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 یانجبال در عصر سلجوق یالتا یباختر یشهرها یمذهب یایجغراف

 

 2/2/5231: ییدتأ یختار               22/6/5231 :یافتدر یختار

 1 یاحمد یخمحمد ش یدس 

  2 یانور خالند

  3 یعبداله یرام

سلجوقيان، وضعيت  تاریخ دوره یکی از موضوعات شایسته بررسی در حوزه

بته  مانی كه خالفتت عااستی   هاي اسالمی تحت قلمرو آنهاست. زمذاهب و فرقه

زوال رستي ه بتود، وهتور     بته فروتتریح حت      ،اي فرقته  مستمرهاي  درگيري دليل

ایالتت   .كترد هموار ح تسنّمذهب دوباره  تقویتراه را براي  ،سلجوقيان در ایران

جاال، به عنوان یکی از مناطق مهم  ایرانِ عصر سلجوقی، به دليل داشتح موقعيتی 

استراتژیک و پيون دهنت ه شترو و بترال خالفتت عااستی، از اهميتت بست ایی        

مذاهب گوناگون شيعی و سنّی و پراكنت گی حاميتان    برخوردار بود. تنوع فِرَو و

ایح مذاهب در شهرهاي مختلف ایح ایالت، نقش ایالت جاال را در تتاریخ ميانته   

 تر كرده بود.  ویژه دوره سلجوقی، برجسته ایران، به
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پژوهش حاضر، بر اساس اطالعات من رج در كتب جغرافيتایی و تتاریخی   

نمودن  در دوره سلجوقيان، سعی در روشحدرباره شهرهاي باختري ایالت جاال 

هاي ایح پژوهش، نشتان متی دهت  كته در     جایگاه مذهای ایح منطقه دارد. یافته

كنار حضور اقليت شيعی زی ي و اسماعيلی در منطقه جاتال، عمتوم منتابر بتر     

  بودن ایح شهرها در ایح دوره تأكي  دارن . شافعی

 

 ی،فذر    مذهابا اسذ م    ی،مذهبب  یایجبال، جغراف یالتا یان،سلجوق: کلیدواژگان

 .یانشافع

 مقدمه

های تاریخی ایران، از اهمیت چشمگیری برخوردار بوده استت    ایالت جبال، در غالب دوره

دریاچت  وتو      کردستتان، همتدان، مقه ت    اَعراب پس از فتح سرزمین ماد )آذربایجان، 

شمالی دشت کویر، اصفهان،  رود، ناوی  سو و قم رودخان  قره  نمک، مقه    سلهان، دریاچ 

های زاگرس ب  سمت ایران مرکزی، در م ابل  کرمانشاه و لرستان( و پشت سرگذاشتن کوه

را « جبال»گفتقد، ب  این مقه   کوهستانی عقوان  می« سواد»القهرین ک  ب  آن  بین  جلگ 

و در عصتر  ها این نام، متترو  شتد    بعد 5باشد  دادند ک  برگرفت  از جبل ب  معقای کوه می

 2نامیدنتد  « عراق عجتم »اشتباه آن را برای جلوگیری از خلط با عراق عرب،  سلجوقیان ب 

تر، شامل کردستتان   کققد: قسمت کوچک دانان ایالت قدیم، جبال را دو قسمت می جغرافی

 2تر، شامل عراق عجم در سمت خاور  در سمت باختر، و قسمت بزرگ

                                              

.282،صجغرافیایتاریخیشهرها،نهچیری.وبدال سین1

 .222،صهایخالفتشرقیجغرافیایتاریخیسرزمینگایلسترنج،.2

.221همان،ص.3
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سی، اجتماعی ت فرهقگتی و اقتصتادی، ی تی از     های سیا تغییرات و تحوالت در زمیق 

ها بوده است  در ایتن راستتا،    های رایج در عرص  تاریخ ایران بر اساس نوع واکمیت پدیده

تحوالت و تغییرات مذهبی در برخی مقاطق ایران نیز امری رایج بوده است  ایالت جبتال،  

هود بود  شایان ذکر است ترین مقاطق ایران بود ک  تغییرات مذهبی در آن مش ی ی از مهم

جغرافیای مذهبی شهرهای ایالت باختری جبال است کت    درصدد بررسیک  م ال  واضر، 

شهرهایی مانقد: همدان، نهاوند، اسدآباد، درگزین، کرمانشاه )قرمیسین(، دیقور و شتهرزور،  

