
شماره38، بهار 1398
85

چکيده

در نقشــة قدیم کربال ما با نهرها و نواحي مختلفي روبه رو مي شویم که تاریخي بس کهن 

دارنــد. در یادکرد تاریخي مناطق مختلف کربال، از نواحي آباد متعددي همچون غاضریه، 

طف، نینوا و عقر در کتاب ها و تألیفات تاریخ نویســان و جغرافي دانان نام برده شده است؛ 

اما جز حائر، که پس از شهادت امام حسین7 و روي آوردن زائران به آن نقطه به وجود 

آمد، از دیگر نواحي، که بي شــک پیش از آن تاریخ وجود داشــته و محل زندگي قبایل و 

عشــیره ها بوده اند، فقط ویرانه ها و نشانه هایي تا این عصر باقي مانده است. همچنین در 

منطقة کربال نهرهایي چون علقمي، نینوا و نهرین کربال وجود داشــته اســت که از میان 

آنها فقط به نهر علقمه توجه نشان داده شده و تا قرن هفتم، بارها بازسازي و احیا گردیده 

است. نهر سلیماني از حیث تاریخي، آخرین مورد تا قرن دهم است که حاکم سمناني آن 

را براي تأمین آب کربال و سیراب کردن مزارع و باغات آن منطقه احداث کرد.

کلیدواژهها: کربال، حائر، نهر علقمي، نینوا و نهر سلیماني.

سيدعبدالحسين کليدار آل طعمه
ترجمه: محمدمهدي کرماني

نواحي و نهرهاي کربال 
در نقشة قديم
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مقدمه

داشــتن يک تصور و تصوير واضح و درســت و منطبق با واقــع از حادثه و رويدادي 
تاريخي در يک ناحيه، بســتگِي بسياري به مقدار شــناخت انسان از موقعيت جغرافيايي و 
سرزميني آن حادثه در مقطع زماني خاص دارد. هرچه اين آگاهي دقيق تر باشد، البد انسان 
در تحليل آن واقعه و نيل به ديدگاهي واقعي و قابل دفاع از آن، توفيق بيشتري خواهد يافت 
و با چشــم بازتر و تســلط افزون تر، حوادث را در جايگاه ويژة خود مي بيند و درباره  شان 
اظهار نظر مي کند. کربالي ســال 61 هجري، بي شــک درگذر قرن هاي متمادي، ســيمايي 
دگرگون و متأثر از تغيير و تحوالت ناشــي از طبيعت يا دخالت هاي انساني، به خود گرفته 
اســت و مشــخصه ها و ظواهر آن، يا به کلي از حالت اولية خود به صورتي ديگر در آمده 
يا با تغييراتي، چهره اي متفاوت يافته اســت. در مطلب پيش رو، دو نمونه از ظواهر و آثار 
مربوط به سرزمين کربال ـ البته کربالي سال 61 هجري ـ يعني »نهرها« و »نواحي« مختلف 
آن موضوع بحث واقع شــده اســت؛ به اين نيت که هم با اعتماد به منابع  اصيل، موقعيت 
اصلي اين مواضع و امکنه به درستي نمايانده شود و هم معلوم گردد که درگذر تاريخ، چه 

تغييرات و تبدالتي بر آنها عارض گشته است.

نهرها

1. نهرْين )دو نهر کربال(

نهرين، دو شــاخه از رود فرات است که در بعضي نقاط در قرية نينوا جنب حائر حسيني 

به هم مي پيوندند و رو به شمال شرقي، در يک مسير به سمت کوفه امتداد مي يابند. در ادامه، 

بعضي متون تاريخي را که در آنها ذکري از »نهرين« آمده است، يادآور مي شويم:
الف( ابوالفرج اصفهاني در المقاتل گويد: 

چون زيد بن علي8 کشــته شــد، فرزندش يحيي او را به خاک سپرد و مردم از 

گردش پراکنده شدند و جز ده نفر، کسي با او نماند. سلمة بن ثابت گفت: به يحيي 
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گفتم: مقصدت کجاســت؟ گفت: نهرين. گفتم: اگر قصد نهرين داري، بهتر است 

همين جا بماني و جنگ کني تا کشته شوي. گفت: منظورم دو شهر کربالست. گفتم: 

پس بايد پيش از صبح، بيرون رويم که نجات پيدا کنيم. به راه افتاديم و هنوز کاماًل 

شــهر را ترک نگفته بوديم که صداي اذان بلند شد. بر سرعت خود افزوديم. به هر 

گروهي از کاروانيان که مي رسيديم، درخواست غذا مي کرديم و هرچه مي دادند، با 

او و اصحاب خود مي خورديم تا به »نينوا« رســيديم. در آنجا »سايق« را از جريان 

آگاه ســاختم. وي خانة خود را در اختيار يحيي گــذارد و خود به مصر رفت. من 

هم يحيي را در همان خانه رها کردم و گذشــتم و ديگر از او خبري به من نرسيد 

)ابوالفرج اصفهاني، 1965م، ص146(.

