
  

  قم در دو قرن نخست ھجرى
  1 محمد رضا پاك

شھر باستانى قم، كه احیاى آن را بعد از آن كه به دست اسكندر ويران شـد بـه 
با . قمرى، به دست اعراب فتح شد 23دھند، به سال  قباد ساسانى نسبت مى

به شـھرى  ى شیعیان به قم در پايان سده مھاجرت گسترده ى سوم ايـن شـھر، 
در . شــیعى مــذھب بــدل شــد و ايــن تحــول مــذھبى موجــب شــكوفايى آن شــد

یاى تاريخـى  ى حاضر ضمن اشاره مقاله یت جغرافیـايى و جغراف اى گذرا بــه موقع
ى ھجـرى، بـه چگونگـى فتـح ايـن شـھر توسـط  قم در عھد باستان و قرون اولیه

اعراب مسلمان پرداخته شده و پیآمدھاى سیاسى، مــذھبى اجتمــاعى ناشـى 
مورد  از استقرار قبايل عرب شیعى در اين شھر طى قرن ھاى اول و دوم ھجـرى 

 .بررسى قرار گرفته است

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

  جغرافیاى تاريخى قم

بر سـر جـاده 145شھر مذھبى قم كه امروزه در  ى  كیلومترى جنوب شھر تھران 
بال بـوده اسـت 2 اصفھان واقع است -تھران  در . از نواحى قديمى ايالت ماد يا ج

، اصــالحات )م531:د(قبــاد . ى ساســانى، قــم يكــى از نواحــى اصــفھان بــود دوره
ى ارضــى و  كه باعــث توسـعه 3مذھبى و عمرانى زيادى در اين منطقه انجام داد

یه صورت يكـى از . ى قـم شـد فرھنگى و سیاسى ناح به  ايـن اصــالحات قـم را 
 .4بھترين و آبادترين مواضع در مملكت قباد درآورد

او . ھا و كاستن تعداد آنھـا بـود از جمله اقدامات قباد اصالحاتى در ادغام آتشكده
ــرد ــظ ك ــم حف ــش آذرجشنســف را در ق ــش آذرجشنســف، در آتشــكده. 5آت ى  آت

تا ايـن كـه بـه سـال  مزدجان تا اواخر قرن سوم قمـرى ھـم  282چنـان دوام آورد، 
.بیرون تركى اين آتشكده را ويران ساخت و آتش آن خاموش گرديد/ قمرى برون 

 7.آتشكده در قم وجود داشت 30چنان حدود  ى اول قرن دوم قمرى ھم تا نیمه 6
 :نويسد ماكسیم سیرو مى. كند تحقیقات جديد نیز مطالب فوق را تأيید مى

اى از  بنــابر روايــات، شــھر قــم را كــه ھمیشــه مركــز مھــم ارتباطــات بــوده، حلقــه
او به بقاياى چندين آتشكده در قم اشاره كـرده . گرفته است ھا در بر مى آتشگاه

 8.است
ى دو آتش مھم دين زردشتى، آتش مھرين و آتش آذرجشنسـف، در قــم،  سابقه

مذھبى و فرھنگــى قــم در دوره یت  قـم ايـن . ى ساسـانى اســت حــاكى از اھم
يادى حفـظ كـرد ھنـوز يـك قـرن از . موقعیت خود را تا پايان قرن اول قمرى تا حد ز

ــران، كــه بخــش مھمــى از آن در قــم انجــام شــد،  اصــالحات مــذھبى قبــاد در اي
 .نگذشته بود كه دين مبین اسالم ظھور كرد

ى  بـه نوشـته. ى ارضـى قـم بـود از ديگر اقدامات قباد، كارھاى عمرانى و توسـعه
شت 9)ق360: د(حمزه اصفھانى  ستان . اصفھان، استانى به نـام رى دا قبـاد، ا

فزود و آن را اسـتان  قم در » كواذ ايرانوثـارث«ديگرى بـر آن ا یت  چون ناح نامیـد؛ 
كرد قبـاد«غايت خرابى بود و به دست قباد ساسانى آباد شد،  نـام » ويران آبـاد 

ثارث 10.گرفت ى ساسـانى، در اواخـر قـرن دوم  كـواذ دوره سرانجام اسـتان ايرانو
قمرى، به صورت چند دھستان كوچك تابع شھر قديمى قم كه بسیارى از منابـع 

 .اند، درآمد آن را به غلط شھرى اسالمى معرفى كرده 11 اسالمى
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 بناى اولین مساجد

در محل . ھا ويران گرديد و به جاى آن مسجد ساخته شد بسیارى از اين آتشكده
به  فقـط آتشـكده 12.يكى از آنھا در قم، مسجد عتیق سـاخته شـد ى مزدجـان، 

ى قابــل توجھــى از  ى كوھســتانى و ســكونت عــده دلیــل واقــع شــدن در منطقــه
ى تـاريخ قــم  نويسنده13.مجوس در مسیر آن، تا اواخر قرن سوم قمرى دوام آورد

 :گويد درباره بناى اولین مسجد در قم مى
ى جمكران بنــا  نخستین مسجد كه بدين ناحیت نھادند، مسجدى بود كه در قريه

ســعیدبن جبــیر، . اعــراب بــنى اســد، در اطـراف ايـن مســجد مــنزل گرفتنــد. شــد
كران نـزد  6صحابى معروف پیامبر خداصلى هللا علیه وآله وسـلم نـیز  ماه در جم

 14.اين اعراب به سر برد
شد 196مسجد جامع جديـد توسـط ابوالصـديم، در سـال  سجد 15.قمـرى بنـا  م

، در بازار قم بوده است كه در آن نمـاز جمعـه »سعدآبادى«ديگرى به نام مسجد 
علیھا السالم در قم نیز از  محل اقامت و عبادت حضرت معصومه 16.اند خوانده مى

 :نويسد مى) ق378: د(حسن بن محمد بن حسن قمى . آثار معروف بوده است
ست آثار محراب عبادت حضرت معصومه قم بـاقى ا كـه 17 علیھا السالم، ھنوز در 

ّیه«بعدھا به   18.معروف شد» ست
اى از دو شــھر بـزرگ منیجــان و  ، قـم مجموعــه)ق278: د(ى يعقوبــى  بــه نوشــته

ھمو شھر قم يا كُـم دوره ساسـانى را شـھر  19.شھر كوچك كمیدان بوده است
مى  20.قديمى منیجان دانسته است ) ق378: د(حسن بن محمد بـن حسـن ق

 21.نیز، با تصريح به اين مطلب، از منیجان به عنوان خود شھر قم ياد كرده اسـت
ھا میدان و چندين پل در منیجـان  ى يعقوبى، وجود ھزار گذر و كوچه و ده به گفته

سكونت بزرگـان و اشـراف عجـم  كه، در دوره ى اسالمى مركز شھر قـم و محـل 
بــوده، حــاكى از عظمـت شـھر قـم اســت؛ و ھمــو، بــه يكـى از دژھـاى عجـم در 

 22.منیجان اشاره كرده است

  ى جبال اھمیت جغرافیايى قم در ناحیه

ھـاى حـج  ى خراسان، كه مسیرى تجارى و راه كاروان واقع شدن قم بر سر جاده
ِ : نويسد مى 23 اصطخرى. بود، باعث رونق تجارت در قم بود رى، بـه  از دروازه چین

ماوراءالنھر، از ايـن راه، از قــم بـه  24  ابودلف. روند سوى قم مى در سفر خـود بـه 
به آن  ى راه ھمسايگى قم با رى، كه ھمه. فتساوه ر ھاى بزرگ بازرگـانى دنیـا 

