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مقدمه
امام حسین(ع) پس از مرک معاویه ،بته دلیتل خاتمته یتافتن تعهتدش نستبت بته خالفتت
معاو یتته و از طرفتتی پیمانشتتکنی او جانشتتین قتترار دادن یگ یتتد ،حاضتتر بتته بیعتتت بتتا او نشتتد
چراکه حاضر نبود با زمامداری که به ارزش های دینی پایبند نیست ،بیعت کند .از ایتن رو
را ه مکه را در پیش گرفت و ازآنجا ناخواسته راهتی عتراق شتد .امتام(ع) بته همتراه بستتگان و
یاران در این مسیر از منازلی عبور کرد.
بتا عنایتتت و توجته بتته جایگتاه شتتیخ مفیتد(ره) و تألیفتتات ارزنتد وی ،پتتژوهش حاضتتر در
پاسخ به این پرسش است که شیخ مفید(ره) در کتتاب ارشتاد در مستیر کتاروان حستینی ،از
مدینه تا کربال و سپس حرکت اسیران به همراه سرهای مبتارک شتهیدان ،تتا شتهر دمشتق ،از
چه منازلی یاد کرده و جغرافیای تاریخی آنها چگونه است؟
گتتاه مطالع ت آثتتار تتتاریخی ،حتتس کنجکتتاوی را بتتر میانگیتتزد و خواننتتد عالقهمنتتد را وا
میدارد که دربار مکانهای یاد شتده در متتون ،شتناخت بیشتتری پیتدا کنتد .منتازل مستیر
کاروان حسینی کمتر مطم نظر قرارگرفته و در این باره تحقیقی جامع انجام نشده است.

برختتی جغرافینویستتان و ستتیاحان ستتدههای پیشتتین و تعتتدادی از نویستتندگان متتتأخر در

نگاشتتتههتتای ختتود ،بتته ایتتن منتتاطق اشتتاره کتتردهانتتد و از ویژگیهتتای جغرافیتتایی همچتتون
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درآمدهاند ،به هنگام یادکرد از این مناطق ،در پانوشت ،توضیحاتی مختصر ارائته دادهانتد.

مسیر یاد کردهاند .همچنین با عنایت به متون جدید میتوان به ویژگیهتای کنتونی بعضتی

از این مکان ها دسترستی پیتدا کترد .ضتمن اینکته تعتدادی از ایتن منتازل هماکنتون ختالی از

سکنه هستند وجود خارجی ندارند یا به بخشهای دیگر پیوستهاند.

نشده است و تنها متون تاریخی و کتابهایی که در زمین نهضت عاشورا بته رشتت تحر یتر

دانشنام امام حسین(ع) مطالبی دارد که بخشتی از آن ،بتهویژه نقشتهها ،در کتتابی بتا نتام
اطلس غدیر و عاشورا به چاپ رسیده است.

روش مقالت ت حاض تتر بتتته ش تتکل کتابخانتتتهای اس تتت و ابتتتزار اس تتتفاده شتتتده ب تته صتتتورت

فیشبرداری بوده است.

 .1مدینه
امتا م حستین(ع) هنگتام شتهادت بترادرش امتام حستن(ع) در مدینته بتود .وی بته پیمتتانی
که امتام ستلفش بتا معاو یته بستته بتود ،متعهتد مانتد ّامتا بتا مترک معاو یته ،حاضتر نشتد بتا فرزنتد
او ،یگ یتتد ،دستتت بیعتتت دهتتد بنتتا بتتر ایتتن از مدینتته راه مکتته را پتتیش گرفتتت (شتتیخ مفیتتد،
.)41/2 :1389
.1-1وجهتسمیه 
ً
ظت تاهرا ای تتن ش تتهر پ تتیش از حض تتور رس تتول ا ک تترم(ص) ی تترب نامیتتده میشتتد ّامتتا ب تتا ورود

حضرت ،مدینةالنبی نام گرفت و بعد از آن به اختصار«مدینه» باقی ماند.
.2-1مدینهویثربدرقرآنکریم 

واژ مدینه ،چهارده بتار در قترآن کتریم آمتده استت (عبتدالباقی .)778 :1390،جمتع آن،

نتتام قتتدیمی آن ،ی تترب ،تنهتتا یتتک بتتار در قتترآن کتتریم دیتتده میشتتود (عبتتدالباقی:1390،
َ
َ َ
ْ َ َ َ َ ٌ
 .)877در مصتتحف شتتریف چنتتین آمتتده استتتَ « :و ِإذ قالتتت ّطا ِئفتتة ِّمت ْتن ُه ْم یتتا أ ْهتتل ی ْ ت ِتر َب ال
َُ َ َ ْ َ
کم ف ْار ِج ُعوا ( 2»...احزاب.)13/
مقام ل
.نامهایمدینه 
 3-1

نام دیگر شهرَ ،طیبه است .عباس بن فضل علوی گوید (ابنخردادبه ،بیتا:)105 :
3
َو َعلت ت تتی َط َیبت ت تتة ّالتت ت تتی ب ت ت ت َ
َع َلیه ت ت ت ت تتا ِلخ ت ت ت ت ت َتاتم ُ
الم َرس ت ت ت ت تتلینا
تارک اهلل
ِ

 .1می گویند  :اگر (از این سفر جنگی) به مدینه بازگردیم ،عگیزترین افراد ،ذلیلترین آنها را بیرون خواهدکرد.
 .2و آنگاه که گروهی از آنان گفتند :ای مردم ی رب(مدینه)ل برای شما جای ماندن نیست .پس برگردید.
َ .3طیبه را خداوند به خاطر خاتم پیامبران مبارک کند.

تبیین اعالم جغرافیایی مسیر کاروان حسینی ...

مدائن ،سه با ر به کار رفته است (همان) .تعدادی از ایتن واژ گتان بته معنتی شتهر و برختی بته
َْ ُ
ون َلئن َّر َج ْع َنا إ َلی ْال َمد َینة َل ْ
معنی مدینةالنبی است .م ًال در آی شریف « ُیق ُول َ
یخ ِتر َج َّن اْل َع ّتز
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َّ
ِم ْن َها اْلذل( 1»...منافقون )8/به شهر مدینه داللت دارد.
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زیدبناسلم می گوید رسول اکرم(ص) فرمود :برای مدینه ده نام هستت :المدینتةَ ،ط َیبتة،

َ
طابةِ ،مسکینة ،جابر  ،مجبور  ،ی رب ،ثیبور ،الدار و االیمان (ابن رسته.)88 :1365 ،

در کتاب البلتدان گفتت پیتامبر(ص) در بتار نامهتای مدینته ،بته شتکلی دیگتر بیتان شتده
ُ ّ
َ ُ
َ
المس ت َ
الم َح َّرم تتةَ ،
حف َوف تتةُ ،
تکینة،
الم َوفی تتة ،المبارک تتة ،الم
اس تتت :الباقی تتة،
الع تتذرا  ،ط َیب تتةِ ،
الم َق َّد َسة ،الشافیة و َ
سل َمةُ ،
ُ
المرزوقة (ابن فقیه.)80 :1416 ،
الم ِ
َو َه بن ُم َنبه عقیده دارد که پیامبر(ص) زمانی که به ی رب هجرت کرد ،آنجا را « َطیابتا»
خواند (همان) .این سخن نمیتواند درست باشد زیرا نام مدینه و مدینةالنبی را مردم شهر