ب( ابن کثير در البدايه از محمد بن عمرو بن حســين نقل مي کند که گفت: »ما در کنار 
نهرين کربال، با حسين7 بوديم« )ابن کثير، 1407ق، ج8، ص188(.

ج( ابن شهرآشــوب در المناقب آورده است: »حسين7 در روز عاشورا در منطقة طف 
کربال بين نينوا و غاضريه، از قريه  هاي اطراف نهرين، به شــهادت رسيد« )ابن شهرآشوب، 

1379ق، ج4، ص83(.
د( طبري گويد: 

پس از آن که اهل حيره با خالد بن وليد متارکة جنگ کردند، دهقانان و کدخدايان 

تن به پرداخت جزيه دادند. خالد، عامالن و کارگزاران خود را به آنجا فرســتاد تا 

امنيت را برقرار کنند و نهرين را به بشر بن خصاصيه سپرد و او در بانبورا، که جزء 

کوفه بود، جاي گرفت )طبري، 1387ق، ج4، ص17(.

ه ( طبري همچنين گويد: 
از جمله حوادث ســال 278ق اين بود که خبر آمد جماعتي به نام قرامطه در سواد 

کوفــه به جنبش در آمده اند. آغاز کارشــان از آنجا بوده که يکي از آنها از ناحية 

خوزستان به ســواد کوفه آمده بود و در محله اي به نام »نهرين« ساکن شده بود و 
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اظهــار زهد و بيزاري از دنيا مي کرد. برگ خرما مي بافت و از دســترنج خود نان 

مي خورد و فراوان نماز مي خواند. مدتي اين گونه رفتار مي کرد و چون کســي با او 

همنشــين مي شد، از دين و زهد و بي دنيايي و مانند آن با او سخن مي گفت و اينکه 

نمازهاي واجب، در هر روز و شــب پنجاه رکعت است. اين امور، در آن محل که 

بود، از وي بر سر زبان ها بود )همان، ج10، ص23(.

2. نهر علقمه

مسعودي در التنبيه5و5االشراف مي نويسد: 
رود فرات چون از دو شهر »هيت« و »االنبار« بگذرد، دو شاخه مي شود و شاخه اي 

از آن به نام »علقمي«، اندکي به طرف غرب، رود به کوفه پيش مي رود. )مسعودي، 

1364ش، ص47(

آثار نهر علقمه بنابر نشــانه هايي که يافته ام، تا امروز باقي مانده اســت. اين آثار، نشــان 
مي دهد که نهر علقمه پس از رسيدن به شمال ضريح عون، رو به جنوب جاري مي شده است 
تا غاضريه را که بني اســد در آن مي زيسته اند و در کنارة شــرقي نهر واقع بوده، آبياري کند. 
روبه روي غاضريه، شــريعه امام جعفر بن محمد8 بر کنارة غربي قرار داشته و پل غاضريه، 
آن منطقه را به شريعه متصل مي کرده است و آنگاه رو به شمال غربي راه کج کرده، در شرق 
کربال از کنار ضريح عباس بن علي8، که محل شــهادت ايشان است، گذشته و در جنوب 
شــرقي، با عبور از قرية نينوا، با نهر نينوا تالقي نموده، باغات و نخلستان هاي مجاور خود را 
سيراب مي ساخته است. آنگاه اين دو نهر، در مسير خود، گاه متمايل به جنوب و گاه به شرق، 
تا »خان الحماد« بين راه کربالـ  نجف در شرق پيش مي رفته اند و با گذر از ميانة »شط هنديه« 
در جنوب برس يا حرقه، که آثار برجامانده آنها هم اکنون نيز قابل مشــاهده است، آِب بخش 

