
  قم در دو قرن نخست ھجرى
  1 محمد رضا پاك

شــھر باســتانى قــم، كـه احیــاى آن را بعــد از آن كــه بــه دســت اسـكندر ويــران شــد بـه قبــاد 
مى سبت  به سـال  ساسانى ن ست اعــراب فتـح شـد 23دھنـد،  به د بـا مھـاجرت . قمـرى، 

بدل  ى شیعیان به قم در پايان سده گسترده ى سوم اين شـھر، بـه شـھرى شـیعى مــذھب 
به  ى حاضر ضمن اشاره در مقاله. شد و اين تحول مذھبى موجب شكوفايى آن شد اى گـذرا 

ى ھجــرى، بــه  موقعیــت جغرافیــايى و جغرافیــاى تــاريخى قــم در عھــد باســتان و قــرون اولیــه
چگونگى فتح اين شھر توسط اعراب مسلمان پرداخته شده و پیآمدھاى سیاسـى، مذھبــى 

ھـاى اول و دوم ھجـرى  اجتماعى ناشى از استقرار قبايل عرب شیعى در اين شھر طى قرن
 .مورد بررسى قرار گرفته است

 .قم، اعراب، طالبیان، شیعه، قبايل اشعرى: ھاى كلیدى واژه

  جغرافیاى تاريخى قم

سر جـاده 145شھر مذھبى قم كـه امــروزه در  بر  ھران  شھر ت ھران  كیلومـترى جنــوب   -ى ت
ى ساسانى، قم  در دوره. از نواحى قديمى ايالت ماد يا جبال بوده است 2 اصفھان واقع است

، اصالحات مذھبى و عمرانى زيادى در اين منطقـه )م531:د(قباد . يكى از نواحى اصفھان بود
ايـن اصــالحات . ى قــم شـد ى ارضى و فرھنگى و سیاسى ناحیه كه باعث توسعه 3انجام داد

 .4قم را به صورت يكى از بھترين و آبادترين مواضع در مملكت قباد درآورد
او آتــش . ھــا و كاســتن تعــداد آنھــا بــود از جملــه اقــدامات قبــاد اصــالحاتى در ادغــام آتشــكده

قرن  آتـش آذرجشنسـف، در آتشـكده. 5آذرجشنسف را در قم حفظ كـرد تا اواخـر  ى مزدجـان 
بیرون تركى اين آتشكده / قمرى برون  282چنان دوام آورد، تا اين كه به سال  سوم قمرى ھم

حدود  ى اول قرن دوم قمرى ھـم تا نیمه 6.را ويران ساخت و آتش آن خاموش گرديد  30چنـان 
ماكسیم سیرو . كند تحقیقات جديد نیز مطالب فوق را تأيید مى 7.آتشكده در قم وجود داشت

 :نويسد مى
طات بـوده، حلقـه ھـا در بـر  اى از آتشـگاه بنابر روايات، شھر قم را كه ھمیشه مركز مھـم ارتبا

 8.او به بقاياى چندين آتشكده در قم اشاره كرده است. گرفته است مى
تش آذرجشنسـف، در قــم، حـاكى از  سابقه ى دو آتش مھم دين زردشـتى، آتــش مھـرين و آ

تا پايـان . ى ساسانى است اھمیت مذھبى و فرھنگى قم در دوره یت خـود را  قم ايـن موقع
يران، كـه . قرن اول قمرى تا حد زيادى حفظ كرد ھنوز يـك قـرن از اصـالحات مـذھبى قبـاد در ا

 .بخش مھمى از آن در قم انجام شد، نگذشته بود كه دين مبین اسالم ظھور كرد
ى حمزه اصفھانى  به نوشته. ى ارضى قم بود از ديگر اقدامات قباد، كارھاى عمرانى و توسعه

به نـام رى داشـت 9)ق360: د( فزود و آن را . اصفھان، استانى  قبـاد، اسـتان ديگـرى بـر آن ا
نامید؛ چون ناحیت قم در غايت خرابى بود و به دست قباد ساسانى » كواذ ايرانوثارث«استان 

ــاد شــد،  ــاد«آب ــاد كــرد قب ــران آب ــت» وي ــام گرف ــارث 10.ن ــواذ دوره ســرانجام اســتان ايرانوث ى  ك
قم كـه  ساسانى، در اواخر قرن دوم قمرى، به صورت چند دھستان كوچك تابع شھر قديمى 

 .اند، درآمد آن را به غلط شھرى اسالمى معرفى كرده 11 بسیارى از منابع اسالمى

 بناى اولین مساجد

ھا . ھا ويران گرديد و به جاى آن مسجد ساخته شد بسیارى از اين آتشكده در محل يكى از آن
ى مزدجــان، بــه دلیــل واقــع شــدن در  فقــط آتشــكده 12.در قــم، مســجد عتیــق ســاخته شــد
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خر قـرن  ى كوھستانى و سكونت عده منطقه ى قابـل توجھــى از مجـوس در مسـیر آن، تـا اوا
 :گويد ى تاريخ قم درباره بناى اولین مسجد در قم مى نويسنده13.سوم قمرى دوام آورد

اعـراب . ى جمكران بنا شـد نخستین مسجد كه بدين ناحیت نھادند، مسجدى بود كه در قريه
سعیدبن جبیر، صحابى معروف پیامبر خداصلى . بنى اسد، در اطراف اين مسجد منزل گرفتند

 14.ماه در جمكران نزد اين اعراب به سر برد 6هللا علیه وآله وسلم نیز 
گرى بـه نـام 15.قمرى بنـا شـد 196مسجد جامع جديد توسط ابوالصديم، در سال  مسـجد دي

مى»سعدآبادى«مسجد  ماز جمعـه  ند خوانـده ، در بازار قم بوده است كـه در آن ن حل  16.ا م
حسـن بـن . علیھا السالم در قم نیز از آثار معروف بوده اسـت اقامت و عبادت حضرت معصومه

 :نويسد مى) ق378: د(محمد بن حسن قمى 
ست آثار محراب عبادت حضرت معصومه باقى ا قم  به 17 علیھـا السـالم، ھنــوز در  عدھا  كـه ب

ّیه«  18.معروف شد» ست
قم مجموعـه)ق278: د(ى يعقوبـى  به نوشته چك  ،  اى از دو شـھر بـزرگ منیجـان و شـھر كو

سته  19.كمیدان بوده است ھمو شھر قم يا كُم دوره ساسانى را شـھر قـديمى منیجـان دان
نیز، با تصريح به اين مطلب، از منیجان ) ق378: د(حسن بن محمد بن حسن قمى  20.است

چه و ده به گفته 21.به عنوان خود شھر قم ياد كرده است ھـا  ى يعقوبى، وجود ھزار گذر و كو
ى اسالمى مركز شھر قم و محل سكونت بزرگان و  میدان و چندين پل در منیجان كه، در دوره

ھاى عجـم در  مو، بـه يكـى از دژ اشراف عجم بوده، حـاكى از عظمـت شـھر قـم اسـت؛ و ھ
 22.منیجان اشاره كرده است

  ى جبال اھمیت جغرافیايى قم در ناحیه

كاروان واقع شدن قم بر سر جاده ھـاى حـج بـود، باعـث  ى خراسان، كه مسیرى تجارى و راه 
ِ : نويسـد مى 23 اصطخرى. رونق تجارت در قم بود . رونـد رى، بـه سـوى قـم مـى از دروازه چیـن

قم بـا رى، . در سفر خود به ماوراءالنھر، از اين راه، از قم به ساوه رفت 24 ابودلف ھمسايگى 
 25.شد، باعث رواج بازرگانى در قم بود ھاى بزرگ بازرگانى دنیا به آن ختم مى ى راه كه ھمه

ترين نقش را در داير نگه داشتن خـط مواصـالتى  شھر قم در قلب كويرى وسیع، ھمواره بزرگ
بدين منظـور  26 ھاى بريد در قم پرورش اسب. بین جنوب و شمال ايران به عھده داشته است

ھـا بـه رى و اصـفھان و كـرج و ھمــدان از قـم جـدا  و راه 27:نويســد يعقوبــى مــى. بـوده اسـت
نقش مھمـى در حركـت  28دير گچین كه توسط انوشیروان در قم ساخته شده بود،. شود مى

 29.پذير نبود سرا عبور از بیابانِ بین قم و رى امكان بدون وجود اين كاروان. ھا داشت كاروان

  تمصیر قم و مھاجرت اعراب

سته]  شھر شدن[گزارش منابع عربى از روند تمصیر  مداوم د ھـاى عــرب،  قم، مقارن با كـوچ 
سكان آنھـا در ايـن  حاكى است كه سرانجام اين امر منجر به غلبه بر عجـم و ا ى عنصر عرب 

