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دهستان یثرب/مدینه در دوره پیامبر بر پایه شواهد و قراین سدههای نخست هجری
مهران اسماعيلی

1

2

استادیار دانشگاه شهيد بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
کاربرد واژه «شهر» برای مدینة النبی ،در عصر حاضر اجتنابناپذیر به نظر میرسد و بر این اساس
نظریههای گوناگونی ،درباره مسائل اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی و فرهنگی «شهر مدینه» ارائه شده است.
مسجد پيامبر در مرکز شهر ،وجود بارو و دروازه در پيرامون آن و همچنين ترجمه واژه مدینه به «شهر» این
تلقی را ایجاد کرده که مدینة النبی «شهر» بوده است .نویسنده در این مقاله در صدد است تا با الیهبرداری
از رویدادهای متأخر تاریخی ،به الیههای متقدم شهرشناختی مدینه دست یابد و بتواند الگوی استقراری
یثرب در آن هنگام را استخراج کند .کليه شواهد به دست آمده در الیههای متقدم ،حاکی از آن است که
ّ
یثرب مجموعهای از روستاهای خرد و پراکنده در حاشيه وادیهای یثرب بوده و تبدل دهستان یثرب به شهر
مدینه به تدریج در طی سدههای اول تا سوم هجری صورت گرفته است.
کلیدواژهها :مدینة النبی ،یثرب ،صدر اسالم ،جغرافيای تاریخی.

 . 1تاریخ دریافت1921/11/22 :؛ تاریخ پذیرش1921/9/11 :
 .2رایانامهmehran.es.k@gmail.com :
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مقدمه
مدینه بازسازیشده عصر پيامبر از سوی تاریخدانان ،تصویری شهر گونه از مدینه ارائه کرده
است؛ شهری که پيامبر بسان بسياری از نامهای دیگری که تغيير داد ،آن را مدینه خواند 9.در
این تصویر روستاهایی هم در اطراف شهر مدینه در نظر گرفته شده است .گویی پيامبر در
حرکت از قبا به سمت مدینه ،او از روستای قبا وارد شهر مدینه شده است .در
لشکرکشیهای پيامبر عليه بنی قریظه و بنی نضير نيز همين تلقی پدید میآید؛ گویی پيامبر
از شهر مدینه به یکی از روستاهای پيرامونی آن لشکر کشيده است 4.چنين تصویری با
الگوی متداول از شهر و روستاهای پيرامونی آن انطباق دارد؛ زیرا همواره این گونه بوده است
که روستاهایی بهصورت اقماری در اطراف شهر شکل گرفتهاند و نياز شهر را به توليدات
کشاورزی تأمين میکنند.
ذهنيت روستاهای پيرامون شهر مدینه ناخواسته بر دیگر نگاشتههای اسالمی تأثير
نهاده است؛ به عنوان نمونه این روایت که «پيامبر احکامی را به روستاهای انصار ابالغ

کرد» 5در منابع متقدم دیگر به صورت «پيامبر احکامی را به روستاهای انصار که اطراف

مدینه بودند ،ابالغ کرد» تغيير یافته است 1.ناگفته پيدا است که روایتهای متفاوت این
حدیث ،دربردارنده دو الگوی استقراری متفاوت است :یکی شهر مدینه و روستاهای
پيرامون آن و دیگری مجموعه روستاهایی به نام یثرب .شارحان منابع روایی الگوی شهر
َ
مدینه و روستاهای پيرامونی آن را تا سدههای بعد تکرار کردهاند .محيی الدین ن َووی
َ
(111ﮬ) ،ابن حجر عسقالنی (252ﮬ) ،بدر الدین عينی (255ﮬ) و عبدالرحمن مبارکفوری
(1959ﮬ) که همه از شارحان شناخته شده حدیثاند ،در شرح بسياری روایات ،از شهر
 .9مقدسی22 ،؛ یاقوت حموی.992/4 ،
 .4واقدی ،المغازی.422/2 ،911/1 ،
 .5ابن راهویه141/5 ،؛ ابن حنبل952/1 ،؛ بخاری.122/2 ،
 .1مسلم122/2 ،؛ ابن خزیمة222/9 ،؛ ابن حبان925/2 ،؛ طبرانی 215/24 ،و دیگران.
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مدینه و روستاهای پيرامون آن سخن گفتهاند 1.چنين ذهنيتی به مطالعات و پژوهشهای
معاصر نيز راه یافته و تلقی از مدینه به مثابه شهر موجب شده عبارت عربی «دور االنصار» به
ّ
صورت «محلههای مدینه» به فارسی ترجمه شود در حالی که ترجمه دقيق آن
«سکونتگاههای انصار» است.
یکی از کهنترین مطالعات فارسی معاصر در باب تاریخ صدر اسالم ،تاريخ اسالم
دکتر فياض (د )1951.است که نخستين بار در سال  1921شمسی منتشر شد .نویسنده در
توصيف حرکت پيامبر از قبا به یثرب از سکونتگاههای یثرب به «محلههای مدینه» تعبير
کرده است .وی همچنين به مسير مهاجرت پيامبر ،دعوت بزرگان مدینه برای اقامت پيامبر
در خانههایشان و پاسخ پيامبر بدانان که «اجازه دهند شتر به مسير خود ادامه دهد» ،اشاره

