زیارتگاه امام محمد دور؛ یادمان شیعی کهنی که به دست داعش از بین رفت
نویسنده :احمد خامه یار

گروه تروریستی داعش از زمان ظهور در عراق ،آسیبهای جدی و جبرانناپذیری به میراث تاریخی این
کشوور وارد کرده اسوتا افزون بر آرار و بناهای باقیمانده از تمدنهای باسوتانی باشوووه موجود در شوما
خاک عراق که به دسووووت داعش تخریب و نابود شوووودهاند ،این گروه دسووووت به تخریب شووووماری از بناهای
معماری بسووویار نفیس و ارزشووومند دوره اسووو می در مناطق تحت تصووورو خود زده اسوووت که از آن جم ه
میتوان به دو زیارتگاه یحیی بن قا سم بن امام ح سن (ع) و عونالدین بن امام ح سن (ع) در شهر مو ص
و زیارتگاه منسووووب به زینب دختر امام ع ی (ع) در شوووهر سووونجار ،که از نمونههای شووواخ و برجسوووته
بناهای آرامگاهی سوووووده هفتم هجری به شووووومار میآمدند ،و نیز بنای تاریخی موسووووووم به مزار اربعین در
توریت ،از کهنترین مدارس دوره اس می ،اشاره کرد.
با این حا اگر بگوییم نفیسترین بناي دوره اسووو می در عراق كه به دسوووت داعش تخریب شووود ،زیارتگاه
موسووووم به «امام محمد دوری» واقع در شوووهر «دور» (نزدیک شوووهر توریت و در حدود  40کی ومتری
شما شهر سامرا) بود ،سخن گزافی نگفتهایما برای نشان دادن وجوه اهمیت و ویژگیهای منحصر بهفرد
این بنا ،الزم مینماید که به معرفی اجمالی و تاریخچه آن بپردازیم:
ساختمان زیارتگاه شام برج ـوووووووو م برهای با پ ن مربّع و ساخته شده از خ شت و آجر بوده که طو هر
ضو ع آن از داخ حدود  7و از بیرون حدود  11متر و ارتفاع ت ریبی آن نیز  13متر بوده اسووتا بر فراز
مضوورسووی به ارتفاع حدود  9/5متر وجود داشووته و در مجموع ارتفاع بنا به  22/5متر میرسوویده
بنا گنبد
ّ
اسوتا داخ بنا دو محراب کمعمق وجود داشوته و تز ینات و اشوكا هندسوی و نیز کتیبههایی به خط کوفی
زینتبخش دیوارهای آن بوده استا 1
ع ی ی (امارت:
بر اسوواس كتیبههاي موجود در بنا ،سوواخت بنا به دسووتور امیر شووروالدوله مس و م بن قریش ُ
ع ی » (امرای منط ه «جزیره»  )2آغاز شوووده ،و پس
478-453ق) از امرای شووویعه مذهب خاندان «بنی ُ
از وی ،به دسووووت كما الم ك ابوالفتح طاهر بن ع ی بن محمد (درگذشووووته 486ق) ،عمید بغداد ،و برادرش
ابوالمحا سن عبدالج ی بن ع ی بن محمد ده ستانی (م تو در 495ق) ،وزیر برکیارق س جوقی ادامه یافته
و سوووورانجام به دسووووتور ابوجعفر محمد فرزند خطیرالم ک ابومنصووووور محمد بن حسووووین میبدی  3به پایان
رسیده استا 4
زیارتگاه دور نزد اهالی منط ه به عنوان مزار محمد (م ّب به عابد) ،فرزند امام موسی کاظم (ع) شهرت
دارد؛ چنانوه در کتیبهاي مورخ 871ق كه در داخ بنا وجود داشوووته ،به همین عنوان معرفد شوووده اسوووتا
اما با توجه به اینوه در منابع معتبر تاریخی ،هیچ اشوووووووارهای به مح وفات و دفن محمد عابد نشوووووووده و
زیارتگاههای مشهور و کهن دیگری نیز از جم ه در شیراز به وی منسوب است ،نمیتوان به قطع و ی ین
این زیارتگاه را به عنوان مدفن وی تعیین کرد.
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از سووووووووی دیگر ،برخی از پژوهشوووووووگران عراقی نیز از جم ه یونس السوووووووامرا ی احتما دادهاند که این
فرخان بن روزبه دوری (زنده در 359ق) باشد  5که از
زیارتگاه مدفن شخصی به نام ابوالطیّب محمد بن ّ
رجا نه چندان مشووووووهور و مطرچ قرن چهارم هجری به شوووووومار میآید و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد،
زندگینامه مختصر وی را آورده استا 6
اما ع ءالدین احمد العانی ،باستانشناس عراقی ،تع ق این زیارتگاه را به ابوالطیّب دوری منتفی میداند 7
؛ چراکه با استناد به سخن یاقوت« ،دور» نام موانهای متعددی بوده است که از میان آنها« ،دور» مورد
نظر ما به توریت نزدیکتر بوده و از اینرو به نام «دور توریت» شوووهرت داشوووته اسوووت  8؛ در حالیكه
فرخان دوری ،منسووووووووب به دور دیگری به نام «دور عربایا» بوده  9که به سوووووووامرا
ابوالط ّیب محمد بن ّ
نزدیکتر بوده و از اینرو به نام «دور سامرا» شناخته میشده استا 10