چنان با ورود عرب ھمراه بود، نقطه عطفى در ارتقـاى  اوج اين غلبه كه ھم. نقطه از ايران شد
فت عباسـى بـه حسـاب  شھر قم در سازمان سیاسى و تقسـیمات منطقـه اى دسـتگاه خال

نگ  23ھاى عرب، به فرماندھى ابوموسى اشعرى، در سال  اولین گروه. آمد مى قمرى، بـا ج
كه در  اعراب بنى اسد نیز، از اولین دسته 30.و زور ناحیت قم را فتح كردند ھـاى عــرب بودنـد 
مراه بـا اقداماتـى  ھجوم گسترده 31.جمكران قم سكونت گزيدند ى اعراب اشعرى بـه قـم، ھ

ى منابع مالى و اقتصادى بـر مـردم بومــى قـم  ى كامل بر ھمه بود كه آنھا براى كسب سلطه
تل انجام دادند؛ از جمله بور، . عـام سـران مجـوس بـود ى اين كارھـا ق به مطالـب مز جه  بـا تو

 32.قمرى به قم را فتح دوم اين شھر به حساب آورد 85توان ورود اعراب اشعرى در سال  مى
اعراب اشعرى در طى يك قرن ، اقدامات زيادى در جھت تحول قم از يك پادگانشھر عربـى بـه 

 .صورت يك شھر عربى انجام دادند
قمرى نظر موافق ھارون، در مورد كوره قراردادن قم را  189حمزة بن الیسع اشعرى، به سال 

شعرى، بـه عنـوان اقطـاع داران دولـت عباسـى در قـم  33.به دست آورد در حقیقـت اعـراب ا
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جام اولیـن . حمزة بن الیسع اشعرى، در قم منبر نھاد. درآمدند مزه، بـا ان پسر او يسـع بـن ح
ِ قم، استقالل جغرافیايى آن جا را محقق ساخت در اين مسـاحى، ھمـان مرزھـاى . مساحى

ى ارضــى  ترين حد توسـعه ى ساسانى ملحوظ گرديد و قم به بیش استان ايرانوثارث كواذ دوره
ست ھاى بارز توسعه اين شھر، از نمونه. خود رسید سوم قمـرى ا در ايـن . ى شھرى در قرن 

 .قرن، قم به صورت يك شھر آباد و معتبر شیعى در آمد

  علیھم السالم ى قم در روايات ائمه توسعه

مد . گويى آمده است علیھم السالم به صورت پیش ى قم در روايات ائمه توسعه حسن بن مح
در روايات شیعه آمده است كه قم در عمارت، كثرت مردم، قیمت : نويسد بن حسن قمى مى

در ايـن . زمین آن، به نوعى برسد كه آن مقدار كه اسبى را بر آن ببندند، به ھزار درھم باشـد
مدعلیھم السـالم« 34،»كوفه كوچك«، »زھراء«روايات، تعابیرى چون  ،»تكیه گاه قـائم آل مح

حت مؤمنــان« 36،»محل انتظار كشیدن قائم آل محمدعلیھم السالم« 35 ،»محل امنیـت و را
قدس قطعه« 39؛»بحر« 38؛»معدن آل محمدعلیھم السالم« 37 آشـیانه « 40؛»اى از بیت الم

ــالم ــدعلیھم الس ــاطمیین« 41،»آل محم ــأواى ف ــت 42»م ــده اس ــالق ش ــم اط ــھر ق ــه ش . ب
گويى كـرد؛  علیه السالم در مورد قم پیش است كه حضرت على» زھرا«ترين آنھا، نام  شاخص

فى كردنـد واقعیـت  43.و قم را شھرى كه محل خروج بھترين مردم از حیث نسب اسـت، معر
سوم  علیھا السالم و مھاجرت سفر حضرت معصومه قرن  غاز  ھاى آل ابى طالـب بـه قـم، در آ

كند و آن را از انتقـاداتى كـه بـر مجمـوع روايـات مربـوط بـه  قمرى، مفاد اين روايات را تأيید مى
ســازد و نــیز مطــالبى كــه در منــابع معتبــر  فضــايل شــھرھا وارد شــده اســت، مســتثنى مــى

 .كند جغرافیايى در مورد آبادانى قم آمده است، به نوعى مفاد روايات مزبور را تأيید مى
كالم او گويـاى   44.، قم را يكى از زيباترين شھرھاى جبال دانسته است)ق375: د(مقدسى 

جود  گزارش. ى شھر قم است روند موفق توسعه قم و ساتیق  ھاى متناقضى در مورد تعداد ر
قه. دارد يد حیــات و آبــادانى در منط ياى تجد قرن اول و دوم  اين اختالف ، گو ست كـه در  اى ا

 .قمرى، يك دوره ويرانى را تجربه كرده است

  پیدايش شھر جديد قم

سانى كسـب  شھر قم، چنان كه ذكر شد، از ديرباز موقعیت يك شـھر بـزرگ را در دوره ى سا
كز تجمـع  كرده بود، اما با ويرانى يك مر ھاى متعددى كه در اثر مھاجرت اعراب به وجـود آمـد، 

از  46گـزارش تـاريخ قـم، 45.، در ايـن منطقـه شـكل گرفـت»شـھر -روستا «جمعیتى با بافت 
ين مطلـب اسـت تعداد قابل توجھى از آبادى مھـاجرت اعـراب و . ھا در ايـن ناحیـه، حـاكى از ا

مراه آوردنـد ،  سپس دسته خود بـه ھ اى خاص از آنھا، يعنى طالبیان، كه فرھنگ تشیع را با 
ــعه ــرون  توس ــال، مق ــه از جب ــن منطق ــى در اي ــزرگ فرھنگ ــول ب ــا تح ــم را ب ــھر ق ــد ش ى جدي
چارچوب .ساخت مادى معمـارى ايرانـى و در  شھر قم در شكل جديد خود، بـا ھمـان عناصـر 

له در سـاخت  فرھنگ و ھنر ايرانى شكل گرفت؛ مساجد متعـددى سـاخته شـد و رعايـت قب
سالمى، باعــث  گذارى مراكز و معابر و میادين شـھر بـه نـام ھا و ساير اماكن و نام خانه ھـاى ا

تـاريخ قـم . ى اسالمى به خود گرفت ى اول قرن سوم قمرى ، چھره شد كه شھر قم در نیمه
جم در  47برد كه به نام بزرگان عرب اشعرى بود؛ میدان نام مى 7پل و  5از  با وجود اين، آثار ع

كه در » دير گچین«ساختمان : كنیم به برخى از اين آثار اشاره مى. گیر بود چنان چشم قم ھم
بزرگ 48اكثر منابع اسالمى از آن نام برده شده است، ناى  ايـوان و درگـاه بزرگـى كـه  تـرين ب

عه« 50،»ى يزدان افشان قلعه«آثار  49 عجم بعد از ايوان مدائن بوده است كران قل  51،»ى جم
و محـل  55 محل دواوين و اماكن دولـتى 54مساجد، 53ھا، زندان 52،] صاحب يمن[» دژ باذان«

 56.استقرار والیان كه در سراھاى به جا مانده از بزرگان عجم برپا شده بود
به سـال  57.انـد از شھر قم ھمواره به عنوان شھر داراى برج و بارو و ديوار نام برده يوار قـم  د

يد بن ھشام، فرستاده قمرى به دست على 210  58.ى مـأمون، خـراب و بـا خـاك يكسـان گرد
ست؛ معـروف ھا و راه تاريخ قم از دروازه ھا راھـى بـود كـه از  ھاى متعدد قم نام بـرده ا تـرين آن
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عروف خراسـان قــرار مــى و قم را در مسیر جـاده59رسید ى خراسان به قم مى دروازه . داد ى م
و كاربرد تزيینات  60.ھاى قم، داراى شھرت تاريخى است ھاى آجرى قم، به ويژه سرداب خانه

طبقـات اشـراف آل سـعد،  61.نقاشـى و تزيینـات زيبــاى آجـرى در سـراھاى آنھــا رايـج اسـت
بارو  63 ھاى مستحكم و پل 62سراھاى بسیار زيبايى احداث كرده بودند با يازده طاق و بـرج و 

 64.شد ھاى استوار در قم بنا مى و كوشك

  بقاياى فرھنگ بومى در قم

گى مھمـى داشـت چنان . كه اشاره شد، قم از ديرباز در بیــن شـھرھاى ايـران موقعیـت فرھن
ین دسـته بدهللا و احـوص اشـعرى، رؤسـاى اول قات ع ى اعـراب  تـاريخ قـم در مـورد اولیــن مال

سد اشعرى كه به قم آمدند، با مخسرھان، پسر يزدانفـار، در اواخـر قـرن اول قمـرى مـى : نوي
لب نشـان  65.مخسرھان، با گروھى از اھل كتاب و قلـم بـه اسـتقبال ايـن دو رفتنـد ايـن مط

