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احمد خامه يار٭

تأملي در مسير کاروان اسراي اهل بيت: 

چکيده
مسير جغرافيايی کاروان اسرای اهل بيت: از کوفه تا شام، از موضوعات تاريخی مرتبط با اربعين 
حسينی است که درباره آن، ميان پژوهشگران اختالف نظر وجود دارد و هر يک از آنان، يکی از سه مسير 
اسرا  کاروان  مسيِر  عنوان  به  را  سلطانی  و  فرات(  رود  موازات  )به  ميانی  شام(،  باديه  طريق  )از  مستقيم 
و  حسين7  امام  سر  به  منسوب  متعددی  زيارتگاه های  وجود  به  اشاره  با  نوشتار  اين  در  برگزيده اند. 
ديگر شخصيت های اهل بيت:، که در سده ششم هجری در شهرهای واقع در طول مسير سلطانی 
وجود داشته، نتيجه گرفته شده که اين مسير، در سده هاي اوليه هجري، به عنوان مسير کاروان اسرای 

اهل بيت: شهرت داشته است.

واژگان کليدی: اربعين حسينی، واقعه عاشورا، امام حسين7، اهل بيت:، مسير کاروان اسرای 
اهل بيت:، زيارتگاه ها

٭. دانشجوي دکتري تاريخ و تمدن ملل اسالمي ـ دانشگاه تهران.
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مقدمه

مسير جغرافيايي کاروان اسراي اهل بيت: از کوفه تا شام، از موضوعات تاريخي بسيار 

مهم مربوط به اربعين حســيني7 اســت و مطالعه اين موضــوع، از آن  رو اهميت دارد که 

شناخت دقيق منزلگاه هاي کاروان اسراي اهل بيت: در طول اين مسير، مي تواند در بررسي 

زمان مورد نياز براي سفر اين کاروان و تشخيص مسئله بازگشت يا عدم بازگشت آنها به کربال 

در روز بيستم صفر سال 61 قمري، تعيين  کننده باشد.

در دو دهه اخير، کتاب هاي فراواني، عمدتًا به زبان عربي، درباره مســير جغرافيايي کاروان 

اسراي اهل بيت: از کوفه تا شام منتشر شده که بيشتر آنها فاقد نوآوري، و تکرار مکّرراِت 

کارهاي قبلي اســت. ضمِن تحقيقات انجام شده درباره بازگشت کاروان اسراي اهل بيت: 

به کربال در روز اربعين، بررسي مسير اسرا مورد توجه نويسندگان و پژوهشگران قرار گرفته 

است. البته گاه برخي از آنان بر اساس پيش فرض خود، مبني بر رسيدن يا نرسيدن کاروان در 
تاريخ مزبور، به تعيين مسير پرداخته اند.1

به طور کلي مهم ترين مانع در شناخت و تعيين مسير جغرافيايي کاروان اسراي اهل بيت: 

از کوفه تا شام، چنان که شماري از پژوهشگران معاصر گوشزد کرده اند، اين است که در هيچ 

يک از منابع تاريخي معتبر و دست اول، آگاهي هاي قابل اعتمادي در اين باره به چشم نمي خورد 

)قمي، بي تا، ص388؛ رنجبر، 1384، ص179؛ سبحاني نيا، 1384، ص156(. ازاين رو، با توجه 

به فقدان نص تاريخي صريح، الزم اســت از شواهد تاريخي ديگري براي تعيين و تشخيص 

مسير احتمالي استفاده کرد.

پرداخته شده  اربعين حسيني  اهل بيت: در  اسراي  کاروان  بازگشت  اثبات  به  آن  تحقيقاتي که در  از جمله   .1
اربعين حضرت  اول  درباره  تحقيق  سيدمحمدعلي،  طباطبايي،  قاضي  کرد:  اشاره  زير  موارد  به  مي توان  است، 
سيدالشهداء7، تبريز، 1397ق؛ رنجبر، محسن، »پژوهشي در اربعين حسيني«، تاريخ در آينه پژوهش، ش5، 
بهار 1384؛ سبحاني نيا، محمدتقي، »تحقيقي درباره اربعين حسيني«، تاريخ در آينه پژوهش، ش6، تابستان 1384.
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مسيرهای احتمالی کاروان اسرا از کوفه تا شام