بنابراین ،با توجه به انتسووووووواب ابوالط یب دوری به «دور سوووووووامرا» ،نمیتوان ز یارتگاه واقع در «دور
توریت» را مدفن شوخ یاد شوده دانسوتا ضومن آنوه اسواسوا ا ابوالطیّب دوری یک شوخصویت درجه چندم
اه سنّت و نه چندان دارای اهمیّت بوده كه درباره مح وفات و دفن وی هیچ اط عی در دست نی ست و
ع ی ی كه بیتردید شووویعه مذهب بوده  ،11به سووواخت چنین آرامگاهد
نمیتوان پذیرفت که مسووو م بن قریش ُ
برای وی اقدام كند كه در زمان سووووواخت ،از باشوووووووهترین بناهای آرامگاهی در عراق به شووووومار میآمده
است.
پس باید چنین فرض نمود که این زیارتگاه ،چنانوه در کتیبه آن نیز آمده ،در اصوووووو مزاری منسوووووووب به
محمد عابد فرزند امام هفتم (ع) ،و یا شووواید حتی مدفن یوی دیگر از نوادگان آن حضووورت (ع) بوده اسوووت
که امیر شروالدوله مس م بن قریش با هدو بزرگداشت وي ،ساخت این بنای باشووه را بر فراز قبر وی
آغاز کرده و پس از وی ،دیگر دولتمردان و صوووواحب منصووووبان دوره سوووو جوقی ،سوووواختمان آن را تومی
کردهاند.
زیارتگاه محمد عابد ،نه تنها به عنوان نماد و به اصوووووط چ » «landmarkشوووووهر دور ،از اهمیت مح ی
برخوردار بود ،ب وه به عنوان یكد از کهنترین بناهای آرامگاهی دوره اس می عراق که ساختمان اصی
و اول یه خود را به خوبی حفظ کرده بود ،و گن بد آن نیز کهنترین نمو نه باقد ما نده از گن بد های اورچین
باقدمانده در عراق ،بنایی بسوویار شوواخ به شوومار میآمد و از اهمیت فراوانی در میان بناهای آرامگاهی
جهان اس م برخوردار بود.
افزون بر این ،این زیارتگاه به عنوان یک بنای یادمانی کهن شویعی و از منظر ارتباط آن با آسووتان امامین
عسوووریّین (ع) و م ام حضوورت صوواحبالزمان (عج) در شووهر سووامرا نیز حا ز اهمیت اسووتا میدانیم که
بانی نخسووتین زیارتگاه دور یعنی مسوو م بن قریش ،به سوواخت یا تكمی سوواختمان آسووتان امامین عسووكریّین
اهتمام داشوووووته و در کنار این آسوووووتان م دس م برهای برای خود سووووواخته بود که پس از قت وی در ح ب،
جنازهاش را به سامرا منت كردند و در م بره اختصاصی وی به خاك سپردندا 12
از سوی دیگر باید توجه داشت که ساختمان آستان سامرا در اوای سده 13ق بازسازی و در چند مرح ه
توسعه یافته و احتماالا گنبدهای این آستان تا پیش از توسعههای چند قرن اخیر به شو اورچین بوده استا
چنانوه گنبد م ام صاحبالزمان (عج) ،در برخی از نگارههای هنری متع ق به پیش از سده 12ق از جم ه
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طومار نیبور ،به همین شو نمایش داده شده ا ست و به نظر میر سد که پس از باز سازی و تو سعه بنای
آن به دسوووت حاکمان دنب ی بعد از سوووا 1200ق ،از حالت اورچین به وضوووعیت جدید آن تغییر شوووو داده
است.
با توجه به این نوته ،آ یا میتوان گفت که ز یارتگاه محمد عابد در «دور تور یت» ،نمونهای مشوووووووابه یا
نزدیک به ساختمان یا گنبد نخستین سرداب غیبت و حتی بارگاه امامین عسوریّین ـ تا پیش از توسعه بنای
آنها ـوووووووو بوده است (چنانوه م ای سه تصاویر بنای زیارتگاه دور با ن اشی سرداب غیبت در طومار نیبور،
میتواند تا حدودی نشوواندهنده چنین شووباهتی باشوود)د در صووورت پاسووخ مربت به این سوولا و پذیرش این
نظریه ،میتوان به جایگاه ویژه و منحصر بهفرد زیارتگاه دور در میان بناهای یادمانی شیعی پی برد.
بههر حا  ،بسووووی جای تأسووووو دارد که سوووواختمان زیارتگاه امام محمد دور ،در تاریخ دوم آبان  1393به
دسوووت تروریسوووتهای تحت فرمان دولت خ فت اسووو می ،با بمبگذاری در داخ آن به طور کام ویران
گردید و تمدن اسووووو می ،یوی از ارزشووووومندترین بناهای یادبودی و آرامگاهی کهن خود را از دسوووووت دادا
بیتردید تخریب و نابودی این زیارتگاه ،فاجعه جبرانناپذیری در حق میراث اسوووو می به شوووومار میآید و
طبیعتا ا هر گونه بازسووازی آن ،ارزش و اصووالت اولیه این بنا را به آن باز نخواهد گردانید؛ اگرچه توصویه
میشود که حتیاالموان ،به گونهای کام ا مشابه و نزدیک به شو ساختمان قب ی آن بازسازی شود.
نگاره سرداب غیبت امام زمان (عج) در طومار نیبور
نگاره سرداب غیبت امام زمان (عج) در طومار نیبور