وجود ديـوان . بردند اى از دبیران ساسانى و دھقانان عجم در قم به سر مى دھد كه طبقه مى
به دبیرانـى مجـرب را ايجـاب مـى یاز  كـرد و بـا  آب و ديوان خراج و ثبت مسائل مربوط به آن، ن

مه وجود غلبه مى مربـوط بـه ديـوان خـراج و  ى عرب، ھنوز تا نی صطالحات بو ى قـرن چھـارم، ا
بود قويم يزدجـردى66.ديوان آب به زبان فارسى و بـه گـويش قمـى، رايـج  يم  67 ت در كنـار تقو

نواع معـامالت بـه كـار  ى امــور ديوانـى و حسـاب قمرى در قم معمول بود و در ھمـه رسـى و ا
جراى . رفت مى با ا سوم ملـى را حفـظ كـرده و زنـدگى خـود را  مردم قم بسیارى از آداب و ر

مال و رسـوم مـى برخى از اين مناسبت مه 68.گذراندنـد ھا و اع كه  ھ ى مشـاغل و اصـنافى 
شغول بـه كـار بودنـد الزمه ِ بسـیارى در . ى بافت يك شھر اسـت، در قـم م اصـطالحات بومـى

در فھرسـت . اطراف اين مشاغل وجود داشت كه در كتاب تاريخ قم به آنھا اشاره شده اسـت
احان، 71بنايان، گچكاران،70قومشان، 69تاريخ قم از منجمان، ّ دارى، كاروان 73نقّاشان، 72مس

ــازار، 74 ــف،  75اھــل ب ــدگان اســب، 76ســازندگان كاالھــاى مختل ــرورش دھن  78نجــاران، 77پ
افان،79صنعتگران، ّ بھره بردارى از معادن گـچ و آھــك و . ياد شده است81 دبیران و كاتبان 80صر

 82.تولید انبوه آجر نیز از جمله مشاغل رايج در قم بود

  كشاورزى قم

ى  خیز و آب كافى، قم را به صورت قطب محصوالت كشاورزى در منطقـه دشت وسیع و حاصل
يعقوبـى  83.معــروف شــده بـود» كبــود دشــت«كـه ايـن دشــت بــه  جبــال در آورده بــود؛ چنـان

ست قم در مرغزارى وسیع بـه انـدازه: نويسد مى نا بـه گـزارش برخـى از  84.ى ده فرسـخ ا ب
ھا و درختان میوه و درخت پسته و فندق و زيتون و كشتزارھاى وسـیع  انبوھى از باغ 85 منابع
. كشاورزى قم داير و پر رونق بـود. قم را به صورت شھرى خرم و سرسبز در آورده بود 86آبى،

تون 87.شد انواع سبزى و میوه در آن جا تولید مى و بـه ويـژه  88 گردو، پسته، فندق، بادام، زي
صوالت كشــاورزى قـم بــوده اسـت و  89،)ق328: د(ابـن عبدربــه . زعفـران، از اقــالم مھـم مح

زعفران قمى در متــون قديـم . اند صدور زعفران از قم را تأيید كرده 90  صاحب كتاب حدود العالم
بـه ) ق548: د(ادريسـى  92.به آن اشاره دارد) ق429: د(و ثعالبى  91 پھلوى ذكر شده است

كرده اسـت حمـیرى  93.كثرت محصول پسته و فندق قم و صدور آن به نقـاط مختلـف تصـريح 
 94.در اين نواحى، تنھا در قم پسته و فندق وجود دارد: نويسد مى

  وضع اقتصادى و محصوالت

شت مــردم قــم نشـان مـى حاصل گزارش سطح  ھاى متعدد و متناقض در مورد معی دھـد كـه 
در اثـر  95نامیدند، زندگى مردم در شھرى كه زمانى آن را از شدت سرسبزى كبود دشت مى

سى و ويرانـى ھـاى ناشـى از آن در  ستم اقوام مھاجم، به ويژه تجاوزات مستمر خالفــت عبا
بوده اسـت صادى  دعبـل در شـعر  96.طى سه قرن نخست قمرى، دچار نوسانات فاحش اقت

ــرده اســت ــاد ك ــر ي ــن فق ــم در عی ّت مــردم ق ) ق346: د(اصــطخرى  97.خــود از كرامــت و عــز
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سى 98.مردم قم تنگ معیشت باشند: نويسد مى ّا مقد و  100)ق367: د(و ابـن حوقـل  99 ام
ند101حسن بن محمدبن حسن قمى، شاره دار یان . به وسعت معیشت مردم قم ا قم در م

صنعت  سه قطب بزرگ صنعت سـفال شده بـود و  قع  سـازى، يعـنى رى، كاشـان و سـاوه وا
قم اشـاره دارد تاريخ قم به وجود كارخانه 102 سازى در آن رواج داشت سفال .ھاى متعـدد در 

مد . در قم رايج بـود105 و كرباس 104ى ديبا بافت انواعى از پارچه103 حل رفــت و آ بـازار قـم م
له سـراى لگـام. مسافران بود سراھاى ايـن بـازار، از جم سـازان نـام بـرده  تاريخ قم از بعضى 

 107.شده است در اين بازار نماز جمعه برگزار مى106.است
َز، 108،)ق375: د(مقدسى  صندلى و لگام اسب و زعفران فراوان از قم اشاره  109به صدور ب

نمك از جمله . ى صادرات قم بود كه به آن اشاره شد محصوالت كشاورزى از اقالم عمده. دارد
شاره  110شـد اقالم صادراتى قم بود كه از كوه مالحه اسـتخراج مـى بى، بـه ايـن كـوه ا يعقو

 111.دارد

  نظام آبیارى و ديوان آب

قم و مـرو: اھمیت ديوان آب قم به حدى است كه منابع، تنھا به دو ديوان آب در شرق اسالم
ستقل و . اشاره دارند 112 رواج كشاورزى و مشاغل مربوط به آن باعـث تشـكیل ديـوان آب م

 113.گسترده در قم شد
فى  گزارش مفصل تاريخ قم از چندين كاريز و جوى و رود در قم نشان مى دھد كه به میزان كا

ھـاى آبـى زيـادى در قــم  آسـیاب 114.جا وجود داشته اسـت آب براى كشاورزى و شرب در آن
ير بـوده اســت چنان تا نیمه وجود داشت كه برخى از آنھا ھم  115.ى دوم قرن چھارم قمرى دا

سد اصطخرى مـى نه: نوي ست آب رودخا 116.ى بـزرگ قـم، در بھـار و تابسـتان جـارى بـوده ا
آب شــرب مــردم قــم از طريــق   117.ى منظمــى از كاريزھــا در قــم جريــان داشــت شــبكه
ین  118.شـد اى از كاريزھا جارى بود، تأمین مى ھايى كه در شبكه چشمه از جملـه منـابع تأم

و منبع  119كردند ھايى بود كه آب باران را در آن ذخیره مى آب شرب مردم قم استفاده از بركه
تر تأمین آب شـرب مـردم قـم، مخـازن مخصوصـى بـود كـه در آن بـرف و يـخ و آب بـاران و  مھم

تاريخ قم ، عمر مفید كاريزھا را تا پايان روزگار عجم دانسـته 120.كردند ھا را ذخیره مى چشمه
تاريخ قـم در . دخالت اعراب در مسائل آب قم از عوامل مھم تخريب نظام آبیارى قم بود. است

 121.مورد نزاع احوص اشعرى با دھقانان قم و نواحى آن به طور مبسوط سخن گفته است

  اوضاع سیاسى قم

يان  ھا و توطئه ھارون الرشید، براى انجام اصالحات و مقابله با شورش ھـايى كـه در ايـران جر
شد 189داشت، به سال  او در جمـادى االوالى آن سـال در آن جـا فـرود 122.قمرى عازم رى 

دولت عباسى از ارتباطات مستحكمى كه بیــن . آمد و به مدت چھار ماه در آن شھر توقف كرد
. علیه السالم برقرار شده بود، آگاھى داشت علیھما السالم و امام كاظم بزرگان قم و صادقین

علیھم السالم سـازمانى از نماينـدگان و وكـالى خـود را در  ى دوم قرن دوم قمرى ائمه از نیمه
 .قم سامان دادند

ھم السـالم خـبر داده منابع از ارتباط مالى و فرھنگى مردم قم با ائمـه ین  علی انـد و آنھــا را اول
له  123.اند كه خمس و ھداياى بسـیارى بـراى ايشـان فرسـتادند كسانى معرفى كرده از جم

ه قمـى بـود افرادى كه مورد عنايت امام صادق بن عبداللـَّ منابـع  124.علیه السالم بود عمران 
اند كه برخى از آنھــا بـه  رجالى از تعداد زيادى از اصحاب و ياران امام رضاعلیه السالم نام برده

