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ها و دژهاي بلند مدينـه   قلعه :مدينه آطام

  منوره

 طْماُ جمع ،يثرب مردمدر تلفظ ) اطام( آطام

 به ١و آجام در تلفظ ديگر مناطق حجاز ؛طُمو اُ

نزديك واژه  ٢.است ها قلعه وي بلند هاناب معناي

هـا، حصـارها و   به معنـاي دژ  ٣آن را صياصيبه 

کـه در   نظـر بـه ايـن   بـا  . انـد  دانسـته  ٤ها پناهگاه

، ٥سـاختند  هـا مـي   قلعه همانندرا  قصرهاگذشته 

 ٦.انـد  معنـا دانسـته   يـك قصر و اطم را به برخي 

 صياصـي  وها قصـر  معناي بهرا  آطام برخي نيز

 هــرعــرب  ٧.انــد شــمرده هــا قلعــه معنــاي بــهرا 

 بـا و بـود   شـکل  يـا دايـره   مربـع  كـه را  اي انهخ

در  ٨.ناميد مي طما ،شد ساخته مي مسطح سقف

آمـده   هـا قرآن کريم نيز صياصي بـه معنـاي دژ  

  ) ۲۶، ۳۳/احزاب. (است

 نامي بهيك هر وند بود بسيارآطام  مدينه در
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  .٤٠٥ ص

.٨٦، ص١٠فتح الباري، ج .٥

ــرب، ج٢، ص١مراصــد االطــالع، ج .٦ ، ١٩، ٨، ص١٢؛ لســان الع

.»اطم« 

  .٣٢٢ ، ص٢جالعلل و معرفة الرجال،  .٧

ــق، ج  .٨ ــاريخ دمش ــرب، ج ١٩٧ص ، ٢٨ت ــان الع ، ١٩، ص١٢؛ لس

  .»اطم«

بلكه  نبود؛مدينه ويژه البته اين  ٩.شد مي خوانده

هــاي ديگــر نيــز دژ و قلعــه وجــود  در ســرزمين

در يثـرب فـراوان   هـا   داشت؛ اما چون شمار آن

ــام شــهرت   ــاً دژهــاي يثــرب بــدين ن بــود، غالب

 بلنـد  ييهـا  قلعـه  و دژهـا يثـرب   آطام ١٠.داشتند

 حومه شهر در ١٢سنگ از استفاده با كه ١١بودند

 بــاني ديــده ورفتن گــ پنــاهبــراي  يشهــا محلــه و

کـــه داراي  جــا  آناز و  ١٣شــدند  مــي  ســاخته 

استحکام نظامي بودنـد، بيشـتر كـاربرد دفـاعي     

بـه عقيـده برخـي،     )۳ تصـوير شـماره  ( ١٤.داشتند

فرزندان سام بـن نـوح از عـرب    نسل ( *عمالقه

نخستين كساني بودند كـه در يثـرب    ١٥)جنوبي

پـس از   ١٦.ها و دژهايي از سـنگ سـاختند   خانه

 ند وآنان يهوديان مهاجر در يثرب مسـتقر شـد  

اوس و خـزرج   ١٧.بنا نهادند اطم ۵۹براي خود 

 خويشـتن بـراي  اسـتقرار در يثـرب،    نيز پس از

 دشــمن، يــورش هنگــام ١٨.ســاختندهــايي  اطــم

 جاي ها قلعه اين در را شانوكودكان زنانيثرب 

نيز  مردان. دشمن را سنگباران کنند تا دادند مي
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ــه در ــا محل ــا ه ــير ب ــه شمش ــرد ب ــت و نب  مقاوم

  .پرداختند مي

بـه يثـرب،    9خـدا  رسـول  هجـرت  از پـس 

ــان ــب از ايش ــري و تخري ــام ويرانگ ــه آط  مدين

 ١.دناميـ » شـهر  زيور«را  ها آن و كرد جلوگيري

سال ( خندق و ٢)سال سوم( احد هاي جنگ در

بـراي محافظـت از زنـان و     بناهـا  اين، از )پنجم

برخي مردان مکه که تـوان حضـور در نبـرد را    

 9پيـامبر  احـد  غـزوه  در .شد استفاده ،نداشتند

 امـا ؛ شود مستقر ها قلعه همين در داشت تصميم

 حضـور  بـدر  جنـگ  در كـه  انانجو از گروهي

 بـا  رزم ميدان در تا خواستند ايشان از نداشتند،

 پيـران  و كودكـان پيامبر  ٣.شوند رو هروب دشمن

 را ،حذيفه پدر جابر، بن) حسيل( يمان ازجمله

 جنگيـدن  بـراي  يمـان  ؛ اماداد پناه آطام اين در

 كشـته  مسلمانان دست به اشتباه به و شد خارج

  ٤.شد

 برپايي همچون عام هاي عالنا براي آطام از

 بالل که چنان ؛٥شد مي استفادهنيز  جماعت نماز

ــر ــه در كــه طمــيا فــراز ب  همســر( حفصــه خان
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ــره، ص  .١ ــالم األثي ــك، ج ١٥المع ــالك و الممال ؛ ٤١٧، ص١؛ المس