 25.شد، باعث رواج بازرگانى در قم بود ختم مى
ير نگـه داشـتن  شھر قم در قلب كويرى وسیع، ھمواره بـزرگ تـرين نقـش را در دا

ــه عھــده داشــته اســت ــران ب ــوب و شــمال اي ــن جن ــرورش . خــط مواصــالتى بی پ
ھـا  و راه 27:نويسـد يعقوبى مى. بدين منظور بوده است 26 ھاى بريد در قم اسب

جدا مـى قم  صفھان و كـرج و ھمـدان از  سط . شـود به رى و ا كه تو ير گچیـن  د
. ھـا داشـت نقش مھمى در حركت كاروان 28انوشیروان در قم ساخته شده بود،

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

  تمصیر قم و مھاجرت اعراب

قــم، مقــارن بــا كــوچ مــداوم ]  شــھر شــدن[گــزارش منــابع عربــى از رونــد تمصــیر 
عرب  ھاى عرب، حاكى است كه سرانجام اين امر منجر به غلبــه دسته ى عنصـر 

چنان با ورود  اوج اين غلبه كه ھم. بر عجم و اسكان آنھا در اين نقطه از ايران شد
عــرب ھمــراه بــود، نقطــه عطفــى در ارتقــاى شــھر قــم در ســازمان سیاســى و 

ھاى  اولین گروه. آمد اى دستگاه خالفت عباسى به حساب مى تقسیمات منطقه
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قمرى، با جنگ و زور ناحیـت  23عرب، به فرماندھى ابوموسى اشعرى، در سال 
ھـاى عــرب بودنـد كـه در  اعراب بنى اسد نیز، از اولین دسته 30.قم را فتح كردند

ى اعراب اشعرى به قم، ھمراه با  ھجوم گسترده 31.جمكران قم سكونت گزيدند
ى منــابع مــالى و  ى كامــل بــر ھمــه اقــداماتى بــود كــه آنھــا بــراى كســب ســلطه

تل اقتصادى بر مردم بومى قم انجـام دادنـد؛ از جملـه ين كارھـا ق سران  ى ا عـام 
 85تـوان ورود اعـراب اشـعرى در سـال  با توجه به مطالب مزبور، مى. مجوس بود

طى يـك  32.قمرى به قم را فتح دوم اين شھر به حساب آورد اعراب اشـعرى در 
يك  به صـورت  قم از يـك پادگانشـھر عربـى  قرن ، اقدامات زيادى در جھت تحول 

 .شھر عربى انجام دادند
فق ھـارون، در مـورد كـوره  189حمزة بن الیسع اشعرى، به سال  قمرى نظر موا

در حقیقت اعراب اشعرى، به عنوان اقطاع داران  33.قراردادن قم را به دست آورد
پسر او . حمزة بن الیسع اشعرى، در قم منبر نھاد. دولت عباسى در قم درآمدند

ِ قم، استقالل جغرافیايى آن جا را محقق  يسع بن حمزه، با انجام اولین مساحى
ى ساسانى  در اين مساحى، ھمان مرزھاى استان ايرانوثارث كواذ دوره. ساخت

خود رسـید  ترين حد توسـعه ملحوظ گرديد و قم به بیش ايـن شـھر، از . ى ارضـى 
به . ى شھرى در قرن سوم قمرى است ھاى بارز توسعه نمونه قم  در ايـن قـرن، 

 .صورت يك شھر آباد و معتبر شیعى در آمد

  علیھم السالم ى قم در روايات ائمه توسعه

یش ى قم در روايات ائمه توسعه سالم بـه صـورت پ . گويـى آمــده اسـت علیھـم ال
در روايات شیعه آمده است كه قـم : نويسد حسن بن محمد بن حسن قمى مى

در عمارت، كثرت مردم، قیمت زمین آن، به نوعى برسد كه آن مقدار كـه اسـبى 
ھزار درھــم باشـد چون . را بر آن ببندنـد، بـه  ، »زھـراء«در ايـن روايـات، تعـابیرى 

حل انتظـار « 35،»تكیه گـاه قـائم آل محمـدعلیھم السـالم« 34،»كوفه كوچك« م
نان« 36،»كشیدن قائم آل محمدعلیھم السـالم یت و راحـت مؤم  37،»محـل امن

 40؛»اى از بیــت المقـدس قطعه« 39؛»بحر« 38؛»معدن آل محمدعلیھم السالم«
طالق  42»مأواى فاطمیین« 41،»آشیانه آل محمدعلیھم السالم« قم ا به شـھر 

علیه السالم در  است كه حضرت على» زھرا«ترين آنھا، نام  شاخص. شده است
خروج بھـترين مــردم از حیـث  مورد قم پیش گويى كرد؛ و قم را شھرى كـه محـل 

علیھـا السـالم و  واقعیـت سـفر حضـرت معصـومه 43.نسب است، معرفى كردنـد
ھاى آل ابى طالب به قم، در آغاز قرن سوم قمـرى، مفـاد ايـن روايـات را  مھاجرت

شھرھا  تأيید مى به فضـايل  بوط  كند و آن را از انتقاداتى كه بر مجموع روايات مر
سازد و نیز مطالبى كه در منابع معتبر جغرافیايـى  وارد شده است، مستثنى مى

 .كند در مورد آبادانى قم آمده است، به نوعى مفاد روايات مزبور را تأيید مى
بال دانسـته اسـت)ق375: د(مقدسى   44.، قم را يكى از زيباترين شـھرھاى ج

ست كالم او گوياى روند موفق توسعه ھـاى متناقضـى در  گـزارش. ى شـھر قـم ا
بادانى در . مورد تعداد رساتیق قم وجود دارد اين اختالف ، گوياى تجديد حیات و آ

اى اسـت كــه در قـرن اول و دوم قمـرى، يـك دوره ويرانــى را تجربــه كـرده  منطقـه
 .است

  پیدايش شھر جديد قم

ى  شــھر قــم، چنـان كــه ذكــر شــد، از ديربــاز موقعیـت يــك شــھر بــزرگ را در دوره
عراب  ساسانى كسب كرده بود، اما با ويرانى ھاجرت ا ھاى متعددى كه در اثـر م

، در ايـن منطقـه »شھر -روسـتا «به وجود آمد، يك مركز تجمع جمعیتى با بافت 
بادى 46گزارش تـاريخ قــم، 45.شكل گرفت ھى از آ ھـا در ايـن  از تعـداد قابــل توج
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سته. ناحیه، حاكى از اين مطلب اسـت عراب و سـپس د ھاجرت ا اى خـاص از  م
ى جديد  آنھا، يعنى طالبیان، كه فرھنگ تشیع را با خود به ھمراه آوردند ، توسعه

ساخت قرون  شـھر .شھر قم را با تحول بزرگ فرھنگى در اين منطقه از جبـال، م
مادى معمـارى ايرانـى و در چـارچوب  صر  با ھمـان عنا خود،  قم در شكل جديـد 
فرھنگ و ھنر ايرانى شكل گرفت؛ مساجد متعددى سـاخته شـد و رعايـت قبلـه 

گـذارى مراكـز و معـابر و میـادين شـھر بـه  ھا و ساير امـاكن و نـام در ساخت خانه
شھر قـم در نیمـه نام سوم قمـرى ،  ھاى اسالمى، باعـث شــد كـه  ى اول قـرن 