پژوهشگران معاصري که به بررسي تاريخي مسئله اربعين حسيني پرداخته اند، معمواًل سه 

راه جغرافيايي را به عنوان مسير احتمالي کاروان اسرا از کوفه تا دمشق مطرح کرده و هر يک 

از آنها، يکي از اين سه راه را برگزيده اند. اين راه ها عبارت اند از:

1. راه مستقيم: مسيري بوده که با گذشتن از ميان باديه شام، کوفه را به صورت مستقيم به 

دمشق متصل مي کرده است. اين مسير، اگرچه کوتاه ترين راه ميان کوفه و دمشق است، به علت 

سختي و طاقت فرسا بودن آن، که مستلزم عبور از صحراي سوزان و بي آب و علف بوده، و با 

توجه به اينکه در طول آن، شهرها و آبادي هاي چنداني وجود نداشته، مسيِر رايج و کاروان رو 

نبوده و تنها در موارد خاص و اضطراري، پيموده مي شده است. ري شهري با اين توجيه که به 

 طور کلي اخبار موثق و قابل اعتمادي درباره مســير کاروان اسراي اهل بيت: وجود ندارد، 

مسير باديه را بر ديگر احتمال هاي موجود در اين زمينه ترجيح داده است )الريشهري، 1431ق، 

ج5، ص210(.

2. راه سلطاني: مسير رايج و متداوِل عموم کاروان ها در سده هاي نخست اسالمي است و 

کليات آن بدين شرح بوده که از کوفه در جهت شمال، با گذشتن از شهرهايي همچون مدائن 

)و بغداد در دوره هاي بعدي( و ســپس تکريت، به شهر موصل در ناحيه جزيره مي رسيده و 

سپس به ســمت غرب، با گذشتن از شهرهايي همچون نصيبين، رأس العين، حّران يا رّقه، به 

شهرهاي شمالي شــام، همچون بالس، حلب و قّنسرين مي رسيده است. در ادامه نيز با تغيير 

جهت به ســمت جنوب و با گذشتن از شهرهايي همچون حماه، حمص و بعلبک، به دمشق 

منتهي مي شده است.

اين مســير در برخي از مقتل هاي قديمي همچون مقتل منســوب به ابومخنف و نور العين 

في مشهد الحسين منسوب به ابواسحاق اسفراييني، به عنوان مسير کاروان اهل بيت: تعيين 
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شده است. اما مي دانيم که اين مقتل ها ارزش و اعتبار تاريخي ندارند و امروزه، پژوهشگران و 

صاحب نظران، انتساب اين دو مقتل را به هر يک از ابومخنف و اسفراييني رد کرده اند )از جمله: 

خليلي صيفار، 1393، ص39-41 و 125-126؛ محمدي ري شهري، 1388، ص87-83(.

همچنين در کتاب کامل بهائي، که در ســده هفتم هجري نگاشته شده و منبعي نسبتًا قديمي به 

شمار مي آيد، به وقايعي مرتبط با حمل کاروان اسرا و سرهاي شهدا به شام، که در شهرهاي ماردين، 

نصيبين، َمّيافارقين )سيلوان امروزي( و بعلبک رخ داده، اشاره شده است )عمادالدين طبري، بي تا، 

ج2، ص291-292(. نقل اين وقايع در اين کتاب، به نوعي شــهرت مسير سلطاني، بلکه دايره اي 

گسترده تر و طوالني تر از اين مسير را، به گونه اي که شهرهاي ماردين، نصيبين و سيلوان در جنوب 

شرقي ترکيه امروزي را در بر مي گيرد، به عنوان مسير کاروان اسراي کربال نشان مي دهد.