شرقي کوفه را تأمين مي کرده اند.
مي گويند مجراي نهر علقمه در روزگار قديم، به منطقة »بطاح بصره« متصل بوده است و 
شاپور ذواالکتاف، حاشية آن را مرکز دفاع در مقابل يورش عرب ها قرار داده بود و همچون 
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اخالف خود از پادشاهان ساساني، به آن به عنوان موقعيت حساس دفاعي اهتمام مي  ورزيد 
و چنــان آباداني اي در آن منطقه به وجود آورده بود که انواع ميوه ها از آنجا به ديگر مناطق 

صادر مي شد.
نقل است که بخت النصر، پادشاه بابل، از باالدست رود فرات، نهري احداث کرده و آن را 
به دريا وصل کرده بود. از توصيفاتي که از اين نهر در تواريخ آمده اســت، معلوم مي شود که 
اين، همان نهر علقمي است و به دليل طوالني بودن، دهانة آن را در باالدست فرات، که سطح 
آب باالتر است، قرار داده بودند تا آب با شّدت و سرعت بيشتري جريان داشته باشد و بتواند 

دوردست ترين محدوده هاي سرزمين بابل يا کلداني آن روز را سيراب کند.
در دورة اســالمي، تمام ســرزمين ها و آبادي هايي که از دهانة نهــر علقمه تا پايان آن بر 
کناره هاي آن ســاخته شــده بود، عنوان »فلوجه« به خود گرفته بود؛ يعني به قريه ها و مزارع 
آغاز نهر در کنار شهر »هيت«، »فلوجة عليا«، و به آبادي هاي ميانة نهر در حدود کربال »فلوجة 
وســطي«، و به زمين هاي آباد انتهاي نهر در کوفه، »فلوجه سفلي« گفته مي شد. نهر علقمه در 
طول اين مســير آبــاد خود، همواره مورد توجه بود و مــردم در حفظ و مرمت و اصالح آن 
پول هــاي زياد خــرج مي کردند و حکومت نيز اهتمام ويژه به اين نهر داشــت تا اينکه ورق 
روزگار برگشــت و عيش و راحت مردماِن کنارة نهر، رنگ عوض کرد و خالفت عباسي رو 
به ضعف و ناتواني نهاد و با روي کارآمدن ترک ها و بازيچه شــدن خلع و نصب ها به دســت 
ايشان و کشتن سه خليفة عباسي يعني مستعين و معتز و مهتدي، نظام امنيت از هم گسست و 
هرج ومرج سراسر سرزمين ها را در بر گرفت و قيام ها و فتنه ها يکي پس از ديگري چهره نمود 

و دولْت در نهايِت ضعف خود، از هرگونه اقدام و مقابله اي بازماند.
طرف غربي نهر علقمه، از آنجا که روبه روي صحراي جزيره واقع شده بود، خوارج عرب 
و قرامطه آن را جوالنگاه خويش در رويارويي با نيروهاي حکومت قرار داده بودند. افزون بر 
ايــن، اِهمال و بي توجهي و هزينه نکردن اموال براي اصالح و اليه روبي نهر و همچنين کافي 
نبودن ارزاق و خوراکي ها براي لشکريان و اجارة فرمانروايان به استفاده از باغ ها و مزارع کنارة 
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نهر، همه باعث گرديد که نهر علقمه و آبادي هاي اطراف آن، رو به اضمحالل و نابودي رود. 
ابن اثير در الکامل مي گويد: 

لشکريان تا توانستند خرابي و ويراني به بار آوردند و در باب اصالح راه ها و تعمير 

مکان هاي دسترسي به آب، هيچ اهتمامي نورزيدند و به همين سبب، بيشتر راه هاي 

آب، که به آبادي ها سرازير مي شد، از بين رفت و زمين هاي سرسبز و آباد، به حالت 

خشــک و بياباني درآمد؛ جز مناطقي در فاصلة بغداد و کوفه که محافظتي بر آباد 

نگه داشــتن آنها وجود داشت و تا قرن ششم، به توصيفي که ابوزيد بلخي آورده و 

ديداري که ابن جبير در سفرنامة خود بدان اشاره نموده، ُپررونق و آباد بوده است و 

در سال 656 قمري با حملة تاتار رو به ويراني نهاد )ابن اثير، 1385ق، ج8، ص456(.

طبيعتاً بر اثر فتنه ها و شورش هاي پي درپي و خالي شدن آبادي هاي اطراف نهر علقمي از 
مردم، اين نهر جايگاه توجه خود را از دست داد و به قدري مورد بي  مهري و غفلت واقع شد 

که زمين هاي آباد آن، حکم زمين هاي موات و لم يزرع را پيدا کرد.