از زمان ورود پیامبر و شاید پیش از آن نهاده بودند .آنها با شوق به استتقبال حضترت آمتده

و با هم این شعر را زمزمه می کردند (البالدی:)1534/8 :1431 ،
طتلتتتع التبتتتدر عتلتتتینا

مت تتن ثنت تتیات التتتوداع

التشتکر عتلینا

م ت ت تتا دعت ت تتا ِلتلت ت تته داع
ً
م ت تترحبا یت تتا خیت تتر داع

وجت

جت ت ت ت ت تتئت ش ت ت ت ت تترفت

مدینهت راته بالی بر  95عدد میداند (همان.)1538 :
های ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
نامت ت ت ت ت ت ت ت
المدینت
معجم معالم الحجاز،
.4-1مدینه،پایتطتنطستیندوبتا المی 

زمانی کته پیتامبراکرم (ص) بته آنجتا مهتاجرت کترد ،ایتن شتهر پایتختت و کتانون گستترش
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اسالم شد .پس از رحلت رسول گرامی اسالم(ص) و برآمتدن خلیفگتان ،بتا وجتود در اختیتار

داشتن شهر مکه ،باز هم مدینه مرکز خالفت بود.
.5-1جغرافیایمدینه 

این شهر درغرب شبه جگیر عربستان قرار دارد .فاصل آن از طریق منطق بتدر تتا در یتای
سرخ (بحر قلزم) 250،کیلومتر و تا شهر مکه 460 ،کیلومتر است.
ارتفتتاع شتتهر از ستتط در یتتا 625 ،متتتر و طتتول جغرافیتتایی آن  39ْ 36' 30و عتترض آن '28
ْ 24است( 1البالدی .)1535 : 8 ،1431،دمای شهر در تابستان بسیار گرم است و گتاهی
ّ 1
کحالتته بتتا انتتدکی تفتتاوت ،ارتفتتاع شتتهر را از ستتط در یتتا 619 ،متتتر ،طتتول جغرافیتتایی آن را ' 39£ 50و عتترض
جغرافیایی را ' 24£32ذکر می کند1384( .ق)174 :

درجت حتترارت بتته ْ  45میرستتد .در زمستتتان ایتتن دمتتا بتته ْ  6کتتاهش مییابتتد (کحالتته:1384 ،
 .)177محصتتتوالت شتتتهر ،مت تتوز ،انگتتتور ،پرتقت تتال و بتتتهویژه خرمتتتا استتتت (التتتبالدی:1431 ،
 .)1536/8جمعیت شهر  150,000نفر است (همان).
ُ
از کوههتتای مهتتم مدینتته« ،احتتد» استتت کتته در شتتمال شتتهر قتترار دارد و طتتول آن از شتترق تتتا
غرب  6000متر است و رنگ آن به سرخی متمایل است .از کوههای دیگر مدینه میتتوان بته
« َعیر» و «ثور» اشاره کرد که عیر ،بلندتر و بگرگتتر استت و در جنتوب مدینته استت .کتوه ثتور در
ٌ
شمال احد قراردارد (کحاله .)174-175 :1384 ،صاح
نام َرضوی هم سخن گفته است (منجم.)26 :1370،

آ کامالمرجان ،از کتوه دیگتری بته

احسن التقاسیم به کاریزها و آبانبارهای شهر در سد چهارم اشاره می کند (مقدسی،
.)115/1 :1361

جغرافی نویسان به چهار وادی (دره) در مدینه اشاره کردهاند :قنا ُ ،بطحان ،عقیق بگرک

و عقیتتق کوچتتک (یعق تتوبی .)1422:151 ،هنگتتام بارنتتدگی ،آبهتتای ایتتن وادیهتتا پتتس از
َ
َ
جمعشتدن در در بنی ُستتلیم بته وادی غابتته و ستپس وادی ِاضتتم متیرود و در دو چتتاه رومتته و

ُعروه فرو میرود (انصاری دمشقی.)326 :1382 ،
.6-1مسجدهایمدینه 

مسجد غمامه ،مسجد فت  ،مساجد ذباب (ذوباب) ،مسجد ذوقبلتین ،مستجد بنیظفتر،

مسجد السقیا ،مستجد االجابته (مستجد بنیمعاو یته) ،مستجد البحیتر (مستجد الستجده) و
مسجد الفضی (مسجد الشمس) (کحاله.)181 :1384 ،

آرامگاه شریف پیامبراکرم(ص) در مسجدالنبی و روض حضرت در جان

شرق ،میان

منبر و مرقد قراردارد (منجم.)27 :1370،

 .2مکه
امام حسین(ع) هرگز حاضر نبود با یگ یتد بیعت کنتد؛ ازایتنرو بته جانت
(شیخ مفید.)47/2 :1389 ،

تبیین اعالم جغرافیایی مسیر کاروان حسینی ...

مسجدهای تاریخی مدینه عبارتاند از :مسجد نبوی ،مسجد جمعه ،مستجد مصتلی،
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مکته رهسپارشتد

.1-2وجهتسمیه 

ابتتراهیمبن ابیالمهتتاجر گو یتتد :مکتته را بتتدین جهتتت نتتام نهادهانتتد کتته متتردم از اطتتراف و
ّ
اکناف به سوی آن روانه شوند .نام بکه هم آمده است و آن بدین خاطر است که اگر کتافران

در آنجا ستم کننتد ،گتردن هایشتان کوبیتده شتود .همچنتین بته معنتای محتل ازدحتام استت

(ابن فقیه .)74 :1416 ،نیز جایی که نخوت و غرور ستتمگتران از بتین بترود (یتاقوت حمتوی،

بیتا)181/5 :

برخی مکه را نام شهر و بکه را نام بیت دانستهاند .تعدادی هم بر این باورند که «مکته» و

«بکه» یکی است و میم به با بدل شده است (همان).
.2-2م هوب هدرقرآنکریم 

نتتام «مکتته» تنهتتا یتتک بتتار در قتترآن کتتریم آمتتده استتت (عبتتدالباقی .)786 :1390،آنجتتا کتته
َ
َ
َ
َ
تنکم َوأی ِتد ْ
خداونتد متعتال میفرمایتتد(َ :و ُه َتو ّال ِتذی کت َّف أی ِتد ُیه ْم َعت ْ
یکم َع ْتن ُهم ِبت َتب ْط ِن َمکتة ِمتتن
َْ َ ْ َْ ََ ْ َ
کم َعل ِیه ْم)( 1فت .)24 :
بع ِد أن أظفر
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ُ َ َّ
َّ َ
تاس لل ِتذی ِب َبکتة
«بکه» نیز در قرآن کریم ،یک بار ذکر شده است(ِ :إن أ ّول َب ٍ
یت و ِضتع ِللن ِ
ُم َب َارکا َو ُه ًدی ّ ِل ْل َع َال ِم َ
ین)( 2آلعمران.)96 :

سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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.نامهایدیگرم ه 
 3-2
ََ
ََ
ُُ
خداونتتد متعتتال در قتترآن کتتریم ایتتن شتتهر را بتتا نامهتتای ا ّمالقتتری ،البلتتداالمین و البلتتد یتتاد

کردهاستتت (یتتاقوت حمتتوی ،بیتتتا )182/5 :در ستتایر متتتون ،نامهتتای دیگتتری هتتم ذکتتر شتتده
استتت :القر یتتة ،قر یتتةالنمل ،الحاطمتته ،التتوادیَ ،
الحت َترم ،العتترشَ ،بت ّتر  ،صتاللَ ،قطتتامّ ،
طیبتتة،
معادُ ،ا ّم ُّ
الرحم و ( ...کحاله.)147 -148 :1384 ،
.4-2تاریخم ه 

مکتته (کعبتته) خان ت حضتترت آدم(ع) بتتوده و ملتهتتا پیوستتته آن را بتتگرک میداشتتتند تتتا
 .1و او کسی است که بعد از آنکه شما را ]درحدیبیه[ بر آنان پیروز ستاخت ،در درون مکته هتم دستت آنتان را از
شما و دست شما را از آنان کوتاه ساخت.
 .2همانا اولین خانه ای که برای عبادت مردم مقرر شده همان استت کته در سترزمین بکه(مکته) استت کته مایت
برکت و هدایت جهانیان است.

زمتتانی کتته خداونتتد بتتگرک و گرانمایتته مکتتان آن را بتته حضتترت ابتتراهیم(ع) نشتتان داد .ستتپس
ابت ت تتراهیم(ع) و فرزنت ت تتدش است ت تتماعیل(ع) ،است ت تتاس و پایت ت تتههای آن (کعبت ت تته) را برافراشت ت تتتند
(ابنخردادبه ،بیتا.)109 :
در آ کامالمرجتتان نیتتز آمتتده استتت :مکتته ،ستترای آدم(ع) بتتوده و حجراالستتود در آنجتتا بتتود تتتا
آنکتته طوفتتان نتتازل شتتد .پتتس ختتدای تعتتالی ابتتراهیم خلیتتل(ع) را بتته ستتاختن آن فرمتتان داد
(منجم.)24 :1370،

بت تتا ست تتکونت هت تتاجر و است تتماعیل(ع) و تجدیت تتد بنت تتای خانت ت کعبتتته ،ستتتکونت در مکتتته

رونق گرفت تتت و قبیلت تتههای عت تترب در آنجت تتا ست تتاکن شت تتدند .بت تتا تولت تتد رست تتول ا کت تترم(ص) و
برانگیختهشدن حضرت ،مکه بهعنوان کانون گستترش دیتن استالم و مقتدسترین جایگتاه
کر خاکی ،برتری خویش را آشکار کرد.
.5-2جغرافیایم ه 

این شهر در غرب شتبه جگ یتر عربستتان و در شترق در یتای سترخ واقتع استت .فاصتل ایتن
ّ
شت تتهر تت تتا مدینت تته ، 460تت تتا ُجت تتده 73 ،و تت تتا طت تتائف  98کیلتتتومتر استتتت( .الت تتبالدی:1431 ،
 .)1654/8ارتفت تتاع شت تتهر از ست تتط در یت تتا 279 ،متت تتر است تتت( .کحالتتته )148 :1384 ،طت تتول
االماکن فی المملکة العربیة السعودیة :1424 ،مکة).
هوای شهر مکه گرم است .حداکثر دمای آن ْ  47و حداقل ْ  15ثبت شده است (کحالته،
.)80 :1384
َ
ُ
شهر مکه در میان کوهها و درهها واقع است .از کوههای بتگرک آن ،ا ُبتوقبیسّ ،
محصت

و

ثبیر است (منجم .) 23 :1370 ،کوه ابوقبیس در درون شهر است .از کوههای دیگر میتوان
ُ
به ق َعیقعان ،فاض  ،ثتور ،حترا  ،تفاحتة ،مطتابخ ،فلتق ،حجتون و ستقر اشتاره کترد (یعقتوبی،
 .)153 :1422درهه تتای مک تته عبارتان تتد از :حج تتون ،دار م تتالاهلل ،بط تتاطین ،فل تتقابنزبیر،
 .1در کتت تتاب معجت تتم معت تتالم الحجت تتاز ،طت تتول جغرافیت تتایی َ  38£30و عت تترض جغرافیت تتایی َ  21£30آمدهاست تتت.
(البالدی1421،ق)1645 :8 ،

تبیین اعالم جغرافیایی مسیر کاروان حسینی ...

جغرافیت تتایی آن  39ْ 49 ' 35و عت تترض جغرافیت تتایی  21ْ 25 ' 20است تتت( 1موست تتوعة است تتما
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ابنعت تتامر ،جت تتوف ،خت تتوز ،أذاخت تتر ،خت تتطالخرامیت تتة ،صت تتفا ،رزاز یت تتن ،جت تتزارین ،زقاقالنت تتار،
جبل تفاحة ،حجا  ،عطارین ،جیتادالکبیر ،جیادالصتفی ،النفتر ،ثتور ،خیتامعنقود ،یرنتی،
علی ،ثنیةالمدنیین و الحمام (همان).

در مکه هیچ آب روانی وجود نتدارد .آبهتای آنجتا از چاههتا تتأمین میشتود .مهمتترین و

پاکیزهترین آنها ،چاه زمزم است.
َ
َ
ُ
احسنالتقاسیم به مناطق منا ،ا َمجُ ،جحفتة ،فترعَ ،ج َبلتهَ ،مه ُتایع ،حتاذ  ،طتائف و بلتد

اشاره کردهاست (مقدسی .) 77/1 :1361 ،او به سه غار حترا  ،ثتور و غتاری دیگتر در پشتت

کوه ابوقبیس اشاره می کند (همان.)145 :
.6-2مسجدابحراموکعبه 

بته گتواهی رستول ختدا(ص) و بته اجمتاع دانشتمندان و مورختان ،مستجدالحرام و کعبته،
مقتدسترین مکتان بتتر روی زمتین استتت .پیتامبر ا کترم(ص) میفرمایتتدِ :ا ّنتک َا َ
اهلل
ت
ح
ارض ِ
ِ
َ
ِال َّی( ... 1البالدی.)1649/8 :1431 ،
مس ت تتجدالحرام و کعب ت تته در زمانه ت تتای گونتت تتاگون بازس ت تتازی ش ت تتده اس ت تتت .مستت تتاحت

مستتجدالحرام ،در گذشتتته 160168متتتر مربتتع بتتوده کتته گنجتتایش  300,000نمتتازگزار را داشتتته
استتت (التتبالدی .)1588/8 :1421 ،کعبتته در وستتط مستتجدالحرام قتتراردارد کتته بتته ختتاطر

سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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مکع

بودن ،بدین نام معروف است .ارتفتاع کعبته 15متتر و طتول ضتلعهای آن بته ترتیت :

در خانه در ضتلع
شمالی  ، 9/92غربی  ،12/15جنوبی  10/35و شرقی  11/88متر استِ .
شرقی استت کته از ستط زمتین دو متتر ارتفتاع دارد (کحالته .)163 :1384،رکنهتای کعبته،
یمانی ،شامی ،عراقی و حجراالسود هستند (جیهانی.)44 :1368 ،

 .3تنعیم
امام حسین(ع) پس از ناتمام گذاشتن حتج ،مستیر عتراق را انتختاب می کنتد .او در ایتن
مستیر بتته تنعتتیم میرستد (شتتیخ مفیتتد .)99/2 :1389،امتتام(ع) در ایتتن منتتزل امتتوالی را کتته
2

ً
 .1قطعا تو محبوبترین زمین خدا برای منی.