مى طور مستقیم مورد حمايت و توثیق امام قرار  تـرين ايـن  از شـاخص. گرفتنـد علیـه السـالم 
خاص امـام رضـاعلیه  126 و يونس بن عبدالرحمن 125 ھا از زكريا بن آدم چھره یل  به عنوان وك

كه امـورى را در رابطـه بـا  چنین از برخى از افراد نام برده السالم نام برده شده است؛ ھم اند 
تاب اختصــاص از درگـیرى دو نفـر بـه . انـد داده انجام مى) مانند امور مالى(علیه السالم  امام ك
ضاعلیه السـالم در مسـئله نام مام ر سف النحـاس و مسـافر از وكـالى ا ى  ھاى میمون بن يو

 127.مالى ياد كرده كه اختالف آنھا را زكريا بن آدم، حل كرده است
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سـاخت  جا، دولت عباسى را به شدت نگران مى ھاى آنھا در آن تجمع طالبیان در قم و فعالیت
به اقداماتـى  نمود براى جلوگیرى از ادامه و آنھا را مجبور مى ى تحركات طالبیان در قم دسـت 

گاه ممتــاز ايـن شـھر در جغرافیـاى سیاسـى . بزنند با توجـه بـه جاي عنايت زياد رشید به قم، 
كـرد  قرار داشت و اين موقعیت مھـم ايجـاب مـى]  محمديه[منطقه بود؛ قم در ھمسايگى رى 

 .ى آن اتخاذ كند دولت عباسى سیاست فعالى را درباره

  بحران خراج

ى خـود در قـم، رسـمیت بخشـیدن  از جمله اقدامات ھارون براى اعمال منظم و عادى سلطه
شابورى قم از اصـفھان و الحـاق آن بـه  128 به ذراع رشیدى به جاى ذراع  و جـداكردن ديـوان 

. بحران قم تابع بحران خراج و بحران قدرت در دستگاه خالفت عباسـى بـود 129.ديوان رى بود
قم بھـره  دستگاه خالفت، ھمواره از نیروى نظامى رى و اصفھان و ساوه براى سركوب مردم 

بن كوشید، حاكم اصفھان، در كسب خراج قـم بـا شكسـت مواجـه شـد و  عبداللّه. گرفت مى
گزاران دولت عباسى، به نام حمزة بن يسع اشعرى  لذا ھارون يكى از خدمت 130عزل گرديد؛

فه سـازد 131را در قم صاحب اختیار گردانید قول داد، مـردم قــم را مطیـع خلی ھارون  . وى به 
ــل  ــم تحمی ــود را در ق ــالى خ ــد ادارى و م ــعرى، مقاص ــراب اش ــق اع ــى از طري ــاى عباس خلف

 .كردند مى
غاز ورود بـه قـم آن را  » البصـره مـاه«به دلیل درآمد سرشار قم، كه به ھمین سبب اعراب از آ

كارگزاران خالفت عباسى، سیاست حجاج را در مورد گرفتن خـراج از قـم پیشـه  132نامیدند،
بار آن. كردند .جـا را مسـاحت كردنـد در طى قرن سوم با چندين لشكركشى به قم، ھشـت 
ماعى قـم را دچـار آشـوب و اضـطراب دايمـى نمـود 133 . اين اقدامات، اوضاع اقتصــادى و اجت

نوسانات فاحشى كه در منحنى مبلغ خراج قم در قرن سوم وجود دارد، حاكى از ايـن مطلــب 
حت تـأثیر حـوادث )ق193(با مرگ ھارون . است ، بحران خراج به طور موقـت فــروكش كـرد و ت

 134.ناشى از جنگ امین و مأمون قرار گرفت

 آثار جنگ امین و مأمون در ناحیه قم 

يك ناحیـه صورت  ى  ى بسـته چند لشكركشى و جنگ بزرگ در اطراف قم، ايـن منطقـه را بـه 
و  135ى سپاه امین مدتى در سـاوه مسـتقر شـد ھا، مقدمه در اين جنگ. نظامى درآورده بود

شديد از . ى رفت و آمدھا را تحت كنترل خـود درآورد ھمه ظت  حكومـت مـرو نـیز، دسـتور حفا
یش كامـل و  با تفت مرزھاى جبال را صادر كرد و ھرگونه عبور و مرور را تنھا بـا مجـوز و ھمـراه 

 136.بازرسى مجاز شمرد
علیه السالم، تصويرى از آنچه در اين روزگار در اطراف قم در حال روى  در روايتى از امام صادق

يت،. دادن بود، ارائه شده است ى شمشـیرھاى خراسـان بـا  سخن از مقابلـه 137در اين روا
در طريق اين روايت، عبد هللا بن سنان وجود دارد كه او اين روايت . بغداد در نزديكى رى است

ى منابع رجالى شیعه او را توثیق كـرده و  ھمه. را از امام صادق علیه السالم نقل كرده است
متن روايت نیز، مؤيد به شواھد  138.اند القدر امام صادق علیه السالم شمرده از اصحاب جلیل

يى  متعدد تاريخى، يعنى وقوع حادثه مأمون اسـت كـه در حقیقـت رويارو ى جنگ بین امین و 
صرف نظر از متن و سند، اين حديث خود به نوعى، توصـیف آن . نیروھاى بغداد و خراسان بود

مى ى تاريخى است و تفسیر و تعبیر خاص شیعى از حادثه حادثه شان  ى مزبور را  رسـاند و ن
 .اند بردارى مناسب از آن بوده اى براى بھره دھد كه شیعیان منتظر وقوع چنین حادثه مى

 139.جـا، مسـتقر شـده بـود فرسـخى آن 5، در »كـاواص«سپاه خراسان در حـدود رى، در دِه 
الحجـه  قمرى، در اجراى سیاست جديد خود، طوس را تـرك كـرد و در ذى 203مأمون به سال 

سپاه او را در جنـگ بـا . او چند روز در رى به سر بـرد 140.قمرى وارد رى شد 204 مردم رى 
بود با  141.امین حمايت كرده بودند و او دو میلیون درھم از خراج آنھا كاسته  ين سـفر او  در ا

قدار  شورش و بى بنى بـر كاسـتن م توجھى مردم قم روبه رو شد و درخواسـت مــردم قـم، م
ھا، صاحب اختیار كرد كـه از جملــه  خراج آن شھر را رد كرد؛ لذا او طاھر را در سركوب شورش
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او  142.ھاى طاھر، تعقیب طالبیان بود؛ سیاستى كه فرزندان او نیز آن را ادامه دادنـد مأموريت
ساخت یع مــأمون  مأمون  143.مناطق جبال، فارس، اھواز، بصره، كوفه ويمن را بـا جنـگ مط

سرانجام سپاه بزرگى را به فرماندھى على بن ھشام ، براى سركوب مردم به قم فرستاد و 
 .عنبسه را براى پشتیبانى او اعزام كرد عجیف بن

  قیام مردم قم و خلع مأمون

بود سى  ضد خالفـت عبا بر  قتـل . اعزام سه لشكر بزرگ، به علت وقوع قیامى بزرگ در قم 
سالم بـه دسـت نیروھـاى  عام كاروان حضرت معصـومه امام رضاعلیه السالم ، و قتل علیھـا ال

ى  ھاى مردم قم در مسـأله اعتنايى مأمون به درخواست مأمون در حد فاصل قم و ساوه و بى
يحیـى . ھاى اين قیام بود و باعث شد مردم قم مأمون را از خالفـت خلــع كننـد خراج، از انگیزه

شوريد ايـن . بن عمران ، رياست قم را به طور خودسر به دست گرفت و علیه دولت عباسى 
برادران . قیام، با لشكركشى بزرگ مأمون، به شدت سركوب شد نت  يحیى بن عمران با خیا

عرب خود مواجه شد و نیروھـاى مخـالف دولـت عباسـى، اطـراف او را خـالى كردنـد و در اثـر 
شدند او در  144.تبلیغات مسموم موالى بنى عباس در قم، مردم از حضور در كنار او منصـرف 

يحیى و على بن خـزرج و . برابر سپاه بزرگ عباسى تنھا ماند و ھیچ كس با او ھمراھى نكرد
گروھى كه در انتقال حضرت معصومه علیھا السالم به قم دخالت داشتند، به دست على بن 

 .ھشام كشته شدند
قم، خود در  مورد اطرافیـان  بن آدم در  145بین شعر دعبل در ھجو مــردم قـم، و كـالم زكريـا 

سالم نوشـت . توان ديد اى مى رابطه نادانـان در اطـراف مـن : زكريا بن آدم به امام رضاعلیه ال
 .اند زياد شده