بـرد كـه بـه  میدان نـام مـى 7پل و  5تاريخ قم از . ى اسالمى به خود گرفت چھره
یر  چنان چشـم با وجود اين، آثار عجم در قم ھم 47نام بزرگان عرب اشعرى بود؛ گ

شاره مـى. بود كـه در اكثـر » ديـر گچیـن«سـاختمان : كنیـم به برخى از اين آثـار ا
بزرگ 48منابع اسالمى از آن نام برده شده است، تريـن  ايوان و درگاه بزرگى كـه 

بوده اسـت مدائن  يوان  عه«آثـار  49 بناى عجـم بعـد از ا شان قل  50،»ى يـزدان اف
كران قلعه« ندان 52،] صاحب يمـن[» دژ بـاذان« 51،»ى جم  54مسـاجد، 53ھـا، ز

جا  55 محل دواوين و امـاكن دولـتى یان كـه در سـراھاى بـه  و محـل اسـتقرار وال
 56.مانده از بزرگان عجم برپا شده بود

ند از شھر قم ھمواره به عنوان شھر داراى برج و بارو و ديوار نـام بـرده يوار  57.ا د
خراب و بـا  بن ھشام، فرستاده قمرى به دست على 210قم به سال  ى مـأمون، 

برده اسـت؛  ھا و راه تاريخ قم از دروازه 58.خاك يكسان گرديد نام  ھاى متعدد قم 
مى ترين آنھا راھى بود كه از دروازه معروف و قـم را در 59رسـید ى خراسان به قم 

ھــاى آجــرى قــم، بــه ويــژه  خانــه. داد ى معــروف خراســان قــرار مــى مســیر جــاده
و كـاربرد تزيینـات نقاشـى و  60.ھـاى قــم، داراى شـھرت تـاريخى اسـت  سـرداب

سراھاى آنھـا رايـج اسـت قات اشـراف آل سـعد،  61.تزيینات زيباى آجرى در  طب
با يازده طـاق  63 ھاى مستحكم و پل 62سراھاى بسیار زيبايى احداث كرده بودند

 64.شد ھاى استوار در قم بنا مى و برج و بارو و كوشك

  بقاياى فرھنگ بومى در قم

كه اشاره شد، قم از ديرباز در بین شھرھاى ايران موقعیت فرھنگى مھمى  چنان
ساى اولیـن . داشت تاريخ قم در مورد اولین مالقات عبدهللا و احوص اشـعرى، رؤ
سر يزدانفـار، در اواخـر  دسته ى اعراب اشعرى كه به قم آمدند، با مخسـرھان، پ

مخســرھان، بــا گروھــى از اھــل كتــاب و قلــم بــه : نويســد قــرن اول قمــرى مــى
اى از دبــیران  دھــد كــه طبقــه ايــن مطلــب نشــان مــى 65.اســتقبال ايــن دو رفتنــد

وجود ديوان آب و ديـوان خـراج . بردند ساسانى و دھقانان عجم در قم به سر مى
مى جود  و ثبت مسائل مربوط به آن، نیاز به دبیرانى مجـرب را ايجـاب  كـرد و بـا و

ى قرن چھارم، اصطالحات بومى مربوط به ديوان خـراج  ى عرب، ھنوز تا نیمه غلبه
بود قويم يزدجـردى66.و ديوان آب به زبان فارسى و به گويش قمى، رايج  در  67 ت

مه رسـى و  ى امـور ديوانـى و حسـاب كنار تقويم قمرى در قم معمول بـود و در ھ
مردم قم بسـیارى از آداب و رسـوم ملــى را حفـظ . رفت انواع معامالت به كار مى

ھــا و اعمــال و رســوم  كــرده و زنــدگى خــود را بــا اجــراى برخــى از ايــن مناســبت
ى بافت يك شـھر اسـت، در  ى مشاغل و اصنافى كه الزمه ھمه 68.گذراندند مى

ِ بسیارى در اطراف اين مشاغل وجـود . قم مشغول به كار بودند اصطالحات بومى
در فھرسـت تـاريخ قـم از . داشت كه در كتاب تاريخ قم به آنھا اشاره شده اسـت

ــــاحان، 71بنايــــان، گچكـــاران،70قومشــــان، 69منجمـــان، ّ  73نقّاشــــان، 72مس
بازار، 74دارى، كاروان ھل  ھاى مختلـف، 75ا پـرورش دھنـدگان  76سازندگان كاال
افان،79صنعتگران، 78نجاران، 77اسب، ّ . يـاد شـده اسـت81 دبیران و كاتبان 80صر

بھره بردارى از معادن گچ و آھك و تولید انبوه آجر نیز از جمله مشاغل رايج در قم 
 82.بود

Page 4 of 16

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\242.htm



  كشاورزى قم

خیز و آب كافى، قم را به صورت قطب محصوالت كشـاورزى  دشت وسیع و حاصل
ين دشـت بـه  ى جبال در آورده بود؛ چنـان در منطقه معـروف » كبـود دشـت«كـه ا
ندازه: نويسد يعقوبى مى 83.شده بود ى ده فرسـخ  قـم در مرغـزارى وسـیع بـه ا

خى از منـابع 84.است به گـزارش بر تان میـوه و  انبوھـى از بـاغ 85 بنـا  ھـا و درخ
قـم را بــه صــورت  86درخــت پســته و فنـدق و زيتــون و كشـتزارھاى وســیع آبـى،

بود پر رونـق بـود. شھرى خـرم و سرسـبز در آورده  قم دايـر و  انـواع . كشـاورزى 
تون 87.شد سبزى و میوه در آن جا تولید مى و  88 گردو، پسته، فنـدق، بـادام، زي

: د(ابن عبدربه . به ويژه زعفران، از اقالم مھم محصوالت كشاورزى قم بوده است
ید كـرده 90 و صاحب كتاب حدود العالم 89،)ق328 قم را تأي فران از  . انـد صدور زع

به آن ) ق429: د(و ثعالبى  91 زعفران قمى در متون قديم پھلوى ذكر شده است
به كثرت محصول پسته و فندق قـم و صـدور ) ق548: د(ادريسى  92.اشاره دارد

در اين نواحى، تنھا : نويسد حمیرى مى 93.آن به نقاط مختلف تصريح كرده است
 94.در قم پسته و فندق وجود دارد

  وضع اقتصادى و محصوالت

مى حاصل گزارش قم نشـان  دھـد  ھاى متعدد و متناقض در مورد معیشت مردم 
شدت سرسـبزى كبــود  كه زمـانى آن را از  مردم در شـھرى  كه سـطح زنـدگى 

در اثر ستم اقوام مھاجم، به ويژه تجاوزات مستمر خالفـت  95نامیدند، دشت مى
ھــاى ناشــى از آن در طــى ســه قــرن نخســت قمــرى، دچــار  عباســى و ويرانــى

ّت  96.نوسانات فاحش اقتصادى بوده اسـت عز دعبـل در شـعر خـود از كرامـت و 
مردم : نويسـد مى) ق346: د(اصطخرى  97.مردم قم در عین فقر ياد كرده است

ّا مقدسى 98.قم تنگ معیشت باشند و حسن  100)ق367: د(و ابن حوقل  99 ام
شاره دارنـد101بن محمدبن حسن قمى، قم ا قم در . به وسعت معیشت مردم 

سازى، يعنى رى، كاشان و ساوه واقع شـده  میان سه قطب بزرگ صنعت سفال
جود كارخانـه 102 سازى در آن رواج داشت بود و صنعت سفال ھـاى  تاريخ قم به و