ازآنجاکه نهر علقمه تأمين کنندة آب کربال بود و ساکنان آن شهر مقدس، بزرگان از شيعه 

و پناهندگان به حرم سيدالشهدا7 بودند و جز انفاقات و کمک هاي خالصانه، وسيلة ديگري 

براي اصالح نهر وجود نداشــت و از طرفي، آل بويه در قرن چهارم حکومتي شيعي به شمار 

مي آمدند و به مشــاهد مشــرفه عنايت خاص از خود نشان مي دادند، از اين حيث تنها امکان 

موجود براي ابقاي نهر و دور کردن خطر زوال از آن، همت و تالش آنان بود. در اين باره، ابن 

جوزي در گزارش وقايع سال 451 قمري مي گويد: 
بساسيري براي زيارت مرقد امير مؤمنان7 وارد کوفه شد و از آنجا به شهر واسط 

رفت؛ درحالي که عده اي کارگر را با خود بر زورقي سوار کرده بود تا به اداي نذر 

خود، آنها را به حفر کردن نهر معروف علقمي و جاري کردن آب به سوي کربال 

به کار بگمارد )ابن جوزي، 1992م، ج8، ص202(.

مؤلف تاريخ آل سلجوق گويد: 
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در سال 479ق، عمادالدوله سرهنگ سبکتکين به واسط آمد و از آنجا در ماه رمضان 

راهي نجف و کربال شــد و در آن دو شهر، مالي بسيار به اعيان و بزرگان بخشش 

نمــود و نهر علقمه را که ديري خراب مانده بود، اصالح و حفر کرد و پس از آن، 

وارد شهر بغداد شد« )عمادالدين اصفهاني، 1900م، ص72(.

سيد طقطقي در کتاب اآلداب5السلطانيه در ذکر احوال وزير مستعصم باهلل يعني مؤيدالدين 
ابن علقمي گويد: »به جّد وي علقمي گفته مي شود؛ چه اينکه او نهر موسوم به علقمي را حفر 

و ايجاد کرد« )ابن طقطقي، بي تا، ص301(.
بنابراين، نهر علقمه تا اواخر قرن هفتم، بين خرابي و آباداني دســت به دســت مي شده و 

حالت يکساني نداشته است.

3. نهر نينوا

نهر نينوا که از شاخه هاي رود فرات بوده، نزديکي حصاصه و عقر بابل، و جايگاه امروزي 
آن، تقريباً در شــمال سد هنديه و جنوب قضاء المسيب است. نهر نينوا از وسط ملک زراعي 
ام العروق مي گذرد و در جنوب کرود ابوحنظه )ابوصمانه( جريان مي يابد. تقاطع مسير حرکت 
اين نهر، تا امروز باقي مانده و به عرقوب نينوا شــناخته مي شــود. شايد بابلي ها همان کساني 
بوده اند که نهر نينوا را حفر کرده و کنارش قرية نينوا به عنوان پايتخت آشوري ها در روزگار 
اوج تمدنشــان تشکيل شده است. با توجه به عدم ذکري از اين نهر، حتي به طور ضمني در 

مصادر، به نظر مي رسد قرن هاي متمادي متروک، و از يادها فراموش شده است.

4. نهر غازاني

غازان خان از تبار چنگيز و پنجمين سلطان تاتاري است که پس از سقوط خالفت عباسي، 
بــر عراق حاکــم گرديد. امير نوروز عهــدا، از امراي بزرگ و والي اقليم خراســان، پيش از 
برتخت نشســتن غازان خان با او عهد کرد که اگر اســالم را بپذيرد، او را ياري مي کند و تمام 
همت خويش را در رسيدن وي به خالفت مصروف مي دارد. غازان خان، اسالم را پذيرفت و 
سال 664 هجري عهده دار سلطنت شد. وي در رؤيايي پيامبر9 را ديد که بين او و پسرعمش 
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علي بن ابي طالب7 پيوند برادري برقرار کرد. بر اثر اين خواب، غازان خان به علوي ها متمايل 
شــد و از آنان تفقه و آنان را بســيار مورد تکريم و احترام قرار داد و مقرر کرد که در جاهاي 
مختلف، براي آنان ميهمان خانه هايي همچون مســافرخانة مجاهدان و خانقاه صوفيه، به اسم 
»دار السياده« بر پا کنند. افزون بر اين، به کارهاي مربوط به مشاهد مشرفه و امر زيارت زائران 
توجه خاص نشــان مي داد و پيگير امور اين اماکن مقدس بود. از جمله در سال 668 هجري، 
سلطان غازان به قصد زيارت مشاهد مشرفه به حله رفت و به علوي ها و ساکنان مشاهد دستور 
داد که اموال بسيار بپردازند و به فرمان او، در باالدست حله نهري حفر کردند که نهر غازاني 
ناميده شد. عامل حفر اين نهر، شمس الدين صواِب خادم بود )ابن فوطي، 1997م، ص479(.

