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  72 -  41، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  ين و محل جنگ صفينبه صف )ع(   پژوهشي در مسير امام علي

  *يار احمد خامه

 چكيده
عطـف و   ة، نقطـ درگرفـت و معاويه  )ع(   امام عليق ميان   36جنگ صفين، كه در 

 تـاريخي، از گونـاگون  در منابع . آيد شمار مي اي بسيار مهم در تاريخ اسالم به واقعه
ايـن جنـگ و سـير     ةهاي مفصـلي دربـار   بن مزاحم، گزارش   نصر نيصف وقعةقبيل 

برخـي مباحـث    ةاما دربـار  ،ثبت شده استهاي طرفين  حوادث آن و اسامي كشته
چنـداني در دسـت   به صـفين، اطالعـات   ) ع(   آن، ازجمله مسير امام علي بوط بهمر

موجود در منـابع   ةهاي پراكند اين نوشتار بر آن است تا با استناد به گزارش. نيست
و  صـفين به ) ع(   جويي از منابع جغرافيايي، مسير تقريبي امام علي تاريخي و با بهره

گشت آن حضرت به كوفه و نيز موقعيت جغرافيايي محل وقوع اين جنگ مسير باز
هـاي منتسـب بـه امـام      همچنين تالش شده تا نقـاط و زيارتگـاه  . را شناسايي كند

  .شودكه در طول اين مسير قرار داشته است، معرفي  ،)ع(   علي
تاريخي، ن، فرات، جغرافياي يصف) ةمنطق(ن، ي، جنگ صف)ع(  امام علي :ها كليدواژه
  .هاي اسالمي زيارتگاه

  مقدمه
، »نيقاسـط «با هدف مقابلـه بـا   ) ع(  ، حضرت عليلجم ةق، اندكي پس از واقع  36در سال 

معاويـه نيـز بـراي     ،از سوي ديگر. كردبه سمت شام حركت  ،يعني معاويه و طرفداران وي
اي  منطقـه لشكر طـرفين در  . ، با لشكر خود به سمت عراق حركت كرد جنگ با آن حضرت

 ةواقعـ «درگرفت كه بـه  ها  آن به يكديگر رسيدند و در اين نقطه جنگي ميان» صفين«به نام 
در جريان اين جنـگ، بسـياري از اصـحاب بـزرگ و يـاران وفـادار       . شهرت يافت» ينفص
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بـن ثابـت و غيـره بـه شـهادت         خزيمـة جمله عمار ياسر، اويس قرني،  ، از)ع(  اميرالمؤمنين
 ،ـ با توجه بـه نتـايج و پيامـدهاي آن و سـير حـوادث پـس از آن       را ينفجنگ ص. رسيدند

اي بسيار تأثيرگذار بر حوادث بعدي  توان واقعه ـ مي گيري خوارج حكميت و شكلجمله از
  .عطفي در تاريخ اسالم دانست ةو نقط

تـأليف   ،نيصـف  وقعـة جنـگ صـفين، كتـاب     ةترين منبـع تـاريخي موجـود دربـار     مهم
ايـن   ةهاي بسياري دربار است كه در آن اخبار و گزارش) ق  213 د(منقري مزاحم   بن   نصر

در ديگـر منـابع تـاريخي    . آوري شـده اسـت   جنگ و سير حوادث پيش و پس از آن جمع
ولي در بيشتر اين  ،استگفته شده اين جنگ سخن  ةاجمال، دربار تفصيل يا به اسالمي نيز به
كوفه تا صفين و نيز مسير آن حضرت در بازگشـت  از ) ع(   مسير حضرت علي ةمنابع، دربار

هـاي واضـح و اطالعـات     سوي كوفه و حوادثي كه در طول آن رخ داده اسـت، گـزارش   به
در برخي منابع تاريخي، از مزاراتـي مـرتبط بـا جنـگ      ، هر چندخورد جامعي به چشم نمي

هايي مرتبط با آن، از  به آن، ياد شده است و امروزه نيز زيارتگاه) ع(   صفين و مسير امام علي
در طول مسير و نيز قبور برخـي شـهداي صـفين وجـود     ) ع(   هاي اميرالمؤمنين قبيل منزلگاه

در مناطق مجاور رود فرات در دو كشور عراق و سـوريه واقـع    عمدتاًها  اين زيارتگاه. دارد
ر نظـ  شـناخته شـده نيسـت و بـه     ،قل براي عموم شـيعيان اشده است و بسياري از آنها، حد

هدف . رسد تاكنون پژوهش تاريخي و ميداني جامعي در اين زمينه صورت نگرفته است مي
و  )ع(   شـده توسـط امـام    طـي اين مقاله، معرفي موقعيت جغرافيايي صفين و شناسايي مسير 

ضـمن بازديـد    نگارنـده . اسـت در طول اين مسير ) ع(  هاي منتسب به آن حضرت زيارتگاه
بـا اسـتفاده از    ،سـوريه  عراق و شده در اين پژوهش در اي معرفيه از بيشتر زيارتگاه ميداني

و محـل جنـگ   ) ع(  يرالمؤمنينهايي از مسير ام نقشه، »گوگل ارث«اي برنامه  اهوارهتصاوير م
 )ع(   هاي منتسب به امـام علـي   زيارتگاه ةبراي آگاهي تفصيلي دربار( .ين تهيه كرده استصف

  .)64 -  57: 2008يار،  خامه ←، در سوريه
 ةتوجهي دربـار شايان هاي  بن مزاحم منقري، اخبار و گزارش  نصر نيصف وقعةكتاب در 

ايـن   هرچند. ثبت شده است ،افتادهاتفاق ي كه در طول آن به صفين و حوادث )ع(   مسير امام
تـوان بـا اسـتناد بـه آن، مسـير تقريبـي        اما مـي ، ها تاحدودي پراكنده و ناقص است گزارش
تـأليف   ،الفتـوح كتاب . را، از كوفه تا صفين، و از صفين تا كوفه، مشخص كرد )ع(   حضرت

در تـواريخ  . هايي در اين زمينـه اسـت   نيز حاوي گزارش) ق  314حدود  د(اعثم كوفي   ابن
بـه  اختصـار   بـه  غيرهمسعودي و  مروج الذهب، تاريخ يعقوبيطبري،  تاريخديگري از قبيل 
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تر از گزارش  بن مزاحم كامل  نصراخبار  منتهاه شده است، به صفين اشار )ع(   مسير امام علي
رسـد   نظـر مـي   بهمنابع، بر اين  نيصف وقعةكتاب تقدم به با توجه به هر حال،  .ساير منابع است

هـاي   بـراي آگـاهي از گـزارش   (انـد   در نقل مطالب خود به اين كتاب توجه داشتهها  آن بيشتر
 ــ  176: 1888دينـوري،   ←ين در منابع تـاريخي ديگـر،   فبه ص )ع(   مربوط به مسير امام علي

  .)218 /2: 1883؛ يعقوبي، 384 /2: 1973؛ مسعودي، 566 -  565 /4 :تا ؛ طبري، بي178
  
  صفيناز كوفه تا  )ع(  مسير امام علي .1
  خيلهن

 ،كـرد عـزم خـروج   براي مبارزه بـا معاويـه    )ع(   منابع تاريخي، هنگامي كه امام علي ةبه گفت
 )ع(   سپس اميرالمـؤمنين . گرد آيند» نُخَيله«دستور داد تا داوطلبان براي شركت در جنگ، در 

بـه  جـا   آن ل و كارگزاران خود نامـه نوشـت تـا در   ابه اردوگاه خود در نخيله رفت و به عم
، پـس از ايـراد   36شـوال   5در  )ع(  آن حضـرت ). 176: 1888دينـوري،  (ايشان بپيوندند 

  ).131: 1990منقري، ( كردبا لشكر خود به سمت صفين حركت  اي در نخيله، خطبه
  .يم گفتموقعيت جغرافيايي نخيله، در انتهاي مقاله، به تفصيل سخن خواه ةدربار

  
  پل كوفه

ة كوفه، دو ركعت نماز پس از خروج از محدود )ع(  بن مزاحم، اميرالمؤمنين   به روايت نصر
او محـل نمـاز ايشـان را    . نماز ظهر را اقامه كردسپس از رود فرات عبور كرد و  ،جا آورد به

 ةبـه گفتـ  ). 133: همـان (مشـخص كـرده اسـت    ) پـل (= » جسـر «و ) طاق(= » هقنطر«بين 
جا  دو ركعت نماز به» هابوسبرمسجد «پس از گذشتن از پل كوفه، در  )ع(   اعثم، امام علي   ابن

 /2: 1991اعـثم،   ابـن ( كـرد ادا  »دير ابوموسي«يعني  ،آورد و نماز ظهر را در منزلگاه بعدي
  .نشده است هابوسبراي به مسجد  در ساير منابع، اشاره). 551

  
  دير ابوموسي

بوده كه دو فرسخ از كوفه » دير ابوموسي«پس از عبور از رود فرات،  )ع(   گاه دوم اميرالمؤمنينتوقف
منقـري،  ( بن مـزاحم    ـ به روايت نصر نماز عصر خود را )ع(   در اين نقطه، حضرت. تفاصله داش

  .كردادا  ـ )551 /2: 1991( اعثم  ابنبه روايت  ـ و يا نماز ظهر خود راـ ) 134: 1990
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  عمر  ابنحمام ، ساحل رود نَرس
، »نَـرس «اي در سـاحل رود   مسير خود، پس از دير ابوموسي، در نقطهادامة در  )ع(   امام علي

جا  همانو تا نماز صبح  مغرب را اقامه كرد، توقف و نماز »حمام عمر«و » حمام ابوبرده«بين 
را حمام عمر ذكر كرده و  )ع(   اعثم محل توقف امام  ابن). 134: 1990منقري، (كرد اقامت 

جاي آورد و  و عشاي خود را به ،نوشته است كه ايشان در اين نقطه، نمازهاي عصر، مغرب
  ).551 /2: 1991اعثم،   ابن(شب را به صبح رسانيد و سپس به راه خود ادامه داد 

بـن    بهـرام بـن    نرسـي اي است كه  رودخانه كه نَرس نوشته است ةياقوت حموي دربار
منبـع آن رود فـرات بـوده و در سـاحل آن     . بن بهرام در اطراف كوفه حفر كرده بـود   بهرام

گفته شده نَرس روستايي در بابِل بوده است كـه   همچنين .چندين روستا وجود داشته است
گذاري شـده   گزيد؛ و اين رود، به آن روستا منسوب و نام اقامت ميجا  آن راسبضحاك بيو

  ).280 /5: 1977حموي، (است 
 مقدسـي اما  ،اطالعي حاصل نشد» حمام عمر«و » حمام ابوبرده«در منابع جغرافيايي، از 

بـرده اسـت     نـام » عمـر   ابنحمام «در ضمن اشاره به شهرهاي كوفه، از  ،)ق  380حدود  د(
يك مرحلـه از كوفـه قـرار     ةكه در مسير بغداد به كوفه و در فاصل) 114: 1906مقدسي، (

بـن مـزاحم و     نصـر رسد همان حمام عمر باشد كـه   نظر مي و به) 134: همان(داشته است 
  .اند اعثم به آن اشاره كرده  ابن
  

  پل سوراء
 )ع(  گذشتن امام عليبن مزاحم به اين موضع اشاره نكرده است، اما ياقوت حموي به    نصر
ين «در زمان رسيدن ايشان به » پل سوراء«از  4: 1977حمـوي،  (اشـاره كـرده اسـت    » قُبـ/ 

  :نوشته است» ءسورا« ةاو دربار). 309
. اند داده نسبت آن به را شراب و هاست، يانيسر شهر و بابل، نيسرزم در عراق در است يموضع

  ).278/ 3: همان(واقع است ] يكنون ةحل[=  »يديمز ةحل« و »وقف« كينزد موضع نيا
  ).114: 1906مقدسي، (را از شهرهاي كوفه دانسته است » ءسورا«مقدسي نيز 