از ميان پژوهشــگران متأخر، مرحوم محدث نوري، با استناد به شهرت عبور کاروان اسرا 

از مسير سلطاني، چنان که از مقاتل و منابع مختلف برمي آيد، بر آن است که قضاياي مختلف 

مربوط به طول اين مسير که در منابع و مقاتل مختلف نقل شده، هرچند نمي شود به تک تک 

آنها تمسک و استناد کرد، اما در مجموع مؤيد عبور کاروان اسرا از مسير سلطاني است )نوري، 

.)239-238 ،1379

3. راه مياني: اين مســير به موازات رود فرات و با گذشــتن از شــهرهايي همچون انبار، 

قرقيسيا و رّقه، به شمال شام مي رسيده و از آنجا، براي رسيدن به دمشق، با مسير سلطاني يکي 

مي شــده است. امام علي7 براي رفت و بازگشت به »صّفين« )در شمال شام(، مسير موازي 

رود فرات را طي کرده اســت )درباره جزئيات اين مسير ر.ک: خامه يار، 1390، ص72-41(. 

برخي پژوهشگران، با اين توجيه که اين مسير، نه مانند مسير سلطاني آن قدر طوالني بوده و نه 

مانند مســير باديه شام، متروکه و کويري و خشک و سوزان بوده است، بلکه مسيري متعارف 

و مرســوم به شمار مي آمده، آن را مسير کاروان اســراي اهل بيت: دانسته اند )سبحاني نيا، 

1384، ص159(.
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زيارتگاه های سر امام حسين7 و اسرای کربال

نکته اي که تا کنون بســياري از پژوهندگان اربعين حسيني بدان توجه نکرده و از آن غافل 

مانده اند، اين اســت که در شماري از شهرهاي واقع در طول مســير سلطاني، زيارتگاه هاي 

متعددي مرتبط با کاروان اســراي کربال و سر امام حسين7 وجود داشته که برخي از آنها تا 

روزگار حاضر نيز باقي مانده اســت. منابع و مدارک تاريخي، نشــان  دهنده وجود بيشتر اين 

زيارتگاه ها، الاقل از ســده ششم هجري است و اين مسئله به نوعي، شهرت مسير سلطاني را 

به عنوان مسير کاروان اسراي اهل بيت: از آن دوره مي رساند.

از مهم ترين اين منابع، کتاب االشــارات الي معرفة الزيارات، تأليف علي بن ابي بکر هروي 

)م. 611 ق( است که در نيمه دوم سده ششم نگاشته شده و نخستين و مهم ترين متن تاريخي 

موجود درباره زيارتگاه هاي جهان اسالم به شمار مي آيد و در آن، به شماري از زيارتگاه هاي 

منسوب به سر امام حسين7 و ديگر شخصيت هاي اهل بيت:، در شهرهاي واقع در طول 

مسير سلطاني اشاره شده است.

منبع ديگر، مناقب آل ابي طالب، اثر ابن شهرآشــوب )م 588 ق( است که در آن، به آشکار 

شــدن کراماتي از زيارتگاه هاي مشهور به »مشهدالرأس« در شماري از شهرهاي ميان کربال تا 

عســقالن، شامل موصل يا موصَلْين،1 نصيبين، حماه، حمص و دمشق، اشاره شده است )ابن 

شهرآشوب، 1421ق، ج4، ص90-89(.

در ادامه، فهرستي از زيارتگاه هاي رأس الحسين7 يا مقام هاي ديگري مرتبط با شخصيت هاي 

اســير در کاروان اهل بيت: را که با اســتناد به منابع و مدارک قديمي )عمدتًا از سده ششم يا 

هفتم( در شهرهاي واقع در طول مسير سلطاني وجود داشته است، به دست مي دهيم:

1.  در مناقب ابن شهرآشوب، در چاپ جديد )بيروت( به صورت »موصل«، اما در چاپ قديمي )نجف(، به صورت 
»موصَلْين« آمده که بر دو شهر موصل و بََلد داللت دارد.
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1. موصل / مشهد رأس الحسين7

ابن شهرآشــوب و هروي از ايــن زيارتگاه ياد کرده اند )ابن شهرآشــوب، 1421ق، ج4، 

ص90؛ هروي، 1953م، ص70( و هروي آن را به عنوان »محل گذاشــتن سر امام حسين7 

در زمان عبور اسرا« معرفي کرده است )هروي، 1953م، ص70(.