مؤلف تاريخ وصاف گويد: 
غازان خان دســتور داد که لشکريان از پل حلّه بگذرند و بدان سبب که همة آن راه 

بيابان بود، فرمان داد هر سپاهي توشة دوماهة خود بردارد و براي هر پنج نفر، يک 

شتر براي کشيدن علوفه ترتيب دهند. روزها طول کشيد تا سپاهيان از پل گذشتند. 

روز پنجشنبه رايت برافراشت و به سوي غازانيه پيش رفت؛ شهري که خود بنا کرده 

بود. سابقًا همة اين سرزمين ها خشک و بي گياه بود و »علقمي« نام داشت. به دستور 

غازان، آب فرات را به آنجا کشــيدند و در مدت دو سال، به سرزمين سبز و خرم 

بدل گشت. آنگاه به زيارت مشهد امام حسين7 رفت و از آنجا از راه فراتين انبار 

و هيئت و حديثه و عاته حرکت کرد و هر روز بيش از دو فرســنگ طي نمي شد 

)شيرازي، 1346ش، ص262(.

ازآنجاکه در نتيجة استيالي مغول و جنگ هاي دورة حکومت ايلخانان و ظلم و ويرانگري 
ُعمال ديواني، بيشتر قريه ها و قصبات ويران، و مزارع لم يرزع و باير شده بود و از جمله در 
عراق، همة آباداني ها رو به ويراني نهاده و قريه  ها از اهالي تهي گشــته و نهرها و آبراهه ها 
متروک مانده بود و کسي به اصالح و تعمير آنها توجهي نمي کرد و پولي و همتي مصروف 
نمي داشــت، به دستور غازان خان، قرار شد نهر علقمي، که به دليل طول مجرا از همه بيشتر 
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آســيب ديده و ويران شده بود، تجديد و دهانة آن به فرات نزديک تر شود. سپس باالدست 
مجراي نهر را برداشــتند و قســمت آخر آن را به نهري که غازان خان از فرات حّله کشيده 
بود، متصل کردند. ازاين رو، نام علقمي را بر آن مناســب نديدند و جملة نهر علقمي و نهر 
غازان خــان را که به هم پيوند خورده بودند، بــراي زنده ماندن نام بنيان گذار آن غازن خان، 

نهر غازاني نام نهادند.

5. نهر سليماني )حسينّيه(

ســال 941 ه جري در آغاز حکومت شاه طهماســب اول، سليمان قانوني عثماني به قصد 
زيارت عتبات وارد عراق شد و نخست به زيارت کربال و نجف مشرف گرديد و در کربال به 
ايجاد نهري بزرگ از رود فرات فرمان داد تا سرزمين کربال با آن سيراب شود. با کشيده شدن 
اين نهر، زمين آن منطقه همچون بهشت برين، سبز و خرم گرديد و مجموع درآمد زمين هاي 
زراعي آن، به مصرف خدمت به زائران و مجاوران و خادمان حرم حسيني مي رسيد. اين نهر، 
در گذر زمان و جمع شدن خاک و سنگ و موانع ديگر، آب را به راحتي از خود عبور نمي داد 
و ســادات کربال در پاک ســازي و هموار کردن راه آب دچار سختي ها و زحمات بسيار شده 
بودند. اما با تدبير ســليمان قانوني، آْب در پيرامون حرم مطهر در دســترس واقع شد و باغ ها 

و مزارع، رنگ وروي بهاري به خود گرفت و اسباب راحت و رفاه براي ساکنان فراهم آمد.
طبق بعضي بيع نامه هاي قديم مربوط به باغ ها، به اين نهر، »نهر ســليماني« گفته مي شــده 

است. البته ابوطالب در سفرنامة خود، در مقايسة »نهر هنديه« مي گويد: 
اين نهر، همچون »نهر حسينيه« است؛ اسمي که امروز مردم آن را مي شناسند. اين 

نهر با وجود تغيير و تبدالت بسيار در طول قرن ها، همچنان منبع تأمين آب سرزمين 

کربال و باغ هاي اطراف آن است. دهانة اصلي آن، به »هور سليمانيه« منتهي مي شود 

که در قسمت شرقي شهر قرار دارد؛ به فاصلة حدود چهار پنج مايل. شاخه اي از نهر 

ســليماني، که تأمين کنندة آب مورد نياز ساکنان است، از سه جهت شهر کربال را 

در بر گرفته؛ يعني از طرف شــمال به غرب حرکت مي کند و آنگاه رو به جنوب 
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مي رود و در گردش به ســمت شرق، به دهانة اصلي خود در هور سليمانيه مي ريزد 

)ابوطالب خان، 1363ش، ص71(.