 در آن واقع شده است  نظر ب  ایق   قلمرو مورد مهالع  پژوهش، شهرهای ختاوری ایالتت  

جبال نیست، شهرهایی مانقد: اصفهان، قم، قزوین، زنجان و ری، در م الت  واضتر محتل    

اند؛ زیرا م صود از ایالت جبال در این م ال ، شهرهایی است ک  در بخش  بررسی واقع نشده

 اند  بقدی شده باختری جبال ت سیم

صتورت   م ال  پیشِ رو، با روش توصیفی ت تحلیلی و با شیوه گتردآوری اطععتات بت     

شتهرهای  متذهبی  ای، کوشش دارد ب  این پرسش مهم پاسخ دهد ک  جغرافیای  کتابخان 

باختری ایالت جبال در دوره سلجوقیان ب  چ  صورت بوده است؟ در پاسخ سؤال فوق، این 

فرضی  قابل اثبات است ک  با ظهور سلجوقیان در عرص  سیاسی ایران و ومایت از مذهب 

سقّت با گرایش شتافعی رو بت     اختری ایالت جبال، مذهب اهلتسقن، در غالب شهرهای ب

 افزایش بوده است 

 پیشینه تحقیق 

ی جدید، با وجود گستردگی تح ی ات در باب سلجوقیان، موضوع جغرافیتای  ها در پژوهش

های این دوره همچون ایالت جبال، کمتر مورد واکاوی قرار گرفت  است؛ امتا  مذهبی ایالت

الی برخی تح ی ات، اشارات کلی ب  موضتوع   در این زمیق ، در الب  با وجود کمی پژوهش
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اثتر ترکمقتی    5«سلجوقیان؛ اختعفات مذهبی و پیامدهای آن»شود  م ال   واضر دیده می

های مذهبی عصتر ستلجوقیان،    هاست ک  ضمن بررسی اختعف آذر، ی ی از این پژوهش

یالتت جبتال، ی تی از ایتن مقتاطق      اشاراتی ب  تغییرات مذهبی شهرهای ایران دارد کت  ا 

 باشد؛ اما نگاه کلتی نویستقده بت  موضتوع، متانع از بررستی دقیتق تغییترات متذهبی           می

ای بتا   ایالت جبال شده و ب  طور گذرا، بدان اشاره کرده است  همچقین، سامانی در م الت  

از گستترش   2،«بتا شتیعیان ستاکن مقه ت  جبتال ایتران       مقاسبات امام جواد»عقوان 

هتای آن، وتاکی    در ایالت جبال صحبت کرده است ک  یافتت   عت امامان معصومتعام

 است ک  وضور و نفتوذ اهتل تشتیع در مقه ت  جبتال قبتل از ستلجوقیان پوررنت  بتوده          

 نیتز   2«قتدرت سیاستی امامیت  در ستلهقت ستلجوقیان     »است  مقظور االجتداد در م الت    

 ز جملت  جبتال، اشتاره دارد  اشتاره     بودن مذهب تشیع امامی در برخی ایتاالت ا  رن  ب  کم

های رن  بوده است؛ ولی یافت  ب  جغرافیای مذهبی ایالت جبال در پژوهش وی، بسیار کم

 دهد ک  رونتد پایتداری در متذهب ایالتت جبتال، در دوره ستلجوقیان        این م ال  نشان می

  گفتت ، در برختی تح ی تات    های پتیش وجود نداشت  است  گفتقی است ک  ب  جز پژوهش

دیگر نیز اشارات کلی ب  موضوع واضر شده است ک  ب  دلیل اطالت  کتعم، از ذکتر آنهتا     

های دیگتر در ایتن بتاب،    شود  وج  تمایز تح یق پیشِ رو نسبت ب  پژوهش خودداری می

هتایی از ایالتت    تر و محدودبودن قلمرو مهالع  پژوهش ب  بخشتر و موش افان  نگاه جزئی

تتر بتوده   تغییرات مذهبی آن نسبت ب  سایر ایاالت این دوره برجستت  جبال است ک  روند 