2. َبَلد / مقام عمر بن امام حسين7

بََلد شهر کوچکي در شــمال موصل بوده که امروزه به نام اسکي موصل شناخته مي شود. 

هروي به وجود زيارتگاهي به نام »عمر بن الحســين7« در اين شهر اشاره کرده که با استناد 

به کتيبه موجود در آن، اين زيارتگاه، مقام عمر بن امام حسين7 در زمان اسارت وي در سال 

61 قمري بوده و ســاختمان زيارتگاه را شخصي به نام ابراهيم بن قاسم مدائني در سال 103 

قمري ساخته و خان القطن )سراي پنبه( در بازار کهنه شهر بلد را وقف آن کرده است )همان، 
1953م، ص68(.1

3. نصيبين / مسجد امام زين العابدين7؛ مشهدالرأس و مشهدالنقطه

ابن شهرآشوب به وجود »مشهدالرأس« )زيارتگاه رأس الحسين7( در نصيبين اشاره کرده 

است )ابن شهر آشوب، 1421ق، ج4، ص90(. هروي نيز به وجود سه زيارتگاه در اين شهر 

اشاره کرده که عبارت بوده اند از: مسجد امام زين العابدين7، مشهدالرأس که درباره آن گفته 

شده: »در زمان بردن اسرا به شام، سر امام حسين7 را در اين محل آويخته اند«، و مشهدالنقطه 

1. متن عربي کتيبه، چنان که هروي نقل کرده، به شرح زير است: »بسم الل الرحمن الرحيم. هذا مقام عمر بن الحسين 
بن علي بن ابي طالب وهو اسير في سنة احدي وسّتين. تطّوع بعمارته ابراهيم بن القاسم المدائني في صفر سنة ثالث 

ومائة، وحبس عليه خان القطن من السوق العتيق ببلط«. بايد توجه داشت که تاريخ 103 که در کتيبه آمده، ممکن 

است تصحيف تاريخ متأخرتري، همچون 503 قمري باشد. همچنين به باور نگارنده اين سطور، با توجه به اينکه 
براي امام حسين7 فرزندي به نام »عمر« گزارش نشده، اين مقام احتمااًل در اصل متعلق به َعْمرو بن امام حسن 
مجتبي7 بوده که در واقعه کربال و در ميان اسرا حضور داشته و در کتيبه يادشده يا در نسخه هاي خطي کتاب 

هروي، به نام عمر بن امام حسين7 تحريف شده است.
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که درباره آن گفته اند: »از ســر امام حسين7 خوني در آنجا چکيده است« )هروي، 1953م، 

ص66-65(.

4. باِلس / مشهدالَحَجر

باِلس شــهر تاريخي کهني در شــمال شام بر ساحل رود فرات اســت که در قرون اوليه 

اسالمي، بندرگاه کشتي هايي که در اين رود حرکت مي کردند، بوده است. بخشي از ويرانه هاي 

اين شــهر امروزه در ســاحل درياچه عظيم اسد که پس از تأسيس سد بزرگ فرات در غرب 

رّقه به وجود آمده، هنوز قابل رؤيت است و در چند کيلومتري آن، شهر نسبتًا جديدي به نام 

»مسکنه« قرار دارد.

هروي از زيارتگاهي به نام »مشهدالَحَجر« در بالس ياد کرده که به گفته وي، محل گذاشتن 

ســر امام حســين7 در زمان عبور اسرا بوده اســت )همان، 1953م، ص61(. امروزه درون 

قبرستاني قديمي مشــرف به ويرانه هاي شهر بالس، محلي وجود دارد که اهالي منطقه، آن را 

مقام رأس الحسين7 مي دانند )تحقيق ميداني نگارنده( و ممکن است بقاياي زيارتگاه مورد 

اشاره هروي باشد.