کرده است 2.در مطالعات بعدی هم این تلقی از مدینه و محلههای آن ،همچنان تکرار شده

است؛ 2چنان که هر تردیدی در باب شهر بودن مدینه شگفت مینماید .با این حال ،این
مقاله در صدد است تا نشان دهد گزارشها و شواهد تاریخی بيش از آن که داللت بر شهر
بودن مدینه داشته باشد ،از روستایی بودن آن سخن میگویند .تنها مقاله قابل اعتنا در این

زمينه مقاله «تحولهای ساختاری در جغرافيای زیستی مدینه» 11است که نویسنده نشان
میدهد که یثرب/مدینه از آغاز تا عصر حاضر ،چهار بار دچار تحول ساختاری شده است و
به مقتضای بحث به روستایی بودن ساختار جغرافيایی یثرب در عصر پيامبر نيز اشاره کرده
است.

 .1نووی251/1 ،؛ عسقالنی221/2 ،؛ عينی111/21 ،؛ مبارکفوری.152/2 ،
 .2فياض.12-11 ،
 .2العلی 421 ،و 422؛ جعفریان 211 ،و 951؛ نجمی .2 ،برخی مترجمان آثار عربی معاصر ،واژه محله را به متن
ترجمه افزودهاند ،در حالی که در اصل عربی اثر مورد نظر ،ذکری از محله نيست؛ بهعنوان نمونه نک .العلی ،ترجمه
آیتی.921-922 ،
 .11اسماعيلی.1929 ،
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سکونتگاههای طوایف یثرب
منشأ اصلی «محله» تلقی کردن «سکونتگاههای انصار» نخستين بار از ترجمه آزاد گزارش
ابن اسحاق (د151.ﮬ) از مسير مهاجرت پيامبر به مدینه ناشی شده است .بر اساس این
گزارش:

َ
پيامبر در روزهای دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه در قبا و در ميان بنی عمرو

بن عوف ماند .سپس خداوند او را در روز جمعه از آنجا بيرون برد ....پيامبر ظهر جمعه به

بنی سالم رسيد .نماز ظهر جمعه را در مسجد آنها در بستر رودخانه/وادی رانوناء 11گزارد...

عتبان بن مالک و عباس بن عباده از [طایفه] بنی سالم از پيامبر خواستند برای اقامت به
خانههای آنها درآید ،ولی پيامبر از آنان خواست زمام شتر را رها کنند تا به فرمان الهی به راه
ادامه دهد .پيامبر سپس به «دار» بنیبياضه رسيد [آنان نيز از پيامبر دعوت کردند ،ولی
نپذیرفت]  ...سپس پيامبر حرکت کرد تا به «دار» بنیساعده رسيد[آنان نيز از پيامبر دعوت
کردند ،ولی نپذیرفت] ...پس از آن پيامبر به «دار» بنیالحارث بن خزرج رسيد[آنان نيز از
پيامبر دعوت کردند ،ولی نپذیرفت]  ...آنگاه پيامبر به «دار» بنی َع ّ
دی بن النجار رسيد[آنان
نيز از پيامبر دعوت کردند ،ولی نپذیرفت] ...تا این که شتر در «دار» بنیمالک بن النجار
سينه بر زمين نهاد.

12

همانگونه که مالحظه شد در این گزارش بارها واژه «دار» به صورت مفرد به کار رفته
است« .دار» در این گزارش به معنی «سکونتگاه» یکی از طوایف انصاری است ،ولی
ّ
برخی از مترجمان و محققان آن را به «محله» برگرداندهاند 19که ناشی از تلقی نادرست آنان
از «شهر» مدینه است و گمان شده که پيامبر از محلهای به محله دیگر منتقل شده است؛ و
 .11یکی از رودخانههای مدینه ،برای اطالعات بيشتر از رودخانههای مدینه نک .دوغان سراسر کتاب و اسماعيلی،
«شبکه مفهومی وادی .»...
 .12ابن هشام.425-424 /1 ،
 .19ادامه مقاله.
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حال آنکه واژه «دار» (جمع آن « ِد َی َرة»« ،دور» و « ِدیار») 14به معنی «سکونتگاه» است و

