ﻣﺪ ﯾ ﻨ ﮫ

ﻣﺪﯾﻨﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ھﺴﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ
 - ٢اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﻨﮫ
 - ٣ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ
 - ۴ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮه
 - ۵وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﮫ
 - ۶ﮐﻮه ﺛﻮر و ﮐﻮه ﻋﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﮫ
 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
 - ١ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ

ﻣﺪﯾﻨﮫ )ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﯽ( ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﮑﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺣﺠﺎز اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﮑﮫ  ۴۵٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.
 - ٢اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﻨﮫ

ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ »ﯾﺜﺮب« ﺑﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از ھﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ از ﻣﮑﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ» ،ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻨﺒﯽ« ﯾﺎ »ﻣﺪﯾﻨﮫ طﯿﺒﮫ« ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ »ﻣﺪﯾﻨﮫ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺻﺪ ﻧﺎم ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 - ٣ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ

ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺪﯾﻨﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮭﺮ در ﻣﯿﺎن دو رﺷﺘﮫ ﺣﺮه)ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎن و داغ ﺷﺪه دارد(.واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﮫ ﯾﮑﯽ در
ﺷﺮق ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣّﺮه واﻗﻢ و دﯾﮕﺮی در ﻏﺮب ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣّﺮه وﺑﺮه اﺳﺖ.
در ﺟﻨﻮب ﯾﺜﺮب ،ﺣّﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺣﺮه َﺷْﻮران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب را از ﺣﺮه ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 - ۴ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺮه

ﺣﺮه ﺑﮫ طﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎی ﺳﯿﺎھﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺸﻦ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺗﭙﮫای دارد و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻮه ﻧﯿﺴﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎی دورﺗﺮی از
ﻣﺪﯾﻨﮫ ﺣﺮه ھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
 - ۵وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺪﯾﻨﮫ

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮ ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮐﻮه اﺣﺪ در ش ﻣﺎل ﻏﺮب و ﮐﻮه ﺳﻠﻊ در ﻏﺮب ﻣﺪﯾﻨﮫ ،ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻣﯿﻦ ھﺎی ﮐﺸﺖ و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ھﺴﺖ.
 - ۶ﮐﻮه ﺛﻮر و ﮐﻮه ﻋﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﮫ

در ﭘﺸﺖ ﮐﻮه اﺣﺪ ،ﮐﻮه ﮐﻮﭼﮏ داﯾﺮه وار ﻗﺮﻣﺰی ھﺴﺖ ﮐﮫ آن را ﮐﻮه ﺛﻮر ـ طﺒﻌﺎ ﺑﺠﺰ ﮐﻮه ﺛﻮر ﻣﮑﮫ ـ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮه ،ﺣﺪ ﺣﺮم ِ ﻣﺪﯾﻨﮫ در ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻮِی ﻗﺒﺎ ﮐﮫ
ﮐﻮه ﻋﯿﺮ ﻗﺮار دارد و ﺣﺪّ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺮم اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮز ﺣﺮم ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﻨﮫ در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻋﯿﺮ و ﺛﻮر اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﮐﻮه ،ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ ھﺸﺖ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪ ﺣﺮم در ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ھﻤﺎن ﺣﺮه ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

 - ٧ﻣﻨﺒﻊ
آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﮫ و ﻣﺪﯾﻨﮫ ،ص ،١٧۶-١٧۵رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن.
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