ھاى آن، وضع فالكت بـارى را در  آثار مخرب بحران خراج و بحران قدرت، و فساد ناشى از تنش
طى . اين منطقه به وجود آورد و زندگى عادى مردم مختل شد ِ وبـا و قح مسعودى بـه شـیوع

ابن جوزى  146.قمرى در شھرھاى مشرق و خراسان و جاھاى ديگر اشاره دارد 204در سال 
.مردم اصفھان و خراسان و رى دچار قحطى شدند و مرگ ھمه جــا را فــرا گرفـت: نويسد مى
147 

با وجود اين، مقاومت قم در . اى را براى مھار قم اتخاذ كرد دولت عباسى سیاست قدرتمندانه
شـھادت امـام رضـاعلیه السـالم توسـط مـأمون، . چنان ادامه داشت برابر خالفت عباسى ھم

اى در رثـاى  داران اھل بیت در قـم قصـیده دعبل، در میان دوست. خشم مردم قم را برانگیخت
یاتى را بـراى  220دعبل، در حدود سال  148.امام رضاعلیه السالم سرود قمـرى نـیز از قـم اب

.ى عباسى، معتصم، جانشین مأمون، فرستاد و او را ھجو كرد و سگ نامید ھشتمین خلیفه
149 

قم )ق247: د(متوكل  براى او از  ، امام على بن محمدعلیھما السالم را، به دلیل اموالى كـه 
قم از پـذيرش )ق295: د(تا زمان مكتفـى  150.رسید، از مدينه به سامرا فراخواند مى مردم   ،

سته . و قضا در قم به تراضى مردم بود 151كردند قضات خوددارى مى نه پیو والت و قضات بیگا
با )ق318: د(قاضى اصطخرى . در برخورد و تصادم با مردم قم بودند ، به دلیل قضاوت مخـالف 

تأثیرى جـز  152.رأى مردم قم، شبانه از آنجا فرار كرد ستم والیـان،  شكايت دايم مردم قم از 
قدرت  با وجود ھمه. تعويض آنھا نداشت گاه  ى اقدامات نظامى و سیاسى دولت بغداد، ھیچ 

ین والـى و  ين قـدرت ب سیاسى در قم، به نفع دولت عباسى، در يك جا متمركز نشد؛ بلكه ا
طلب و بزرگان مجوس و بزرگان علـوى و نقیــب طالبیـان تقسـیم  عامل خراج و اعراب استقالل

دھـد تـا پايـان قـرن  تاريخ قم از مالقات رؤساى قم با والى قم ياد كرده كه نشان مى. شد مى
 153.سوم قمرى قدرت سیاسى در قم فاقد تمركز و متشنج بوده است

  اوضاع اجتماعى قم

بديل از  چنان. اند قم را ھمواره شھرى پرجمعیت دانسته كه اشاره شد، قم شـھرى در حـال ت
قم و رسـاتیق » شھر -روستا «بافت  به يك شھر بزرگ بود؛ لـذا تخمیـن آمــار سـاكنان قصـبه 
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تى  كردند، غلبه مردمى از عرب و عجم در آن جا زندگى مى. اطراف آن، دشوار است ى جمعی
ابن نـديم ، در معرفـى كتـاب طبقـات  154.شد با عرب بود و امور شھر به دست آنھا اداره مى

ى او حكايـت از  كه گفته155 ابن سعد از طبقات مردم قم ياد كرده است: نويسد ابن سعد مى
دعبل در شـعر . جات مختلفى از مردم و بافت ناھمگون اين شھر در آغاز قرن دارد وجود دسته

 .خود تركیب جمعیتى قم را به نسبت مساوى از عرب و عجم دانسته است
َب فانتمى َّر َع ٍ قد ت َ عِلج َین   ماب

َعلجِ  ت ْ س ُ ِبٍ م عر ُ َ م َ آخر   او بین
  بین كافرى كه نسب عربى پیدا كرده است

 156 ى كافر پیشه كرده است و عربى كه شیوه
 

كرده اسـت، و بیـن  سى كـه نسـب عربـى پیــدا  كافر، يعـنى مجو دعبل از گرفتارى خود بین 
ین اسـتنباط . عربى كه نسب مجوسى پیدا كرده، سـخن گفتــه اسـت از مفھـوم شـعر او چن

جاحظ نیز از ايـن نسـل . شود كه نسل جديدى از آمیزش عرب و عجم وجود داشته است مى
تواند گواھى بر اين  برخى از اسامى مردم قم مى.  ياد كرده است 157»بنوى«جديد با عنوان 

قه اسـت. اختالط نژادى باشد صاحب كتــابى در ف زاد قمـى ،  َّ ـر ُ  158.نجاشى از حسن بـن خ
موده اسـت ى خراسان و ناحیه جاحظ به تركیب جمعیت ناحیه او تحـت  159.ى جبـال اشـاره ن

برده اسـت» بنوى«عنوان افراد جندالخالفة از خراسانى، تركى، عربى، مولى و  لسـان . نـام 
نا : نويسد ى بنوى مى العرب در مورد مفھوم واژه اين لغت به صورت، ابناوى و بنوى و در دو مع

كه از آمــیزش بـا : به كار رفته است ند  به طور عام، ابناء فارس، گروھى از فرزندان فــارس بود
عرب به وجود آمده بودند و به طور خاص ، فرزندان ايرانیانى بودند كه، در يمن، با عرب آمیزش 

ھود و ترسـايان اشـاره شـده اسـت160.نموده بودند  در فھرست تاريخ قم به وجود افرادى از ي
 162.اند ى قم بوده اين افراد ھمراه با مجوس در فھرست اھل ذمه 161

ثیرى از مجـوس و . ترين طبقات مردم قم بودنـد با توجه به مطالب مذكور، اعراب عمده گـروه ك
علیھـم السـالم  ى شیعه اى از موالى و وابستگان عرب و موالى و وابستگان ائمه اقشار عمده

نیز در كنــار آنھـا زنـدگى مـى ند  ند و نسل جديدى كه پدر يا مادر آنھا ايرانـى بود معرفـى .كرد
 :مختصر اين اقشار به قرار زير است

  مجوس. 1

مجوس مردم بومى قم بودند كه گروھى از آنھا اسالم آوردند و گروھى بـه ديـن سـابق خــود 
ھاى  گروھى از عجم: نويسد يعقوبى مى. كردند باقى ماندند و به حاكم قم جزيه پرداخت مى

بود،  163.كنند كھن در قم زندگى مى گروھى از مردم بومى در دواوين بزرگى كه در قـم دايـر 
ية المجـوس«منابع متعـدد از . مشغول به كار بودند اصـطخرى از آن بـا نـام . انـد نـام بـرده» قر

يه قومــى از مجـوس زندگـى : نويسد ادريسى، مى 164.ياد كرده است» گبران ديه« در اين قر
 165.اين قريه به فاصله يك مرحله از قم قرار داشت. كنند مى

  موالى. 2

در : نويسـد يعقوبـى مــى. ى جبال سكونت داشـتند موالى بنى عباس در نقاط مختلف منطقه
ند برند كه خود را موالى عبدهللا بن عباس مى قم گروھى از موالى به سر مى وجـود  166.دان

ّان بـن . ى محمره بود  عباس در قم مانعى در برابر شیوع انديشه جامگان و موالى بنى سیاه ري
مراوده داشـت. شبیب، دايى معتصم ، در قم سكونت داشت ھـاى  گروه 167 او با مـردم قـم 

 .كردند ديگرى از موالى نیز در قم زندگى مى

  اعراب. 3

ھم عرب بنى اسد، آل عبدالعزيزبن عرب  تـرين دسـته دلف، آل عجل و اعراب اشـعرى، م جـات 

Page 8 of 15

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-early\articles-1\13.htm



سكونت دارنـد: نويسـد يعقوبى مـى. ساكن قم بودند قم  شعرى در  حج و ا ـذْ َ  168.عـرب آل م
ى عرب، يعنى عرب   ترين دسته بزرگ 169.داند اصطخرى ساكنان شھر قم را عرب اشعرى مى

نى، مسـئولیت اشعرى، نقش مھمى در اداره شتند و مـدت طوال ھـاى  ى امور قم به عھده دا
گروھـى . را در اختیـار گرفتنـد]  واسطه در امر خراج[ى جھبذ  مھمى چون رياست قم و وظیفه

مه قم و ائ . علیھـم السـالم بودنـد از آنھا به عنوان علمــا و فقھــاى بـزرگ ، وكـالى بیـن مــردم 
مى)ابوعلى قمى(نجاشى از احمد بن اسحاق بن عبدهللا  .بـرد ، به عنوان وافـدالقمیین نـام 

يث امـام جعفـر 12 170 يان احاد نفر از اوالد سعد بن عبدهللا بن مالك بن عامر اشـعرى، از راو
سى داشـتند 171.علیه السالم بودند صادق قم نقـش اسا شیع در  . گروھى از آنھا در رواج ت