برای هر سکونتگاهی اعم از شهری ،روستایی یا کوچرویی کاربرد داشته .در گزارشهای
مربوط به حوادث صدر اسالم گاهی واژه «دور» (جمع دار) نيز به کار رفته که به سکونتگاه

طایفهای خاص داللت دارد .در چنين کاربردی «دور» به معنی «خانههای اعضای طایفه»

خواهد بود؛ به عنوان نمونه طبری در گزارشی به «دور بنینجار» اشاره کرده است 15که آن را
باید به «خانههای بنینجار» یا «خانههای اعضای بنینجار» ترجمه کرد .در هر صورت،
واژه «دار» چه به معنی سکونتگاه به کار رود و چه به معنی خانه ،داللتی بر محله نخواهد
داشت؛ مگر آن که سخن از شهری خاص در ميان باشد.
نکته درخور توجه دیگر در این گزارش تعلق هر یک از این «دار»ها به یکی از دو
َ
َ
طایفه اوس و خ َزرج است .همانگونه که گذشت پيامبر از قبا حرکت خود را آغاز کرد و از
سکونتگاههای طوایف بنیسالم ،بنیبياضه ،بنیساعده ،بنیعدی بن نجار و بنی مالکبن
نجار عبور کرد و در نهایت به سکونت گاه طایفه بنیمالک بن نجار رسيد و به خانه یکی از
آنها ،یعنی ابوایوب انصاری منزل کرد .بررسی نسبشناسانه طوایف فوق نشان میدهد که
َ
پيامبر در قبا در خانه یکی از اعضای طایفه بنیعمرو بنعوف اقامت داشت که یکی از
َ
12
طوایف اوس بود 11.دیگر طوایف مسير پيامبر ،یعنی بنیسالم 11،بنیبياضه 12،بنیساعده،
بنیعدی بن نجار 21و بنی مالکبن نجار 21همگی از خزرج بودند.

 .14صاحب بن عباد941/2 ،؛ ابن منظور.222/4 ،
 .15طبری.911/2 ،
 .11ابن کلبی ،نسب معد و الیمن الکبیر.915/1 ،
 .11همو ،جمهرة النسب 959 ،و .411
 .12همو ،نسب معد و الیمن الکبیر.412 /1 ،
 .12همو ،نسب معد و الیمن الکبیر411 /1 ،؛ همو ،جمهرة النسب.915 ،
 .21همو ،نسب معد و الیمن الکبیر921 /1 ،؛ همو ،جمهرة النسب.21 ،
 .21همو ،نسب معد و الیمن الکبیر ،همانجا.
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در مدت اقامت پيامبر در مدینه ،ایشان هنگام دیدار از طوایف اوس یا خزرج ،با آنان
َ
نماز میگزارد که محل نمازشان بعدها به مسجد آن طایفه تبدیل شد .ابن ش َّبه فصلی به

مساجدی که پيامبر در آنها نماز گزارده 22،اختصاص داده و در منابع دیگر هم به مساجد

بنیعمرو بنعوف از اوس در قبا 29،مسجد بنیخطمه از اوس 24و مسجد قبلتين ،متعلق به

طوایف چهارگانه بنیسلمه از خزرج که در آن قبله از شمال به جنوب تغيير کرد ،اشاره شده

است 25.بر این اساس ساکنان طایفه خزرجی بنیالنجار که پيامبر در ميان آنها زندگی
میکرد و طوایف مجاور آنان در مسجدالنبی (که در سال دوم هجری بنا شد) نماز
21

میخواندند ،ولی دیگر طوایف اوس و خزرج ،هر کدام مسجدی خاص خود داشتند.
َ
تحقيق جامع عبدالعزیز کعکی درباره مساجد مدینه بهوضوح موقعيت مساجد یثرب
را تعيين کرده است 21.او در جلد دوم این اثر به مساجد بنیحارثه و بنیعبداالشهل که هر

دو اوسیاند و همچنين مسجد بنیخدارة از خزرج پرداخته 22و در جلد سوم مساجد
َ
طوایف خزرج چون بنیسالم ،بنیالحبلی ،بنیخ َ
درة و بنیبياضه را بررسی کرده است 22.در