بر اثر تغييراتي که با احداث نهر هنديه به دســتور آصف الدوله هندي، بر مجراي فرات به 
وجود آمده، امروزه يافتن دهانة اصلي نهر حســينيه، کار مشکلي است. همچنين شناخت اين 
امر که از کجاي فرات، اين نهر به فرمان ســليمان قانوني در ســال 941 کشيده شده است. به 
احتمــال مي توان گفت که دهانة نهر، جايي در نزديکي مأخذ آن و قريب به دهانة نهر نينواي 

قديم است.

نواحي کربال

1. طف

به آن بخش از جزيره که بر زمين هاي سرســبز و آباد عراق مشــرف است، »طف« گفته 
مي شــود. »طف فرات«، همان ساحل رود است و به طور عام، هر ساحل و خشکي کنار آب 
را طف مي گويند. طف، به اســتعمال علمي و اختصاصي، نام ســاحل غربي فرات تا آخرين 
محدوده هاي ريف اســت؛ هم عرض جزيره و از حيث طول، از االنبار تا بطائح بصره کشيده 
شــده است. به منطقة طف، طف کربال، نينوا، شقران و سفوان نيز گفته مي شود )ابن عبد ربه، 

1404ق، ج3، ص114(.

حاکمان عراق، در طول تاريخ، به دليل داشــتن زبان ها و لغات مختلف کلداني، فارسي و 

عربي، نام شــهرها و مناطق و آباديي ها را به گونه هاي مختلف تلفظ مي کرده اند و به لهجه و 

گويش خاص خود، اسما را دگرگون مي ساخته اند. در آغاز حکومت مسلمين بر عراق، نام هاي 

دخيل و بيگانه همچون بنطي و کلداني و آرامي و فارسي، به حال خود باقي بود. کلداني مثل: 

کباروسيما، بانقيا، بورسيبا بابل، نينوا و فارسي مثل: بهقباد اعلي، صراط جاماسب، آري و عربي 

مثل: طف، حيره، عذيب، قصر بني مقاتل، انبار و... و مسلمانان نيز در اين نام گذاري ها شريک 

بودند و نام هايي چون اقساس مالک، کوفه بصره، سوق حکمه، سواد، جرف، حاير، حصاص 
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و طسوج النهرين از آنهاست و موقعيت ها و مناطق مشهوري را به ذهن متبادر مي سازد. اعراب 

مسلمان، البته بعضي لغات و نام هاي بيگانه را با تغييراتي تعريب مي کردند و مثاًل به بورسيبا که 

نامي کلداني بود، »برس« مي گفتند و شايد »کربال« نيز تغييريافتة »کور بابل« باشد.

2. حائر

در اصــل لغت، به گودال ها و حوضچه هاي طبيعي که به دليل فرورفتگي زمين، آب باران 
در آنها جمع مي شــود و راه بيرون شدني ندارد، »حائر« گفته مي شود. در واقع، آب جمع شده 
در ايــن حوضچه ها چون به حالت راکد باقي مي ماند و بــا وزيدن باد، اين طرف و آن طرف 
مي شود، گويا همچون موجودي سرگردان، باال و پايين، و اين طرف و آن طرف مي شود و راه 
به جايي نمي برد. حائر، نام خاص زيارتگاه امام حســين7 اســت. امروزه با گذشت قرن ها، 
حائر از موقعيت طبيعي و حالت اولية خود چندان تغييري نکرده اســت؛ جز اينکه ســطح و 
وسط آن مقداري ارتفاع گرفته و باالتر از وضعيت نخستين خود است. با اين همه، وقتي زائر 
مي خواهد وارد روضة مقدســه شــود، از همه جهات رو به پايين حرکت مي کند. اگرچه در 
جهات گوناگون، اين فرورفتگي يکسان نيست و شايد راه ورود آب به اين مکان، از قسمت 
شــرقي بوده است؛ چه اينکه از امام صادق7 روايت شده که در ترتيب آداب زيارت فرمود: 
»زائر از جانب شرقي روضه وارد حائر مقدس شود«. با ساخت وسازهايي که در روضة حسيني 

صورت گرفته، طبيعتاً سطح حائر کم کم باالتر و باالتر آمده است.

