرچه زودتر از محل دوربرده شود، گاهی در این  بشدت ممانعت صورت مییگیرد وسعی میشود

هنگامه کور یا کر تازه شفا یافته در زیردست وپای مردم می افتد وواقعاً زده و زخمی و حتی کشته 

میشود. البته محافظین فوراً او را از صحنه بیرون میکشند و تا چند روز هم از چشم مردم پنهان 

ابی مریض درمیان زوار و از طریق آنها بشهرها و روستاها می میکنند . بدینسان آوازه دوباره شفای

پیچد وهرسال سیلی از مردم بسوی مزارشریف سرازیر میشوند و برای متولی روضه نذر ونذور می 

پردازند و دکان روحانیت وتولیت مزار، پر رونق تر میگردد و این کار از قرنهاست به همین روال 

 (۲۰۰۵مارچ ۲۱ه آقای راوش در مورد نوروز،دوام دارد.)سایت آریائی ،مقال

اقای حمید آدم نیزنظیرهمین داستان را ازقول یکی از کیسه بران حرفه ئی یاد آورمیشود که 

جالب وشنیدنی است. برطبق این روایت برخی ازکیسه بران ماهردر آستانه نوروز خود را به مزار 

ود تا خود را شل و یا کور وانمود کند و دو شریف رسانده وبه یکی از کیسه بران وظیفه سپرده میش

سه تای دیگر وظیفه میگیرند تا خود را از اقارب آن کور یا شل و از والیات دور وانمود کرده در 

دروازه ورودی مسجد روضه جای بگیرند تا نمازگزاران متوجه آنها بشوند. در روز نوروز پس از 

ود را به کوری یا شلی زده فریاد زده میشود که شفایافته آنکه ژنده باال شد، دفعتاً از سوی کسی که خ

است. با شنیدن صدای مریض به مراد رسیده سیل مردم غرض لمس کردن سرولباس وی بسوی او 

سرازیرمیشود وچون ازدحام مردم زیاد است، کسی بفکر جیب خود نمیشود، دراین فرصت کیسه 

از صحنه بدر میروند. وآنگه کسی که جیبش زده بران دست بکار میشوند وده ها جیب را می زنند و

شده است، متوجه فریب کاری مرد دغل کار ومزور میگردد ولی کار از کارگذشته است وپشیمانی 

سودی ندارد.)افغان جرمن آنالین، آرشیف مقاالت سایرنویسندگان،مقاله حمید آدم در مورد نوروز، 

۲۰۰۵) 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 روایتی جذاب از وحید وهاب:

یت  مرحوم حبیب  نواب  در مزار شریف داستان  را یى  از دوستانشان برا  "در زمان وال

 پدرم قصه میىرد ىه بسیار خنده دار و جالب است . 

تعداد  از زوار مزار سخ  ىه بعد از زیارت دو باره به ىابل آمده بودند ادعا داشتند ىه 

شد . مردم ساده دل ىابل این داستان  خودشان به چشم سر دیدند ىه یك فرد نا بینا و ىور  بینا و جور

را به یىدیگر م  گفتند و از معجزه شاه اولیا صحبت م  ىردند . بعد از مدت  جناب وال  صاحب 

نواب  ىابل آمدند و همین دوست مشترك پدرم و وال  صاحب از جناب شان م  پرسدىه این واقعیت 

 دارد ىه ىدام شخص ىور در زیارت مزارجور شده است ؟ 

ال  صاحب م  گفتند :  روز بعد باالسدن جنده  تعداد  از مردم شهادت م  دادند ىه به چشم و

خود دیده اند ىه  شخص ىور جور شد . برایم جالب بود امر ىردم شخص را پیدا ىنند و نزدم بیآورند 

 . بعد از چند ساعت  مرد برهنه ا  را ىه با پتو  سطر عورت نموده بود آوردند . 

سوالم از و  همین بود ىه ، آیا درست است ىه شما ىور بودید و از یرىت مزار سخ  اولین 

بینا و جور شدید ؟  مرد با رنگ پریده و چشمان گریان گفت :  نه خیر وال  صاحب من جور بودم و 

ل  حاال ىور شدم .  داستان این بوده ىه در جیب واسىت خود مقدار پول زیاد داشته و ىیسه بر ها او 

ا احاطه نموده ، جیب واسىتش را م  برند ، تیغ پاى  به دست مرد تصادف م  ىند او متوجه م  ر

شود ىه جیبش را زدند . بیچاره به داد و فریاد جیغ م  زند ىه ىیسه بر جیبم را زد . ىیسه برها ىه 

جور شد . و  چند نفر هستند همه شروع به داد و فریاد ىرده با هلهله و شاد  م  گویند او مردم ىور

مردم لباس او را  متبرك گفته تىه تىه م  ىنند .  و این بیچاره برا  سطر اورت به زمین چملك 

 نشسته و خاموش م  شود . 

وال  صاحب فرمود ىه مرد از من پرسید ىه حاال جناب شما قضاوت ىنیدىه ىور بودم و جور  

از جیب خود مقدار پول  به آن مرد  شدم یا جور بودم و ىور شدم .  وال  صاحب لطف م  ىنند و

بدبخت داده و او را مرخص م  ىند . این بود یى  از  نمونه ها و داستانها  ىرامات آن واال 

 ".)وهاب(

ازآنچه نقل کردیم به این نتیجه دست می یابیم که مردم ما بجای حقیقت بیشتربه افسانه ها باور 

میکنند که بینا شدن مجدد کور و یا راه رفتن مریضان شل دارند ! مردم ما آنقدر ساده اند که فراموس 

اسالمی وشوت معجزه بکار دارد ومعجزه فقط در توان وانحصار پیغمران است واز توان خلفای 

 واولیا هللا و امامان وامام زاده ها پوره نبوده و نیست.

 پایان
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