2.Tan-eim

عامل یمن برای یگید فرستاده ،مصادره می کند (اطلس غدیر و عاشورا.)35 :1392 ،
تنعیم میقات اهل مکه است .طول جغرافیایی آن ' 39ْ 48و عترض جغرافیتایی 28' 5
ْ 21است (موسوعة اسما االماکن :1424 ،تنعیم).
از آن جهت تنعیم گفته شده که سمت راست آن کتوهی بته نتام نعتیم و در ستمت چتپ
آن کوهی به نام نتاعم استت وادی میتان آن دو را نعمتان می گفتنتد (حمیتری-139 :1984 ،

 )138نام دیگر آن ،مسجد عایشه است( 1ابن رسته.)208 :1365 ،

 -4ذات ِعرق

منزلگ تتاه بع تتد ک تته ام تتام حس تتین(ع) از آن عب تتور ک تترد ،ذات ِعتترق 2اس تتت (شتتیخ مفی تتد،

.)100/2 :1389

ایتتن منتتزل ،میقتتات متتردم عتتراق استتت .منزلگتتاهی پرجمعیتتت ،پردرختتت و پتترآب بتتوده

استتت .احسنالتقاستتیم در ستتد چهتتارم ،آنجتتا را دیهتتی خشتتک و عبتتوس دانستتته استتت

(مقدسی.)113-112/1 :1361 ،

الروضالمعط ت تتار ب ت تته مس ت تتجد ب ت تتگرک آنج ت تتا اش ت تتاره می کن ت تتد (حمی ت تتری.)256 :1984 ،

کتته بتته آن «ذات ِعتترق» می گفتنتتد و بتته فاصتتل دو روز راه در شتتمال مکتته واقتتع بتتود ،بتته هتتم

میرسیدند (.)90

 .5حاجز (حاجر)
منزلگاه بعدی امام حسین(ع) و یاران ،حاجز 3است که در برخی کتابهتا حتاجر آمتده
 .1عالوه بر ابن رسته ،صاحبان کت معجم معالم الحجاز و ممالک و مسالک این مسأله را صحه می گذارند.
(البالدی1431،ق1587 :8 ،؛ اصطخری .)20 :1373 ،نام گذاری آن بدین سب استت کته رستول گرامتی
اس تتالم(ص) در حج تتهالوداع ب تته عب تتدالرحمانبنابیبکر فرم تتود ب تتا خ تتواهرش عایش تته از آنج تتا مح تترم ش تتوند.
(ابنبطوطه)148 :1 ،1384 ،
2 .Zat-e-ergh
)3 Hajez(hajer

تبیین اعالم جغرافیایی مسیر کاروان حسینی ...

لس تتترنج ( )1367در ب تتار آن مینویس تتد :از ع تتراق ب تته حج تتاز از طر ی تتق بادی تتةالعرب ،دو راه
بتتود .راه ّاول از کوفتته و دومتتی از بصتتره آغتتاز میشتتد .هتتر دوی آنهتتا در نزدیکتتی منزلگتتاهی
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ُّ َ
است .این مکان ناحیهای از بطن
الر ّمة است (شیخ مفید)101/2 :1389 ،
االعالقالنفیستته مینویستتد :منزلگتتاهی استتت خت ّترم کتته آن را ابودلتتف ،قاسمبنعیستتی
ساختهاست .آب مشروب آن از چاهها و برکهها است (ابن رسته.)206 :1365 ،
ابنبطوطه ( )1348در سفرنام خویش به آبدانهای (آبانبتار) حتاجز ،اشتاره کرده کته
تعدادی خشک شده و بدین سب

به جای آنها ،چاههای بگرگی حفتر کردهانتد (.)181/1

پتتیش از او ابنجبیتتر هتتم در ستتفرنامهاش ایتتن آبگیرهتتا را گودالهتتای کتتم ورف و نتتام آنهتتا را
احفار ذکرکرده است (.)253 :1370

ُّ َّ
الرمه
 .6بطن

چون امام حسین(ع) به منزل حاجز رسید که جایی از بطنالرمه است ،قیسبن ّ
مسهر یا

عبداهللبن یقطر ،برادر رضاعی خود را به کوفه فرستاد (شیخ مفید.)101/2 :1389 ،
ابندرید گوید :زمینی گستترده در نجتد استت کته دآب چنتد دره بتدان میر یتزد ( یتاقوت
حموی.)576/1 :1380 ،
در مراصتتداالطالع هتتم آمتتده کتته آنجتتا منتتزل اهتتل بصتتره بتتوده استتت؛ زمتتانی کتته اراد شتتهر
مدینتته داشتتتهاند .متتردم کوفتته و بصتتره در آن گتترد آینتتد و ازآنجتتا بتته ُع َستتیله رونتتد ( بغتتدادی،
.)634/2 :1373
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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َّ
 .7ز رود
1

زرود منزلی است که در آنجا عبداهللبن ستلیمان و منتذربن مشتمعل کته هتر دو از طایفت
بنی اسد بودهاند ،به امام(ع) برخوردنتد و خبتر شتهادت مستلمبنعقیل و هتانیبن عتروه را از
بکربن فالن دریافت کردند (شیخ مفید .)107/2 :1389 ،همچنین در این منزل استت کته
زهیر بن قین پس از دیدار امام(ع) به سپاه حضرت پیوست (اطلس غدیر و عاشورا .)35 :
برخی نویسندگان زرود را همان ُخ ّ
گیمیه 2دانستهاند .ابن رسته بر این بتاور استت کته ایتن
 ، Khuzaimiya .2البته مقدسی آن را ُج ّ
گیمیه آورده است ( .احسنالتقاسیم)1360 :1 ،1361،

1 .Zaroud

منزلگت تتاه در بت تتادی امت تتر َز رود نامیت تتده میشت تتد و چت تتون خگیمت تتةبن خت تتازم در آنجت تتا برکت تتهها و
آبروهتایی بترای آب چتاه ایجتتاد کترد و بهوستیل شتتران از آنهتتا آب می کشتید ،بته ایتن نتتام
خوانده شده است (ابن رسته205 :1365 ،؛ قدامة بنجعفر.)10 :1370،
یتاقوت در بتار وجته تستمی آن می گو یتد :زرود ،بته معنتی َبلتوع و زرد بته معنتی بلتع استتت و
ستب نام گتذاری ایتن استتت کته تپتههای شتنی میتتان ثعلبیته و ُخگیمیته کته در راه حاجیتتان
کوفی وجود داشته ،آب باران را می بلعند .ابن کلبی نظتر دیگتری دارد و گو یتد :زرود دختتری
از دختران ی رب است که نسبش بته نتول(ع) میرستد .همچنتین یتوم زرود از ایتامالعرب بته