قم 105 و كرباس 104ى ديبا بافت انواعى از پارچه103.متعدد در قم اشاره دارد در 
تاريخ قم از بعضى سراھاى ايـن . بازار قم محل رفت و آمد مسافران بود. رايج بود

در اين بازار نماز جمعه برگزار 106.سازان نام برده است بازار، از جمله سراى لگام
 107.شده است مى

َز، 108،)ق375: د(مقدسى  صندلى و لگام اسب و زعفران فراوان  109به صدور ب
ى صادرات قم بود كه بـه آن  محصوالت كشاورزى از اقالم عمده. از قم اشاره دارد

كوه مالحـه اسـتخراج . اشاره شد صادراتى قــم بـود كـه از  له اقـالم  مك از جم ن
 111.يعقوبى، به اين كوه اشاره دارد 110شد مى

  نظام آبیارى و ديوان آب

ست كـه منـابع، تنھــا بـه دو ديـوان آب در شـرق  حدى ا اھمیت ديوان آب قم به 
عث . اشاره دارند 112قم و مرو: اسالم به آن با رواج كشاورزى و مشاغل مربوط 

 113.تشكیل ديوان آب مستقل و گسترده در قم شد
دھد كه بـه  گزارش مفصل تاريخ قم از چندين كاريز و جوى و رود در قم نشان مى

ــراى كشــاورزى و شــرب در آن ــافى آب ب ــیزان ك ــود داشــته اســت م  114.جــا وج
ھم آسیاب مه ھاى آبى زيادى در قم وجود داشت كه برخى از آنھا  تا نی ى  چنـان 

مى 115.دوم قرن چھارم قمرى داير بوده است ى  آب رودخانـه: نويسـد اصطخرى 
ى منظمى از كاريزھا در  شبكه116.بزرگ قم، در بھار و تابستان جارى بوده است
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اى  ھايى كه در شـبكه آب شرب مردم قم از طريق چشمه 117.قم جريان داشت
از جمله منابع تأمین آب شرب مردم قـم  118.شد از كاريزھا جارى بود، تأمین مى

و منبـع  119كردنـد ھـايى بـود كـه آب بـاران را در آن ذخـیره مـى اسـتفاده از بركـه
تر تأمین آب شرب مردم قم، مخازن مخصوصى بود كه در آن بـرف و يـخ و آب  مھم

تاريخ قم ، عمر مفید كاريزھا را تـا پايـان 120.كردند ھا را ذخیره مى باران و چشمه
دخالت اعراب در مسائل آب قم از عوامل مھم تخريب . روزگار عجم دانسته است

بود قم و . نظام آبیارى قـم  حوص اشـعرى بـا دھقانـان  مورد نـزاع ا تـاريخ قـم در 
 121.نواحى آن به طور مبسوط سخن گفته است

  اوضاع سیاسى قم

ئه ھارون الرشید، براى انجام اصالحات و مقابله با شورش كه در  ھا و توط ھـايى 
او در جمـادى االوالى 122.قمرى عازم رى شـد 189ايران جريان داشت، به سال 

ماه در آن شـھر توقــف كـرد ھار  دولـت . آن سال در آن جا فرود آمـد و بـه مـدت چ
ما السـالم و  عباسى از ارتباطات مستحكمى كه بین بزرگان قـم و صـادقین علیھ

مه. علیه السالم برقرار شده بود، آگاھى داشت امام كاظم ى دوم قـرن دوم  از نی
سامان  قمرى ائمه علیھم السالم سازمانى از نمايندگان و وكالى خـود را در قــم 

 .دادند
اند و آنھا  علیھم السالم خبر داده منابع از ارتباط مالى و فرھنگى مردم قم با ائمه

فى كـرده سیارى بـراى ايشـان  را اولین كسـانى معر مس و ھــداياى ب انـد كـه خ
صادق 123.فرستادند مام  كه مـورد عنايـت ا بود  از جمله افـرادى  علیـه السـالم 

ياران  124.عمران بن عبداللَّه قمى بود صحاب و  يادى از ا منابع رجالى از تعـداد ز
يت  امام رضاعلیه السالم نام برده مورد حما اند كه برخى از آنھا به طور مستقیم 

ھا از زكريا بن  ترين اين چھره از شاخص. گرفتند علیه السالم قرار مى و توثیق امام
به عنوان وكیل خاص امـام رضـاعلیه السـالم  126 و يونس بن عبدالرحمن 125 آدم

طه  چنین از برخى از افراد نام برده نام برده شده است؛ ھم اند كه امورى را در راب
مور مـالى(علیـه السـالم  با امــام مى) ماننـد ا تاب اختصــاص از . انـد داده انجـام  ك

سافر از وكـالى امـام  درگیرى دو نفر به نام ھاى میمــون بـن يوسـف النحـاس و م
ى مالى ياد كرده كه اختالف آنھا را زكريا بن آدم، حل  رضاعلیه السالم در مسئله

 127.كرده است
قم و فعالیـت جـا، دولـت عباسـى را بـه شـدت  ھاى آنھـا در آن تجمع طالبیان در 

مى نگران مى بور  مود بـراى جلوگـیرى از ادامـه ساخت و آنھـا را مج ى تحركـات  ن
قم، بـا توجـه بـه . طالبیان در قم دست به اقداماتى بزنند به  ياد رشـید  عنايـت ز

جايگاه ممتاز اين شھر در جغرافیاى سیاسى منطقه بود؛ قم در ھمسـايگى رى 
ــرار داشــت و ايــن موقعیــت مھــم ايجــاب مــى]  محمديــه[ ــت عباســى  ق كــرد دول

 .ى آن اتخاذ كند سیاست فعالى را درباره

  بحران خراج

ى خود در قم، رسمیت  از جمله اقدامات ھارون براى اعمال منظم و عادى سلطه
شابورى جاى ذراع  به ذراع رشـیدى بـه  قم از  128 بخشیدن  و جـداكردن ديـوان 

بود حران خـراج و بحـران  129.اصفھان و الحاق آن به ديوان رى  تابع ب بحـران قـم 
مى . قدرت در دستگاه خالفت عباسى بود دستگاه خالفت، ھمواره از نیروى نظا

بن كوشید،  عبداللّه. گرفت رى و اصفھان و ساوه براى سركوب مردم قم بھره مى
لـذا  130حاكم اصفھان، در كسب خراج قم با شكست مواجه شد و عـزل گرديـد؛

گزاران دولت عباسى، به نام حمزة بـن يسـع اشـعرى را در  ھارون يكى از خدمت
یع خلیفـه  131قم صاحب اختیار گردانید قم را مط مردم  وى به ھـارون قـول داد، 
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خود را در . سازد خلفاى عباسى از طريق اعراب اشعرى، مقاصــد ادارى و مـالى 
 .كردند قم تحمیل مى

غاز ورود بـه قــم آن را  عراب از آ سبب ا ین  به دلیل درآمد سرشار قم، كه به ھم
كارگزاران خالفت عباسى، سیاست حجـاج را در مـورد  132نامیدند،» البصره ماه«

در طى قرن سوم با چندين لشكركشى بـه قـم، . گرفتن خراج از قم پیشه كردند
اين اقدامات، اوضاع اقتصادى و اجتماعــى  133.جا را مساحت كردند ھشت بار آن

لغ . قم را دچار آشوب و اضطراب دايمى نمود نوسانات فاحشى كه در منحنى مب
(بـا مـرگ ھـارون . خراج قم در قرن سوم وجود دارد، حاكى از ايـن مطلـب اسـت