  .٣٠١، ص٣مجمع الزوائد، ج

  .٢٢٢، ص١٤؛ شرح نهج البالغه، ج٢١٠ ، ص١جالمغازي،  .٢

ــات،  .٣ ــتدرك، ج٨١، ص٥؛ ج٦٧ص، ٢جالطبقـ ؛ ٥٠، ص٤؛ المسـ

.٢٢٣، ص١٤شرح نهج البالغه، ج

ــتدرك، ج٤٣ ،٣٨ ، ص٦جاالم،  .٤ ــج  ٢٠٢، ص٣؛ المس ــرح نه ؛ ش

.٢٤١، ص١٤البالغه، ج

  .١٢٣ ، ص١جسنن ابي داود،  .٥

اطم  ۲۰۰عثمان  ٦.گفت مي اذان ،بود) 9پيامبر

مدينه را مانند برخي بناهاي ديگـر چـون قصـر    

ــاي      ــن، بن ــدان يم ــومعه غم ــه، ص ــنداد كوف س

 ٧.اســكندريه و دژ مشــقر در يمــن ويــران كــرد

 آثــاري از اطــم كعــب بــن اشــرف از يهوديــان

بــن جــالح در منطقــه  احيحــةنضــير، اطــم  بنــي

ــحيان ــا   ٨الضَ ــه ســاعدي، ت ــز اطــم ابودجان و ني

  ٩.باقي است روزگار کنوني

  منابع �

نصـاري،  عبـد القـدوس اال   :آثار المدينة المنوره

ــه،  ــه مدين ــلفية التجاري ــة الس  ؛ق١٣٩٣، المکتب

ــه  ــالق النفيس ــن ع  :االع ــد ب ــته  احم ــر رس م

ــادر ، ).ق٢٩٠/٣٠٠.م( ــروت، دار صــ  :االم؛ بيــ

، بيــــروت، دار الفکــــر، ).ق٢٠٤م (الشــــافعي 

، ).ق١٢٠٥.م(الزبيـدي   :تاج العروس؛ .ق١٤٠٣

ابـن   :تاريخ ابـن خلـدون  ؛ بيروت، مكتبة الحياة

ــدون  ــي، ).ق٨٠٨.م(خل ــروت، اعلم ــاريخ؛ بي  ت

ــق ــة دمش ــن عســاكر  :مدين ــه ).ق٥٧١.م(اب ، ب

، وت، دار الفکــربيــر، شــيري كوشــش علــي 

دراسات في اآلثار االسالمية المبکـرة  ؛ ق١٤١٥

سـعد بـن عبـدالعزيز الراشـد،      :بالمدينة المنوره

ــدرة الثمينــه ؛ق١٤٢١ريــاض،  ابــن النجــار  :ال

مکــه،   ، بــه کوشــش مبــالح محمــد،).ق٦٤٣.م(

 :داود ابــي ســنن ؛ق١٤٠٢، مکتبــة الثقافــه 

ــتاني  ــعيد ).ق٢٧٥.م(السجس ــش س ــه كوش  ، ب

ــا  ــد اللح ــر ، ممحم ــروت، دار الفک ؛ ق١٤١٠، بي
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  .٦٦ ، ص٢جغريب الحديث،  .٦

.٦٢٤-٦٢٣، ص٢محاضرات االدباء، ج .٧

  .٤٥٤، ص٣معجم البلدان، ج. ٨

.٧١-٦٤؛ آثار المدينة المنوره، ص٤٣-٣٦الخبار، صعمدة ا .٩
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، بـه  ).ق٢١٣-٨.م(ابـن هشـام    :السيرة النبويـه 