َ
 .22ابن ش َّبه.12-51/1 ،
 .29ابن هشام424/1 ،؛ ابن سعد.122/1 ،
 .24صالحی شامی.221/1 ،
 .25همان .برخی هم بر این باورند که قبله در مسجد طایفه بنیعبداالشهل از اوس تغيير کرد .همان.
 .21ابن کلبی 121 ،به بعد؛ از جمله باید این مساجد را نام برد :مسجد بنیساعده ،بنیحارثه ،بنیعبداالشهل،
بنیظفر ،بنیاميه ،بنیوائل ،بنیسالم ،بنیخدره ،بنیخداره ،بنیالحبلی ،بنیبياضه ،بنیزریق ،بنیمعاویه و مسجد
بنیحرام که در قبال مسجدالنبی ،مسجد قبا و مسجد بنی سلمه(مسجد قبلتين) از شهرت چندانی برخوردار نبودند.
 .21درباره مساجد مدینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و اثر عبدالعزیز کعکی را میتوان کاملترین آنها
دانست .او در سال  2111کتابی در چهار جلد منتشر کرد که موقعيت ،ساختمان ،ابعاد و کليه اطالعات مساجد
مدینه در آن بررسی شده است (کعکی ،عبدالعزیز.)... ،
 .22کعکی ،الجزء الرابع 145 /2 ،و  955-922و .219-211
 .22کعکی ،الجزء الرابع 151-112/9 ،و  125-111و  451-442و .422-424
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جلد چهارم نيز موقعيت مسجد طایفه خزرجی بنیدینار و مسجد بنیسلمه ،معروف به
مسجد قبلتين ،مشخص شده است.
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عالوه بر موقعيت امروزی مساجد مدینه ،گزارش ابن زباله (د122 .ﮬ) ،نخستين
ّ
تاریخنگار محل ِی مدینه نيز گویای تصویری تفصيلی از سکونتگاههای پراکنده یثرب است.
َ
ابن زبالة به وضوح از جمعيت یثرب در آستانه ظهور اسالم سخن گفته و برای بيان موقعيت
سکونتگاه هر یک از قبایل و طوایف یثرب از مؤلفههای طبيعی چون کوه ،دشتگدازه
َ
(الح َّرة) ،رودخانه (الوادی) ،91یا یادمانهایی چون مسجد ،باغ ،خندق ،جاده و همچنين
فاصله یا جهت جغرافيایی هر سکونتگاه نسبت به دیگر سکونتگاهها بهره برده است.

92

نتایج مطالعات صورت گرفته درباره مساجد مدینه با گزارشهای تاریخی ابنزباله تطابق
دارد و موقعيت سکونتگاههای یثرب را مشخص میکنند .آنچه از این گزارشها و شواهد
به دست میآید ،مسافتهای درخور توجه ميان سکونتگاههای یثرب است .اگر از مسجد
قبا تا مسجد پيامبر خط مستقيمی رسم شود ،طول آن به چهار کيلومتر میرسد که در این
مسير طوایفی از خزرج چون بنی سالم ،بنیحارث ،بنیبياضه و بنیساعده زندگی میکردند.
مساجد این طوایف در کنار خانههایشان ساخته شده بود .اگر این طوایف را بر خطی
مستقيم در نظر بگيریم ،فاصله ميان هر یک از این طوایف با طایفه دیگر معادل یک کيلومتر
خواهد شد؛ هر چند ناهمواریهای مسير و پيچ و خمهای آن میتواند این مسير را تا حدود
شش کيلومتر افزایش دهد که در این صورت فاصله سکونتگاهها به یکونيم کيلومتر
 .91کعکی ،الجزء الرابع 92-1/4 ،و .449-414
 .91وادی به معنی جاری ،واژهای است عربی که به رودخانههای مناطق گرمسيری که تنها در روزهای معدودی از
سال جریان دارند ،اطالق میشود (اسماعيلی .)22-9 ،مؤلف حدودا لعالم واژه «رودکده» را برای «وادی» بهکار
برده است (ویراستار ،دهخدا ،ذیل «رودکده»).
 . 92ابن زباله نخستين تاریخ نگار محلی مدینه است که متن کتاب او در کتاب وفاء الوفاء سمهودی نقل شده و
پژوهشگران با تکيه بر کتاب سمهودی ،اثر ابن زباله را مستقل منتشر کردهاند (سمهودی ،سراسر اثر؛ ابن زباله،
سراسر اثر).
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افزایش خواهد یافت .از طرف دیگر معلوم است که در شمالیترین منطقه یثرب و در کنار
خندق ،طایفه بنیعبداالشهل از اوس سکونت داشتند .بر اساس محاسبات قابل
اندازهگيری ،طوایف اوسی ساکن قبا در جنوبیترین منطقه یثرب با طوایف اوسی ساکن
نزدیکی خندق در شمال یثرب ،حدود  11کيلومتر فاصله داشتند.