5. حلب / مشهدالدّکه يا مشهدالِسقط )مشهد المحسن(

ن، فرزند  اين زيارتگاه امروزه در ســمت غربي شــهر حلب قرار دارد و آن را مدفن ُمَحسِّ

امام حسين7 مي دانند. محلي که زيارتگاه در آن قرار دارد، کوه کوچکي است که در گذشته 

»جوشن« نام داشته و بنابر باورهاي کهن مردم حلب، محل توقف اسراي اهل بيت: در زمان 

رســيدن آنها به حلب بوده است و گويند در اين محل، يکي از زنان امام حسين7 فرزندي 

را که از آن حضرت باردار بوده، ســقط کرده است )ابن شّداد، 1953م، ج1، ق1، ص48؛ ابن 

عديم، 1988م، ج1، ص412-411(.
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هروي در نيمه دوم سده ششم از اين زيارتگاه ياد کرده )هروي، 1953م، ص4( و ابن عديم 

آن را زيارتگاه شيعيان حلب دانسته است )ابن عديم، 1988م، ج1، ص411(. بر اساس آنچه از 

تاريخ مفقود ابن ابي طي )م 630ق(، مورخ شيعه حلب، نقل شده، سيف الدوله حمداني در سال 

351 قمري، ســنگ قبر قديمي محسن را در اينجا شناسايي کرده و بر آن زيارتگاهي ساخته 

اســت و اين زيارتگاه در دوره حکومت هاي بعدي )بني مرداس، آل زنگي و ايوبيان( به تدريج 

توسعه يافته است )ابن شّداد، 1953م، ج1، ق1، ص50-48(. 

6. َکَفرطاب / مشهد رأس الحسين7

کفرطاب از شهرهاي باســتاني مناطق مرکزي شام بوده که ويرانه هاي آن امروزه در غرب 

روســتاي »خان شــيخون«، در ميان راه حماه و معرة النعمان باقي مانده است. در برخي منابع 

متأخر، به وجود يک زيارتگاه رأس الحسين7 نزديک خان شيخون اشاره شده )رّواس رفاعي، 

بي تا، ص88( که کامل شحاده، باستان شناس سوري، محل آن را در حوالي روستاي »تل عاس« 

)در جنوب ويرانه هاي کفرطاب( تعيين کرده و با استناد به شکل معماري بنا، آن را مربوط به 

دوره ايوبي دانسته است )شحاده، 1970م، ص98(.

7. حماه / مشهد رأس الحسين7

ابن شهرآشوب به وجود اين زيارتگاه اشــاره کرده است )ابن شهرآشوب، 1421ق، ج4، 

ص90(. امروزه در شــهر حماه، مسجد و زيارتگاهي تاريخي به نام »مسجدالحسنين« وجود 

دارد که با استناد به کتيبه اي بسيار قديمي در آن، در سال 552 قمري در دوره سلطان نورالدين 

محمود بن زنگي بازسازي شده و در کتيبه  ديگري، از آن به نام »مشهد رأس الحسين7« ياد 

شده است )خامه يار، 1393، 159-158(. 
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8. حمص / مشهد رأس الحسين7

ابن شهرآشوب به وجود اين زيارتگاه اشــاره کرده است )ابن شهرآشوب، 1421ق، ج4، 

ص90(. گفته مي شــود کــه اين زيارتگاه در دوره هاي بعدي به نام هاي »زاويه حســنويه« يا 

»مسجد علي و حسين«، به حيات خود ادامه داده و در دوره اخير تنها مناره آن باقي بود که آن 

هم به دست شهرداري حمص از بين رفت )خامه يار، 1393، ص166-165(.

نتيجه گيري

به باور نگارنده اين ســطور، وجود تعداد قابل توجهي از زيارتگاه هاي مرتبط با ســر امام 

حسين7 و اســراي اهل بيت: در شهرهاي واقع در طول مسير سلطاني که الاقل از نيمه 

سده ششم هجري مشهور و شناخته شده بوده )و در اين نوشتار، ده زيارتگاه با استناد به منابع 

کهن شــمارش شد(، نشان مي دهد کاروان اســراي اهل بيت: و سرهاي شهداي کربال، به 

احتمال زياد اين مسير را پيموده اند و اين موضوع، اگرچه در منابع معتبر تاريخي ثبت نشده، 

در حافظه جمعي ســاکنان اين مناطق باقي مانده و در قالب ايجاد زيارتگاه هايي در محل هاي 

منسوب به سر امام حسين7 و اسراي اهل بيت: تبلور يافته است.
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