قم را داشـتند و زمینـه برخى از آنھا نقش واسطه ى اسـتقرار  ى بین خالفت عباسى و مردم 
نھايى عرب در قم را فراھم ساختند و براى مطیع ساختن مردم قم در برابر خالفت عباسى و 

سال در  280آنھا بیش از : نويسد مؤلف تاريخ قم مى. كردند تأمین اھداف اين دولت تالش مى
علیھـم السـالم نـیز كـه بـه قـم مھــاجرت كردنـد، از  تعـدادى از فرزنـدان ائمـه 172.قم نپايیدند

 .ھاى شاخص اعراب در قم بودند چھره
اى از اشراف عرب در قم به وجود آمـد كـه جايگزيـن  دھد كه طبقه گزارش تاريخ قم نشان مى

از جمله افراد اين طبقه، على بن عیسـى اشـعرى اسـت كـه 173ى اشراف عجم شد؛ طبقه
تجمع و اسـتقرار  174.دعبل ، در سفر خود به قم، او را ھجو كرد و واليت او را خالص ندانست

 .ى ايجاد بحران بزرگى علیه خالفت عباسى شد اعراب مھاجر در قم، زمینه

  بحران ناشى از خروج طالبیان و مھاجرت آنھا به قم

قدامات شكسـت ھاجرت  خـورده يك دھه بعد از ا ى دولـت عباسـى در قــم، مـوج جديـدى از م
فه، مدينـه و  طالبیان در پى شكست قیام. طالبیان به قم آغاز شد ھـاى متعـدد علويـان در كو

 199داوود در  بن جعفر، سلیمان  بن موسى بن قیام ابوالسرايا، ابن طباطبا، زيدالنار، ابراھیم(مكه 
 175.، از ايـن بـالد طـرد شـدند...)ق و200جعفـر در  االفطس، محمدبن قمرى و قیام ديباج، ابن

منابع متعـددى  176.قمرى را سال طرد علويان از عراق دانسته است 200مسكويه، سال  ابن
یان اشـاره  ى كارگزاران ايرانى در چالش بر دسیسه ھاى آغاز قرن سوم و نقل و انتقاالت طالب

 177.دارند
ھاى جديدى از علويان به قم، كه ھمزمان با سفر حضرت معصومه علیھــا السـالم  ھجوم گروه

میزان مقاومت و مخالفت مردم قم با دولت عباسى را تشـديد نمـود  178به قم صورت گرفت،
ھـايى از مـردم  گويا دسـته. ى مخالفان دولت عباسى شد و در مدت كوتاھى قم دژ امن ھمه

سرايا، در  انـد؛ چنـان كرده ھاى علويان شركت مى قم در قیام كـه سـپاھى از قـم در قیـام ابوال
 179.قمرى، شركت نمود 199

  علیھم السالم به قم ورود فرزندان ائمه

مع بزرگـى از فرزنـدان ائمـه سوم قمـرى، ج علیھـم السـالم از شـھرھاى بغـداد،  در آغاز قرن 
علیھم السـالم بـه قـم  ھاى ائمه طبق توصیه...مدينه، مكه، كوفه، نصیبین، ھمدان، اصفھان و

ھاى مبسوطى از ورود طالبیان بـه قـم  كتب انساب و بعضى از تواريخ، گزارش. مھاجرت كردند
سـادات  181اى، سـادات حمـزه 180ھاى مختلف سادات، مانند سادات موسـوى، دارند و گروه

كرده... و 184 سادات شـجرى 183سادات عمرى، 182حسینى، فھرسـت نـام 185.انـد را ذكـر 
ضرت معصـومه علیھـا السـالم ، در قـم سـكنى گزيـده  برخى از ايشان را كه تا قبل از سفر ح

ندان عمـربن 186فرزندان محمد بـن حنفیــه،: كنیم بودند، به طور نمونه، ذكر مى االفطـس، فرز
بن  189اعقاب فاطوسـه، 188فرزندان عمر بن على بن ابى طالب، 187 ضى  اوالد علـى العري

سین190 صادق، عموى امـام رضـاعلیه السـالم بن ح لى  بدهللا بـن بـاھر بـن ع علیـه  اوالد ع
فرزند امام سجادعلیه السالم ،اوالد قاسم بن على بن 192فرزندان حسین اصغر 191السالم،

عمر بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب كه ھارون او را از حجاز فراخواند و به حبس 
 193.افكند
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  علیھا السالم سفر حضرت معصومه

سال  ى معصومه فاطمه: نويسد حسن بن محمد بن حسن قمى مى  201علیھا السـالم، بـه 
به علــت بیمـارى حضـرت معصـومه كاروان در سـاوه  علیھـا  قمرى از مدينه بیرون آمد و مسیر 

ھفده روز  194.السالم به طرف قم تغییر كرد و تنھا با استقبال موسى بن خزرج، وارد قم شد
گاھى از تغیـیر سیاسـت دولـت   بعد حضرت معصومه قم وفــات كـرد؛ گويـا آ علیھا السـالم، در 

 .علیھا السالم شد عباسى مانع از حضور ساير اعراب اشعرى در استقبال از حضرت معصومه
علیھـا السـالم  ھاى متفاوتى كه در مورد سرنوشت كاروان حضرت معصومه در بررسى گزارش

ضرت معصـومه: ذكر شـده اسـت، بايـد گفـت به ناحیـت قـم، بـا تغییـر   ورود ح علیھـا السـالم 
مأمون بعد از شھادت امام رضـاعلیه السـالم، . سیاست مأمون نسبت به طالبیان ھمراه شد

عباس و موالـى آنھـا در بغـداد، از آنھــا اسـتمالت  اى به بنى طى نامه 195 قمرى 202به سال 
سابق دولـت عباسـى در . نمود و پايان سیاستِ گرايش به علويان را اعـالم كـرد و سیاسـت 

كاروان 196.ى ثابت خود قرار داد قتل عام شیعیان و سركوب طالبیان را رويه برخورد نظامى بـا 
علیھا السالم، در اين شرايط امرى طبیعى بود؛ چون كارگزاران دولت عباسى  حضرت معصومه

بـا توجـه بـه مطالـب . ى جبال مأموريت داشتند ھرگونه حركت علويان را كنترل كنند در منطقه
توان دريافت كه نظر منابعى كه به نحوى شھادت  مذكور ، با تكیه بر قراين مسلم خارجى مى

صورت، ايـن ھجـرت  علیھا السالم را گزارش كرده حضرت معصومه ست كـه بـه ھـر  انـد، ايـن ا
علیھا السالم مسیرى را انتخاب كرد  شكل طبیعى نداشته است؛ زيرا كاروان حضرت معصومه

حركــت كــاروان حضــرت . كــه حركــت امــام رضــاعلیه الســالم از آن مســیر ممنــوع شــده بــود
فان دولـت  معصومه علیھا السالم از اين مسیر و ورود آن حضرت به قم، كـه مركـز تجمـع مخال

بوده اسـت عباسى بود، به منزله تـوان  بـا ايـن وصـف، مـى. ى فرار اين كاروان از مدينه به قم 
بر  گزارش كتاب تاريخ قم، مبنى بر وفات حضرت معصومه علیھا السالم در اثر بیمارى را، حمل 

با دولـت عباسـى  كارانـه موضع محافظـه طه  سعى در حفـظ راب ى غالـب اشـعريان نمــود كـه 
 .ى كتاب تاريخ قم، خود يكى از اشعريان بوده است داشتند؛ و نويسنده

 :ھا نوشت پى

 .ى علمیه قم ى حوزه آموخته پژوھشگر و دانش. 1
 .161 سازمان جغرافیايى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروھاى مسلح، فرھنگ جغرافیايى قم و اراك، ص. 2
 . 265ابن الفقیه، مختصر البلدان، ص . 3
 .91حسن بن محمد بن حسن قمى، تاريخ قم، ص . 4
 .89؛ تاريخ قم، ص  161وشى، ايرانويچ، ص  فره. 5
 .89؛ تاريخ قم، ص 247 مختصرالبلدان، ص. 6
 .89، و 61،62،71تاريخ قم، ص : ك.؛ ر19، ص 1گدار، آثار ايران، ج : ك.ر. 7
 .116و  44، 19، 1 آثار ايران، ج: ك.ر. 8
 .35حمزة بن حسن اصفھانى، سنى ملوك االرض، ص . 9