3. نينوا، غاضريه، شفيه

صبح دومين روز از آغاز سال 61 هجري، ورود امام حسين7 به يکي از منزلگاه ها برابر 
شــد با رســيدن نامة عبيداهلل به ُحر بن يزيد رياحي، به اين مضمون که بر حسين7 سخت 
بگير و مجبورش کن در منطقه اي بي آب فرود آيد. امام7 از حّر خواســت بگذارد که او به 
نينوا يا غاضريه يا شفيه رود. نينوا روبه روي حرکت امام حسين7 و در فاصلة دويست متري 
قرار داشت. در سه مايلي سمت راست، شفيه بود و در سمت چپ به موازات نينوا، غاضريه. 
موقعيت نينوا و غاضريه نســبت به حائر مقدس، از حيث شــکل، به مثلث متساوي االضالع 
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مي ماند. به احتمال قوي، نينوا در »باغ شــديديه« واقع بوده که امروز، در اختيار آل سيدطالب 
سيدعاشور از خادمان روضة مقدسه است.

در گذشته ها شنيده بودم که حدود يک قرن پيش، از همين باغ، خشت هاي قيمتي همچون 
خشت هاي کشف شده در تل هاي بابل بيرون آورده شده است. ويرانه هاي غاضريه، امروز در 
شرف نابودي کامل است؛ زيرا آنها را تبديل به باغ و زمين زراعي کرده اند. بنابر نقل ابوحمزة 
ثمالي از امام جعفر بن محمد8، در شمال شرقي غاضريه مقام يا شريعة امام صادق7 واقع 
شده که انبار توشة زائران حسيني بوده است. عالمة حلي= در رجال خود در يادکرد حميد بن 
زياد مي گويد: »وي از اهالي نينوا، قريه اي نزديکي حائر، است« )عالمة حلي، 1402ق، ص59(.

َشــفِيه، منسوب به شــفا )ياقوت حموي، 1399ق، ج5، ص280( است؛ به احتمال زياد 
بنابر آنچه طبري از ضحاک بن عبداهلل مشرقي نقل کرده است که گفت: »از حسين7 اجازة 
بازگشت گرفتم. بر اسبم سوار شدم و از ميان لشکر عمر سعد، به شتاب خود را بيرون بردم. 
حدود پانزده تن از آنان مرا دنبال کردند تا به شفيه رسيدم« )طبري، 1381، ج5، ص409(، اين 
ناحيه بايد در ساحل فرات واقع باشد؛ زيرا فرات، پشت سر لشکر قرار داشت و ضحاک بن 
عبداهلل مي بايســت براي حفظ جان خود از آنان به طرف چپ حرکت مي کرد و اگر به طرف 
راســت يا مستقيم مي رفت، با فرات روبه رو مي شد و راه فرار نداشت. ازاين رو، رو به سمت 
چپ نهاد و نزديکي ساحل فرات، خود را به شفيه رساند. چند سال پيش از اين، وقتي موقعيت 
»شفيه« را جست وجو مي کردم، در جنوب سد اراضي الفريحه، در نزديکي الحصوه، به موازات 

سليمانيه، با ويرانه  هايي روبه رو شدم که قريب به يقين، متعلق به شفيه بود.

4. عقر

در لغت، به قصري که پناهگاه و معتمد اهل قريه باشــد، »عقر« گفته مي شود )ابن منظور، 
1375ق، ج3، ص2704(. عقر بابل، آبادي اي نزديک کربالســت؛ اما موقعيت آن به درســتي 

ضبط نشده است. دليل نزديکي آن به کربال نقل طبري است که گفته: 
وقتي حسين7 وارد کربال شــد و به ناچار در سرزميني بي آب وعلف فرود آمد، 
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زهير بن قين به ايشــان عرض کرد: »ما را به اين آبادي که از هر جهت امن است، 

ببر و بر ســاحل فرات قرار دارد« و به وادي عقر اشاره کرد. امام7 فرمود: »اين 

کدام آبادي اســت«؟ گفت: »عقر«. فرمود: »خداوندا پناه مي آورم به تو از عقر« 

)طبري، 1387ق، ج4، ص1043(.