شى از )ق193 حوادث نا ، بحران خراج به طور موقت فـروكش كـرد و تحـت تـأثیر 
 134.جنگ امین و مأمون قرار گرفت

 آثار جنگ امین و مأمون در ناحیه قم 

یه ى  چند لشكركشى و جنگ بزرگ در اطراف قم، اين منطقه را به صورت يك ناح
نگ. ى نظـامى درآورده بـود بسته مه در ايـن ج مدتى در  ھـا، مقد ین  سپاه ام ى 

حكومت . ى رفت و آمدھا را تحت كنترل خود درآورد و ھمه 135ساوه مستقر شد
بور و  كرد و ھرگونـه ع مرو نیز، دستور حفاظت شـديد از مرزھـاى جبـال را صـادر 

 136.مرور را تنھا با مجوز و ھمراه با تفتیش كامل و بازرسى مجاز شمرد
علیه السالم، تصويرى از آنچه در اين روزگار در اطراف قم  در روايتى از امام صادق

ى  سـخن از مقابلـه 137در ايـن روايـت،. در حال روى دادن بود، ارائه شـده اسـت
يق ايـن روايـت، عبـد . شمشیرھاى خراسان با بغداد در نزديكى رى است در طر

هللا بن سنان وجود دارد كه او اين روايت را از امام صادق علیه السالم نقل كـرده 
القـدر امـام  ى منابع رجالى شیعه او را توثیق كرده و از اصحاب جلیـل ھمه. است

به شـواھد متعـدد  138.انـد صادق علیه السـالم شـمرده نیز، مؤيـد  متـن روايـت 
قوع حادثـه ست كـه در حقیقـت  تـاريخى، يعـنى و مأمون ا ین و  ى جنـگ بیـن ام

صرف نظر از متن و سند، اين حديث خود . رويارويى نیروھاى بغداد و خراسان بود
ى تـاريخى اسـت و تفسـیر و تعبـیر خـاص شـیعى از  به نوعى، توصیف آن حادثه

مى ى مزبور را مى حادثه ین  رسـاند و نشـان  قوع چن دھـد كـه شـیعیان منتظـر و
 .اند بردارى مناسب از آن بوده اى براى بھره حادثه

جا، مستقر شـده  فرسخى آن 5، در »كاواص«سپاه خراسان در حدود رى، در دِه 
قمرى، در اجراى سیاست جديد خود، طوس را ترك  203مأمون به سال  139.بود

به سـر بـرد 140.قمرى وارد رى شـد 204الحجه  كرد و در ذى ند روز در رى  . او چ
ھم از  یون در مردم رى سپاه او را در جنگ با امین حمايت كرده بودنـد و او دو میل

مردم قـم روبـه  در اين سفر او با شورش و بى 141.خراج آنھا كاسته بود توجھى 
كرد؛  رو شد و درخواست مردم قم، مبنى بر كاستن مقـدار خـراج آن شـھر را رد 

ھـــا، صـــاحب اختیـــار كـــرد كـــه از جملـــه  لـــذا او طـــاھر را در ســـركوب شـــورش
ھاى طاھر، تعقیب طالبیان بود؛ سیاستى كه فرزندان او نیز آن را ادامـه  مأموريت

نگ مطیـع  142.دادند ھواز، بصـره، كوفــه ويمـن را بـا ج او مناطق جبال، فـارس، ا
ساخت لى بـن  143.مأمون  ندھى ع گى را بـه فرما مأمون سـرانجام سـپاه بزر

ــن ــف ب ــه قــم فرســتاد و عجی ــراى ســركوب مــردم ب ــراى  ھشــام ، ب عنبســه را ب
 .پشتیبانى او اعزام كرد

  قیام مردم قم و خلع مأمون

اعزام سه لشكر بزرگ، به علت وقوع قیامى بزرگ در قم بر ضد خالفت عباسـى 
علیھـا السـالم  عام كاروان حضرت معصومه قتل امام رضاعلیه السالم ، و قتل. بود

صل قـم و سـاوه و بـى ھاى مـأمون در حـد فا مأمون بـه  به دسـت نیرو اعتنـايى 
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عث  ى خراج، از انگیزه ھاى مردم قم در مسأله درخواست ھاى ايـن قیـام بـود و با
ست قـم را بـه . شد مردم قم مأمون را از خالفت خلع كنند يحیى بن عمران ، ريا

ــا . طــور خودســر بــه دســت گرفــت و علیــه دولــت عباســى شــوريد ايــن قیــام، ب
يحـیى بـن عمـران بـا خیانـت . لشكركشى بزرگ مأمون، به شدت سـركوب شـد

طراف او را  خالف دولـت عباسـى، ا ھاى م عرب خـود مواجـه شـد و نیرو برادران 
خالى كردند و در اثر تبلیغات مسموم موالى بنى عباس در قم، مردم از حضور در 

یچ كـس  144.كنار او منصرف شدند او در برابر سپاه بزرگ عباسى تنھا مانـد و ھ
ضرت . با او ھمراھـى نكــرد خزرج و گروھــى كـه در انتقـال ح بن  لى  يحـیى و ع

شام كشـته  معصومه علیھا السالم به قم دخالت داشتند، به دست على بـن ھ
 .شدند

خود در  بین شعر دعبل در ھجو مردم قم، و كالم زكريا بن آدم در مــورد اطرافیــان 
: زكريا بـن آدم بـه امـام رضــاعلیه السـالم نوشـت . توان ديد اى مى رابطه145قم،

 .اند نادانان در اطراف من زياد شده
ساد ناشـى از تنـش حران خـراج و بحـران قـدرت، و ف ھـاى آن، وضـع  آثار مخرب ب

عادى مــردم مختـل شـد . فالكت بارى را در اين منطقـه بـه وجـود آورد و زنـدگى 
ِ وبـا و قحطـى در سـال  شرق و  204مسعودى بـه شـیوع قمـرى در شـھرھاى م

مى 146.خراسان و جاھاى ديگر اشاره دارد مردم اصـفھان و : نويسـد  ابن جوزى 
 147.خراسان و رى دچار قحطى شدند و مرگ ھمه جا را فرا گرفت

بـا وجـود ايـن، . اى را براى مھار قم اتخاذ كـرد دولت عباسى سیاست قدرتمندانه
شــھادت امــام . چنــان ادامــه داشــت مقاومــت قــم در برابــر خالفــت عباســى ھــم

دعبـل، در میــان . رضاعلیه السالم توسط مـأمون، خشـم مـردم قـم را برانگیخـت
سرود  داران اھل بیت در قم قصیده دوست  148.اى در رثاى امام رضاعلیه السالم 

براى ھشـتمین خلیفـه 220دعبل، در حدود سال  قم ابیـاتى را  ى  قمـرى نـیز از 
 149.عباسى، معتصم، جانشین مأمون، فرستاد و او را ھجو كرد و سگ نامید

، امام على بن محمدعلیھما السـالم را، بـه دلیـل اموالـى كـه )ق247: د(متوكل 
سامرا فراخوانـد براى او از قم مى : د(تـا زمـان مكتفـى  150.رسید، از مدينـه بـه 

و قضــا در قــم بــه  151كردنــد ، مــردم قــم از پــذيرش قضــات خــوددارى مــى)ق295
والت و قضات بیگانه پیوسـته در برخـورد و تصـادم بـا مـردم قـم . تراضى مردم بود

خالف بـا رأى مـردم قـم، )ق318: د(قاضى اصطخرى . بودند به دلیـل قضـاوت م  ،
تأثیرى جـز  152.شبانه از آنجا فرار كرد قم از سـتم والیـان،  مردم  شـكايت دايـم 