  
  قُبين

رسـيده  » ينقبـ «مسـير بـه گنبـد     ةدر ادام )ع(   بن مزاحم، اميرالمؤمنين   براساس گزارش نصر
در آن ) دير يا كليساي مسيحيان(= » بيعه«هاي بلندي در جوار يك  در اين نقطه، نخل. است
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لهـا طلـع    توالنخل باسقا« ةآيبا ديدن آن  )ع(   سوي رودخانه وجود داشته است كه حضرت
سپس با مركب خود از رودخانه گذشت و به آن بيعه رفت  ،كردرا تالوت  )10 :ق( »نضيد

به  )ع(   اعثم نيز به وصول امام علي   ابن. )135: 1990منقري، (و شب را در آن سپري كرد 
  ).551 /2: 1991اعثم،   ابن(ذكر نام آن، اشاره كرده است  بياين مكان، 

 ةدر ادامـ  يو. »نام فارسي نهر و واليتي است در عـراق «: ن گفته استيقب ةياقوت دربار
). 309 /4: 1977حموي، (به اين محل اشاره كرده است  )ع(   كالم خود به وصول امام علي

  .، دير يا كليسايي بوده كه در اين محل وجود داشته است»گنبد قبين«شايد 
  

  بابِل
كيلـومتري   90 ةبابِل شهر باستاني مشهوري است كه امروزه در شمال شهر حله، و در فاصل

النهرين  هاي باستاني بين ترين تمدن اين شهر زماني مركز يكي از مهم. جنوب بغداد قرار دارد
بابِل به مرور زمان . آيد شمار مي ترين نقاط باستاني عراق به و خاورميانه بوده و امروزه از مهم

شناسـي   هـاي باسـتان   هايي تبديل شده بود، اما از آغاز قرن بيستم مـيالدي، كـاوش   به ويرانه
و از زيـر خـاك بيـرون آورده و     هايي از آن شناسايي فراواني در آن صورت گرفته و بخش

  .بازسازي شده است
به سرزمين بابِل رسيد، به برخـي اصـحاب    )ع(   كه حضرت علي مورخان، زماني ةبه گفت

از آنان خواسـت بـر    ، سپس»در بابل زميني است كه در آن خَسف شده است«: خود فرمود
؛ 135: 1990منقري، (ند سرعت خود بيفزايند تا نماز عصر را بيرون از اراضي بابل اقامه كن

  ).177: 1888؛ دينوري، 551 /2: 1991اعثم،   ابن
  

  »مشهد الشمس«و زيارتگاه  »الشمسد ر«حادثة 
. اتفـاق افتـاده اسـت    )ع(   بـراي اميرالمـؤمنين  » الشمس رد«اساس منابع شيعه، در بابِل حادثه  بر

البته در ايـن روايـات،   . استشيعي نقل شده گوناگون تفصيل اين حادثه، در رواياتي در منابع 
آن چنـين   ةخالص كه اختالفاتي در سبب و زمان وقوع آن و برخي جزئيات ديگر، وجود دارد

بازگشت تا ايشان نماز عصر را ادا كند  )ع(   خورشيد، پس از غروب، براي حضرت علي :است
وقـوع ايـن   مزاحم، بن   نصر. خورشيد دوباره غروب كرد ،)ع(  نماز آن حضرتاقامة و پس از 

، امـا در  )136: 1990منقـري،  (سمت صفين روايت كرده است  به )ع(   حادثه را در مسير امام
خصـيبي،  (از نهروان اشـاره شـده    )ع(   برخي منابع، به وقوع آن در زمان بازگشت آن حضرت
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، و در برخي منـابع نيـز بـه زمـان وقـوع آن      )224 /1: 1409؛ راوندي، 123 -  122: 2002
  ).356 -  355 /2: 1387شهرآشوب،   ابن؛ 346 -  1/345: 1995مفيد، (است اشاره نشده 

و در جنوب بقاياي باستاني بابِـل، در   هاي در شمال شهر حل امروزه در نقطه ،حال هر به
» مشهد رد الشـمس «يا » مشهد الشمس«حله به كربال، زيارتگاه مشهوري به نام جادة شرق 
براساس باورهاي شيعيان منطقه، ايـن  . زيبايي استو مرتفع كه داراي گنبد مضرّس  هست

بازگردانـده شـد    )ع(  زيارتگاه در محلي ساخته شده است كه خورشيد براي حضرت علي
كسـي  نخسـتين  ) ق  588 د(شهرآشوب   ابناحتماالً . كندتا حضرت نماز عصر خود را ادا 

او محل آن را . ه استكرد رد الشمس اشارهحادثة است كه به اين زيارتگاه و ارتباط آن با 
قدمت بناي ). 355 /2: 1421شهرآشوب،  ابن(از توابع بابل ذكر كرده است » صاعديه«

مشهد الشمس، اواخر قرن ششم يا اوايل قـرن هفـتم هجـري تخمـين زده شـده اسـت       
توصيف دقيقي از معماري و گنبـد بنـا ارائـه شـده      اين اثر نيزدر . )52: 1994حيدر، (

  ).54 - 52: همان ←( است
  

  صراةپل 
، از ارض بابـل  صـراة پـس از گذشـتن از پـل     )ع(   بن مزاحم، حضرت علي  نصربه روايت 

اعـثم،    ابـن  ةو به گفت ،)136: 1990منقري، ( كردنماز عصر را اقامه جا  آن خارج شد و در
  ).551 /2: 1991اعثم،   ابن(نماز ظهر خود را در اين نقطه به جاي آورد 

اي  اول در نقطـه رودخانـة  . نام برده اسـت  صراةياقوت حموي از دو رودخانه به نام 
دوم كه از آن  ةرودخان. شود در يك فرسخي بغداد، از رود عيسي جدا مي» محول«به نام 
بن يوسف   هاي رود فرات بوده و حجاج ياد شده است، از شاخه» جاماسب صراة«با نام 

: 1977حموي، (را در ارض بابل بنا كرده است » نيل«رودخانه، شهر ثقفي، در كنار اين 
  تـوان نتيجـه   بابل و بغداد، مـي  نه چندان اندكگرفتن مسافت  نظر دربا ). 400 - 399 /3

بـوده كـه   » جاماسب صراة«از آن عبور كرده،  )ع(  اي كه اميرالمؤمنين كه رودخانهگرفت 
  .در حدود شهر بابل قرار داشته است

  
  كعب دير

 ةبه گفتـ ). 136: 1990منقري، (رسيد » دير كعب«به  صراةپس از عبور از پل  )ع(   امام علي
بـه  جـا   آن روز را در اين نقطه سپري كرد و شب را نيز در ةماند باقي )ع(   اعثم، حضرت  ابن
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در شـهر  شـب را  بـن مـزاحم،     نصـر  ةو به گفت ،)551 /2: 1991اعثم،   ابن(صبح رسانيد 
  ).136: 1990منقري، (كرد  سپري» ساباط«

  .ه استنشداي به موقعيت دقيق دير كعب  در منابع جغرافيايي، اشاره
  

  مدائن
، در مسير ايشان به صفين اشـاره شـده   »مدائن«از  )ع(  در منابع تاريخي، به گذشتن امام علي

در شهر تاريخي نزديك به يكديگر بـوده كـه    هفتاي از  مجموعه) شهرها(= مدائن  ،است
ساسـاني،   ةدوراين شهر در اواخر . آمده است شمار مي بهتر  از همه مهم» تيسفون«ها  آن ميان

تـرين آثـار    پايتخت ساسانيان بوده و بقاياي كاخ معروف به ايوان يا طـاق كسـري، از مهـم   
كيلـومتري جنـوب شـرقي     40تيسفون در حـدود  . معماري اين دوره، تا امروز پابرجاست

مرقد سـلمان فارسـي در آن قـرار دارد، در حـال     كه  اين و با توجه بهبغداد واقع شده است 
  ).223 /12: تا الخوند، بي(شود  شناخته مي» سلمان پاك«حاضر به 

در مسير خود به صـفين از شـهر تيسـفون عبـور      )ع(   بايد توجه داشت كه اميرالمؤمنين
، از )ع(   كه حضـرت علـي   حالي زيرا اين شهر در شرق رود دجله قرار دارد، در ،نكرده است

ـ «و » سـاباط «برخي شهرهاي ديگر مدائن كه در غرب دجله قرار داشته، از جملـه   رَسهيرب «
  .شود ميعبور كرده است، كه در ادامه به آن اشاره 

  
  ساباط

پس از گذشتن از دير كعب، به سـاباط رسـيد و شـب را در آن بـه صـبح       )ع(   اميرالمؤمنين
ايشان  ند وآمددر ساباط، دهقانان منطقه به نزد آن حضرت  )ع(  مامدر هنگام توقف ا. رسانيد

در آغـاز  . كـرد خود دعوت كردند، ولي حضرت دعوت آنان را رد  هاي اقامتگاهرا به غذا و 
اعـثم از ايـن     ابـن ). 136: 1990منقـري،  (عبور كرد » مظلم ساباط«از  )ع(   صبح، حضرت

يـاقوت حمـوي نيـز    ). 554 /2: 1991اعـثم،    بنا(نام برده است » ساباط مدائن«مكان، به 
  :آن نوشته است ةدربار، »ساباط كسري«تحت عنوان 

شود، و بالس نام مردي  گفته مي» بالس آباذ«موضعي است معروف در مدائن، و در فارسي 
  ).166 /3: 1977حموي، (است 

  :، به مظلم ساباط اشاره كرده و گفته است»مظلم«تحت عنوان  همو
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شـود؛ و نـام    كنند و به مظلم ساباط شـناخته مـي   به ساباط، نزديك مدائن، مضاف ميآن را 
  ).152 /5: همان(جاست  آن موضعي در

  
  يرس بهرَ
و اصـحاب   )ع(   رسيد؛ و در اين نقطه آن حضـرت » بهرسير«پس از ساباط، به  )ع(   علي ماما

  ).142: 1990منقري، (كردند ايشان، طاق كسري را رؤيت 
از توابع بغداد و نزديك مدائن است، و بـه بهرسـير   «: بهرسير نوشته است ةدربارياقوت 

بهرسـير  «: نقل كرده اسـت كـه  ) ق  360د(اصفهاني  ةاو از حمز. »رومقان نيز معروف است
. »است» ده اردشير«ناميده شده، و آن معرَّب  ها به آن» مدائن«يكي از هفت شهري است كه 

است، كـه گويـا معنـي آن،    » به اردشير«بهرسير معرّب كه  در جاي ديگري گفته است همو
شهرهاي كسري ويـران  همة اين شهر در غرب دجله واقع است، و . شهر اردشير است نيك

ايـن شـهر در مقابـل    . شده و از آنها، به جز بناهاي اين شهر، بناي ديگري باقي نمانده است
ر در غـرب دجلـه واقـع اسـت     قرار دارد؛ ايـوان در شـرق دجلـه و بهرسـي    ] كسري[ايوان 

  ).515 /1: 1977حموي، (
مـدائن را بـه    ياهـال ) ع(  يعلـ  امام دستور به يهمدان اعور حارث مزاحم، بن  نصر ةگفت به

در  زيـ ن) ع(  دعوت كـرد و حضـرت   شانيا يو همراه) ع(  نماز جماعت به امامت آن حضرت
 بـن   معقـل ) ع(  نيرالمـؤمن يام شهر، نيهم در). 147: 1990 ،يمنقر( كرد راديا يا خطبهجا  آن
كننـد و از راه   يرا طـ  يگـر يد ريمس گريبا سه هزار تن د همراهكرد كه  مأموررا  ياحير سيق

: همـان ( وندنـد يبپ) ع(  حضـرت  بهجا  خود را به شهر رقه برسانند و در آن 2نيبيو نص 1موصل
148.(  

  
  انبار

به اسـتقبال ايشـان   جا  آن شد و مردم و دهقانان» انبار«پس از مدائن، وارد شهر  )ع(  امام علي
دو روز  )ع(   اعثم، امـام   ابن ةبه گفت). 555 /2: 1991اعثم،   ابن؛ 144 -  143: همان(آمدند 

  ).2/555: 1991اعثم،   ابن(و در روز سوم به مسير خود ادامه داد كرد در انبار اقامت 
ياقوت، انبار شهري است بر فرات در غرب بغداد كه بين اين دو شهر ده فرسـخ   ةبه گفت