99

شواهد موجود پژوهشگر را در برابر چند گزینه قرار میدهد؛ نخست آن که مدعی شود
همه این طوایف در روستاهایی کوچک ،مشابه و متقارب زندگی میکردهاند و یثرب
مجموعهای از روستاها بوده است .بر اساس گزینهای دیگر ،در این منطقه شهری به نام
یثرب وجود داشته که تنها برخی طوایف خزرجی در آن زندگی میکردند و دیگر خزرجيان و
عموم اوسيان و یهودیان در روستاهای پيرامونی مدینه سکونت داشتند و گزینه آخر آن که
گفته شود یثرب شهری بوده است که سکونتگاههای پراکندهای را که کيلومترها باهم فاصله
داشتهاند ،دربر میگرفته است .شاکر مصطفی و صالح احمد العلی گزینه آخر را ترجيح
دادهاند 94ولی با توجه به آن که مدینه در آن ایام جمعيت چندانی نداشته تا چنين وسعتی
داشته باشد ،پذیرش این گزینه دشوار است .حتی امروزه در بسياری از مناطق مساعد
جهان ،نمی توان شهری را با چنين مساحتی مشاهده کرد تا چه رسد به شهری چون مدینه در
منطقهای بيابانی و به دور از تمدن و در سدهها پيش از این .شهرهای شناخته شده ایران ،بين
النهرین ،مصر و یونان که شهرت و رونق بيشتری داشتند نيز به چنين گسترشی نرسيده
بودند.
الگوی استقرار در یثرب/مدینه از گذشته تا حال
پس از بررسی گزارشهای ابن زباله و دیگر منابع متقدم و همچنين موقعيت جغرافيایی
مساجد و سازههای دفاعی یثرب و طوایف و فاصله سکونتگاههای آنان ،میتوان نتيجه
 .99وبگاه نقشه گوگل :فاصله مسجد قبا تا مسجد بنیحارثه.
 .94مصطفی.912-911/1 ،

دهستان یثرب/مدینه در دوره پيامبر بر پایه شواهد و قراین سدههای نخست هجری 11/

گرفت که فرضيه «شهر یثرب» چندان قابل قبول نيست .با این همه شواهد به دست آمده از
مطالعات تخصصی که امروزه در باب جغرافيای روستایی روستاهای استان مدینه صورت
گرفته میتواند تأیيد دیگری بر دهستان بودن یثرب باشد .آنچه در این مطالعات برای این
مقاله اهميت دارد ،فاصله روستاها با یکدیگر و پراکندگی یا تمرکز و ميزان جمعيت هر
روستاست .نتایج پژوهشهایی که بر روستاهای تابع شهرستانهای استان مدینه ازجمله
خيبر ،بدرَ ،ینبع و فرع انجام شده نشان میدهد امروزه پراکندگی یا تمرکز روستاهای این
استان ،به عواملی چون ارتفاع از سطح دریا و همچنين ميزان شوری منابع آبی ارتباط دارد.

95

روستاهای این استان در ارتفاع  251تا  211متر باالتر از سطح دریا به یکدیگر نزدیکترند.
َ
رودخانه/وادیهایی چون َصفرا ،فرع و عقيق در چنين ارتفاعی جاری است و معموال در
چنين ارتفاعی چشمههای بيشتری هم وجود دارد .در نتيجه در اطراف چنين رودخانههایی،
روستاهای بيشتری شکل گرفته است .در مناطق پایينتر گرایش به سکونت کمتر است.
خشک مرتفعتر از  1211متر احداث شده
کمترین سکونتگاه در این منطقه ،در مناطق
ِ

است .بر پایه این مطالعات ،ميانگين فاصله ميان روستاهای استان مدینه  1555کيلومتر
است و این روستاها جزو روستاهای «متقارب» طبقهبندی میشوند .فاصله هر روستا با
روستای دیگر در شهرستان خيبر  ،1559در شهرستان َینبع  ،1512در رودخانه فرع  1521و
در شهرستان بدر  1521کيلومتر است.

91

عامل فاصله اندک روستاهای استان مدینه را این گونه تفسير کردهاند .از یک سو
مناطق قابل سکونت در این استان محدود است؛ از سوی دیگر دغدغه تأمين آب روستائيان
را ناگزیر ساخته که سکونتگاههای خود را در کنار رودخانهها بسازند .در نتيجه روستاهای
کوچک متعدد و متقارب ،در حاشيه رودخانه شکل میگيرد تا در ایام بارانی از آب رودخانه
ِ
و در بقيه روزهای سال از سفرههای زیر زمينی حاشيه رودخانه (آب چاه) بهره ببرند .پيدایش