شمار میرود (یتاقوت حمتوی ،بیتتا .)139/3 :در مراصتداالطالع قتول دیگتری آمتده استت:
در آن قصری زرد رنگ است و بدین جهت زرود گفته شود (بغدادی.)664/2 :1373 ،

 .8ثعلبیه

ثعلبیتته 1محلتتی استتت کتته دو تتتن از قبیل ت بنتتی استتد بتته نامهتتای عبتتداهلل بتتن ستتلیمان

و منذربنمشت تتمعل ،خبت تتر شت تتهادت هت تتانی و مست تتلم را بت تته امتتتام(ع) دادنت تتد (شت تتیخ مفیت تتد،

.)107/2 :1389

این منزل ،یکی از منازل راه کوفه به مکه پس از شقوق و پیش از خگیمیته استت (یتاقوت

حموی.)808/1 :138 ،

آن چندین گرمابه و بازار است .دارای مسجد جامع و منبر است .آب مشروبشان از برکتهها

است (ابن رسته.)205 :1365،

ابنجبیتت تتر و ابنبطوطت ت تته بت ت تته دیوارهتت تتای خت ت تتراب قلعت ت تته و آبگیتت تتر آنجتت تتا اشتت تتاره کردهاند

(ابنجبیر255 :1370،؛ ابن بطوطه.)182/1 :1348 ،

ُّ
 -9زباله

زبالتته 2منزلتتی استتت کتته خبتتر شتتهادت قیسبنمست ّتهر و بتته روایتتت دیگتتر عبتتداهللبن یقطتتر،
1 .Tha'labiya
2. Zobale

تبیین اعالم جغرافیایی مسیر کاروان حسینی ...

در االعالقالنفیسه آمده است :ثعلبیه شتهری استت کته گترد آن بتارهای (بتارو) استت و در
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بتترادر رضتتاعی حضتترت ،را بتته ایشتتان میرستتانند (شتتیخ مفیتتد .)109/2 :1389 ،امتتام(ع)
فرجام شهادت را به یاران اعالم کرده و آنها را مخیر به بازگشتت یتا مانتدن می کنتد (اطلتس
غدیر و عاشورا.)35 :1392 ،
ایتتن محتتل ،قر یتته ای بتتگرک و آبتتاد و دارای بازارهتتا و آب فتتراوان در زمستتتان و تابستتتان و در
زمین پست وادی قرار داشته است (ابن رسته.)205 :1365 ،
ابنجبیتتر از کتتاخی استتتوار ،دو آبگیتتر ،چاهه تتای متعتتدد و آبشتتخور در آنجتتا نتتام میبتترد
(ابنجبیر.)257 :1370،
معجمالبلتدان مینویستتد :ایتتن مکتان را از ایتتن جهتتت زبالته مینامنتتد ز یتترا آب را در ختتود
نگته متتیدارد و نیتتز زبالتته ،نتتام دختتتر ُمست ّتعر از عمالقتته بتتوده کتته در اینجتتا ستتاکن شتتده استتت.
همچنین یوم زباله از ایامالعرب است (یاقوت حموی ،بیتا.)129/3 :

 .10بطنعقبه

َ
امام(ع) پتس از منتزل زبالته ،بته بطن َعقبته 1رستید .در ایتن منتزل بتا عمتروبن لتوذان رو بتهرو

شد .او سفارش کرد حضرت از مسیر بازگردد .امام(ع) در پاسخ فرمتود :آنچته تتو میاندیشتی
بر من پوشیده نیست ّاما به خدا آن ها دست از من بر ندارند تا خون مرا بریزند (شیخ مفیتد،
 .)111-110/2 :1389در همتتین منتتزل ،امتتام(ع) رد یتتایی دیتتد و آن را بتته شتتهادت ختتود تعبیتتر
سال دوم ،شماره  ،7پاییز 1396
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کرد (اطلس غدیر و عاشورا.)35 :1932 ،
در االعالقالنفیستته آمتتده استتت :عقبتته منزلگتتاهی استتت کتته در آن چاههتتا و برکتتههایی
است .درواقع گردنهای بوده که آن را هموار کردهاند (ابن رسته.)205 :1365 ،

َّ
 .11شراف
َ
منزل شراف2منزل بعتدی امتام حستین(ع) استت .ایتن منتزل پتس از بطنعقبته و پتیش از
ُ
ذوحسم است (شیخ مفید.)111/2 :1389 ،
1 .Batn-e-Agabe
2 .sharaf

در معجمالبلتتدان آمتتده استتت :شتتراف بتته معنتتی بلنتتدی استتت و گفتهانتتد :آبتتی در نجتتد
است .ابوعبیدالسکونی گفته است :در شراف سه چاه بگرک موجتود استت کته آبتی شتیرین
دارند .همچنین گفته شتده شتراف نتام یکتی از عمالقته استت .و گفتهانتد شتراف واقصته دو
دختر اند که به نول(ع) منسوبند (یاقوت حموی ،بیتا.)331/3 :

ُّ .12ذ ُّ
وحسم
ُذ ُ
وحستتم 1منزلتتی استتت کتته امتتام حستتین(ع) و یتتاران بتتا لشتتکر حربنیگ یتتد رو بتتهرو شتتدند
(شیخ مفید .)112/2 :1389 ،در این مکان یاران امام لشکر ُحتر را ستیراب کردنتد .امتام(ع)
پتیش از نمتتاز ظهتتر خطبت کوتتتاهی بیتتان کترد و دو ستتپاه بتته امامتتت حضتترت نمتتاز خواندنتتد.
امام(ع) پس از نماز عصر خطبهای خواند و پس از خطبه ،با حر به متذاکره پرداختت .آنهتا
به ادام مسیری غیر از مدینه و کوفه توافق کردند ( اطلس غدیر و عاشورا.)35 :
وح ُسم و ُ
این منزل به شکل ُذ ُ
ذوح َسم هتم آمتده استت (بغتدادی202/1 :1373 ،؛ یتاقوت
حموی ،بیتا.)258/2 :

ُّ َّ
الهجانات
 .13عذیب ِ

عذی  ،اردوگاه و زینستان 3ایرانیان بوده که بر سر راه بیابان قرار داشته است.