*این م اله با عنوان «یادی که داعش برد :نگاهی به زیارتگاه امام محمد دور در شوووووووما سوووووووامرا» در
شماره دوم مج ه «بهاریه» (نشریه سالیانه ملسسه میراث اس می) منتشر شده است.
. ۱شووورچ مفصووو ی از معماری بنا و جز یات آن را در اینجا ببینید :العانی ،ع ءالدین احمد ،المشووواهد ذات
ال باب المخروطة فی العراق ،بغداد.۵۱-۵۲ ،۱۹۸۲ ،
. ۲منط ه «جزیره» نام سوورزمین وسوویعی در شووما شووام و بینالنهرین بوده که امروزه شووام مناط د از
خاک شما عراق و شما شرقی سوریه و جنوب ترکیه است.
. ۳خطیرالم ك ابومنصور محمد بن حسین میبدی ،وزیر برکیارق س جوقی پس از عبدالج ی دهستانی بوده
استا درباره وی بنگرید :خواند میر ،دستور الوزارء.۲۰۷ ،
. ۴برای آگاهی بیشتر از متن کتیبهها و تح ی محتوای آنها ،بنگرید :العاند،
. ۵بنگرید :العاند،

( ۴۵به ن

.۴۶-۴۷

از تاریخ الدور تألیو یونس السامرا ی).

. ۶برای آگاهی از زندگینامه وی بنگرید :خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج،۴
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.۲۸۱-۲۸۲

. ۷العاند،

.۴۵

. ۸یاقوت حموی ،معجم الب دان ،ج،۲

.۴۸۱

. ۹یاقوت حموی ،همانجا؛ خطیب بغدادی ،همانجاا خطیب بغدادی از دور سامرا به نام «دور عربان» یاد
کرده است.
. ۱۰یاقوت حموی ،همانجا.
. ۱۱درباره تشوووویّع وی بنگرید :شوووومسالدین ذهبی ،سوووویر اع م النب ء ،ج،۱۸
قزوینی ،ن ض.۲۳۸ ،
۱۲ا بنگرید :محمد راغب الطبّاخ الح بی ،اع م النب ء بتاریخ ح ب الشهباء ،ج،۱
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۴۸۲؛ عبدالج ی رازی
۳۱۵ا