: 1977حمـوي،  (ناميدنـد   مـي ] فيروزشـاپور [= آن را فيروزسـابور   ايرانيـان فاصله است، و 
آمـده و   شمار مي بهاين شهر، مرز ميان سرزمين جزيره و عراق از سمت رود فرات ). 1/257
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  ). 190 -  189: 1992حوقل،   ابن(روز بوده است رقّه بيست آن تا شهر  ةفاصل
اسـالمي اهميـت خـود را از     ةساساني بود كـه در دور  ةشهر انبار از شهرهاي مهم دور

خـود   يپـايتخت بـه  آن را  ق  134عباسـي، در   ةابوالعباس سفاح، نخسـتين خليفـ  . دست داد
الفـت را بـه   برگزيد و در آن قصري بنا كرد، ولي پس از وي برادرش منصـور، پايتخـت خ  

رود فـرات، در  ) سـاحل شـرقي  (هاي انبـار در سـمت چـپ     امروزه ويرانه. بغداد انتقال داد
  ).28 -  26 /6: 2002امين، (كنوني قرار دارد » ةيصقالو«جنوب روستاي 
سـنگي بـزرگ و    ةاز انبار بازديد كرده، به وجود صـخر  1941كه در سال  ،حسن امين

شده و  شناخته مي» يعل شمرة«استوانه شكلي در آن اشاره كرده است كه نزد اهالي منطقه به 
  ).29 /6: همان(ند ا هكرد ها نقل  داستان )ع(   امام عليبا ارتباط آن  ةدربار
  

  سرزمين جزيره
در ايـن  . شـد » جزيـره «پـس از گذشـتن از انبـار، وارد سـرزمين      )ع(   حضرت اميرالمؤمنين

  ).146: 1990منقري، (بن قاسط به استقبال ايشان آمدند   نمرسرزمين، بني تغلب و بني 
جغرافيايي وسيعي است كه بـين دو رود دجلـه و فـرات، در     ة، منطق»جزيره«سرزمين 

تـرين شـهرهاي آن، رقـه،     از مهـم . مجاورت سرزمين شام از سمت مشـرق آن، قـرار دارد  
د  )كنـوني  Şanlı Urfa]  [شانلي اورفاي(= حرّان، رها  مـاردين،  )ديـاربكر كنـوني  (= ، آمـ ،
حموي،  ←(و موصل بوده است  ،العين، سنجار ، نَصيبين، رأس)سيلوان كنوني(= ميافارقين 

م شـده  اين سرزمين امروزه بين سه كشور سوريه، تركيه و عـراق تقسـي  ). 134 /2: 1977
هاي شرقي و شمال شرقيِ خاك سـوريه و شـمال خـاك عـراق و      كه بخش طوري است، به

  .شود ميمناطقي از جنوب تركيه را شامل 
  

  قرقيسيا
هزار  12بن هاني را همراه   شريحبن نضر و   زياداز خروج از نخيله،  پيش )ع(   حضرت علي

؛ دينوري، 153: 1990منقري، (شام كرد  ةجيش روان ةدمتن از لشكريان خود به عنوان مق
 ← هاي خود به اين موضوع اشاره كرده اسـت  در يكي از خطبه كه )ع(  ؛ امام168: 1888
 رود فرات را در پيش گرفتنـد تـا  ) غربي(ساحل سمت راست  انآن ).48 ة، خطبالبالغه نهج
 )ع(  حضرت علـي  باخبر شدند كهجا  آن در. رسيدند) امروزي ةعان(» عانات«به شهر كه  اين
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از دمشق  )ع(   را در پيش گرفته است و معاويه نيز براي رويارويي با حضرت» جزيره«مسير 
تصميم گرفتند از رودخانه عبور كنند تـا خـود را بـه لشـكر      ،براي همين. خارج شده است

هاي خود  ها و قايق از رودخانه با كشتي شاناز عبور» عانات«ولي اهل  ،برسانند )ع(  حضرت
رسيدند و در » هيت«ناچار، بخشي از مسير خود را بازگشتند تا به شهر  به .جلوگيري كردند

تر از قرقيسيا خـود را بـه حضـرت     اين نقطه از رود فرات عبور كردند و در روستايي پايين
  ).153: 1990منقري، (رساندند  )ع(  علي

  :قرقيسيا آورده است ةياقوت دربار
شـهري بـر رود خـابور، نزديـك      ،. ...معرب كركيسيا اسـت  قرقيسيا: ويدگاصفهاني  ةحمز

مصب خابور در فرات است، و قرقيسيا جا  آن. فرسخي از آن ششرحبة مالك بن طوق، در 
فرزند طهمورث شاه ناميـده   به نام قرقيسياگويند و  در مثلثي ميان خابور و فرات قرار دارد

  .)328 /4: 1977حموي، (شده است 
  :آن گفته است ةحوقل دربار  ابن

آن تـا   ةفاصـل  كه هاي بسيار ها و ميوه ها و درخت داراي باغ ،قرقيسيا شهري است بر خابور
  ).204، 189: 1992، ابن حوقل(است  راهروز  چهاررقّه 

 ،جزيره در كنار رود فـرات بـود  منطقة ترين شهرهاي  شهر قرقيسيا در صدر اسالم يكي از مهم
. اي از خاك تبديل شـد  خود را از دست داد و به مرور زمان به تپههاي بعدي اهميت  ولي در دوره

 اين روستا در سـمت راسـت مصـب   . وجود دارد» بصيره«هاي اين شهر، روستاي  امروزه بر ويرانه
  .واقع شده است ،كيلومتري جنوب شرقي شهر ديرالزور سوريه 40در فرات، در » خابور«رود 

در قرقيسيا اشاره نشده است، اما باتوجه  )ع(   امام علي در منابع تاريخي، به حضور يا توقف
توان آن را يكـي از   ، مي)ع(   اسالمي و وقوع آن در مسير اماماولية به اهميت اين شهر در قرون 

بكر هروي،    بن ابي  عليشايان ذكر است كه . دانست )ع(   هاي اميرالمؤمنين ها يا منزلگاه توقفگاه
  ).66: 1953هروي، (در قرقيسيا اشاره كرده است  )ع(  عليبه وجود اثر كف دست امام 

  
  ل شرقي فراتدر ساح )ع(   به امام علي منسوبها و نقاط  زيارتگاه

اي  قرقيسيا و رقه اشاره ةفاصلدر  )ع(   هاي امام علي ها و منزلگاه در منابع تاريخي، به توقفگاه
تـوان   آب و علف اسـت، مـي   بي اين منطقه بياباني خشك وكه  اين با توجه به و نشده است

موازات رود فرات را طـي كـرده    بهمسير اصلي و مستقيم  )ع(   كه آن حضرتگرفت   نتيجه
وجود دارد،  )ع(   به اميرالمؤمنين منسوبهايي  تا امروز، در اين منطقه نقاط و زيارتگاه. است
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رّاط «در روستاي  )ع(   امام علي لّتوان به ت كه از آن جمله مي در  )ع(   نبـد امـام علـي   ، و گ»مـ
  .ه اشاره كردقدر شرق ر» خس دعكور«روستاي 

يره «كيلـومتري شـمال غربـي     30در جنوب شرقي روستاي مرّاط، واقع در حدود  صـب «  
هـاي تـاريخي قـرار     اي از تپه كيلومتري جنوب شرقي ديرالزور، مجموعه 10و ) قرقيسيا (=

ايـن تـلّ نـزد    . وجود دارد )ع(  به امام علي منسوبدارد كه در امتداد آن، تپه يا تلّ كوچكي 
شود و اهالي منطقه بر اين باورند كـه   شناخته مي» علي ابوحسين«اهالي روستا به مزار يا تلّ 

شـايان  . اسـت  كردهدر مسير خود به صفّين، در اين نقطه ايستاده يا توقف  )ع(   اميرالمؤمنين
هـاي   گـردد و كـاوش   سـنگي بـاز مـي    نـه ديري ةذكر است كه قدمت روستاي مرّاط بـه دور 

را در آن نشـان داده اسـت   ) پـيش از اسـالم  (بيـزانس   ةشناسي، وجود شهري از دور باستان
توان تصور كرد كه در  مي ،بنابراين). 191 /5: 1990، المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري(

  .صدر اسالم در اين محل شهري برپا بوده است
كيلـومتري شـرق    50، در حدود »حوس« ةمنطق، در »كورخس دع«در جنوب روستاي 

شـناخته  ) گنبد علـي (= » علي قبة«ه، زيارتگاه ديگري وجود دارد كه نزد اهالي منطقه، به قر
اين زيارتگاه، شامل اتـاق مربـع شـكل كوچـك و گنبـدداري اسـت كـه در ميـان         . شود مي

در ميـان اتـاق،   . قـرار دارد اي محصور با ديوار سيماني به ارتفـاع حـدود يـك متـر      محوطه
. هاي رنگارنگ پوشـيده شـده اسـت    صورت قبري برجسته از زمين وجود دارد كه با پارچه

  ).تحقيقات ميداني نگارنده(هاي تاريخي در پيرامون بنا، بيانگر قدمت منطقه است  وجود تپه
در نقاط عبـور ايشـان    )ع(  هاي امام علي كه از زيارتگاه شهرآشوب، در جايي  ابنهمچنين، 

در ). 228 /2: 1421شهرآشـوب،    ابن(اشاره كرده است » زيلبيا«برد، به زيارتگاهي در  نام مي
اما واقدي در اخبار فتوحـات   ،منابع جغرافيايي اسالمي، به شهري به اين نام اشاره نشده است

كه در طرفين رود فـرات قـرار   نام برده » زالبيا«و » زباء«هاي  جزيره، از دو قلعه به ناممنطقة  در
ياقوت حموي نيز زباء را شهري در ساحل فـرات معرفـي   ). 35: 1996واقدي، (داشته است 
» زالبيـا «يافتة ، تحريف يا تغيير»زيلبيا«واضح است كه ). 129 /4: 1977حموي، (كرده است 

كنوني است كـه  » ةيلَبز«و » حلَبيه«شك اسامي قديمي دو شهر باستاني بي زباء و زالبيا، . است
در حدود (اي ميان دو شهر رقّه و ديرالزور  كمي از يكديگر، در نقطهفاصلة هاي آنها، در  ويرانه

 ةشهر حلبيـه، از شـهرهاي دور  . در طرفين رود فرات قرار دارد) كيلومتري شمال ديرالزور 58
تر يا در واقـع دژي از   بيزانس بوده كه در ساحل غربي فرات قرار دارد و زلبيه نيز شهر كوچك
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. مرتفعي در ساحل شرقي رود فرات واقـع اسـت   ةصخر ةروي ديوار همين دوره است كه بر
ميان قرقيسيا و رقه، در شهر زلبيه  ةدر فاصل )ع(   بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه اميرالمؤمنين

  .ساخته شده باشد توقف كرده باشد و بعدها، به يادبود حضور ايشان در اين شهر، زيارتگاهي
  بليخ

 ةگفتـ در كنار رود فرات، و بـه  » بليخ«ه، در محلي به نام قپيش از رسيدن به ر )ع(   امام علي
خـود خـارج شـد و     ةصـومع راهبـي از  جـا   آن در. كـرد اعثم در كنار رود بليخ، توقف   ابن

دست بـه وي رسـيده بـود و در آن،     به دست )ع(  اي را كه از اصحاب حضرت عيسي نوشته
سپس به يـاران  . قرائت كرد )ع(   بيني شده بود، براي امام به اين محل پيش )ع(  رسيدن امام علي

؛ 148  -  147: 1990منقـري،  (پيوست و در جنگ صفين به شـهادت رسـيد    )ع(  آن حضرت
  ).556 /2: 1991اعثم،   ابن

. شـود  امروز نيز به همين نام شـناخته مـي  هاي فرات است كه تا به  بليخ رودي از شاخه
كيلومتري شمال  100در » تل ابيض«در جنوب شهر » عين العروس«آن روستاي  ةسرچشم

  .ريزد به رود فرات مي قهرقه، نزديك مرز تركيه است و در شرق شهر ر
  
  قهر

اهالي آن، كه دوستدار عثمان و . رسيد هپس از حركت از كنار بليخ، به شهر رق )ع(   امام علي
اي در كنـار   ايشـان در نقطـه   و طرفدار معاويه بودند، درهاي شهر را به روي حضرت بستند