ابنجبیر ( )1370در سفرنام خود از ایتن مکتان بته زیبتایی یتاد کردهاستت :درهای استت
پرنعمتتت و بتتر آن بنتتایی استتت و پیرامتتونش فال تتتی استتت حاصتتلخیز کتته دیتتدگان مستتافر را
نمایشتتگاهی استتت پرطتتراوت و تفتتر گتتاهی از خضتتارت و بتته متتا گفتنتتد کتته بتتارق نزدیتتک
آنجاست (.)258
1. zou-Hosm

 .3اسلحهخانه

2 .ozaib - ol - hejanat
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امام حسین(ع) و یاران درحالی که حر با سپاهیانش آنها را همراهتی می کردنتد بته منتزل
َ
ُعذی ُ الهجانات رسیدند( 2شیخ مفید.)118/2 :1389 ،
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معجمالبلدان هتم بته آب ختوشگتوار آنجتا اشتارهای داشتته و ایتن محتل را متعلتق بته بنتی
تمتتیم و منزلگتتاه حاجیتتان کوفتته دانستتته کتته دارای آب ،برکتته ،چتتاه ،خانتته ،قصتتر ،مستتجد و
پاسگاه نگهبانی ایرانیان بوده است (یاقوت حموی ،بیتا.)92/4 :

 .14قصر بنیمقتلها

ایتتن منتتزل بعتتد از منتتزل ُعگی الهجانتتات استتت .امتتام حستتین(ع) بتتا عبتتداهلل بتتن حتتر
صحبت کرد و از او خواست که به حضرت بپیوندد ّاما وی نپذیرفت .ستپس امتام(ع) از او

1

خواست از جنگ با حضرت بپرهیزد (شیخ مفید.)119/2 :1389 ،

قصر بنیمقتلها 2یا قصتر مقتتلهتا ،بته مقتتلهتای ابتن حستانبتن ثعلبته متعلتق بتوده کته
ُ ُ
َّ
طق َ
طانتته قتترار داشتتته استتت .ایتتن مکتتان عتتالوه بتتر قصتتر ،دارای مستتجد و
التمتتر و ق
میتتان عین
بناهای دیگری هم بوده کته ختراب شتده و تنهتا تپتههایی از بقایتای آن مانتدهاستت (یتاقوت

حموی ،بیتا.)364/4 :

 .15نینوا

منزل پس از قصر بنیمقتلها ،نینوا 3است که در آنجا پیکی از جان

عبیداهلل بتن ز یتاد

رستید کته بتته حتر دستتتور داده تتا بتتر امتام(ع) ستخت بگیتترد و ایشتان را در زمتتین بیپنتاه و بتتی
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ب تته س تتال  358هج تتری از ای تتن روس تتتا ی تتاد می کن تتد ک تته در آنج تتا قب تتر حض تترت ی تتونس ب تتن
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عراق استت و مرکتز آن شتهر موصتل استت .پتیش از آن نینتوا مروار یتد موصتل نامیتده میشتده

بتتا بررستتی ای تتن واژه در منطقتت عتتراق ،ب تته دو نینتتوا برمیختتوریم .یکتتی شتتهری تتتاریخی،

کت تته ست تتومین و آخت تترین پایتخت تتت دولت تتت آشت تتور بت تتوده کت تته خرابت تتههای آن در جانت ت

چت تتپ

رودخان ت دجلتته ،مقابتتل شتتهر موصتتل کنتتونی قتترار دارد (الحستتنی .)76 :2013 ،ابتتنحوقتتل

متتتی(ع) واقتتع استتت (لستتترنج .)95 :1367 ،اکنتتون نینتتوا از مهمتتترین استتتانهای شتتمالی
 .1برخی عبیداهللبنحر ذکر کردهاند( .اطلس غدیر و عاشورا)35 :

2.Ghasr ˚ e- Bani Maghatel
3.Nainava

است (بابان.)303/1 ،2013 ،
ّاما معجمالبلدان از نینوای دیگری یاد می کند که ناحیهای از سواد کوفته استت کته کتربال
زیرمجموع آن است (یاقوت حموی ،بیتتا .)339/5 :نینتوا مجتاور اراضتی ستد الهندیه و
در ادام غاضریه بوده که امروزه اراضی حسینیه نامیده میشود (الحسنی.)124 :2013 ،

ُّ َّ َّ
 .16غاضریه و  .17شفیه
امتتام حستتین(ع) بتته حتتربن یگ یتتد گفتتت :بگتتذار بتته ایتتن ده ،یعنتتی نینتتوا و غاضتتریه ،یتتا آن
ُ َ
دیگتری یعنتتی شتف ّیه فتترود آیتتیم .حتر گفتتت :بته ختتدا نمیتتتوانم ز یترا ایتتن فترد ،فرستتتاد متتردی
است که برای نظارت نزد من آمده که ببیند آیا من بته دستتور عبیتداهلل رفتتار متی کنم یتا نته؟
من ناچا رم در برابر چشم او دستورش را انجام دهم (شیخ مفید.)123-122/2 :1389 ،

غاض تتریه1روس تتتایی از ن تتواحی کوف تته نزدی تتک ک تتربال اس تتت (بغ تتدادی.)980/2 :1373 ،
ُ َ
شف َّیه 2نیز روستایی است که چاهی دارد که بنی اسد آن را حفر کردهاند (همان.)805 :

 .18کربال
ب تته دس تتتور حربنیگ ی تتد ،ام تتام(ع) در ک تتربال ف تترود آم تتد .امتتام حستتین(ع) و یتتاران چادره تتا
را برپا کردند و ماجرای غمبار عاشتورا و شتهادت امتام حستین(ع) و همراهتان در ایتن مکتان
.1-18وجهتسمیه 

معجمالبلدان دربار نام گذاری آن نوشته است :کربال از «کربله» گرفته شده که به معنتی
َ
سستی در قدمها است .شتاید زمتین اینجتا در آدمتی سستتی بته وجتود بیتاورد .نیتز ک َربتل نتام
گیتتاهی استتت کتته شتتاید در آنجتتا رشتتد می کتترده استتت (یتتاقوت حمتتوی ،بیتتتا.)445/4 :
امام(ع) زمانی که بته ایتن ناحیته وارد شتد ،از نتام محتل پرستید .گفتنتد :کتربال .فرمتود :زمتین

کرب و بال (همان).
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روی داد.
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1.qhazerieh

2 .shofay-yeh

نظر دیگری هم هست که کلم کتر بال از دو کلمت آشتوری «کترب» بته معنتی حترم و «ایتل»

یعنی اهلل گرفته شده که معنی آن حرم اهلل است .عدهای هم می گویند این کلمته ،فارستی و

مصدر مرک

از دو کلم «کار» و «باال» بوده که معنی مکانی آسمانی و محل عبادت و نماز

است (الحسنی.)124 :2013 ،

.2-18تاریخکربالوحرمشریف 

یک تتی از ق تتدیمیترین قس تتمتهای ک تتربال ،خرابتتتههای قص تتر اخیض تتر اس تتت کتتته در 55

کیلتتومتری شتتهر کتتربال استتت .لتتویی ماستتینیون معتقتتد استتت کتته ایتتن قصتتر مر بتتوط بتته ملتتوک

حیر پیش از اسالم است .هرتسفلد آلمانی پس از کاوش در آن به وجود مستجد و محتراب

پی برد و این مکان را به سد سوم هجری مربوط دانست (الحسنی.)83-82 :2013 ،
ً
تاریخ مشخص عمتارت حستینی از ستد ستوم استت .ظتاهرا ستاختمانی در آنجتا وجتود
داشته که به دستور متوکل به سال  ،236بنا شتده و قبتر امتام(ع) تخر یت

شتده و بتر آن ،آب

بس تتتهاند (لستتتترنج .)85 :1367 ،عض تتد الدولت ت دیلم تتی بتتته س تتال  368هجتتتری ضتتتری

باشت تتکوهی روی قبت تتر ست تتاخت (همت تتان) .در ست تتال  407هجت تتری آرامگت تتاه حضت تترت دچت تتار

