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مشهد،  زيارتى  اماكن  بين  در  آشنا  نام هاى  از  يكى 
آرامگاه خواجه ربيع است. آرامگاه خواجه ربيع كه يكى 
از اماكن زيارتى پر رونق است، در انتهاى خيابان عبادى 
ربيع  نام خواجه  به  دارد، خيابانى كه در گذشته  قرار 
شناخته مى شد و در حافظه تاريخى مردم مشهد داراى 
ويژگى خاصى است. در اين شماره با هم سرى به اين 
آرامگاه زده و با اين همسايه حرم امام رضا(ع) بيشتر 

آشنا مى شويم.
استاندار مهاجر

تاريخ هم زادگاه مردان و زنان  ديار خراسان در طول 
افراد مشهور  تاريخ  و هم  در طول  بوده است  بزرگى 
و صاحب نام بسيارى به آن هجرت كرده اند. ربيع ابن 
عمر  نيمه  در  كه  است  بزرگان  همين  از  يكى  خثيم 
زندگى  محل  عنوان  به  را  خراسان  سرزمين  خويش، 
انتخاب كرده و به نوغان هجرت كرده است. او  يكى از 
استانداران و ياران امام على(ع) بوده است. خواجه ربيع 
نوغان هجرت كرده  به  اول هجرى  نيمه دوم قرن  در 
است. او از حدود سال هاى 35 و 36 هجرى قمرى در 
خراسان اقامت داشته و تا پايان حياتش نوغان را ترك 
نكرده است. خواجه  در تاريخ اسالم فردى شناخته شده 
ابن مسعود، صحابى  ياران صميمى  از  يكى  او   است. 

معروف پيامبر بوده و در زهد مشهور بوده است. 
آرامگاه تاريخ

درباره خواجه ربيع در تاريخ آمده است كه او در زهد 
منزلتى  و  مقام  مردم  بين  در  و  بود  پارسايى شهره  و 
زمان حياتش  به  تنها  به خواجه  ارادت مردم  داشت.  
طول   در  آرامگاهش  رحلت،  از  پس  و  نبود  متوقف 
هم  هنوز  شد.  زائران  آمد  و  رفت  محل  قرن  چهارده 
زائرانى كه به قصد زيارت حرم امام رضا(ع) به مشهد 
مى آيند، آرامگاه خواجه ربيع را از ياد نبرده و به اندازه 
توقفى هر چند كوتاه سرى به اين مكان مى زنند.  تاريخ 
اما  نيست،  مشخص  خواجه ربيع  اوليه  آرامگاه  احداث 
دارد  حكايت  اين  از  بيشتر  نويسان  تاريخ  نوشته  هاى 
شده  گذاشته  بنيان  صفوى  عصر  در  كنونى  بناى  كه 
است . در سال 1031هجرى قمرى به امر شاه عباس 
صفوى و به دست يكى از سادات رضوى به نام «ميرزا 
افلغ» ساخته شده است.  اين بنا كه از آثار نيمه اول 
قرن يازدهم هجرى قمرى و از بناهاى مهم دوره شاه 
عباس صفوى در خراسان است، در ميان باغى وسيع 
قرار دارد كه در گذشته وسعت بيشترى داشته است. 
گنبد كاشيكارى بقعه را در سال 1347 شمسى سازمان 
ملى حفاظت آثار باستانى مرمت كرده است. اين اثر در 
تاريخ 15 دى 1310 با شماره ثبت 142 به عنوان يكى 
از آثار ملى ايران به ثبت رسيد. روى قبر ضريحى مجلل 
قرار گرفته و ديوارهاى بقعه با كاشيكارى هاى معرق و 
ممتاز و گچبرى هاى زيبا تزيين گرديده است. همچنين 
كتيبه هاى خوش نقش با زمينه الجوردى با خط سفيد 
عصر  معروف  خطاط  عباسى  عليرضا  زيباى  قلم  به  و 
صفوى از ديگر آثار مورد توجه در اين بقعه هستند. از 
ديگر نكات تاريخى و قابل توجه در مورد خواجه ربيع 
اين است كه در وقفنامه به جامانده از مدرسه پريزاد 
از اوالد خواجه  بانى آن مدرسه (پريزاد خانم)  مشهد، 

ربيع معرفى شده است.
آرامستانى براى مشهدالرضا(ع)

سنت خاكسپارى درگذشتگان در آرامگاه افراد مورد 
باغ  است.  داشته  رواج  دور  بسيار  گذشته  از  احترام 
خواجه ربيع نيز به خاطر همين سنت و عالقه مردم 
معروف  آرامستان هاى  از  يكى  به  ساليان  طول  در 
مشهد، مبدل شده است. جد قاجارها (فتحعلى خان) 
افشار  نادرقلى  توسط  قمرى   1139 سال  در  كه  نيز 
در همان باغ كشته شده در زير گنبد مقبره خواجه 

مدفون است.