از  )ع(  اساس منـابع تـاريخي، امـام علـي     بر). 557 /2 :1991اعثم،   ابن(فرات توقف كرد 
حضـرت از روي آن  بر فـرات بزننـد تـا    ] ها ها و كشتي از قايق[پلي  كهه خواست قاهالي ر

برود و در  3»جسر منبج«ايشان تصميم گرفت تا به . از اين كار سرباز زدند انآن اما ،عبور كند
ريـزي و توسـل بـه     را به خـون  اهل رقه مالك اشتردر آن هنگام . جا، از فرات عبور كند آن

با لشكر خـود از آن عبـور    )ع(   پلي بر رود فرات زدند و حضرت و آنان شمشير تهديد كرد
  ).565 -  564 ،152 -  151: 1990منقري، (كرد 

ه، واقع در ساحل سمت چپ رود فرات، شهري تاريخي و كهن و امروزه مركز استاني قشهر ر
 550كيلومتر، و از شهر دمشـق   180فاصله آن از شهر حلب . به همين نام در شمال سوريه است

در  اي از چند شهر نزديك به يكـديگر بـوده كـه    باستان، مجموعه ةاين شهر در دور. كيلومتر است
 ةرق(=  سوداء ةرق، و واسط ةرق، )سفيدرقة (=  ضاءيب رقةمنابع اسالمي، از اين شهرها تحت عنوان 
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: خالفت(عباسي  در دوران اسالمي، منصور. بوده است» ضاءيب ةرق«ها  آنترين  مهم وياد شده ) سياه
كهن آغـاز كـرد كـه در زمـان      ةرا در غرب رق» رافقه«شهر جديدي به نام ، بناي )ق 158 -  136

تدريج اهميـت   شهر باستاني و كهن رقه به. به پايان رسيد) ق  193 -  170: خالفت(هارون الرشيد 
  .شدخود را از دست داد و ويران شد و از آن پس نام رقه بر شهر رافقه اطالق 

والن و تيمور لنگ، از آن هجرت كردند و اين مغحملة پس از ) رافقه(ساكنان شهر رقه 
ميالدي، با ايجاد يك پاسـگاه پلـيس در آن،    19در اواخر قرن . ها متروك شد شهر تا مدت

نشين، در داخـل بـاروي تـاريخي آن سـكونت گزيدنـد و از آن پـس        برخي از عشاير باديه
يدي از نقاط ديگر با تأسيس سد بزرگ فرات، ساكنان جد. تدريج زندگي به رقه بازگشت به

ميالدي، بافت جديد شهر رقـه، در غـرب بافـت كهـن،      1970به اين شهر آمدند و پس از 
  ).883 /9: 2004، ةيالعرب الموسوعة(تأسيس شد 

 )ع(   اميرالمـؤمنين مربوط به در تعدادي از منابع تاريخي و جغرافيايي، به وجود مزاراتي 
و  )ع(   د، از مشـهد امـام علـي   اشـد   ابنبكر هروي و    بن ابي   علي. در رقه اشاره شده است

 /3: 1978شـداد،    ابـن ؛ 63: 1953هـروي،  (انـد   در اين شـهر يـاد كـرده   » الجنائز مشهد«
 :مشهد جنائز تنها اين توضيح مختصر را ارائه داده است كه ةهروي دربار). 1/72قسم

آوردند، وجود ] به رقه[ را از طريق رود فرات] ي صفين[ چوبي كه با آن شهدا در آن، تخته
   .)63: 1953هروي، (دارد 
كار برده است كه ظاهراً در زبـان   را به» مردي«چوب، اصطالح  تخته ةجاي كلم البته او به

  ).4173 /6: تا منظور، بي  ابن ←(عرب، به معني پاروي كشتي بوده است 
در ايـام   )ع(   علـي المـال امـام    اصطخري نيز به موضعي در رقه اشاره كرده كه محل بيت

به وجود همين محل در نيز حوقل   ابن و) 54: 1961اصطخري، (جنگ صفين بوده است 
  ).204: 1992حوقل،   ابن(ين اشاره كرده است فص

در رقه اشاره كرده  )ع(  به امام علي منسوبشهرآشوب، به مزارات ديگري   ابنهمچنين 
، و مسـاجد  »مشـهد الكـف  «، )ع(   يا محل نماز خواندن آن حضرت يمصل: اند از كه عبارت

  ).227 /2: 1421شهرآشوب،   ابن(» نور«و  ،»عرقل«، »مجذاف«
از اهـل رقـه    )ع(   مسجد مجذاف توضيح داده اسـت كـه وقتـي اميرالمـؤمنين     ةاو دربار

. باززدنـد   جـويي سـر   بـا بهانـه   انآن جا كند، هآن اجساد شهدا را جاب باهايي خواست تا  قايق
» مجـذاف «بـه   ، موسـوم و نفرين كرد و سپس تير چـوبي بزرگـي   را سرزنش نانآحضرت 
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  ).334 :همان(جا كرد  هساخت و شهدا را با آن جاب
شده  نيز گفته مي» مردي«بوده و به آن  مجذاف يا مجداف، ظاهراً در عربي به معني پارو

بكر هروي به وجود آن در مشهد جنائز در    بن ابي  عليكه ) 1/568: تا منظور، بي  ابن( است
توان احتمال داد كه مسجد مجـذاف همـان مشـهد     مي ،اين ترتيب هب. رقه اشاره كرده است

شهرآشـوب،    ابن ةاشارهاي مورد  همچنين ممكن است برخي از زيارتگاه. جنائز بوده است
خي به آن اشـاره شـده   باشد كه در ساير منابع تاري )ع(   هاي ديگري براي مشهد امام علي نام

تواند داللت بر اين داشته باشد كه در اين زيارتگاه، اثـر كـف    نيز مي» مشهد كف«نام . است
  4.وجود داشته است )ع(   دست منسوب به اميرالمؤمنين

ي از شـهداي  تعـداد  هاي فوق، بسياري از مورخان بـه وجـود قبـور    عالوه بر زيارتگاه
بكر هروي به قبر عمار ياسـر و اويـس      بن ابي   جمله علي  از، اند صفين در رقه اشاره كرده

قبـور تعـدادي از   دربارة شداد حلبي نيز   ابن). 63: 1953هروي، (قرني اشاره كرده است 
ه سخن گفته، كه بـه تعبيـر وي، قبـور آنـان     قدر ر )ع(   شهداي صفين از اصحاب امام علي

ياقوت حموي از موضعي ن همچني). 1/72قسم /3: 1978د، شدا  ابن(شناخته شده است 
وجـود دارد   ه نـام بـرده كـه در آن قبـور جمعـي از شـهداي صـفين       قدر ر» سيحب«به نام 

در  صـفين هاي شهداي  بر محل كنوني زيارتگاهرا  اين موضع). 216 /2: 1977حموي، (
حـدود يـك    ةامروزه در جنوب شـرقي شـهر رقـه، در فاصـل    . توان منطبق دانست ميرقه 

كيلومتر از رود فرات، زيارتگاه وسيع و باشكوهي وجود دارد كه در آن قبـور منتسـب بـه    
در . بـن قـيس قـرار دارد     ابـي و  اويس قرنيو  عمار ياسريعني  ، صفينسه تن از شهداي 

يك از عمار ياسر و اويس قرني، اتاق ساده و گنبدداري وجود داشته  روي قبر هر سابق، بر
دنبـال   هشتاد مـيالدي، بـه   ةاما از اواخر ده، )100 /2، 164 /1: 1971ين، حرزالد(است 

هاي سوريه و جمهوري اسالمي ايـران، كـار سـاختن بنـاي كنـوني ايـن        توافق ميان دولت
  .شدافتتاح م   2004/ ش  1383اي طوالني، در  زيارتگاه آغاز شد و پس از وقفه

 ،هـا  ها، اتاق در گرداگرد آن، رواقبناي زيارتگاه، داراي صحن مستطيل وسيعي است كه 
در طـرفين صـحن، دو   . ساخته شده استهايي با كاربري ديني و اداري در دو طبقه  و سالن
در . مرتفع و دو گنبد مرتفع برروي قبر عمار ياسر و قبر اويس قرني بنا شده اسـت  ةگلدست

اراي گنبـد  بـن قـيس قـرار دارد كـه د      ابـي خارج از ضلع شرقي ايـن مجموعـه، زيارتگـاه    
  ).تحقيقات ميداني نگارنده(تري است  كوچك
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حدود چندصد متر از زيارتگاه شهداي صفين، در خـارج از بـاروي    ةهمچنين، در فاصل
  » بـاب بغـداد  «، بقاياي يك بناي تـاريخي وجـود دارد كـه امـروزه بـه      »رافقه«شهر تاريخي 

هـاي تـاريخي شـهر رافقـه      دروازهشهرت دارد و اهالي رقه آن را يكي از ) بغداد ةدرواز(= 
عنـوان   ه، كـاربري آن را بـه  قـ هاي اخير، تعدادي از پژوهشگران اهـل ر  اما در سال ،دانند مي

بـه امـام    منسـوب اين بنا مشهد يا زيارتگاهي كه  اين شهر رد كرده و داليلي مبني بر ةدرواز
 ةريخي اسـالمي قـرون اوليـ   ترين آثـار تـا   اين بنا، از مهم. اند بوده است، ارائه كرده )ع(   علي

شناسـان بـه بررسـي معمـاري آن      آيـد و تعـدادي از باسـتان    شمار مـي  هجري در سوريه به
، )ع(   براي آگاهي تفصيلي درباره اين زيارتگاه و شواهد انتساب آن به امام علـي (اند  پرداخته

  .)64 -  62: 2008يار،  خامه ←
  

  نفيموقعيت جغرافيايي و محل جنگ ص .2
شـدن   دنبال ويران و متروك هاي تاريخي اخير، پس از حمالت مغول و تيمور، و به در دوره

ه، قـ تدريجي شهرها و مراكز مهم تمدن در سرزمين جزيره و مناطق مجاور فرات، از قبيل ر
. بالس نام صفين و موقعيت آن نيز به مرور زمان از ياد اهالي منطقه رفـت و قرقيسيا، رحبه، 

نشـين   تدريج مهاجران جديد و يـا عشـاير باديـه    الدي تا به امروز، بهمي 19هاي قرن  از نيمه
 از ،شهرهاي جديد منطقـه  ةهستمنطقه، در مجاورت برخي نقاط كهن منطقه ساكن شدند و 

بيشتر ساكنان . و ديرالزور شكل گرفت) در شرق رحبه(، ميادين )در غرب رافقه(جمله رقه 
هي كافي نداشـتند و بـر بناهـاي تـاريخي و     جديد، از تاريخ مناطق محل سكونت خود آگا

در شهر رقه، بر بقاياي بيمارستان تاريخي  مثالً. هاي جديدي نهادند هاي جغرافيايي، نام مكان
بـاب  «نام  ،)ع(   امام علي) مشهد(، و بر زيارتگاه )كاخ دختران(= » قصر البنات«اين شهر، نام 

، و بر شهر تاريخي رحبه »بصيره«بر شهر باستاني قرقيسيا نام . نهادند) دروازه بغداد(= » بغداد
اي نهنـد كـه هـيچ     طبيعي بود كه نام صـفين را نيـز بـر منطقـه     ،بنابراين. نهادند »ميادين«نام 

  .ارتباطي با محل واقعي آن نداشته است
اطق مجاور آن، اين است كه جنگ صـفين در  در حال حاضر، باور عموم اهالي رقه و من

كيلومتري شرق رقـه رخ داده   بيستواقع در حدود » عكَيرشي«اي در نزديكي روستاي  نقطه
اي مرتفـع مشـرف بـه     هاي صخره اي قديمي برروي ديواره بقاياي قلعه ،در اين نقطه. است
حتـي برخـي از   . منـد نا مي» صفين ةقلع«رود فرات وجود دارد كه اهالي منطقه آن را  ةجلگ

كننـد، از ايـن منطقـه     كه براي زيارت قبور شهداي صفين به رقه مسافرت مـي  ،زائران شيعه
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  . )تحقيقات ميداني نگارنده( كنند عنوان محل جنگ صفين بازديد مي به
ديگري در غرب رقه، ميان  ةصفين در نقط ةدر منابع تاريخي و جغرافيايي اسالمي منطق