غداد،  با وجود ھمـه. تعويض آنھا نداشت قدامات نظـامى و سیاسـى دولـت ب ى ا
شد؛  ھیچ گاه قدرت سیاسى در قم، به نفع دولت عباسى، در يك جـا متمركـز ن

طلب و بزرگان مجـوس و  بلكه اين قدرت بین والى و عامل خراج و اعراب استقالل
تاريخ قم از مالقات رؤساى قـم بـا . شد بزرگان علوى و نقیب طالبیان تقسیم مى

دھد تا پايان قرن سوم قمرى قدرت سیاسـى در  والى قم ياد كرده كه نشان مى
 153.قم فاقد تمركز و متشنج بوده است

  اوضاع اجتماعى قم

قم شـھرى در  چنان.  اند قم را ھمواره شھرى پرجمعیت دانسته كه اشـاره شـد، 
لذا تخمیـن آمـار » شـھر -روسـتا «حال تبديل از بافـت  بزرگ بـود؛  يك شـھر  بـه 

مردمى از عــرب و عجـم در . ساكنان قصبه قم و رساتیق اطراف آن، دشوار است
ھا  كردند، غلبه آن جا زندگى مى ى جمعیتى با عرب بود و امور شھر به دسـت آن

ابـن : نويسـد ابن نديم ، در معرفى كتاب طبقات ابن سعد مـى 154.شد اداره مى
ى او حكايــت از وجــود  كــه گفتــه155 ســعد از طبقــات مــردم قــم يــاد كــرده اســت

غاز قـرن دارد دسته دعبـل . جات مختلفى از مردم و بافت ناھمگون اين شھر در آ
سته  در شعر خود تركیب جمعیتى قم را به نسـبت مسـاوى از عــرب و عجـم دان
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 .است
َب فانتمى َّر َع ٍ قد ت لج َ عِ َ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
 

دعبل از گرفتارى خود بین كافر، يعنى مجوسى كه نسب عربى پیدا كرده است، 
از مفھوم شـعر او . و بین عربى كه نسب مجوسى پیدا كرده، سخن گفته است

جود داشـته  چنین استنباط مى جم و عرب و ع میزش  شود كه نسل جديدى از آ
برخـى . ياد كـرده اسـت 157»بنوى«جاحظ نیز از اين نسل جديد با عنوان . است

تالط نـژادى باشـد از اسامى مردم قم مى ين اخ نجاشـى از . توانـد گواھـى بـر ا
زاد قمــى ، صــاحب كتــابى در فقــه اســت َّ ــر ُ جــاحظ بــه تركیــب  158.حســن بــن خ

او تحت عنـوان  159.ى جبال اشاره نموده است ى خراسان و ناحیه جمعیت ناحیه
لى و  ست» بنـوى«افراد جندالخالفة از خراسانى، تركى، عربى، مو . نـام بـرده ا

اين لغت به صورت، ابناوى و : نويسد ى بنوى مى لسان العرب در مورد مفھوم واژه
به طور عام، ابناء فارس، گروھى از فرزندان : بنوى و در دو معنا به كار رفته است

خاص ، فرزنـدان  فارس بودند كه از آمیزش با عرب به وجود آمده بودند و بـه طـور 
در فھرست تاريخ قم 160.ايرانیانى بودند كه، در يمن، با عرب آمیزش نموده بودند
ايـن افــراد ھمـراه بـا  161 به وجود افرادى از يھـود و ترسـايان اشـاره شـده اسـت

 162.اند ى قم بوده مجوس در فھرست اھل ذمه
گروه كثیرى از . ترين طبقات مردم قم بودند با توجه به مطالب مذكور، اعراب عمده

ى  اى از موالى و وابستگان عرب و موالى و وابستگان ائمه مجوس و اقشار عمده
نار  شیعه علیھم السالم و نسل جديدى كه پدر يا مادر آنھا ايرانى بودنـد نـیز در ك

 :معرفى مختصر اين اقشار به قرار زير است.كردند آنھا زندگى مى

  مجوس. 1

مجوس مردم بومى قم بودند كه گروھى از آنھا اسالم آوردند و گروھـى بـه ديـن 
يعقوبــى . كردنــد ســابق خــود بــاقى ماندنــد و بــه حــاكم قــم جزيــه پرداخــت مــى

قم زنـدگى مـى گروھى از عجم: نويسد مى ھن در  گروھـى از  163.كننـد ھـاى ك
شغول بـه كـار بودنـد منابـع . مردم بومى در دواوين بزرگى كه در قــم دايـر بـود، م

ياد كرده » گبران ديه«اصطخرى از آن با نام . اند نام برده» قرية المجوس«متعدد از 
مى: نويسد ادريسى، مى 164.است . كننـد در اين قريه قومى از مجوس زندگى 

 165.اين قريه به فاصله يك مرحله از قم قرار داشت

  موالى. 2

باس در نقـاط مختلـف منطقـه بى . ى جبـال سـكونت داشـتند موالى بنى ع يعقو
برند كه خود را موالى عبدهللا بـن  در قم گروھى از موالى به سر مى: نويسد مى

قم مــانعى در  جامگـان و موالـى بــنى وجود سیاه 166.دانند عباس مى عبـاس در 
ّان بن شبیب، دايى معتصم ، در قم سكونت . ى محمره بود برابر شیوع انديشه ري

نیز در قـم  گـروه 167 او با مردم قم مراوده داشت. داشت گرى از موالـى  ھـاى دي
 .كردند زندگى مى

  اعراب. 3

تريــن  دلــف، آل عجــل و اعــراب اشــعرى، مھــم عــرب بــنى اســد، آل عبــدالعزيزبن
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شعرى : نويسد يعقوبى مى. جات عرب ساكن قم بودند دسته حج و ا ـذْ َ عرب آل م
مى 168.در قم سكونت دارند .دانـد اصطخرى ساكنان شھر قم را عـرب اشـعرى 

مور  ى عرب، يعنى عرب اشعرى، نقش مھمـى در اداره ترين دسته بزرگ 169 ى ا
ھاى مھمى چـون رياسـت قــم و  قم به عھده داشتند و مدت طوالنى، مسئولیت

بذ  وظیفه مر خـراج[ى جھ سطه در ا یار گرفتنــد]  وا به . را در اخت گروھـى از آنھـا 
ند عنوان علما و فقھاى بزرگ ، وكالى بین مـردم قـم و ائمـه . علیھـم السـالم بود

نوان وافدالقمییــن )ابوعلى قمى(نجاشى از احمد بن اسحاق بن عبدهللا  ، بـه ع
عامر اشـعرى، از 12 170.برد نام مى بن مالـك بـن  بن عبـدهللا  سعد  نفر از اوالد 

گروھـى از آنھــا در رواج  171.علیه السـالم بودنـد راويان احاديث امام جعفر صادق
سطه. تشیع در قم نقش اساسى داشتند ى بیـن خالفـت  برخى از آنھا نقش وا

قم را فراھــم  عباسى و مردم قم را داشتند و زمینـه ى اسـتقرار نھـايى عـرب در 
تأمین اھـداف  ساختند و براى مطیع ساختن مردم قم در برابر خالفت عباسى و 

سـال در  280آنھا بیش از : نويسد مؤلف تاريخ قم مى. كردند اين دولت تالش مى
علیھم السـالم نـیز كـه بـه قـم مھـاجرت  تعدادى از فرزندان ائمه 172.قم نپايیدند