 . 24تاريخ قم ، ص : ك.ر. 10
 .420و  409؛ ابوالفداء، تقويم البلدان، ص 379، ص 4ياقوت، معجم البلدان، ج . 11
 .37تاريخ قم ، ص . 12
 .89ھمان ، ص . 13
 .38ھمان، ص . 14
 .37ھمان، ص . 15
 .38ھمان، ص . 16
 .214 ھمان، ص. 17
 .20، ص 2مدرسى، تربت پاكان، جلد . 18
 .280تاريخ قم، ص : ؛ نیز نك49 يعقوبى البلدان، ص. 19
 .1100، ص 3سرورى، مجمع الفرس، ج . 20
 .42و  60تاريخ قم ، ص . 21
 .49البلدان، ص . 22
 .217اصطخرى، ممالك و مسالك، ص . 23
 .31ابودلف، سفرنامه ابودلف، ص . 24
 .270مختصر البلدان، ص . 25
 . 30تاريخ قم ، ص . 26
 .49البلدان، ص . 27
 .26؛ تاريخ قم ، ص 186اصطخرى، مسالك و ممالك، ص . 28
 .71ابودلف، سفرنامه ابودلف، ص . 29
 .310؛ بالذرى، فتوح البلدان، ص 25تاريخ قم ، ص . 30
 .38تاريخ قم،ص . 31
 .397، ص 4؛معجم البلدان، ج 258و  257، 256، 254، 253، 242ھمان، ص . 32
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 .28و  26تاريخ قم ، ص . 33
 ،211، ص 60مجلسى، بحاراالنوار، ج . 34
 .216ھمان، ص . 35
 .216 ھمان، ص. 36
 .214ھمان، ص . 37
 .212ھمان، ص .38
 .214 ھمان، ص.39
 .213 ھمان، ص.40
 .214 ھمان، ص.41
 .214 ھمان، ص. 42
 .217، ص 60 ؛ بحاراالنوار، ج531ابن الفقیه، البلدان، ص . 43
 .210مقدسى، احسن التقاسیم، ص . 44
 .35تاريخ سنى ملوك االرض، ص . 45
 .53تاريخ قم، ص . 46
 .27ھمان، ص . 47
 .26؛ تاريخ قم ، ص 71سفرنامه ابودلف، ص . 48
 .81تاريخ قم، ص . 49
 .73ھمان، ص . 50
 .60ھمان، ص . 51
 .85ھمان، ص . 52
 .40ھمان، ص . 53
 . 250ھمان، ص . 54
 .قرار داشت» يزد بن نار«ھاى سراى  ؛ دارالضرب در يكى از حجره38ھمان، ص . 55
 .40ھمان، ص . 56
 .35و  33؛ تاريخ قم ، ص 166؛ اصطخرى، مسالك و ممالك، ص 420ابوالفداء، تقويم البلدان، ص . 57
 .174، ص 5تاريخ طبرى، ج . 58
 .26تاريخ قم، ص . 59
 .397، ص 4البلدان، ج  معجم. 60
 .163و  80، 74، 27تاريخ قم ، ص . 61
 .34ھمان، ص . 62
 .27ھمان، ص . 63
 .36 ھمان، ص. 64
 .243تاريخ قم، ص . 65
 .107و  51، 43ھمان، ص . 66
 .29ھمان، ص . 67
 .43و  161؛ تاريخ قم ، ص 299 بیرونى، آثار الباقیه، ص. 68
 .19تاريخ قم،ص . 69
 .گفتند ى كاريز مى ، قومش به سازنده42و  80ھمان، ص . 70
 .80 ھمان،ص. 71
 .108تاريخ قم ، ص : ك .گفتند ر مساحى را به زبان فارسى به گويش قمى مرز مى.72
 .75ھمان،ص .73
 .186و  165ھمان،ص . 74
 .165ھمان، ص .75
 .303و  396احسن التقاسیم، ص .76
 .30ھمان، ص . 77
 .277زكى، تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم، ص . 78
 .335ابن نديم، الفھرست، ص . 79
 .39تاريخ قم ، ص . 80
 .161و  39،40،150ھمان، ص . 81
 .71و  67ھمان، ص . 82
 . 21 ھمان، ص. 83
 .49البلدان، ص . 84
 . 208اصطخرى، ممالك و مسالك، ترجمه تسترى، ص : ك.ر. 85
 .392 حدودالعالم، ص. 86
 .119و  108،112تاريخ قم، ص . 87
 . 120ھمان، ص . 88
 .245، ص 7ابن عبدربه، عقد الفريد، ج . 89
 .392مؤلف ناشناخته، حدود العالم، ص . 90
 .168ى جغرافیايى ارتش، فرھنگ جغرافیايى ايران استان مركزى، ص  دايره. 91
 .451ثعالبى، تاريخ ثعالبى، ص . 92
 .684، ص 2ادريسى، نزھة المشتاق، ج . 93
 .472حمیرى، روض المعطار، ص . 94
  .21تاريخ قم، ص . 95
 .392حدود العالم، ص . 96
 .186، ص 8؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، جزء 398، ص 5؛ معجم البلدان، ج 257ديوان دعبل، ص . 97
 . 166مسالك و ممالك، ص . 98
 .295احسن التقاسیم، ص . 99

 .361ابن حوقل، صورة االرض، ص . 100
 .196و  40 تاريخ قم ، ص. 101
 .81پوپ، شاھكارھاى ھنر ايران، ص .102
 .42تاريخ قم ، ص . 103
 .335ابن نديم،الفھرست، ص . 104
 .68مفید ، اختصاص، ص .105
 .165و  43تاريخ قم، ص . 106
 .43 ھمان، ص. 107
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 .303و  396احسن التقاسیم، ص .108
 .4694 ، ص3؛دھخدا، لغتنامه، ج ...)كاالى خانه، اسلحه و(بز . 109
 .88و  75تاريخ قم ، ص . 110
 .49البلدان، ص .111
 .118 ، ص2 محمدى، تاريخ فرھنگ ايران، ج. 112
 .53تاريخ قم ،ص . 113
 .44و  43ھمان، ص . 114
  . 56و  52ھمان، ص . 115
 .166اصطخرى، مسالك و ممالك، ص . 116
 .42ھمان، ص . 117
 .49يعقوبى ، البلدان، ص . 118
 .186مسالك و ممالك ، ص . 119
 . 397، ص 4البلدان، ج  ؛ معجم207ممالك و مسالك، ترجمه تسترى، ص . 120
 .245، ص 48تاريخ قم ، ص .121
  .76، ص 4ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 122
 .88،ص 3قمى، الكنى و االلقاب،ج . 123
 .69و  68مفید، اختصاص، ص . 124
 .87؛اختصاص، ص 174؛ نجاشى، رجال نجاشى، ص 260 ، ص3مازندرانى، منتھى المقال، جزء. 125
 .91، ص 7منتھى المقال، جزء . 126
 .87اختصاص، ص . 127
 .29تاريخ قم ، ص . 128
 .299احسن التقاسیم، ص . 129
 .152ابن رسته، االعالق النفیسه، ص . 130
 .185و  31تاريخ قم ، ص . 131
 .48، ص 5معجم البلدان، ج . 132
 .31تاريخ قم ، ص . 133
 .14، ص 5طبرى، تاريخ طبرى ج . 134
 .297، ص 8كوفى، الفتوح، ج . 135
 .296، ص 8الفتوح، ج . 136
 .212 ، ص60؛ بحاراالنوار، ج 94تاريخ قم، ص . 137
 .190 ، ص4منتھى المقال، جزء . 138
 .373، ص 5الكامل فى التاريخ ، ج . 139
 .150و  146، ص 5تاريخ طبرى، ج . 140
 .147، ص 5ھمان، ج . 141
  522، ص 2؛ابى الفرج، مقاتل الطالبیین، ج 330، ص 4تجارب االمم، ج . 142
 .145، ص 4؛ ھمان، ج 113، ص 4ھمان، ج . 143
 .319، ص 3؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج 164تاريخ قم، ص . 144
 . 87مفید، اختصاص، ص . 145
 .442، ص 2مروج الذھب، ج . 146
 .100، ص 10ابن جوزى، المنتظم، ج . 147
 .149ديوان دعبل، ص . 148
 .78؛ ديوان دعبل، ص 184، ص 8ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج . 149
 .444، ص 4ابن شھر آشوب، مناقب، ج . 150
 .14تاريخ قم، ص . 151
 .325، ص 1سبكى، طبقات الشافعیه الكبرى، ج . 152
 .217تاريخ قم ، ص . 153
 .166مسالك و ممالك ، ص . 154
 .166الفھرست، ص . 155
 . 237، ص 5؛ ابن عساكر، تھذيب تاريخ ، ج 56ديوان دعبل، ص . 156
 .سطور بعد:نك. 157
 .44رجال نجاشى، ص . 158
 .167، ص 3جاحظ، رسائل جاحظ، جزء . 159
 .91، ص 14العرب، ج  ابن منظور ،لسان: ك.ر. 160
 .18تاريخ قم ، ص . 161
 .108ھمان، ص . 162
 .49يعقوبى، البلدان، ص . 163
 242مسالك و ممالك ، ص . 164
 .684،ص 2نزھة المشتاق، ج . 165
 .49يعقوبى، البلدان، ص . 166
 .165؛ رجال نجاشى، ص 323، ص 1اردبیلى، جامع الرواة، ج . 167
 .49يعقوبى، البلدان، ص . 168
 .209اصطخرى، مسالك و ممالك ، ص . 169
  .91نجاشى، ص . 170
  .82، ص 3امین، دائرة المعارف التشیع، ج . 171
 .253و  24تاريخ قم ، ص . 172
 .35ھمان، ص . 173
 .238، ص 5؛ تھذيب تاريخ ابن عساكر، ج 117دعبل، ديوان دعبل، ص . 174
 .440و  439، ص 2مسعودى، مروج الذھب، ج : ك.ر. 175
 .120، ص 4ابن مسكويه، تجارب االمم، ج . 176
؛  351؛ مؤلف مجھول، العیون و الحدايق و االخبار، ص 353 ؛جھشیارى، الوزراء والكتاب، ص370، ص 5الكامل فى التاريخ ، ج . 177