هاي  دانان و مورخاني كه در نوشته از ميان جغرافي. شده است تعيين» سبال«اين شهر و شهر 
حوقـل،    تـوان از اصـطخري، ابـن    اند، مي تشريح و توصيف موقعيت صفين پرداخته خود به

و حمـداهللا   ،الـدين بغـدادي   خلكان، ابوالفـداء ايـوبي، صـفي     ابنعديم،   ابنياقوت حموي، 
  .مستوفي نام برد
  :نوشته است) ق  4اول قرن  ةنيم د(اصطخري 

گروه  ةكشت ،در غرب فرات، بين رقه و بالس، ارض صفين قرار دارد و در آن قبر عمار ياسر
  .)54: 1961اصطخري، (ظالمين وجود دارد 

  :نوشته است) ق  367بعد از  د(حوقل   ابن
بيشتر قبور عمار ياسر و جا  آندر  در غرب فرات بين رقه و بالس، ارض صفين قرار دارد و

صفين سرزميني است در ساحل فرات و مشـرف بـر آن در   . وجود دارد )ع(   اصحاب علي
شخصي به . و شناخته شده است واقعجا  آن درقبور بيشتر اصحاب علي  كه اي مرتفع نقطه

بـوده اسـت    )ع(   طالـب  بـن ابـي     المال علـي  اي است كه بيت خانهجا  آن من خبر داد كه در
  .)204 -  203: 1992حوقل،   ابن(

  :صفين گفته است ةدربار) 626 -  574(ياقوت حموي 
حمـوي،  (موضعي است نزديك رقه، بين آن و بـالس، در سـاحل فـرات از غـرب آن     

1977 :3/ 414(.  
  :آن نوشته است ةنيز دربار) ق  660 د(عديم   ابن

جا  آن در. مرتفعي از ساحل فرات، و فرات در پاي آن است ةروستايي است بزرگ و آباد در نقط
گـاه او   وجود دارد كه گفته شـده محـل خيمـه    )ع(   طالب  ابيبن    مشهدي براي اميرالمؤمنين علي

ـته  . بوده است در ) رض(  علـي هـاي   محل واقعه، زمين هموار واقع در غرب آن بوده و قبـور كش
 هاي معاويه در غرب مشهد واقع اسـت، و اجسـاد   زميني در جنوب و شرق مشهد، و قبور كشته

ـته    به. استمدفون هايي از خاك و سنگ  در تپه نانآ هـايي حفـر    هـا، گـودال   علـت فراوانـي كش
ـين    ميها  آن انداختند، و خاك روي ها را در آن مي كردند و كشته مي ريختند، و آن را از سـطح زم

  .)280 /1: 1988العديم،   ابن(هايي تبديل شد  با گذشت زمان به تپهكه كردند،  بلند مي
  :نويسد مي) ق  681 د(ان كخل  ابن

 ةدر زمين شام واقع است، و قلع كهجعبر،  ةصفين، ارضي است بر ساحل فرات نزديك قلع
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در  .فرات قرار دارد و ميان اين دو، يك فرسخ يا كمتر فاصـله اسـت   ةجزيرجعبر در زمين 
 بـن   معاويـة طالـب و    ابـي بـن     مشهوري كه ميان علي ةمشهدي است در محل واقعجا  آن

سفيان رخ داد، و در آن قبور جمعي از صحابه كه در اين واقعه شركت كردند و كشـته     ابي 
  .)329 /2: تا خلكان، بي  ابن(است ) رض(  ياسربن    عمارآنان  شدند، قرار دارد، كه از جمله

  :گويد مي) ق  732 د(ابوالفداء ايوبي 
رخ ] صـفين [جنـگ  جا  آن جعبر، ارض صفين قرار دارد كه در ةقلعدر غرب فرات، مقابل 

  .)269: 1840ابوالفداء ايوبي، (داد 
  :صفين، گفته است ةپس از نقل سخن ياقوت دربار ،)ق  739 د(الدين بغدادي  صفي

 قـرار  فـرات  غـرب  سمت در دو هر و مرحله، نيم فاصله به بالس از باالتر است يا منطقه 
 و) رض(  يعلـ ميـان   ةواقعـ  جـا  آن در ؛بالس امتداد از تر پايين ،فرات شرق در رقه و دارند
  ).846/ 2: 1992 ،يبغداد( است داده رخ معاويه

  :آورده است ملكشاهي رسالةنيز به نقل از ) ق  740 د(حمداهللا مستوفي 
علـي   ــ  المؤمنين مرتضي در برابر ديه صفين است كه رزمگاه امير) جعبريعني (آن قلعه 

و معاويه بوده است و بر لب آب فرات در آن حوالي مشهدي است كه ـ  اهللا وجهه كرم
. ها پديد بود ها و اشخاص شهدا در تابوت از دور تابوت. مدفونندجا  آن طرفينشهداي 

  .)159 - 158: 1378مستوفي، (شايست ديد  رفتند هيچ نمي چون نزديك مي

اي  صـفين را در نقطـه   ةمنطقـ دانان، بايـد   بنابراين، با توجه به اقوال مورخان و جغرافي
توضيح آنكه، شـهر بـالس   . جو كردو جعبر جست ةميان دو شهر رقه و بالس، و مقابل قلع

شام در سـاحل رود فـرات   منطقة اسالمي، از شهرهاي مهم اولية بيزانس و قرون  ةدر دور
به مرور زمـان، اهميـت خـود را از دسـت داد و سـاكنان آن نيـز مهـاجرت        كه بوده است 

، »مسـكنه «كيلومتري شمال شرقي روسـتاي  پنج هاي بالس امروزه در حدود  ويرانه. كردند
روي ايـن رود در   با احداث سد عظيم فرات برو قرار دارد،  قهدر ميان دو شهر حلب و ر

موسـوم بـه    ،وسيع پشت سددرياچة هاي وسيعي از آن، به زير آب  ميالدي، بخش 1975
نيز تا به امروز به همين نام شهرت خود را حفظ كرده جعبر  ةقلع. رفت  فرو» اسددرياچة «

اسـد  درياچة كوچكي در ساحل شمالي  ةصورت شبه جزير و پس از احداث سد فرات، به
  .درآمده است

اخير به موقعيت جغرافيايي صحيح صـفين پـي بـرده،     ةظاهراً نخستين كسي كه در دور
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اسـت، كـه در طـول    كشـور چـك    دان غربـي از  ، جغرافـي )Alois Musil( »موسيل الويس«
ها و سفرهاي تحقيقاتي  ، پژوهشبيستمآغازين قرن دهة و نيز دو نوزدهم هاي پاياني قرن  سال

توپوگرافي و جغرافياي تاريخي منـاطق صـحرايي بـالد شـام و شـمال شـبه       زمينة فراواني در 
 ، )The Middle Euphrates( فـرات ميـاني  او در كتـاب خـود،   . عربسـتان انجـام داد  جزيـرة  

مناطق مركزي مجاور رود فرات پرداختـه، بـا   محدودة كه در آن به شرح سفرهاي خود در 
دانسـته اسـت   » ابـوهريره «برخي شواهد تاريخي، صفين را منطبق بر روستايي بـه نـام   ارائة 

  ).513: تا موسيل، بي(
ـ    ، باسـتان »عبـدالقادر ريحـاوي  «اخير نيـز،   ةدر چند ده  ةشـناس سـوري، در مقال

رود فرات حوزة جغرافياي تاريخي شهرها و مراكز كهن تمدن در دربارة مفصلي كه 
شواهد مفصل از منابع تـاريخي و جغرافيـايي    ةو سرزمين جزيره نوشته است، با ارائ

شناختي، به تعيين موقعيت جغرافيايي صفين پرداختـه و   اسالمي و نيز شواهد باستان
دانسته است » بنات ابوهريره«يا كوه معروف به  و» ابوهريره«آن را منطبق بر روستاي 

  ).67 -  66: 1969ريحاوي، (
چنـدان قـديمي اسـت كـه امـروزه در غـرب شـهر         روستاي ابوهريره، روستايي نـه 

چند كيلـومتري   ةدر فاصل.، واقع شده استقهكيلومتري غرب ر 40، در حدود »الثوره«
ارتفاعي مشرف به رود  ، كوه كم»الثوره«شمال شرقي اين روستا، و در شمال غربي شهر 

وجود دارد كه پس از احداث سد عظيم فـرات در  » رهيهر ابي بنات جبل«فرات، به نام 
پشت سد فرو رفت درياچة هاي پيرامون اين كوه به زير آب  ، زمين»الثوره«شمال شهر 

رو  ماشـين جـادة  ايـن جزيـره، بـا    . اي در ميان درياچه تبديل شـد  و اين كوه به جزيره
 ةشـد  حفاظـت  ةحاضر به منطقـ   حال  متصل است و در» الثوره«اريكي به ساحل شهر ب

قلعة مقابل جزيره در ساحل شمالي درياچه،  ةدر نقط. تبديل شده است» الثوره«طبيعي 
  .پيداستوضوح  جعبر به

كند، وجود چند بنـاي   بر اين نقطه تأييد ميرا از جمله شواهد ديگري كه انطباق صفين 
كـوه بنـات   «يعنـي   ،الثـوره  ةجزيـر اليه شمال غربـي   آرامگاهي بسيار كهن اسالمي در منتهي

اول  ة، از قرن چهارم تـا نيمـ  شان ها، با توجه به سبك معماري كه قدمت آن ،است »ابوهريره
اين بناهاي آرامگاهي، به احتمال نزديـك بـه يقـين،    . شود قرن ششم هجري تخمين زده مي

است ) و قبور برخي از شهداي جنگ صفين )ع(   شامل مشهد امام علي(ين فهاي ص زيارتگاه
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وجـود    حوقل، بـه   ابنجمله اصطخري و   از ،دانانِ يادشده كه چند تن از مورخان و جغرافي
هاي دختـران   اين بناها به قبور يا برجگذاري نامشك،  بيو  5،اند اشاره كرده آن در اين منطقه

  .بوده استهاي اخير  در دورهو ساكنان محلي  كارابوهريره، 
و هريره  وابكوه بنات  ةدامناي از قبور در  همچنين، عبدالقادر ريحاوي به وجود محدوده

مبني بـر   گفته پيشكه با توصيف منابع ) 21: 1965ريحاوي، (اطراف آن اشاره كرده است 
  .داردين، انطباق فص ةهاي جنگ در منطق وجود قبور شهدا و كشته
ـ الحول ةمجلدر  م1970كه پيش از سال  ،خود لةريحاوي در دو مقا ـ االثر اتي ـ العرب ةي  ةي

منتشر كرده، بناهاي آرامگاهي مورد نظر را معرفي و ) شناسي سوريه باستان ةنام سال( ةيالسور
رسـد از آن تـاريخ    نظـر مـي   بـه و  )67: 1969؛ 20: همـان (توصيف كرده است  اختصار به

در ادامه، نگارنده  .اي، معرفي نشده است تاكنون، اين بناها در هيچ منبع مكتوب و منتشرشده
  .پردازد ا ميبه توصيف وضعيت كنوني اين بناه

بدي  وضعيتاست كه در  ويران نيمهشكل  مربع ةحاضر شامل سه مقبر  حال  اين بناها در
يكي از اين مقابر، در سمت شرق قـرار دارد و  . مواجه استريختن  خطر فروبا قرار دارد و 

يك از اضالع شرقي،  ضلع شمالي آن يك ورودي و هر. آجر ساخته شده است آن باتمامي 
اي به چشـم   در انتهاي ديوارهاي بنا تزئينات آجري ساده. داردو غربي آن دو پنجره  ،شمالي

دوم، در سمت غرب قرار دارد و از آجر  ةمقبر. بنا كامالً از بين رفته است گنبدخورد اما  مي
و محراب كوچكي در ضلع  يداراي يك ورودي در ضلع شمال و و سنگ ساخته شده است

سوم  ةمقبر. هايي از گردن گنبد باقي مانده است بخش اما ،ريختهگنبد آن فرو . جنوبي است
اول قرار دارد و بيشتر آن در دل خـاك فـرو رفتـه و تنهـا بخشـي از       ةنيز در مجاورت مقبر

  ).تحقيقات ميداني نگارنده( توان ديد را ميديوارهاي آن 
رات در پاي كوه، بقاياي مسـجدي تـاريخي وجـود داشـته كـه      ف دتا پيش از احداث س