 .95عبدالقادر.151-114 ،
 .91همان.
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روستاهای خرد متقارب ،پيامد دیگری نيز دارد و آن افزایش ضریب امنيتی منطقه است؛ زیرا
روستاهای مورد نظر ،سکونتگاههای طوایف قبيله واحدیاند و خویشاوندی ميان آنان
ضریب امنيتی منطقه را در برابر حمالت قبایل بيابانگرد افزایش میداده است .نتایج
مطالعات جغرافيای روستایی در استان مدینه نشان میدهند عوامل پيدایی روستاها در این
منطقه را باید در طبيعت و اقليم آن جستوجو کرد .روستاهای کنونی استان مدینه ،همگی
تحت تأثير همين عوامل طبيعی به وجود آمدهاند و همچنان مسکون و آبادند .بر اساس این
بررسیها ،در مناطق خشک این چنينی ،سکونتگاه در کنار رودخانهها شکل میگيرد و
جمعيت محدودی را هم در خود جای میدهد.

91

یثرب دوره پيامبر نيز مجموعه
مطالعات صورت گرفته این فرضيه را تقویت میکند که ِ

روستاهای متقاربی بودهاند که بر کرانههای رودخانههای یثرب 92شکل گرفته بودند و در هر
روستای آن طایفهای زندگی میکرد .از این رو ،میتوان گفت الگوی کنونی روستاهای استان
مدینه همان الگوی تاریخی استقرار در این منطقه است.
دهستان یثرب در منابع متقدم
در این بخش به گزارشهایی باید اشاره کرد که در آنها به «روستاهای یثرب» تصریح شده
است .در گزارش دعوت مردم به تشييع جنازه عباس ،عموی پيامبر در سال  92هجری،
عبارت «قری االنصار» ،به معنی «روستاهای انصار» ،به کار رفته است .بنابراین گزارش
زمانی که عباس از دنيا رفت ،بنی هاشم فردی را مأمور کردند و عثمان نيز فرد دیگری را
مأمور ساخت و آن دو ،یکایک روستاهای انصار را طی کردند تا به همه انصار خبر دهند که

جنازه عباس بهزودی از مسجد نبوی به سمت بقيع تشييع خواهد شد 92.طبيعی است که
 .91عبدالقادر.151-114 ،
 .92دوغان ،پيشين.
 .92ابن سعد.92/4 ،

دهستان یثرب/مدینه در دوره پيامبر بر پایه شواهد و قراین سدههای نخست هجری 19/

ساکنان روستاهای دور دست انصار برای حضور در تشييع جنازه به زمان بيشتری نياز
داشتند .شبيه همين گزارش درباره تشييع جنازه امام حسن(ع) تکرار شده است .به روایت
َجهم بن ابی َجهم ،زمانی که حسن بن علی(ع) از دنيا رفت ،فردی را مأمور کردند تا به
روستاهای یثرب برود و آنان را به تشييع جنازه امام حسن(ع) دعوت کند 41.تعبير «قری

االنصار» در برخی گزارشهای دیگر نيز به کار رفته که به اقامتگاه طوایف اوس یا خزرج
اشاره دارد.

41

تعبير «روستاهای انصار» گاه در روایات فقهی هم مشاهده میشود .در روایت ربيع
َ
42
دختر معاذ بن عفراء آمده که پيامبر احکامی به «روستاهای انصار» ابالغ کرده است.
همچنين تعبير «یکی از روستاهای انصار» در روایتی از سعيد بن جبير (م25.ﮬ) آمده
است .در این روایت گفته شده که ساکنان یکی از روستاهای یثرب در پی درخواست فردی
که خود را پيک پيامبر معرفی کرده بود ،به تحقيق و تفحص پرداختند و معلوم شد که آن فرد،
بهدروغ خود را پيک پيامبر معرفی کرده است.

49

مورخان نيز در گزارشهای خود به روستاهای انصار اشاره کردهاند .ابن سعد (د.
291ﮬ) از روستای قبا ،روستای بنی َخ َ
طمه ،روستای بنیوائل ،روستای بنیواقف ،روستای

بنیاميه بنزید ،روستای بنیقریظه و روستای بنینضير نام برده است 44.مراد او دقيقا
َ
41
روستاهایی است که طوایف اوس در آن مستقر بودند؛ زیرا بنیخطمه 45،بنیوائل،

 .41ابن عساکر.221/19 ،
َ َ
 .41مالک بنانس211/1 ،؛ احمد بن حنبل445/5 ،؛ هيثمی221/1 ،؛ سمعانی991/12 ،؛ بيهقی224/1 ،؛
حموی.511/1 ،
 .42ابن راهویه.141/5 ،
 .49عبدالرزاق.211/11 ،
 .44ابن سعد.12/2 ،
 .45ابن کلبی.142 ،
 .41ابن کلبی ،جمهرة النسب.141 ،
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َ
َ
بنیواقف 41،بنیامية بن زید 42همه اوسی بودند .طایفه بنی عمرو بنعوف که در قبا زندگی