در آغــاز قرن دوم هجرت، يزيد بن مهلب بن ابي صفره، در اين ناحيه کشــته شــد. عقر 
از آخرين آثار برجامانده از بابليين اســت که دســت تطاول روزگار، نتوانســته آن را به کلي 
نابــود کند. اين منطقه، همواره داراي ســاکناني بوده و فقط پــس از برافتادن دولت فارس و 
روي کارآمدن دولت اسالمي، به شهري بي سکنه تبديل شده است؛ زيرا مسلمانان چنان که بايد، 
شأن تاريخي آن را مهم نشماردند و با وجود شکوه و عظمت ظاهري حکومت خويش و در 
اختيار گرفتن تاج و تخت و قصرهاي بزرگ و پايتختي بزرگ چون مدائن، نيازي به نگهداري 
»عقر« احساس نمي کردند. آخرين روزگار عزت اين ناحيه، وقتي بود که بزرگان دولت پارس 
وارد آن شدند تا شيرويه پسر خسروپرويز را بر تخت به جانشيني پدر برنشانند. تا روزي که 
شــيرويه در عقر ساکن بود، اين شهر جلوه و شکوهش را حفظ کرد و پس از او نيز تا ورود 
سپاه اسالم همچنان از رونق و آبادي برخوردار بود و قلعه اي محکم در مقابل هجوم بيگانگان 

به شمار مي آمد.
عقر در گذر زمان، به دســت حوادث و پنهان کاري هاي روزگار، از چشم ما مخفي مانده 
است و به طور قطع، نمي  توان موقعيت آن را دانست و به ديگران نشان داد؛ اما با توجه به آنچه 
در تاريخ طبري آمده بود ـ چنان که گذشت ـ مي توان از دو اثر تاريخي که کشف شده است، 
سخن به ميان آورد: يکي باغ »شديديه« که به نظر مي آيد، همان شهر عقر باشد و ديگري، از 

سرزمين کربال در »حکيمه« که به احتمال قوي، موقعيت قرية شفيه را مي نماياند.

5. نواويس

واژه نواويس، اگر عربي باشــد، بايد گفت نام ناحيه اي است در سمت شرقي کربال کنار 
بطيحه يا هور ســليمانيه در »براز« که حــدود آن تا نهر کبير ادامه پيدا مي کند. پس زمين هاي 
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فراشــيه و الجنگنه و يوســفيه، داخل حدود آن خواهند بود. در اين منطقه، ويراني و آثاري 
وجود دارد که از بعضي آنها جام هايي با دهانة تنگ بيرون آورده شده که به انتهاي آنها خاکي 
زردرنگ چسبيده است. از اين خاک، در مجاورت آتش بوي نامطبوعي متصاعد مي شود. شايد 
اين خاک، باقي ماندة بدن هاي خاک شدة ســومري ها باشد؛ زيرا آنها مردگان خود را در شهر 
و در اتاق خانه هاشــان دفن مي  کردند و بســيار مي شده است که آنها را بدون تابوت به خاک 
مي سپردند و طي هزاران سال، بدن هاي متالشي شده با خاک درهم مي آميخت و جزئي از آن 

مي شده است.

نتيجه گيري

نهرهاي مربوط به ســرزمين کربال که در طول تاريخ تأمين کنندة آب زمين ها و باغات و 
ســاکنان آن منطقه بوده، بعضي همچون نهر علقمي و نينوا و نهرين کربال، تاريخچه اي قديم 
دارند و در گذر ســاليان و قرن ها جز از بعضي از آنها آثاري باقي نمانده است. نهر علقمه، به 
دليل انتســابش به حادثة عاشورا، همواره مورد توجه بوده و بارها به وسيلة مردم يا حاکمان، 
اصالح و تعمير شده است. نهرهاي ديگر همچون غازاني و سليماني، که به قرن هفتم و دهم 
تعلق دارند، هم اکنون در زير اليه هاي ضخيم سنگ و خاک از ديده ها پنهان اند و موقعيت آنها 

به درستي معلوم نشده است.
اما دربارة نواحي و آبادي ها، آنچه تا به امروز به طور کامل برجامانده، فقط »حائر حسيني« 
است. اما دربارة غاضريه و شفيه و نواويس، با توجه به آثار و ويرانه هاي کشف شده و تطبيق 
موقعيت آنها با آنچه در کتب تاريخي آمده، جز به احتمال و تخمين-گاه ضعيف و گاه قوي- 

سخن نمي توان گفت.
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