بـا توجـه بـه اينكـه در صـورت      . آجري مدوري بوده كه سالم باقي مانده است ةمنارداراي 
شناسـان منـاره را    رفت، باستان آن به زير آب درياچه فرومي ةمناراحداث سد، اين مسجد و 

قطـر منـاره   . شهر الثوره منتقل كردند ةاي مرتفع و مشرف به درياچه در حاشي به نقطه كامالً
كوچك  ةپنجراي مربع است و در انتهاي آن چند  متر، و داراي پايه  15متر و ارتفاع آن   5/3

 ديگر شبيه اين مناره وجود دارد كـه يكـي از   ةمناردو  ،در شمال سوريه. طاقدار وجود دارد
 ةاز دورهـا   آن ةقـدمت همـ   جعبر قرار دارد و ةقلعدر مسجد جامع رقه و ديگري در ها  آن

  .است) ق 569 -  541: حكومت(بن زنگي   محمودنورالدين 
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صفين، منطقة دانان مسلمان از  نگارنده، با توجه به توصيف مورخان و جغرافي ةبه عقيد
روسـتاي تـاريخي    بـر بيش از هر جـاي ديگـري    ،اي كه اين مسجد در آن قرار داشته نقطه

معركه نيز، زمين پست واقع در غرب اين نقطه اسـت كـه   محل وقوع  و استمنطبق صفين 
  .)1 ةشمار ةنقش ←( رفته است امروزه به زير آب درياچه فرو

  
  قاصرين

رين «اي به نام  و معاويه در نقطه )ع(   بن مزاحم، دو لشكر امام علي  نصربه روايت  در » قُناصـ
بن    سعيد ةهمچنين، به خطباو ). 157: 1990منقري، (ين به يكديگر رسيدند فمجاورت ص

رين «و ذكر فضايل ايشان در  )ع(   مالك اشتر در حمايت از امام ةخطبقيس و  اشـاره  » قُناصـ
  ).238 -  236: همان(كرده است 

نقل شـده اسـت كـه     )ع(  به امام حسن )ع(   اي از اميرالمؤمنين نامه ، وصيتالبالغه نهجدر 
، »حاضرِين« ةمنطقرا در ) نامه(اين وصيت  )ع(   آن آورده است كه امام ةمقدمسيد رضي در 

الحديد  ابي  ابن). 31 ةنام: هالبالغ نهج(نوشته است  )ع(   به امام حسن نيصفپس از خروج از 
ايـن نامـه را در حاضـرين بـه امـام      «، كـه  البالغه نهجرضي در    ديسنيز در تعليق بر عبارت 

  :، گفته است»نوشت )ع(   حسن
ر     )حاضـرَين (تثنيه  ةصورت صيغ بهدر گذشته اين كلمه را  ر حلـب و حاضـ يعنـي حاضـ ،

 ةصـيغ برخـي نيـز آن را بـه    . كرديم تلفظ مي) حومه و مناطق اطراف اين دو شهر(قنّسرين 
كه  اين كنند، به گمان ظ ميف، تل»خناصرين«آن را  ديگربرخي  و كنند جمع، نه تثنيه، تلفظ مي

  .)16/52: 1967الحديد،  ابي  ابن(است » خناصره«تثنيه يا جمع  ةصيغ

هـا،   نيز با چند سند ذكر شده، كه در انتهاي يكـي از آن  ةالمحج كشف نامه در اين وصيت
ين بـه قنّسـرين نوشـته اسـت     فاين نامه را پس از خروج از ص )ع(   راوي گفته است كه امام

  ).157: 1950طاووس،    ابن(
در منابع جغرافيايي، بـه امـاكني   الذكر، بايد گفت كه  فوقدر توضيح نقاط جغرافيايي 

گفتـة  ، بـه  »خناصـره «اما ، اشاره نشده است» خناصرين«و » حاضرِين«، »قُناصرين«به نام 
يكـي از شـهرهاي   » قنَّسرين«، و )2/390: 1977حموي، (ياقوت، يكي از توابع حلب 

حاضـر حلـب و حاضـر قنّسـرين نيـز،      . اسـالمي بـوده اسـت    ةمهم شام در قرون اوليـ 
الحديد توضيح داده، مناطقي در اطراف ايـن دو شـهر بـوده اسـت      ابي طور كه ابن همان
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خناصره امروزه روستايي است در جنوب شرقي حلب ). 206 /2، 1977حموي،  ←(
شود، و قنسرين نيز روستايي است در جنوب حلب كه به  شناخته مي» خناصر«كه به نام 

بنابراين، با توجه به وقوع ايـن منـاطق در   . شود شناخته مي» العيسي«يا » شيخ عيس«نام 
ر زمان وقـوع جنـگ صـفين    از غرب صفين، كه دچندان كمي  نه ةشام و در فاصلمنطقة 

پـس از جنـگ بـه ايـن      )ع(  توان پذيرفت كه امام علي تحت حاكميت معاويه بوده، نمي
  .مناطق وارد شده باشد

در نزديكـي  » قاصرين«اي به نام  با اين حال، بالذري در بيان فتوحات شام، به منطقه
تاهاي نويلس، نيز روس يوبن مسلمه فتح شده است؛   بالس اشاره كرده كه توسط حبيب

: 1987بـالذري،  (روسـتاهاي بـالس يـاد كـرده اسـت       را ازين فو ص ،قاصرين، عابدين
205.(  

و قنّسرين هر يـك تحريفـي از    ،هاي حاضرين، قناصرين، خناصرين نگارنده، نام ةبه عقيد
رسد قاصرين نـام روسـتايي در    نظر مي است و با توجه به وصفي كه گذشت، به» قاصرين«نام 

و لشكريان ايشـان قبـل و    )ع(  ين، و احتماالً در سمت شرقي آن بوده كه امام عليفنزديكي ص
 .اند بعد از وقوع جنگ، در آن حضور يافته

  
  به كوفه )ع(  مسير بازگشت امام علي .3

براي بازگشت به كوفـه، مسـير جديـدي غيـر از      )ع(  بن مزاحم، اميرالمؤمنين  نصربه روايت 
در ساحل غربي  و موازات رود فرات بهمسير جديد، . شده به صفين را انتخاب كرد طيمسير 

رّ «البتـه او از ايـن مسـير بـه مسـير      ). 528: 1990منقري، (آن بوده است ) سمت چپ( بـ« ،  
صـل بـه شـام و    تهـاي م  يعنـي سـرزمين   ،»برّ شامي«ياد كرده، كه مقصود از آن، ) خشكي(= 

  .سرزمين جزيره بوده است مقابل ةنقط ،درواقع
شـهرها و نقـاط عبـور و     ةهاي مفصلي دربار و ساير منابع، گزارش نيصف وقعةدر كتاب 

اسـاس برخـي    بـر حـال،    ايـن   با. در مسير بازگشت ايشان وجود ندارد )ع(   توقف امام علي
  .ادرا تشخيص د ها توقفگاهتوان موقعيت احتمالي برخي از اين شهرها و  شواهد تاريخي، مي

  
  هقر

صـريحي  اشـارة  ه در مسير بازگشت خود، قاز شهر ر )ع(   در منابع تاريخي، به عبور امام علي
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ه، گزارش مبهمي قدر ر» مسجد مجذاف«شهرآشوب، در هنگام سخن از   ابنتنها . نشده است
جا  هآن اجساد شهدا را جاببا هايي خواست تا  از اهل رقه قايق )ع(   اميرالمؤمنينكه  اين مبني بر

  . تر به اين گزارش اشاره شد ؛ پيش)2/334: 1421شهرآشوب،   ابن(كند، ارائه داده است 
  

  رحبه
در قرون نخستين هجري از شهرهاي مهم واقع بر سـاحل راسـت رود فـرات    » رحبه«شهر 

 ،يـاد شـده اسـت   » طوق بن  مالك رحبة« ا نامببوده است و در بسياري از منابع، از اين شهر 
حمـوي،  (بن طوق تغلبي در زمان هارون الرشيد بنـا كـرده اسـت      مالكاند آن را  زيرا گفته

هـاي ايـن    ويرانـه ). 376 /5: 1990، يالسور يالعرب للقطر يالجغراف المعجم ؛34 /3: 1977
آن، باقي مانده است، در غرب شهر  ةقلعجمله بقاياي  شهر، كه امروزه تنها آثار كمي از آن، از

  .كيلومتري جنوب شرقي شهر ديرالزور، قرار دارد 45، در »ميادين«جديد 
 ،از رحبه، در هنگام بازگشت اشاره نشده اسـت  )ع(  در منابع تاريخي، به عبور امام علي

در ايـن منطقـه اشـاره    » مشـهدالبوق «ايشان به نـام  به  مربوطاما برخي به وجود زيارتگاهي 
  :اين زيارتگاه گفته است ةدربار كهروي بكر ه   بن ابي   جمله علي  از ،اند كرده

طالب، زمـاني    ابيبن    در خارج از رحبه مشهدالبوق قرار دارد، و آن موضعي است كه علي
  .)67: 1953هروي، ( كردتوقف جا  آندر  رفت، كه به قصد جنگ با معاويه مي

در مسـير   )ع(   اي از امام نيز، اين مشهد در محل وقوع معجزه يشيعاساس برخي منابع  بر
  .صفين بنا شده است

  : ، به اين زيارتگاه اشاره كرده و گفته است)ع(   در بيان معجزات امام علي ،شهرآشوب  ابن
خبر داد كه اكنون معاويه ] در آن محل[ )ع(   شام آن است كه علي ةرحبالبوق در  مشهداصل 

هـا را از مسـافت    او صداي بـوق . ها به صدا درآمد و لشكر او از دمشق خارج شدند و بوق
  .)2/334: 1421شهرآشوب،   ابن(روز شنيد و اين يك خرق عادت است  هجده

امـا   ،آن اشاره كرده قطب راوندي نيز به وقوع همين معجزه و بناي مشهدالبوق در محل
  :وي ةنوشتبه . نامي از مكان وقوع آن نبرده است

كه ميان آن  كرده به سمت صفين خارج شد، در صحرايي توقف هنگامي ك )ع(   اميرالمؤمنين
پس از پايـان نمـاز،   . جا آورد نمازي بهجا  آن و دمشق صد فرسخ يا بيشتر فاصله بود، و در

. »شـنوم  بوق خروج معاويه از دمشـق را مـي  ] صداي[«: شكر برآورد و گفت ةسر از سجد
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ه در همان تاريخي بود كـه حضـرت   تاريخ آن روز را يادداشت كردند، ديدند خروج معاوي
  ).916 /2: 1409راوندي، (مشهدي به نام مشهدالبوق بنا شد جا  آن در] بعداً. [گفته بود

باره سروده  ديلمي، دراين ةفخرالدول، وزير )ق  398 د(بن ابراهيم ضُبي    ابوالعباس احمد
  ):334 /2: 1421شهرآشوب،   ابن(است 

ــع    إلــىىصــغأوحيــال رحبــة مالــك ــق يقعق ــي دمش ــوق ف ــرات ب  نع
ــاهتز مــن طــرب و ــال لصــحبهف ــ  ق ــنَه ــدذا اب ــع  هن ــل لمزم  للرحي

  .شهرت اين معجزه نزد شيعيان، حداقل از قرن چهارم هجري است ةدهند اين اشعار، نشان
آبـي   ةكيلومتري جنوب شهر ميادين و آثار رحبه، چشـم  پانزدهحدود  ةامروزه در فاصل

شـود و آن را بسـيار    شـناخته مـي  ) چشمه علي(= » عين علي«منطقه به كه نزد اهالي  است
بـر   )ع(   سم اسـب اميرالمـؤمنين   ةضربزيرا بر اين باورند كه اين چشمه، با  ،دانند س ميدمق

چند ده متري از  ةفاصلدر . در اين محل به وجود آمده است )ع(   زمين يا نشستن شتر ايشان
فرات، بقاياي مسجد  ةجلگاي مشرف به  صخره ةديوار چشمه، بر روي يك بلندي در امتداد

امـا   ،كمتر از نيم قرن گذشته پابرجا بودهتا اين مسجد . خورد چشم مي اي تاريخي به و مناره
آن باقي مانده است كـه آن هـم از وضـعيت     ةمنار فقطحاضر تقريباً از بين رفته و   حال  در