 .ھاى شاخص اعراب در قم بودند كردند، از چھره
اى از اشراف عرب در قم بـه وجـود آمــد  دھد كه طبقه گزارش تاريخ قم نشان مى

لى بـن 173ى اشراف عجم شـد؛ كه جايگزين طبقه ين طبقـه، ع از جملـه افـراد ا
كرد و واليـت او  عیسى اشعرى است كه دعبل ، در سفر خود به قم، او را ھجو 

ى ايجاد بحران  تجمع و استقرار اعراب مھاجر در قم، زمینه 174.را خالص ندانست
 .بزرگى علیه خالفت عباسى شد

  بحران ناشى از خروج طالبیان و مھاجرت آنھا به قم

ى دولت عباسـى در قـم، مـوج جديـدى از  خورده يك دھه بعد از اقدامات شكست
غاز شـد یام. مھاجرت طالبیان بـه قـم آ یان در پـى شكسـت ق ھـاى متعـدد  طالب

ـــان در كوفـــه، مدينـــه و مكـــه  ـــا، زيـــدالنار، (علوي ـــن طباطب قیـــام ابوالســـرايا، اب
ــراھیم ــن اب ــن موســى ب ــر، ســلیمان ب ــن جعف ــاج،  199داوود در  ب ــام ديب ــرى و قی قم

 175.، از ايـــن بـــالد طـــرد شــدند...)ق و200جعفــر در  االفطـــس، محمـــدبن  ابــن
ست 200مسكويه، سال  ابن عراق دانسـته ا  176.قمرى را سال طرد علويـان از 

نى در چــالش منابع متعددى بر دسیسه ھـاى آغــاز قـرن سـوم و  ى كارگزاران ايرا
 177.نقل و انتقاالت طالبیان اشاره دارند

صومه  ھجوم گروه ھاى جديدى از علويان به قم، كه ھمزمان بـا سـفر حضـرت مع
فت، با  178علیھا السالم به قم صورت گر مت و مخالفـت مــردم قـم  میزان مقاو

مه قم دژ امـن ھ ى مخالفـان  دولت عباسى را تشديد نمـود و در مـدت كوتـاھى 
ھـاى علويـان شـركت  ھايى از مـردم قــم در قیـام گويا دسته. دولت عباسى شد

شركت  199كه سپاھى از قم در قیـام ابوالسـرايا، در  اند؛ چنان كرده مى قمـرى، 
 179.نمود

  علیھم السالم به قم ورود فرزندان ائمه

علیھم السالم از شـھرھاى  در آغاز قرن سوم قمرى، جمع بزرگى از فرزندان ائمه
ھــاى  طبــق توصــیه...بغــداد، مدينــه، مكــه، كوفــه، نصــیبین، ھمــدان، اصــفھان و

كتــب انســاب و بعضــى از تــواريخ، . علیھــم الســالم بــه قـم مھــاجرت كردنــد ائمــه
سادات،  ھاى مبسوطى از ورود طالبیان به قم دارند و گروه گزارش ھـاى مختلـف 

سـادات  182سادات حسـینى، 181اى، سادات حمزه 180مانند سادات موسوى،
فھرسـت نـام برخـى از 185.انـد را ذكـر كـرده... و 184 سادات شجرى 183عمرى،

سكنى گزيـده  ايشان را كه تا قبل از سفر حضرت معصومه علیھا السالم ، در قم 
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طور نمونـه، ذكـر مـى ندان  186فرزنـدان محمـد بـن حنفیـه،: كنیـم بودند، بـه  فرز
قاب فاطوسـه، 188فرزندان عمر بن على بن ابى طالـب، 187االفطس، عمربن اع

ــام رضــاعلیه الســالم 189 ــن صــادق، عمــوى ام اوالد 190 اوالد علــى العريضــى ب
192فرزندان حسـین اصـغر 191علیه السالم، عبدهللا بن باھر بن على بن حسین

فرزنــد امــام ســجادعلیه الســالم ،اوالد قاســم بــن علـى بــن عمــر بــن علــى بــن 
ند و بـه حبــس  ھارون او را از حجـاز فراخوا الحسین بن على بن ابـى طالـب كـه 

 193.افكند

  علیھا السالم سفر حضرت معصومه

علیھا السالم، به  ى معصومه فاطمه: نويسد حسن بن محمد بن حسن قمى مى
قمرى از مدينه بیرون آمد و مسـیر كـاروان در سـاوه بـه علـت بیمـارى   201سال 

علیھا السالم به طرف قم تغییر كرد و تنھا با استقبال موسى بن  حضرت معصومه
قم  ھفـده روز بعـد حضـرت معصـومه 194.خزرج، وارد قم شـد سالم، در  علیھـا ال

ضور سـاير  گاھى از تغیـیر سیاسـت دولـت عباسـى مـانع از ح وفات كـرد؛ گويـا آ
 .علیھا السالم شد اعراب اشعرى در استقبال از حضرت معصومه

ھــاى متفــاوتى كــه در مــورد سرنوشــت كــاروان حضــرت  در بررســى گــزارش
ست، بايـد گفـت معصومه ضرت معصـومه: علیھا السالم ذكر شده ا علیھـا  ورود ح

مراه شـد . السالم به ناحیت قم، با تغییر سیاست مأمون نسـبت بـه طالبیـان ھ
طــى  195 قمــرى 202مــأمون بعــد از شــھادت امــام رضــاعلیه الســالم، بــه ســال 

عبــاس و موالــى آنھــا در بغــداد، از آنھــا اســتمالت نمــود و پايــان  اى بــه بــنى نامــه
عالم كـرد و سیاسـت سـابق دولـت عباسـى در . سیاستِ گرايش به علويان را ا

يه عام شـیعیان و سـركوب طالبیـان را رو برخـورد 196.ى ثابـت خـود قــرار داد قتل 
علیھا السالم، در اين شرايط امرى طبیعى بـود؛  نظامى با كاروان حضرت معصومه

ى جبال مأموريت داشتند ھرگونه حركـت  چون كارگزاران دولت عباسى در منطقه
جى .  علويان را كنترل كنند با توجه به مطالب مذكور ، با تكیه بر قراين مسلم خار

صومه مى به نحـوى شـھادت حضـرت مع نابعى كـه  علیھـا  توان دريافت كه نظر م
عى  السالم را گزارش كرده اند، اين است كه به ھر صورت، اين ھجرت شكل طبی

علیھا السالم مسـیرى را انتخـاب كـرد  نداشته است؛ زيرا كاروان حضرت معصومه
بود نوع شـده  سیر مم سالم از آن م حركـت كـاروان .  كه حركت امام رضـاعلیه ال

كز  حضرت معصومه كه مر علیھا السالم از ايـن مسـیر و ورود آن حضـرت بـه قـم، 
قم  تجمع مخالفان دولت عباسى بود، به منزلـه به  فرار ايـن كـاروان از مدينـه  ى 

توان گزارش كتاب تاريخ قم، مبنى بـر وفـات حضـرت  با اين وصف، مى. بوده است
ضع محافظـه معصومه ى غالـب  كارانـه علیھا السالم در اثر بیمارى را، حمـل بـر مو

ى  اشعريان نمود كه سعى در حفظ رابطه با دولت عباسـى داشـتند؛ و نويسـنده
 .كتاب تاريخ قم، خود يكى از اشعريان بوده است

 :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

Page 11 of 16

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\242.htm



 .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
 .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

Page 12 of 16

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\242.htm



 .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
 .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

Page 13 of 16

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\242.htm



 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
؛ مؤلف مجھـول، العیـون و الحــدايق و 353 ؛جھشیارى، الوزراء والكتاب، ص370، ص 5الكامل فى التاريخ ، ج . 177