آتتتشستتوزی شتتد و دو بتتاره بازستتازی شتتد .در ستتال  479هجتتری ملکشتتاه ستتلجوقی هنگتتام

شکار در آن منطقه به ز یتارت حضترت نایتل شتد (همتان .)86 :ستلطان ستلیمان قتانونی در
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سال 941ق 1534/م پس از زیارت آنجا ،دستور بازستازی بنتا را داد .ناصرالدینشتاه قاجتار
هم در سال 1283ق1866/م اقدام به بازسازی آنجا کرده است (بابان.)246/1 :2013 ،
.3-18جغرافیایکربال 

شهر کربال مرکز استتان کربالستت .جمعیتت آن طبتق آمتار ستال  83,301 ،1965نفتر بتوده

است .البته جمعیت نفوس در زمان حاضر بیش از این تعداد استت .مستافت آن تتا بغتداد

 104کیلومتر و تا نجف  75کیلومتر است (همان.)244 :

 .19کوفه
هرچند امام حسین(ع) و یتاران حضترت درواقعت طتف بته شتهادت رستیدند و بتدنهای
مبارکشان در همین ناحیه دفن شد ّامتا بته همتراه کتاروان استیران ،سترهای شتهیدان منتازلی

را طت تتی کردنت تتد .ارشت تتاد بت تته دو منت تتزل کوفت تته و دمشت تتق اشت تتاره کت تترده است تتت (شت تتیخ مفیت تتد،
.)170/2 :1389
.1-19وجهتسمیه 

َ َ
در البتتدان آمتتده استتت :کوفتته از تکت َّتوف گرفتتته شتتده و بتته معنتتی انباشتتته شتتدن ریگهتتا

و غلتیتتدن آنهتتا بتته روی یکتتدیگر استتت (ابتتن فقیتته .)200 :1416 ،عتتدهای هتتم بتتر ایتتن باورنتتد
َ
ک تته َتک ت َّتوف ب تته معن تتی َت َج َّم تتع است تت و عل تتت نام گ تتذاری ای تتن اس تتت ک تته وقت تتی س تتعد ب تتن
ابتتی وقتتاص و لشتتکریانش بتترای اقامتتت بتته ایتتن محتتل رستتیدند ،ستتعد بتته لشتتکریان گفتتت:
َ ُ
َتک َّوفتتوا فتتی هتتذا المکتتان؛ در ایتتن مکتتان جمتتع شتتوید (صتتفری فروشتتانی.)28-27 :1391 ،
کوفه بته معنتی ریگهتای دایترهای (کتروی) شتکل نیتز هستت کته کوفتان گفتته متیشتود (ابتن
فقیه.)200 :1416 ،
.2-19کوفهدرگذرزمان 

البل تتدان مینویس تتد :ش تتهری ب تتگرک در ع تتراق اس تتت ک تته قب تتة االس تتالم و مح تتل هج تترت
مستتلمانان استتت و آن نخستتتین شتتهری استتت کتته مستتلمانان در عتتراق در ستتال 14هجتتری

1

س تتاختند ک تته ب تتر کرانت ت ف تترات ق تترار دارد .ای تتن ش تتهر پ تتس از ف تتت عتتراق بتته دستتتور س تتعدبن
مینویسد :هوایش درست و آبش خوشگتوار .در کوفته منتاطق و امتال ک قبایتل عترب استت.
پس از بصره نخستین شهری بود کته مستلمانان ستاختند (متنجم .)35 :1370،مقدستی در
ستد چهتارم در بتار کوفتته می گو یتد :قصتبهای بتگرک ،ستتبک ،خوشستاختمان بتا بازارهتتایی
بتگرک ،پربرکتتت و جتامع مرافتتق استت .شتتهر باستتتانی آنجتا حیتتره بتوده کتته و یتران شتتده استتت
( .)161 :1361همچنتتین در نخبتتة التتدهر آمتتده استتت :تاریخنگتتاران میپندارنتتد ایتتن شتتهر از
روزگار نول بوده و کوفان نام داشته است (انصاری دمشقی.)292 :1382 ،
ً
 .1دربار زمان ساخت کوفه نظرهای دیگری هم هست .مت ال انصتاری دمشتقی ستال بنتا را  12هجتری ذکتر کترده
استت .)292 :1382( .لستترنج ستال  17بیتان می کنتد )81 :1367( .ستالهای  18و  19نیتز ذکتر شتده استت.
(صفری فروشانی)32 :1391 ،
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ابتتیوقتتاص و بنتتا بتته فرمتتان عمتتر ،ستتاخته شتتد (یعقتتوبی .)147-146 :1422 ،آ کامالمرجتتان
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.3-19جغرافیایکوفه 

اکنتتون کوفتته از نتتواحی شتتهر نجتتف استتت و در استتتان کتتربال قتترار دارد (الحستتنی:2013 ،
 .)91ارتفاع کوفه از سط دریا  22متر است (صفری فروشانی.)33 :1391 ،
مقدستتی بتته چاههتتای گتتوارا ،نخلستتتانها ،با هتتا ،حوضهتتا و جویهتتا اشتتاره می کنتتد
(مقدسی.)161/1 :1361 ،
.4-19مسجدکوفه 

یکت تتی از مست تتاجد مهت تتم و م ت تتورد توجت تته شت تتیعیان ،مست تتجد کوفت تته است تتت .در ست تتال 17

قمری هنگامی که سعد و مشاورانش قصتد پیر یتزی نقشت شتهر کوفته را داشتتند ،نخستتین
مکتتانی کتته در ایتتن نقشه کشتتی مشتتخص شتتد ،مستتجد جتتامع کوفتته بتتود (صتتفری فروشتتانی،
.)123 :1391

بازستتازی و گس تتترش مس تتجد کوف تته در زم تتان مغیتتره ب تتن شتتعبه ،والتتی کوفتته ،در فاصتتل

سالهای  43تا  50هجری انجام گرفته .زیاد در فاصل سالهای 50تا  53هجری تغییترات
عمدهای در آن به وجود آورد و هگینههای هنگفتی صرف آن کرد (همان.)127 :

ابن جبیتتر از ایتتن مستتجد بازدیتتد کتترده و از عظمتتت آن ستتخن گفتتته استتت .در قستتمتی

از ایتت تتن یتت تتادکرد بتت تته پتت تتنج رواق در ستت تتمت قبلتت تته و دو رواق در طرفهتت تتای دیگتت تتر اشتت تتاره
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می کند (.)260 :1370

ابنبطوطه ( )1348در سفرنام خود به معماری و مقامهای مختلف آن اشتاره کترده و از

خان امام علی(ع) و آرامگاههای بیرون مسجد یاد می کند (.)238-237/1
مستتجد کنتتونی بازستتازی شتتده و دارای ضتتلعهای  109 ،116 ،110و 116متتتر استتت .ارتفتتاع
دیوار (سور) مسجد20 ،متر است و از بر های مدور تشتکیل شتده (الحستنی.)83 :2013 ،
َّ
چهار در مهم مسجد ،باب السده ،بابالفیل ،بابالکنده و باباالثمتاط هستت (صتفری
فروشانی.)129 -131 :1391 ،