سنگ بنا شده، هشت ضـلعي اسـت و    و قلوهاين مناره كه از آجر . مناسبي برخوردار نيست
در برخـي اضـالع منـاره، بقايـاي تزئينـاتي از قبيـل       . متـر اسـت   سـيزده ارتفاع كنـوني آن  

  ).تحقيقات ميداني نگارنده(خورد  چشم مي بههاي آجري  محرابچه
وجـود داشـته اسـت    » مشـهد «روستايي بـه نـام    ،مملوكي ةدر دور ،در اين نقطه ويندگ

 )ع(   منسوب به امـام علـي   ةچشمو با توجه به وجود  اساس  اين  رب). 38: 1989شوحان، (
آن،  ةمانـد  بـاقي  ةمنـار گيري كـرد كـه ايـن مسـجد و      توان نتيجه در مجاورت اين مكان، مي

  .البوق مذكور در منابع تاريخي است هاي مشهد ويرانه
به صفين، به تصريح منابع  )ع(   مسير امام عليكه  اين البته الزم به ذكر است كه با توجه به

براي بازگشت به كوفه، مسير واقع  )ع(   گذشته و آن حضرت از سرزمين جزيره مي ،تاريخي
ترديـد   ةدر اراضي شام را در پيش گرفته است، بايد در وقوع اين معجزه در رحبه بـه ديـد  

 حال، هر هب. نگريست و محل آن را در جاي ديگري در ساحل شرقي رود فرات فرض كرد
از صـفين و وجـود    )ع(   داشتن رحبه در مسير تقريبـي بازگشـت امـام علـي     قراربا توجه به 

ايشان در نزديكي آن، كه در منابع تاريخي نيز به آن اشـاره شـده اسـت،    به  مربوطزيارتگاه 
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 )ع(   ها و نقاط عبـور آن حضـرت   شهر رحبه و زيارتگاه واقع در آن، از منزلگاهكه  اين تصور
  .بلكه محتمل است ،بعيد نيستتنها  هن، باشد بوده

  
  ميان رحبه تا هيت ةدر فاصل )ع(  به امام علي منسوبهاي  زيارتگاه

شهرها و نقـاط عبـور و    ةهاي مفصلي دربار گونه كه اشاره شد، در منابع تاريخي گزارش همان
با اين حال، امـروزه در  . ين وجود نداردفدر مسير بازگشت ايشان از ص )ع(   توقف اميرالمؤمنين

چندين نقطه از مناطق مجاور ساحل غربي فرات، كه در طول ايـن مسـير واقـع بـوده اسـت،      
  .دانند ميمربوط در اين مناطق  )ع(   حضور امام علي بههايي وجود دارد كه اهالي آن را  زيارتگاه
ويعيه «اين مزارات زيارتگاه كوچكي است كه در روستاي  ةجمل از در جنـوب شـهر    ،»سـ

ايـن زيارتگـاه نـزد    . كيلومتري مرز عراق واقع است پنجبوكمال، در خاك سوريه و در حدود 
شـود و شـامل اتـاق مربـع شـكل كوچـك و        شـناخته مـي  ) گنبد علي(= » يعل قبة«اهالي به 

  ).تحقيقات ميداني نگارنده(حصور قرار دارد اي م گنبدداري است كه در ميان محوطه
كيلـومتري شـمال   هشت در حدود  )ع(  به اميرالمؤمنينمنسوب همچنين، زيارتگاهي 

هـاي شـهري از ميـان رفتـه      شهر عانه در خاك عراق قرار دارد كه در اطراف آن ويرانـه 
در » خليليـه «در جنـوب  » معاضـيد «زيارتگاه ديگري نيز در روسـتاي  . خورد چشم مي به

مشهد اإلمـام  «(شود  شناخته مي )ع(  اين دو زيارتگاه نيز به گنبد علي و عراق واقع است
 ).635: 1989، »عانةعلي في 

  
  هيت

» هيت«در مسير بازگشت از صفين از شهر  )ع(   بن مزاحم، امام علي  نصربراساس گزارش 
از ايـن شـهر    )ع(   اميرالمـؤمنين اعثم نيز به عبور   ابن .)528: 1990منقري، (گذشته است 

از آن را در مسير ايشـان بـه سـمت     )ع(   با اين تفاوت كه عبور حضرت، اشاره كرده است
او در ادامـه نوشـته اسـت كـه     . گذاشتن شهر انبار دانسـته اسـت   سر پشتصفين و پس از 

مسـجدي  جـا   آن توقف كرد و در» اقطار«پس از گذشتن از هيت، در محلي به نام  )ع(   امام
يعني اواخر قرن سوم و اوايل قـرن چهـارم هجـري پابرجـا بـوده       ،كه تا زمان ويكرد بنا 

  .)2/556: 1991، اعثم  ابن(است 
  :هيت گفته است ةحوقل دربار  ابن
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بـن    عبداهللاو در آن قبر ، اي است داراي قلعهكه هيت شهري است متوسط در غرب فرات، 
  .)205: 1992حوقل،   ابن(مبارك، زاهد عابد اديب، قرار دارد 

  :آن نوشته است ةياقوت نيز دربار
هـا و محصـوالت    داراي نخـل . باالتر از انبار و شهري است بر رود فرات، در نواحي بغداد

   .)5/421: 1977حموي، (فراوان است و در مجاورت صحرا قرار دارد 

شـهر   ايـن . گـردد  هيت شهري باستاني است كه قدمت آن به دوران تمـدن سـومري بـازمي   
مركـز  (كيلومتري غرب شـهر رمـادي     60حدود  ةامروزه در ساحل راست رود فرات، در فاصل

  .است) استان انبار عراق
بن مزاحم بـه عبـور امـام      نصراشارة با توجه به وقوع شهر هيت در ساحل غربي فرات و 

عبـور  دربـارة  اعثم   ابنرسد گزارش  نظر مي از اين شهر در مسير بازگشت به كوفه، به )ع(  علي
به آن بـا  از هيت در مسير حركت ايشان از كوفه به صفين دقيق نيست و بايد  )ع(   آن حضرت

 .ترديد نگريستديدة 
  صندودا
پس از هيت به صندودا رسيده و شبي را در آن گذرانده  )ع(   بن مزاحم، امام علي   نصر ةبه گفت
  .)528: 1990منقري، (است 

صـاحب  فقـط  . اي نشـده اسـت   در بيشتر منابع جغرافيايي به موقعيت دقيق صندودا اشـاره 
معرفـي   ،»باالتر از انبار، كه خراب شده استو روستايي در غرب فرات، «، آن را االطالع مراصد

اشـاره كـرده اسـت    روسـتا  در آن  )ع(   كرده، و در ادامه نيز به وجود مشـهدي از آنِ امـام علـي   
  .نگارنده از موقعيت فعلي صندودا اطالعي حاصل نكرده است). 3/853: 1992بغدادي، (
  

  )ع(   امام علي دست بهآب در صحرا  ةكردن چشم ظاهر ةمعجز
در مسير  )ع(   در تعدادي از منابع شيعه، رواياتي مبني بر وقوع يكي از معجزات اميرالمؤمنين

ر جزئيـات حادثـه   منـابع د البتـه  . است يا مسير بازگشت ايشان نقل شده ين وفايشان به ص
در مسـير صـفين، بـه همـراه      )ع(   اختصار چنين است كه امام فحواي آن بهو  اختالف دارند

كـرد  آب و علف شد و در نزديكي ستون يا ميل بلندي توقف  لشكر خود وارد صحرايي بي
داشت كـه  اي وجود  نزديك اين ستون يا ميل، صخره. كرد كه در باالي آن راهبي زندگي مي

آن را از جـا كنـد و    )ع(   امامولي ، نتوانستند با يكديگر آن را بلند كنند )ع(   اصحاب حضرت
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از آب چشـمه    ايشـان پس از آنكه اصـحاب  . آب بسيار زاللي پديدار شدچشمة در زير آن 
 سـپس از . جاي اول برگرداند و چشمه را پوشـانيد   صخره را به )ع(  سيراب شدند، حضرت

از اصـحاب خـود خواسـت تـا      )ع(   امـام ردند، اما هنوز دور نشده بودند كه حركت كجا  آن
امـا نتوانسـتند محـل     ،بازگشـتند  )ع(   برخي از اصحاب حضرت. برگردند و چشمه را بيابند

جـز پيـامبران يـا اوصـياي      خبر داد كه بـه  انآن پس نزد راهب رفتند و او به. چشمه را بيابند
؛ خصـيبي،  145: 1990منقري، (اين چشمه را آشكار كند كس نتوانسته است  پيامبران، هيچ

؛ 326 /2: 1421شهرآشــوب،   ابــن ؛336 -  1/334: 1995مفيــد،  ؛149 -  148: 2002
افزوده شده اسـت كـه آن راهـب     برخي از اين منابع در .)865 -  2/864: 1409راوندي، 

ين بـه شـهادت رسـيد    فپيوست و سرانجام در جنـگ صـ   )ع(   اميرالمؤمنيناسالم آورد و به 
  ).326 /2: 1421شهرآشوب،   ابن؛ 1/337: 1995مفيد، ؛ 149: 2002خصيبي، (

اند، زمان وقوع آن  منابعي كه به اين حادثه اشاره كرده ةتقريباً هم كه شايان ذكر است
كـه ايـن منـابع در     حـالي  در، اند ين دانستهفبه سمت ص )ع(  را در هنگام حركت امام علي

ها، محل وقوع حادثه را در يكـي از   با يكديگر اختالف دارند و بيشتر آنمحل وقوع آن 
بـن مـزاحم، كـه     نصـر در روايـت  . اند مناطق واقع در ساحل غربي رود فرات ذكر كرده

منقري، (ذكر شده است » هر كوفهظَ«ترين راوي آن است، محل وقوع آن  احتماالً قديمي
انـد   ن وقـوع آن را صـندودا دانسـته   شهرآشوب و قطب راوندي مكا ابن). 145: 1990

بـن   حسـين در روايـت  ). 325 /2: 1409؛ راوندي، 326 /2: 1421شهرآشوب،  ابن(
از كربال ذكر شـده   )ع(  ، محل وقوع آن پس از گذشتن امامو شيخ مفيد حمدان خصيبي

اعــثم نيــز، محــل آن را  ابــن). 1/334: 1995؛ مفيــد، 148: 2002خصــيبي، (اســت 
دانسته است  ،در حد فاصل ميان انبار تا هيت از آن گذشته )ع(  اميرالمؤمنينصحرايي كه 

  ).555 /2: 1991اعثم،  ابن(
 ــ  بدان اشاره شد تر پيشـ كه  »بليخ«شباهت برخي جزئيات اين داستان با داستان راهب 

  .رسد بين اين دو داستان خلط صورت گرفته باشد نظر مي قابل تأمل است و به
اين شهر جادة كيلومتري جنوب غربي كربال، نزديك  25شايان ذكر است كه در حدود 

شود و اهـالي،   شناخته مي )ع(  امام علي» قَطّارة«آبي وجود دارد كه به چشمة ، »التمر عين«به 
در مسير صـفين، در نزديكـي    )ع(   اي كه حضرت و همان چشمه )ع(   اماممعجزة آن را محل 

اي نسـبتاً   هـاي صـخره   در اطراف اين محل، ديـواره . دانند است، ميه كرددير راهب آشكار 
تحقيقـات ميـداني   ( انـد  روي چشمه، گنبد كوچكي بنـا كـرده   اخيراً بر. مرتفعي وجود دارد
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اسـت كـه بـه گـزارش     » اقطار«، يادآور نام مسجد »قطاره«گذاري اين مكان به  نام. )نگارنده
  .در شهر هيت ساخته شده است )ع(  امام عليبه فرمان اعثم،   ابن
  

  كربال
 )ع(  اساس آن، وقتي حضـرت علـي   برنقل شده است كه  گوناگونيدر برخي منابع، روايات 

؛ خصيبي، 142 -  140: 1990منقري،  ←(گويي كرد  عاشورا را پيش ةبه كربال رسيد، واقع
بـه كـربال و    )ع(   اعثم زمـان وصـول امـام علـي       ابن). 1/332: 1995؛ مفيد، 148: 2002
پس از خروج ايشان از دير كعـب و   ،عاشورا ةواقع ةدرباررا  )ع(   هاي آن حضرت گوي پيش