سى، ص 438، ص )عوالم(جعفر  بن ؛ بحرانى، موسوعة االمام موسى 351االخبار، ص  بت طو سى، غی ؛ 34، طو
 .؛ االمین و المأمون، صفحات متعدد245، ص 2االخبارالرضا، ج  صدوق، عیون

 ... و  208و  207، 206، 205تاريخ قم ، ص . 178
 .267بالذرى ،انساب و االشراف، جزء ثالث، ص . 179
 .221ھمان، ص . 180
 .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

مه ابوالحسـن سـرو قــد مقـدم  - ھران، انتشـارات (آندره، گـدار، آثـار ايـران، ترج ت
 ).1371آستان قدس رضوى، 

 ).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  - -
ابن جعفر، قدامة، كتاب الخراج و صنعة الكتابة، ترجمه دكتر حسـین قــره چانلـو  -
 ).1370تھران، البرز، (
 ).ق1415بیروت، دارالكتب العلمیه، (ابن جوزى، المنتظم  -
 ).1938بیروت، دارصادر، (ابن حوقل، صورة االرض  -
 ).ق1408تھران، داراحیاالتراث العربى، (ابن خرداذبه، المسالك و الممالك  -
 ).1408بیروت، دارالفكر، (ابن خلدون، تاريخ  -
 ).ق1417بیروت، داراالحیاء التراث العربى، (ابن خلكان، وفیات االعیان  -
 ).م1892بیروت، دارصادر، (ابن رسته، االعالق النفسیه  -
 ).ق1412بیروت، دار االضواء، (ابن شھر آشوب، مناقب آل أبي طالب  -
 ).1360تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (ابن طباطبا، تاريخ فخرى  -
 ).بیروت، دارالفكر، بى تا(ابن عبد ربه، عقد الفريد  -
 ).1332بیروت، مطبقه روضه، (ابن عساكر، التھذيب تاريخ  -
 ).م1985بیروت، دارالفكر، (، تاريخ دمشق  - -
 ).1972دارالكتاب اللبنانى، (ابن على، دعبل، ديوان دعبل  -
قــم، (المقــال مــن اقــوال الرجــال   ابــن علــي، شــیخ محمــد مازنــدراني، منتھــى -

 ).1416مؤسسة آل البیت، 
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 ).م1994الشركة العالمیه، (ابن فضالن، رسالة ابن فضالن  -
 ).ق1417بیروت، مكتب التحقیق، (ابن كثیر دمشقى، البداية و النھاية  -
 ).ش1376تھران، سروش، (ابن مسكويه، تجارب االمم  -
 ).ش1363قم، نشر ادب الحوزه، (ابن منظور، لسان العرب  -
 ).ش1343تھران، نشر ابن سینا، (ابن نديم، فھرست  -
 ).1840بیروت، لیدن، (ابوالفداء، تقويم البلدان  -
 ).1341تھران، زوار، (ابو دلف، سفرنامه ابودلف، ترجمه طباطبايى  -
 ).ق1414بیروت، مكتبة الثقافه الدينیه، (ادريسى، نزھة المشتاق  -
 ).ق1403بیروت، داراالضواء، (اردبیلى، جامع الرواة  -
مد بـن اسـعد بـن  - اصطخرى، ابواسحاق ابراھیم، ممالك و مسالك، ترجمـه مح

شار  به كوشـش ايـرج اف مود (عبدهللا تسترى،  كتر مح فات د ھران، بنیـاد موقو ت
 ).1373افشار، 

 ).1368تھران، علمى فرھنگى، (، مسالك و ممالك  - -
 ).ق1416قم، امیر، (اصفھانى، ابى الفرج، مقاتل الطالبیین  -
اصــفھانى، حمــزة بــن حسـن، ســنى ملــوك االرض، ترجمــه دكــتر جعفــر شــعار  -
 ).1346تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، (
 ).1418دارالتعارف للمطبوعات، (امین، حسن، دائرة المعارف التشیع  -
فرھنگسـتان (طالب، نخبة الـدھر  انصارى دمشقى، شمس الدين محمدبن ابى -

 ).1357ادب، 
قم، منشورات (بحرانى، عبدهللا، موسوعة االمام موسى بن جعفرعلیه السالم  -

 ).مدرسه 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  -
مد علـى  - مه مح زكـى، محمــد حســن، تـاريخ صــنايع ايـران بعــد از اســالم، ترج

 ).ش1366تھران، (خلیلى 
 ).تا بیروت، داراالندلس، بى(زيدان، جرجى، األمین و المأمون  -
ســـازمان جغرافیـــايى وزارت دفـــاع و پشـــتیبانى نیروھـــاى مســـلح، فرھنـــگ  -

 ).1374تھران، (جغرافیايى قم و اراك 
بــیروت، (سـبكى، طبقـات الشــافعیه الكــبرى، تحقیــق عبــدالفتاح محمـد الحلـو  -

 ).تا داراحیاء الكتب 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  -
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 ).ق1417بیروت، دارالكتب العلمیه، (طبرى، تاريخ االمم و الملوك  -
 ).ق1417تھران، نشر الفقاھه، (طوسى، فھرست  -
 ).1413قم، (العبیدلى، تھذيب االنساب  -
قم، كتابخانـه آيـت هللا العظمـى نجفـى، (العمري، نجم الدين العلوي، المجدى  -

1409.( 
 ).1374مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تھران، (وشى، بھرام، ايرانويچ  فره -
 ).1352تھران، انجمن آثار ملى، (، فرھنگ فارسى به پھلوى  - -
 ).1358انجمن آثار ملى، (قزوينى، عبدالجلیل، نقض  -
قمى، حسن بن محمد بن حسن، تاريخ قم، تصحیح سید جالل الـدين تھرانـى  -
 ).1361تھران، طوس، (
 ).1389المطبعة الحیدريه، النجف، (قمى، عباس، كنى و االلقاب  -
گى، (الدين ابوالرجاء، تاريخ الوزراء  قمى، نجم - مى و فرھن قات عل ھران ، تحقی ت

1363.( 
 ).1403بیروت، (مجلسى، بحار االنوار  -
 ).1375تھران، توس، (محمدي، محمد، تاريخ و فرھنگ ايران  -
 ).35قم، شھريور (مدرسي طباطبائي، تربت پاكان  -
 ).ق1331بريل لیدن، (مستوفى، نزھة القلوب  -
تھــران، علمــى (مســعودى، التنبیــه و االشــراف، ترجمــه ابوالقاســم پاينــده  -

 ).1365فرھنگى، 
 ).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  -
مام صـادق - ساب  منسوب بـه ا ھران، كتــاب فروشـى (علیـه السـالم، بحـر االن ت

 ).تا اسالمیه، بى
 ).1390نجف، مطبعةاالداب، (موحد ابطحى، تھذيب المقال  -
ــى المغــرب، تعلیقــات مینورســكى  - ناشــناخته، حــدود العــالم مــن المشــرق ال
 ).1372انتشارات دانشگاه الزھراء، (
 ).1318تھران، كالله خاور، (ناشناخته، مجمل التواريخ و القصص  -
 ).1418قم، النشر االسالمى، (نجاشى، رجال نجاشى  -
 ).1995بیروت، دارصادر، (ياقوت، معجم البلدان  -
تھران، بنگاه ترجمـه و نشـر (يعقوبى، البلدان، ترجمه دكتر محمد ابراھیم آيتى  -

 ).2536كتاب، 
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