بيــروت، مصــطفي الســقاء و ديگــران،  كوشــش

ــه ــة العلمي ــه؛ المكتب ــج البالغ ــرح نه ــن :ش  اب

ــي ــد  اب ــش ).ق٦٥٦.م(الحدي ــه كوش ــد  ، ب محم

؛ ق١٣٧٨، هبوالفضــل، دار احيــاء الكتــب العربيــا

ــحاح ــش ).ق٣٩٣.م(الجــوهري  :الص ــه كوش ، ب

ــار اح ــد العط ــين ، م ــم للمالي ــروت، دار العل ، بي

ــري ؛ ق١٤٠٧ ــات الكبـ ــعد   :الطبقـ ــن سـ ابـ

العلـل و معرفـة   ؛ بيروت، دار صادر، ).ق٢٣٠.م(

، به کوشش ).ق٢٤١.م(احمد بن حنبل  :الرجال

عمـدة االخبـارفي مدينـة     ؛وصي الدين، رياض

قـرن  (احمد بـن عبدالحميـد العباسـي     :المختار

، اسـعد  مدينه، به کوشش محمد الطيب، ).ق١٠

، به ).ق١٧٥.م(خليل  :العين ؛درابزوني الحسيني

ــي و  ، ههجــر، دار الالســامرائيكوشــش المخزوم

ابـن سـالّم الهـروي     :غريب الحـديث ؛ ق١٤٠٩

، خـان  محمد عبدالمعيد ، به كوشش).ق٢٢٤.م(

ــي ــاب العرب ــب ؛ ق١٣٩٦، بيــروت، دار الكت غري

، بيــروت، دار ).ق٢٧٦.م( هابــن قتيبــ :الحــديث

ابن حجـر   :فتح الباري؛ ق١٤٠٨، لعلميهالكتب ا

ــقالني  ــه ، ).ق٨٥٢.م(العس ــروت، دار المعرف ؛ بي

قـم، ادب  ، ).ق٧١١.م(ابن منظـور   :لسان العرب

ــوزه ــد ؛ ق١٤٠٥، الح ــع الزوائ ــي  :مجم الهيثم

، بيــــروت، دار الكتــــاب العربــــي، ).ق٨٠٧.م(

، ).ق٤٢٥.م(الراغب  :محاضرات االدباء؛ ق١٤٠٢

ــاع  ــه كوشــش عمــر الطب ــمبيــر، ب ، وت، دار القل

مراصداالطالع علي اسماء االمکنـة و  ؛ ق١٤٢٠

ــاع ــدادي    :البق ــدالمؤمن بغ ــدين عب ــفي ال ص

 ؛ق١٤١٢، بيـــروت، دار الجميـــل ، ).ق٦٥٨.م(

ابوعبيد البكري، به كوشش  :المسالك والممالك

غـرب  ، دار الادريان، فان ليـوفن و انـدري فيـري   

المســــتدرك علــــي ؛ م١٩٩٢االســــالمي، 

، بـه  ).ق٤٠٥.م(م النيشابوري الحاك :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦، بيروت، دار المعرفه، مرعشلي كوشش

محمـد   :المعالم االثيـرة فـي السـنة و السـيره    

 ؛ق١٤١١، دمشق، دار القلم، محمد حسن شراب

، ).ق٦٢٦.م(يــاقوت الحمــوي  :معجــم البلــدان

الواقـدي   :المغـازي ؛ م١٩٩٥، بيروت، دار صـادر 

 مارســدن جــونس،  ، بــه كوشــش ).ق٢٠٧.م(

موسوعة مکة المکرمة ؛ ق١٤٠٩، بيروت، اعلمي

مصـر،  احمـد زکـي يمـاني،     :و المدينة المنـوره 

  .ق١٤٢٨مؤسسة الفرقان، 

  محمد غفوري
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 ، دارايسـاکن منـاطق دور از مکـه    :آفاقي

  حج  زمينه در ويژهاحکام 

در لغت ) جمع افق(آفاقي، منسوب به آفاق 

 حومــهبــه معنــاي کســي اســت کــه از کرانــه و 

رايـج  ايـن واژه   ،به نظر برخي ١.باشد ينيسرزم

، بـرخالف ضـوابط متعـارف ادب    در زبان فقها

زيرا همـواره اسـم مفـرد منسـوب      ؛عربي است

از اين رو برخي اصل آن را اُفُقـي يـا    ٢.شود مي

آفـاقي بـه    ،در اصطالح فقهـي  ٣.اند اَفَقي دانسته

شود که در منـاطق دور از مکـه    کسي گفته مي

) بيـرون از منطقـه حـرم مکـه     :رو به تعبير ديگ(

، ۲۲/حـج (از اين مفهوم در قـرآن   ٤.سکنا دارد
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 ،٦-٥، ص١٠؛ لســان العــرب، ج٣٨، ص٣النهايــه، ابــن اثيــر، ج. ١

  .»افق«

  .٥١٥، ص٢حاشية رد المحتار، ج. ٢

  .»افق«، ٦، ص١٣؛ تاج العروس، ج١٤٤٦، ص٤الصحاح، ج. ٣

ــک. ٤ ــاء، ج: ن ــة الفقه ــار، ج٣٩٤، ص١تحف ــية رد المحت ، ٢؛ حاش

.٣٦لغة الفقهاء، ص؛ معجم ٥١٥-٥١٤ص