 .20دمشق
بت تته همت تتراه کت تتاروان است تتیران ،ست تتر مبت تتارک امت تتام حست تتین(ع) و ست تتایر شت تتهیدان ،منت تتازل

گون تتاگونی را ط تتی کردنتتتد و ب تته شتتتهر دمش تتق و دارالحکومت ت یگ ی تتد رستتتیدند (ش تتیخ مفیتتتد،
.)176/2 :1389
.1-20وجهتسمیه 

ابن کلبی گوید :نام دمشق از «دماشق» پسر قتانی پستر مالتک پستر ارفخشتد پستر ستام پستر
حضرت نول(ع) گرفته شده است .نیز گفتهاند که این شهر توسط «بیوراست » بنیتاد نهتاده
شده است .قول دیگری نیز وجود دارد که سازند دمشق ،جیرون ،پسر سعد پستر عمتاد پستر
ارم پستتر ستتام پستتر حضتترت نتتول(ع) هستتت کتته آن را «ارم ذات العمتتاد» نامیتتد .ستتخن دیگتتر
اینکه عازر ،غالم حضرت ابراهیم(ع) که فردی حبشی بود ،این شتهر را بنیتان نهتاد (یتاقوت
حموی.)391/2 :1383 ،
.2-20دم قدرگذرزمان 

یاقوت حموی قدمت این شهر را  7000سال دانسته و معتقتد استت حضترت ابتراهیم(ع)
پتتنج ستتال پتتس از بنتتای دمشتتق بتته دنیتتا آمتتده استتت (همتتان) .ایتتن شتتهر باستتتانی تتتا پتتیش از
اسالم در دستت رومیتان بتوده و در ستال 14هجتری توستط ابوعبیتد جترال بته صتل گشتوده
شده است (منجم.)57 :1370 ،
بابالشرقی ،بابتوما ،بابالسالمة ،بابالفرادیس ،بابالفر  ،بابالنصر ،بابالجابیة و
بابالصغیر یاد کردهاست (.)346-345 :1370
.3-20جغرافیایدم ق 

این شهر از خوره (کوره)های شام است (ابن رسته.)103 :1365 ،

ارتفتتاع دمشتتق از ستتط در یتتا 707 ،متتتر استتت (امینتتی .)8 :1391 ،رودخان ت َبتتردا یتتا رود
دمشتق از کوههتتای شتتهر سرچشتتمه گرفتته و ناحیت َ
غوطتته را آبیتتاری کترده بتته دریاچت دمشتتق

میر یتتزد (ابنخردادبتته ،بیتتتا .)153 :ایتتن رودخانتته اکنتتون بتته همتتین نتتام خوانتتده میشتتود
(امینی.)17 :1391 ،

مقدستتی ( )1361در بتتار ایتتن شتتهر نگاشتتته استتت :ستتاختمانها از چتتوب و گتتل استتت.
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بیشتر بازارهایش سرپوشیده است .یک بازار سراستری سترباز دارد .شتهرها را نهرهتا در یتده و
درختها پوشانیده است .میتو بستیار دارد .کاالهتای متضتاد و ارزان ،یتخ نیتز دارد .بهتتر از
گرمابههایش ،شگفتآورتر از فوارههایش و عاقلتر از مردمش نیست .خیلی خوش آبوهوا
استتت ولتتی هتتوایش خشتتک ،متتردمش متتاجراجو ،میوههتتایش بیمتتزه ،گوشتتتهایش ستتفت،
خانتتههایش تنتتگ ،کوچتتههایش انتتدوهزا و نتتانش بتتد استتت .زنتتدگی در آنجتتا تنتتگ استتت.
مساحتش در دشت ،نیم فرسنگ در نیم فرسنگ است ( .)221/1قدامتةبن جعفتر ()1370
َ
بتته کتتوهی بتته نتتام ثلتتج در دمشتتق اشتتاره کتترده استتت ( .)115جمعیتتت کنتتونی شتتهر دمشتتق
 3,045,000نفر است (امینی.)8 :1391 ،
.4-20مسجدجامعدم ق 

مستتجد جتتامع دمشتتق یتتا بالطالولیتتد یتتا مستتجد امتتوی یکتتی از مستتاجد بتتگرک و باشتتکوه
مسلمانان است .اصطخری ( ،)1373جغرافیدان سد چهارم ،در بتار آن نگاشتته استت:
آن از بناهتتای ص تتابیان (ص تتابئیان) اس تتت و نم تتاز ج تتای ایشتتان بتتود و بعتتد از آن در دستتت
یونانیان افتاد و آن موضع را موقر و مبجل میداشتند .چون ملوک بتپرستان و جهتودان در
آنجا غال

و مستولی شدند ،آن موضتع را معبتد ستاختند و یحیتیبتن زکر یتا(ع) را در آن ستر

بریدن تتد و س تتر او را ب تته در مس تتجد آویختن تتد و آن در را «جی تترون» میخوانن تتد .بع تتد از م تتدتی
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ط تتوالنی ،چ تتون ترس تتایان غالت ت

و منص تتور ش تتدند ،آن موض تتع را کنیس تته و کتابخانت ت خ تتود

ستتاختند و دیتتن خ تود را در آنجتتا اظهتتار کردنتتد .چتتون استتالم رستتید و لشتتکر استتالم در آنجتتا
ّ
متغل و مظفر شدند ،آن بقعه را مستجدی بنیتاد نهادنتد .در بتاب جیترون ،همتان جایگتاه
که سر یحیی بن زکریا(ع) آویخته بودند ،سر امیرالمؤمنین حسین بن علی(ع) آویختته شتد.
بعد از آن چون ولید بن عبدالملک در آنجا اقامت ساخت ،آن مستجد را در عمتارت آورد
()73-72

1

در نخبةالتتدهر آمتتده استتت :ایتتن بنتتا نزدیتتک بتته  4000ستتال استتت کتته پرستشتتگاه استتت

(انصاری دمشقی.)61 :1382 ،
 .1در سال  88هجری قمری.

نتیجهگیری
هتدف از انجتام ایتن پتژوهش ،بررستی اعتالم جغرافیتایی مستیر حرکتت امتام حستین(ع) و
همراهان از مدینه تا کربال و حرکت سرهای مبارک شهیدان از آنجا تا دمشق استت .عطتف
توجه نویسنده به مکان هایی است که در کتاب ارشاد شیخ مفیتد(ره) آمتده و بترای معرفتی
و تبیتتین ایتتن منتتازل از متتتون جغرافیتتایی گونتتاگون در ستتدههای پیشتتین و نیتتز کتابهتتای
جغرافیایی زمان حاضر بهره بردهاست .این مقاله از منظری دیگر به واقع عاشورا نگریستته
ویژگی های جغرافیایی و تا حدودی تاریخی منازل میتان راه را بررستی می کنتد .امیتد استت
پژوهش تتگران و دوستتتتداران تتتتاریخ و فرهنتتتگ اهلبی تتت(ع) ،ستتتیره و قیتتتام حستتتینی را از
منظرهای دیگر هم مورد بررسی و پژوهش قرار دهند.
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