میکرد هم از طوایف اوس به شمار میآمدند 42.قبا از گذشته تا دوره معاصر همواره بهعنوان
یکی از روستاهای این منطقه معرفی شده است .افزون بر این گزارشها ،در روایتی از جابر
َ
بن عتيک هم به «روستای بنی معاو یه» اشاره شده است 51.بنی معاویه از طوایف اوسی به
شمار میآمدند که ابتدا در قبا زندگی میکردند ولی در اثر اختالفاتی که با آنان پيدا کردند،
به نزدیکی سکونتگاههای خزرج منتقل شدند.

51

همچنين سمهودی در گزارش تاریخ یثرب و نزاع اوس و خزرج بهوضوح به روستاهای

یهودیان 52و ابنزباله بهتفصيل به سازههای دفاعی هر روستا ،نام و موقعيت آن اشاره کرده

است 59.ابن رسته نيز هنگام گزارش مهاجرت اوس و خزرج به یثرب ،آنجا را متشکل از

چندین روستا و بازار دانسته است 54.ذهبی از معدود مورخانی است که تصور درستتری از

یثرب پيش از اسالم دارد .او در تاريخ االسالم گفته است که «در آن هنگام [عصر پيامبر]
هنوز یثرب شهر نشده بود و روستاهایی پراکنده بود».

55

 .41همان.144 ،
 .42ابن کلبی ،نسب معد و الیمن الکبیر.915/1 ،
 .42ابن خردادبه.191 ،
 .51مالک بنانس.211 /1 ،
 .51سمهودی.941/1 ،
 .52سمهودی142/1 ،؛ همچنين نک .صالحی شامی.224/9 ،
 .59نک .سمهودی 191/1 ،به بعد.
 54ابن رسته11 ،؛ همچنين نک .بکری414/1 ،؛ ابن نجار22 ،؛ ابن اثير.151/1 ،
 .55ذهبی.91/2 ،

دهستان یثرب/مدینه در دوره پيامبر بر پایه شواهد و قراین سدههای نخست هجری 15/

باروهای مدینه
عالوه بر شواهد و قراین پيش گفته ،تاریخ بنای باروهای مدینه نيز مؤ یدی بر فرضيه این
مقاله است .مدینه دو بارو داشت :باروی درونی و باروی بيرونی .باروی درونی مدینه هنگام
حضور پيامبر هنوز بنا نشده بود وگرنه پيامبر در نبردهای خود عليه سپاهيان قریش و دیگر
مهاجمان ،از آن بهره میبرد و نيازی به حفر خندق در نبرد احزاب نبود .مطالعات متعدد
صورت گرفته حاکی از آن است که در نيمههای سده سوم هجری ،قحط و خشکسالی
موجب حمله قبایل کوچ رو به مدینه و غارت اموال حرم گردید و در نتيجه در دوره معتمد
عباسی و در سال 219ﮬ برای نخستين بار ،باروی مدینه ساخته شد؛ ولی مدتی بعد فرو

ریخت که عضدالدوله بویهی در سال 911ﮬ آن را بازسازی کرد 51.بر اساس محاسبه
َ
عبدالعزیز کعکی محيط باروی درونی مدینه  2219متر بوده است 51که اگر باروی مدینه
مربع در نظر گرفته شود طول هر ضلع آن حدود  551متر خواهد بود.
به مرور زمان و طی سدههای چهارم تا ششم هجری ،محلههای دیگری بيرون باروی
مدینه و در جنوب و غرب آن احداث شد و از این رو در حدود سال 551ﮬ باروی بيرونی

مدینه ساخته شد تا امنيت آنها نيز تأمين گردد؛ 52با این همه مدینه همچنان شهری کوچک
باقی ماند و قبرستان بقيع در فاصله اندکی از شرق آن ،بيرون باروهای مدینه قرار داشت.

52

دو دروازه باروی بيرونی از جهت جنوب و جنوب غربی ،یعنی «دروازه قبا» و «دروازه

عوالی» 11نشان میدهد که دو منطقه قبا و عوالی/عاليه که سکونتگاه طوایف اوسی و دو
طایفه یهودی بنینضير و بنیقریظه بود ،بيرون باروی بيرونی مدینه قرار داشتهاند .اگر باروی

 .51انصاری114-119 ،؛ سریانی121-111 ،؛ رومی .121
 .51کعکی ،الجزء الثالث.415/2 ،
 .52همان.22 ،
59. Elden Rutter, 558, 562.
 .11کعکی ،الجزء الثالث.519-911/2 ،
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بيرونی مدینه که مساحت گستردهتری را در بر میگيرد ،بهعنوان شاخص محدوده «شهر
مدینه» در نظر گرفته شود ،تعداد قابل توجهی از مساجد خاص طوایف اوس و خزرج،
بيرون از محدوده باروی بيرونی شهر قرار میگيرند.