، ص 2االخبارالرضا، ج  ؛ صدوق، عیون34، طوسى، غیبت طوسى، ص 438، ص )عوالم(جعفر  بن بحرانى، موسوعة االمام موسى
 .؛ االمین و المأمون، صفحات متعدد245
 ... و  208و  207، 206، 205تاريخ قم ، ص . 178
 .267بالذرى ،انساب و االشراف، جزء ثالث، ص . 179
 .221ھمان، ص . 180
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 .226ھمان، ص . 181
 .211ھمان، ص . 182
 .238ھمان، ص . 183
 .232ھمان، ص . 184
 .232و  229، 224تاريخ قم ، ص : ك.ر. 185
 .249العمرى، المجدى، ص . 186
  .249ھمان، ص . 187
 . 435العبیدلى، تھذيب االنساب، ص . 188
 . 435ھمان، ص . 189
 .75ھمان، ص . 190
 .184ھمان، ص . 191
 .241ھمان، ص . 192
 .150المجدى، ص . 193
 . 213 تاريخ قم ، ص. 194
 .128، ص 2؛ ابن خلكان، وفیات االعیان، ج 91نجاشى، ص . 195
 .53علیه السالم بحراالنساب، ص  ؛ منسوب امام جعفر صادق392، ص 2طبرسى، احتجاج، ج . 196

 :منابع

تھران، انتشارات آستان قدس (آندره، گدار، آثار ايران، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم  -
 ).1371رضوى، 

 ).ق1418بیروت، دارلكتب العلمیه، (ابن اثیر، الكامل فى التاريخ  -
 ).تا بیروت، دارالندوة، بى(ابن اعثم، الفتوح  -
 ).1996بیروت، عالم الكتب، (ابن الفقیه ھمدانى، البلدان  -
 ).1302بیروت، دارصادر، (، مختصر البلدان  - -
تھران، البرز، (ابن جعفر، قدامة، كتاب الخراج و صنعة الكتابة، ترجمه دكتر حسین قره چانلو  -
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 ).1368تھران، علمى فرھنگى، (، مسالك و ممالك  - -
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 ).1357فرھنگستان ادب، (طالب، نخبة الدھر  انصارى دمشقى، شمس الدين محمدبن ابى -
قم، منشورات مدرسه (بحرانى، عبدهللا، موسوعة االمام موسى بن جعفرعلیه السالم  -

 ).االمام مھدى
 ).بیروت، محقق محمودي، دار التعارف للمطبوعات(البالذري، انساب االشراف  -
 ).1404قم، انتشارات ارومیه، (، فتوح البلدان  - -
 ).1372تھران، (بنیاد دائرة المعارف، دائرة المعارف تشیع  -
 ).1352تھران، نشر ابن سینا، (بیرونى، آثار الباقیه ترجمه داناسرشت  -
 ).1338تھران، بنگاه مطبوعاتى صفیعلیشاه، (پوپ، شاھكارھاى ھنرايران  -
 ).1403بیروت، داراالضواء، (تھرانى، آقابزرگ، الذريعه الى تصانیف الشیعه  -
 ).1368نقره، (بن محمد، تاريخ ثعالبى  ثعالبى، عبدالملك -
 ).1348تھران، (جھشیارى، كتاب الوزراء و الكتاب، ترجمه طباطبائى  -
 ).1366تھران، جاويدان، (حسن ابراھیم حسن، تاريخ سیاسى اسالم  -
 ).1347تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، (خوارزمى، مفاتیح العلوم  -
 ).1403قم، منشورات مدينة العلم، (خويى، معجم رجال الحديث  -
 ).1328تھران، (دايره جغرافیايى ارتش، فرھنگ جغرافیايى ايران استان مركزى  -
 ).1377دانشگاه تھران، (دھخدا، لغت نامه دھخدا  -
 ).1379انتشارات مكتبة الحیدريه، (دينورى، اخبار الطوال  -
تھران، (زكى، محمد حسن، تاريخ صنايع ايران بعد از اسالم، ترجمه محمد على خلیلى  -

 ).ش1366
 ).تا بیروت، داراالندلس، بى(زيدان، جرجى، األمین و المأمون  -
سازمان جغرافیايى وزارت دفاع و پشتیبانى نیروھاى مسلح، فرھنگ جغرافیايى قم و اراك  -
 ).1374تھران، (
بیروت، داراحیاء الكتب (سبكى، طبقات الشافعیه الكبرى، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو  -

 ).تا العربیه، بى
 ).ش1341قم، (سرورى، مجمع الفرس، عالمى  -
 ).1411قم، رضى، (سیوطى، تاريخ الخلفاء  -
 ).1380تھران، رضوى، (شیخ صدوق، اعتقادات صدوق  -
 ).1378قم، رضي (، عیون االخبار الرضاعلیه السالم  - -
 ).1403تھران، نشر مرتضى، (طبرسى، احتجاج  -
 ).ق1417بیروت، دارالكتب العلمیه، (طبرى، تاريخ االمم و الملوك  -
 ).ق1417تھران، نشر الفقاھه، (طوسى، فھرست  -
 ).1413قم، (العبیدلى، تھذيب االنساب  -
 ).1409قم، كتابخانه آيت هللا العظمى نجفى، (العمري، نجم الدين العلوي، المجدى  -
 ).1374مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تھران، (وشى، بھرام، ايرانويچ  فره -
 ).1352تھران، انجمن آثار ملى، (، فرھنگ فارسى به پھلوى  - -
 ).1358انجمن آثار ملى، (قزوينى، عبدالجلیل، نقض  -
تھران، (قمى، حسن بن محمد بن حسن، تاريخ قم، تصحیح سید جالل الدين تھرانى  -

 ).1361طوس، 
 ).1389المطبعة الحیدريه، النجف، (قمى، عباس، كنى و االلقاب  -
 ).1363تھران ، تحقیقات علمى و فرھنگى، (الدين ابوالرجاء، تاريخ الوزراء  قمى، نجم -
 ).1403بیروت، (مجلسى، بحار االنوار  -
 ).1375تھران، توس، (محمدي، محمد، تاريخ و فرھنگ ايران  -
 ).35قم، شھريور (مدرسي طباطبائي، تربت پاكان  -
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 ).ق1331بريل لیدن، (مستوفى، نزھة القلوب  -
 ).1365تھران، علمى فرھنگى، (مسعودى، التنبیه و االشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده  -
 ).1370تھران، علم فرھنگى، (، مروج الذھب، ترجمه ابوالقاسم پاينده  - -
 ).1418قم، النشر االسالمى، (مفید، اختصاص  -
 ).قم، بصیرتى، بى تا(، االرشاد، افست  - -
 ).1416بیروت، مؤسسة آل البیت، (، االرشاد  - -
 ).ق1408بیروت، دار احیاء التراث العربى، (مقدسى، احسن التقاسیم  -
 ).تا تھران، كتاب فروشى اسالمیه، بى(علیه السالم، بحر االنساب  منسوب به امام صادق -
 ).1390نجف، مطبعةاالداب، (موحد ابطحى، تھذيب المقال  -
انتشارات دانشگاه (ناشناخته، حدود العالم من المشرق الى المغرب، تعلیقات مینورسكى  -

 ).1372الزھراء، 
 ).1318تھران، كالله خاور، (ناشناخته، مجمل التواريخ و القصص  -
 ).1418قم، النشر االسالمى، (نجاشى، رجال نجاشى  -
 ).1995بیروت، دارصادر، (ياقوت، معجم البلدان  -
تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (يعقوبى، البلدان، ترجمه دكتر محمد ابراھیم آيتى  -

2536.( 
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