فاطمه عامل نيك

همسايگان آفتاب

نگاهى به پيشينه آرامگاه خواجه ربيع

ساکن قدیمی نوغان

الهام غفورى 

گزارش قدس از بزرگ ترين پياده روى جنوب  كشور در سالروز شهادت امام رضا(ع)

تا قدمگاه

بكان، محله اى از ارجان يا ارگان 
بسيار،  مستندات  بر  بنا  است. 
زمانى كه امام رضا(ع) از مدينه به 
مى كردند،  حركت  طوس  سمت 
بكان  جامع  مسجد  در  را  شب 
كه آن زمان در مركز ارجان واقع 
به  اين رو،  از  بيتوته كردند.  بود، 
اين محل قدمگاه اطالق مى شود 
و روستايى در كناره آن به وجود 
آمد كه امروزه به نام روستاى امام 

رضا(ع) مشهور است. مسجد جامع بكان در شمال شهرستان بهبهان در كنار رودخانه 
تاب و شهر قديم ارجان واقع شده و بناي كنوني مسجد، ساده و كوچك شامل شبستان 
گنبدداري است كه با استفاده از مصالح سنگ و گچ ساخته شده است. بناي اوليه 
مسجد، منسوب به قرن هاى اوليه اسالمي است و در گذشته داراي كتيبه هاي تاريخي 

و قرآني بوده است.
ظاهراً اين قدمگاه در عهد ديلميان بنا شده و در طول تاريخ هر زمان كه تخريب شد، 

تعميرى نه چندان اساسى در آن صورت گرفته است.
وضعيت كنونى بناى قدمگاه مسجد جامع بكان مخروبه است. اگر چه در نگهدارى آن 
حفاظت الزم صورت مى گيرد، اما نياز به مرمت و بازسازى دارد. در منطقه بكان حمام 
و پل قديمى مخروبه نيز وجود دارد. حمام بكان جزو زيباترين و با ارزش ترين بناهاى 

تاريخى دوره اسالمى بهبهان است و از نظر معمارى داراى اهميت مى باشد. 
بنا شامل يك حياط در سمت شمال است كه ساختمان اصلى در قسمت جنوبى آن 
قرار گرفته است. اين بناى محقر كه در ساحل شرقى رود مارون و به فاصله كمى در 

غرب كارخانه سيمان بهبهان است، نوشته اى بر سر در ورودى خود دارد:
گر ميسر نشود بوسه زنم پايش را

هر كجا پاى نهد بوسه زنم جايش را
حاال اين بوسه گاهِ قديمى از پس سال ها قدمت، چشم انتظار برپايى آيين پرشورِ پياده 
روى هزاران عاشق و دلداده از گوشه و كنار سرزمين خوزستان، در روز شهادت موالى 

خود است.

ارجان،  شهرهاى  مردم  كه  است  سال  دويست 
روستاهاى  و  شهرها  ديگر  و  منصوريه  بهبهان، 
سالروِز  با  مصادف  صفر  ماه  روز  آخرين  اطراف، 
شهادت على بن موسى الرضا(ع)، به شوق زيارت 
امام هشتم، پاى پياده به سوى قدمگاه منسوب به 

امام رضا(ع) واقع در مسجد جامع بكان مى آيند. 
و  امامزادگان  در  اجتماع  با  مناطق  اين  مردم 
مراسم  يك  در  منصوريه،  و  بهبهان  مساجد 
هماهنگ به سمت قدمگاه و مسجد تاريخى اين 
مسيرى  و  كرده  حركت  پياده  صورت  به  شهر، 
حدود 13 كيلومتر را پاى پياده طى مى كنند. در 
مسير پياده روى تا مقصد كه مسجد جامع بكان 
است، افزون بر پذيرايى توسط موكب هاى رضوى، 
عزادارى هاى دسته جمعى و گروهى و گاه تعزيه 
با  آيين  اين  مى شود.  برپا  نيز  محلى  خوانى هاى 
شكوه كه در سال هاى اخير در رسانه هاى سراسرى 
بويژه رسانه ملى هم بازتاب بسيارى داشته است، 
مراسم  ترين  طوالنى  و  باشكوه ترين  عنوان  به 

جنوب كشور شناخته مى شود.

بهبهان يكى از قديمى ترين شهرهاى استان خوزستان است كه قدمت آن به هزاره دوم پيش از ميالد بر مى گردد. 
اين شهرستان در جنوب غربى استان و در فاصله 180 كيلومترى اهواز قرار دارد. اگر براى خوزستان با توجه به 

شاخص هاى جوى آن سه نوع آب و هواى بيابانى و نيمه بيابانى و كوهستانى در نظر بگيريم، بهبهان آب و هوايى 
نيمه بيابانى و يا كوهپايه اى دارد. طبيعتى كه اين شهر زيبا را پذيراى نرگس هاى شهال كرده است. بهبهان پر از 
نرگس هايى است كه در گرماى ماليم پاييز و زمستان اين منطقه آماده برداشت مى شوند. گل دهى نرگس همه ساله از نيمه دوم سال آغاز و تا پايان بهمن 

و گاهى نيز نيمه اول اسفند در بهبهان ادامه دارد. 
بهبهان كنوني يا ارجان قديم،  شهري است با ديدني هاي بسيار،  مسجد جامع شهر،  امامزاده حيدر، بافت تاريخي شهر،  راسته بازار قديمي ترين بازار شهر است 

كه در زمان گذشته مركزثقل تجاري شهر بهبهان و حومه آن بوده است.

بكان، محله تاريخ  اربعينى  ديگر...

بهبهان 
شهر نرگس زارها