11

امعان نظر بر اطالعات مربوط به باروهای مدینه و دروازههای آن دو نتيجه در پی
خواهد داشت؛ نخست آنکه اولين جغرافيانگاران مسلمان مدینه را همراه باروها و
دروازههایش مشاهده کردهاند و از این رو آن را «شهر» پنداشتهاند .آنان تصوری درست از
یثرب دوره پيامبر نداشتند و به همين دليل نمیتوان برپایه مشاهدات آنان مدینه دوره پيامبر را
ِ
نيز «شهر» پنداشت .نتيجه دوم آن است اگر مدینه را همان یثربی بدانيم که پيامبر نام آن را
تغيير داد ،نمیتوان پذیرفت کليه طوایف یثرب (اوسی ،خزرجی و یهودی) درون باروهای
شهر مدینه زندگی میکردند .در نتيجه یثرب همان مدینه نيست ،بلکه مجموعه
سکونتگاههایی بوده که بارویی از آنها محافظت نمیکرده بلکه در هر یک از سکونتگاهها
چند سازه دفاعی کوچک(اطم) ساخته شده بود که از جان و دارایی خانوادههای هر طایفه

حفاظت میکرده است؛ 12لذا به نظر میرسد پس از بنای باروی مدینه در سده سوم ،بوده
که سکونتگاههای بيرون باروی مدینه را روستاهای پيرامونی مدینه پنداشتهاند.
افزون بر اینها ،فراوانی و پراکندگی سکونتگاهها ،مساجد و سازههای دفاعی طوایف
یثرب بيانگر آن است که هيچ نشانهای بر تمرکز ساختاری سياسی و اجتماعی و تقسيم کار و
مشارکت در یثرب وجود نداشته و سخن گفتن از «شهر یثرب» در آستانه ظهور اسالم ،فاقد
توجيه کافی است .از سوی دیگر ترسيم نقشه تاریخی یثرب با تکيه بر فرضيه شهر بودن آن،
مستلزم آن است که موقعيت شهر ،بارو ،دروازهها ،معابر اصلی از مرکز شهر تا دروازهها،
مناطق و محلههای شهری و ساختمانهای اصلی شهر ازجمله مسجد مرکزی ،مساجد
ّ
محله ،قصر حاکم یا دارالحکومه و فضاهای عمومی شهر مشخص باشند در حالی که چنين
 .11کعکی ،همانجاها.
 .12ابن زباله ،سراسر اثر.
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یثرب عصر پيامبر هنوز ترسيم نشده است و طبق مدعای این مقاله ترسيم آن
نقشهای از ِ

ممکن نيست.
نتیجه

مطالعات پيشين از شهری به نام مدینه سخن میگویند که مسجد پيامبر در کانون آن قرار
داشته و محلههای مختلفی را در بر میگرفته و دیواری آن را احاطه کرده بوده است ،و حال
آنکه پراکندگی مساجد طوایف ساکن پيرامون یثرب ،حکایت از مسافت قابل توجه بين
سکونتگاههای مدینه دارد که در مواردی به بيش از چند کيلومتر میرسد و مساحت درون
باروهای مدینه بسيار محدودتر از آن بوده که بتواند تمامی مساجد مدینه را دربرگيرد .قبا هم
یکی از روستاهای شهر مدینه معرفی گردیده ،ولی نتایج این بررسی نشان میدهد این تلقی
که قبا یکی از روستاهای شهر مدینه بوده ،از اساس نادرست است .چنين تصوری از
قلعههای یهودیان بنی نضير و بنی قریظه نيز نادرست است .موقعيت مساجد مدینه ،تاریخ
ساخت باروی مدینه ،گزارش ابن زباله (در سده دوم هجری) و مطالعات جدید جغرافيایی
درباب روستاهای استان مدینه هم نشان از آن دارد که یثرب در عصر پيامبر مجموعه
روستاهایی خرد و پراکنده بودهاند که در حاشيه رودخانههای این منطقه پدید آمده بودهاند و
ظهور سکونتگاهی به نام «شهر مدینه» در واقع پس از هجرت ،در پيرامون «دار» بنی
مالک بن النجار ،یعنی اقامتگاه پيامبر(ص) و مسجد منسوب به او ،به تدریج شکل گرفته
و توسعه یافته و بعدها دو بارو گرد آن احداث شده است.
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