اين مستلزم . )554 -  551 /2: 1991اعثم،   ابن(ذكر كرده است  ،پيش از رسيدن به ساباط
يك بار از ساحل شرقي به غربي، و بار (دو بار از رود فرات  )ع(   است كه لشكر امام علي آن

كـه او بـه عبـور لشـكر آن      حـالي  ، دركـرده باشـد  عبـور  ) ديگر از ساحل غربي به شـرقي 
  .اي نكرده است گونه اشاره از فرات هيچ )ع(   حضرت
 )ع(   هاي مربوط به حوادث مسير امام بن مزاحم نيز اين روايات را در ضمن گزارش   نصر

صريحي وجود ندارد كه رسـيدن  اشارة ها  آن ين آورده است، اما در هيچ يك ازفه سمت صب
بلكه در يكي از اين روايات، كه سند آن به  ،به كربال در مسير رفت ايشان بوده است )ع(   امام

  :شود، راوي نقل خود را با اين جمله آغاز كرده است بن سليم منتهي مي  هرثمة
 ،يمنقـر ... ( ميديكه به كـربال رسـ   يو زمان ميكرد شركت نيصف جنگ در يعل همراه به

1990 :140  - 142.(  
پس از پايان جنگ و در  )ع(   آن است كه حضرت علي ةدهند اين جمله به وضوح نشان

  .مسير بازگشت خود از صفين از كربال گذشته است
  
  نخيله

» نُخَيلـه «منطقـة  پيش از رسيدن به كوفـه،   )ع(   در مسير بازگشت اميرالمؤمنيننقطه آخرين 
آغـاز كـرد   جـا   آن مسير خود به صـفين را از  )ع(   جايي كه حضرت يعني همانبوده است، 

  ).528: همان(
در رابطه با موقعيت جغرافيايي نخيله، الزم به ذكر است كه ياقوت آن را نزديك كوفه از 

نام نخيله  زه چندين مكان بهامرو). 5/278: 1977حموي، (سمت شام مشخص كرده است 
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يـك از ايـن منـاطق، آن را محـل اردوگـاه       كه اهالي هـر كند  مي القا به ماوجود دارد و اين 
  .دانند مي )ع(   حضرت علي

كيلومتري شرق رقـه، و    25، در حدود »رحبي«و » سبخه«ازجمله، در ميان دو روستاي 
اشتباه محل وقـوع جنـگ صـفين     به ين، كه اهالي آن رافص ةچند كيلومتري از قلع ةدر فاصل

شود و اهالي آن را محـل   شناخته مي» نخيله«ديگري وجود دارد كه به  ةقلعدانند، بقاياي  مي
  .دانند مي )ع(   اقامت امام علي

بـين كوفـه و   (» كفـل «همچنين، در مجاورت مرقد مشهور به ذوالكفل پيامبر در روستاي 
خوانـدن حضـرت    و محل نمـاز » مسجد نخيله«، مسجدي تاريخي وجود دارد كه آن را )هلح

الطريحي،  ←؛ 294: 1971حرزالدين، (اند  پيش از عزيمت ايشان به صفين دانسته )ع(   علي
پيش از  )ع(   شود كه حضرت وضوح استفاده مي كه از منابع تاريخي به حالي در ،)353: 1989

يعني ساحل شرقي، در نخيله اردوگاه خـود را برپـا    ،گذشتن از فرات و رفتن به سمت ديگر
نخيله نزديك كوفه از سـمت شـام بـوده اسـت،     كه  اين ياقوت حموي به ةاشاراست و  كرده

  .كند وقوع آن را در ساحل غربي فرات تأييد مي
روايتـي از   ،انـد  نخيله را امروزه در مجاورت مرقـد ذوالكفـل دانسـته   كه  اين شايد علت

است كه براساس آن، در نخيله زيارتگاهي وجود داشته كـه يهوديـان آن را   بن مزاحم    نصر
آن را قبر يهـودا فرزنـد    )ع(   كردند، اما اميرالمؤمنين زيارت مي )ع(   عنوان قبر حضرت هود به

در دوران اخيـر  كه  اين و با توجه به، )127 -  126: 1990منقري، (كرد معرفي  )ع(   يعقوب
؛ الطريحـي،  294: 1971: حرزالـدين  ←(انـد   قد ذوالكفل دانسـته مرهمان اين زيارتگاه را 

  .اند جا پنداشته نخيله را نيز همان) 352: 1989
در  )ع(   بن مزاحم مبني بر وجـود مـزار حضـرت هـود      نصرنگارنده با استناد به روايت 

زيـرا امـروزه در ايـن قبرسـتان     ، داند منطبق مينخيله، اين منطقه را بر قبرستان وادي السالم 
به اين پيامبر الهي وجود دارد كه به باور نگارنده همان مزار مورد اشـاره در  منسوب مزاري 
  .است نيصف وقعةكتاب 
  
  گيري نتيجه

هـاي   گيـري  شـناختي و بـا توجـه بـه نتيجـه      و باسـتان  ،شواهد تـاريخي، جغرافيـايي   ةپاي بر
اي در غـرب شـهر كنـوني     پژوهشگران قبلي مشخص شد كه محل جنگ صفين، در نقطـه 
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هـاي   از آن بـه زيـر آب  وسيعي قرار داشته كه امروزه بخش ) سوريه قةدر استان ر(» الثوره«
مانـده از   ود آثار باقيحال، وج  اين  با. )1شماره  ةنقش ←( رفته است فرات فرو دس ةدرياچ

تـاريخي  واقعـة  ين در ايـن منطقـه، يـادبودي اسـت بـراي ايـن       فهاي شهداي صـ  زيارتگاه
  .ساز كه روند تاريخ اسالم را كامالً تغيير داد سرنوشت

 بـراي عزيمـت بـه صـفين     )ع(   همچنين با استناد به منابع تاريخي بيان شد كه امام علي
طـي ايـن مسـير از شـهرها و منـاطق      و مسيري در ساحل چپ رود فرات را پيموده است 

گذشته اسـت و پـس از عبـور از فـرات در      قرقيسياو جمله بابل، مدائن، انبار،   ازگوناگون، 
با لشكر معاويه مواجه شده  نيصفمنطقة و در كرده ه، به سمت غرب حركت قشهر ر ةناحي
بازگشت به كوفه مسير ديگري يعني ساحل سمت راست  براي )ع(   سپس آن حضرت. است

و احتماالً پس از عبور از شهرها و نقاط مهم واقع در طـول ايـن   كرده رود فرات را انتخاب 
وجـود  . )2شـماره   ةنقشـ  ←( كربال به كوفه بازگشته اسـت و مسير، از قبيل رحبه، هيت، 

هاي متعددي از ديرباز تاكنون در مناطق واقع در طول اين مسـير، كـه اهـالي آن را     زيارتگاه
با گذشت نزديك به چهارده كه  اين دانند، شاهدي است بر مي )ع(   حضور امام عليمربوط به 
و  حضور دارددر وجدان ساكنان اين مناطق  )ع(   ين، هنوز هم اميرالمؤمنينفصة قرن از واقع

 .ان فراموش نشده استآن ةاز ياد و خاطر
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 صفين ةموقعيت جغرافيايي منطق .1 ةشمار ةنقش

 

 به صفين) ع(  امام علي مسير تقريبي .2 ةشمار ةنقش
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  نوشت پي
 

  .كيلومتري شمال بغداد 460، واقع در حدود اترين شهر شمال عراق و مركز استان نينو مهم .1
از شهرهاي تاريخي مهم منطقه كه در حال حاضر در جنوب شرقي تركيه، در مجاورت مرز  .2

 .واقع شده است و در مقابل آن در خاك سوريه شهر قامشلي قرار دارد ،سوريه
 و جرابلس شهر دو انيم فاصل حد در فرات،) يغرب( راست ساحل در يشهر منبج جسر. 3

فرات وجود داشته  يبر رو يپلجا  آن در كه بوده هيسور شمال در) يامروز مسكنة(=  بالس
 مجاورت در آن يبيتقر تيموقع رسد يم نظر به ورفته است  نيشهر امروزه از ب نيا. است

  ).62 -  61: 1969 ،يحاوير ←(است ) »منبج«واقع در شرق شهر ( يكنون »نجم ةقلع«
ه را نقل كـرده اسـت كـه در خـواب امـام      قدر ر) ع(  عديم رؤياي خادم مشهد امام علي ابن .4

شـود جـاي    كه گفته مـي در محلي «را ديده بود كه در اين مشهد، و ) ع(  حسنينو ) ع(  علي
  .)3857 - 3855 /8: 1988العديم،  ابن ←( حضور يافته بودند ،»كف دست است

پـدر  (كرده اسـت كـه عمادالـدين زنگـي      مقدسي نيز نقل ةبر مورخان يادشده، ابوشام  عالوه .5
جعبـر، در صـفين نـزد اصـحاب      ةرسـيدن در قلعـ   قتل ، پس از به)سلطان نورالدين محمود

به خاك جا  آن وي به رقه انتقال يافت و در ةمدفون شد و سپس جناز) ع(  اميرالمؤمنين علي
 .)182 /1: 2002ابوشامة مقدسي، ( سپرده شد

  
  منابع

ـ داراح م،يمحمد ابوالفضل ابـراه  قيتحق ،البالغة نهج شرح). م1967( اهللا هبة بن  ديعبدالحم د،يالحد ياب ابن  اءي
 .العربيةالكتب 

 .االضواء دار: روتيب ،يريش يعل قيتحق ،الفتوح). م1991( يالكوف اعثم  ابن
 .مكتبة الحياةدار : روتيب ،األرض صورة). م1992( يبيالنص حوقل  ابن
 .دارصادر: روتيب عباس، احسان قيتحق ،الزمان أبناء وأنباء انياألع اتيوف). تا يب(محمد  بن  احمد خلكان،  ابن
ارة  ييحي قيتحق ،والجزيرةذكر امراء الشام  يف الخطيرة االعالق). م1978( يعل بن  محمد شداد،  ابن دمشـق  ،عبـ :

 .وزارة الثقافة
 .يالقرب يذو: روتيب ،يالبقاع وسفي قيتحق ،طالب ياب آل مناقب). ق1421( يعل بن   محمد شهرآشوب،  ابن
 .الحيدرية المطبعة: النجف ،المحجة لثمرة المهجةكشف ). م1950( يموس بن  يعل نيالد يرض طاووس،  ابن
 .يالعرب القلم دار: دمشق زكار، ليسه قيتحق ،حلب خيتار يالطلب ف بغية). م1988(احمد  بن  عمر م،يالعد  ابن
 .المعارف دار: القاهرة ،لسان العرب ).تا يب( مكرّم بن محمد منظور،  ابن

 و هيتحشـ  ،والصالحية النورية نياخبار الدولت يف نيالروضت). م 2002( لياسماع بن  عبدالرحمن ،يمقدس ةابوشام
 .العلميةدار الكتب : روتيب ن،يالد شمس ميابراه قيتعل
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 .الطباعة السلطانية دار: سيبار ،البلدان ميتقو). م1840(محمد  بن  لياسماع ،يوبيا ابوالفداء
 .القلم دار: جا يب ،ينيالح عبدالعال جابر محمد قيتحق ،والممالك المسالك). م1961(محمد  بن  ميابراه ،ياصطخر

 .للمطبوعات التعارف دار: روتيب ،دائرة المعارف االسالمية الشيعية). م2002(حسن  ن،يام
ـ تحق ،والبقاع األمكنةأسماء  ياالطالع عل مراصد). م1992(عبدالحق  بن  عبدالمؤمن نيالد يصف ،يبغداد ـ  قي  يعل

 .ليالج دار: روتيب ،يالبجاو محمد
ـ  عبداهللا قيتحق ،البلدان فتوح). م1987( ييحي بن  احمد ،يبالذر اع  سيان ـ  عمـر  و الطبـ اع،  سيان ـ ب الطبـ : روتي

 .المعارف مؤسسة
 .اآلداب مطبعة: النجف االشرف ن،يحرزالد نيمحمد حس قيتحق ،المعارف مراقد). م1971( محمد ن،يحرزالد
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