  است 

                                              

 .42ش33،ص«سمجوقیان؛اختالفا مذهبیوپیامدهایآن»ترکمنیآذر،.1

 .133ش123،ص«باشیعیانساکنمنط هجبالایرانمناسبا اماتجواد»سامانی،.2

.32ش34،ص«قدر سیاسیامامیهدرسمطنتسمجوقیان»منظوراالجداد،.3
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 دانان اسالمیبازتاب لفظ و حدود جبال در آثار جغرافی

ق( ت ک  ب  ترتیب کتتب   232رست  )د   ق( و ابن212ق(، یع وبی )د  266جعفر )د   بنقدامة

ب ی دیگر را ت میل و تأییتد  گان  آنها، مهال جغرافیایی خود را تألیف کردند و اطععات س 

اند و شتهرهای آن   کار برده را برای قسمتی از سرزمین ماد ب « ایالت جبال»کقد ت لفظ   می

های ولوان  جبال، ی ی از خوره  جعفر، ناوی  بنقدامة  اند  ب  نوشت  تفصیل معرفی نموده را ب 

ن ذکر ن رده استت؛  یع وبی، استان جبل را در فصل مشرق آورده و ودودی برای آ 5است 

چراک  از بغداد تا جبل و آذربایجان و قزوین و زنجان و قم و اصفهان و ری و طبرستان و 

گرگان و سیستان و خراسان و آنچ  ب  خراسان پیوست  است، از تبت و ترکستان را شتامل  

 توان آنها می  او شهرهای جبال را در بخش مشرق، استان جبل آورده ک  از جمل  2شود  می

 اشاره کرد  6و نهاوند 1همدان، 4دیقور، 2ب : صیمره، ولوان،

وی،   عقوان کرده و بت  گفتت   « اقسام ایرانشهر»رست ، جبال را در بخش مربوط ب   ابن

نهاوند، دیقور، همتدان و قتم     1اند از: ماسبذان، مهرجان ذق،  جبال عبارت  های مقه   خوره

دارآبتاد، قتزوین، جرجتان،     2دان، ری، قتومس، اصتفهان، شتهرزور، صتامغان،     این جغرافی

                                              

.122و3،صالخراججعفر،بنقدامة.1

 .33،صالبمدانیع وبی،.2

 .33همان،ص.3

.34.همان،ص2
.38همان،ص.3
.33همان،ص.3
موقعیت4 با قرنپنجمهجریبودندکه ازشهرهایمهمقروناوّلیهاسالمیتا مهرجان ذق، ماسبذانو .

بررسیو»جغرافیاییایالتکنونیمطاب تدارد.برایآگاهیبیشتردراینزمینه،ر.کم اله:مرتضیاکبری،
مهر و ماسبذان ایاال  جایگاه وباسیت میل خالفت دوره در )ایالت( و«جان ذق بهار ایالت، فرهنگ ،

.42ش33،ص24و23،ش1332تابستان
آبادکنونیدرقزویناست.ازشهرهایقزوینکهظاهراًهمانشریف.8
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طبرستان و دنباوند را نَ  جزء استان جبل و نَ  خراسان دانست ؛ بل   این شهرها را در ذیل 

  5های عراق آورده است  خوره

، همدان، ماستبذان،  «جبل )جبال(  دربارهگفتاری »ق( نیز ذیلِ عقوان 232ف ی  )د   ابن

ای متعل ات مقستوب بت  بتعد جبتل را در      مهرجان ذق، قم، دیقور، نهاوند، قرماسین و پاره

عقوان کرده و ری، اصفهان، قومس، طبرستان، جرجتان،  « بعد پهلویین»بخش مربوط ب  

  2سجستان، کرمان، قزوین و دیلم را جزء بعد جبل نیاورده است 

ق(، ب  پیروی از اسعف خویش، این ناوی  را جبال نامیتده و وتدود   261وقل )د  و ابن

جبال و اعمال آن، مجاور نواوی آذربایجان و ارمیقیت  و اران  »کقد:  آن را چقین تعریف می

ها ت ک  متن آن را    است  این سرزمین، با اشتمال آن ب  کوف  و بصره و نواوی متصل بدان

دود است از مشرق ب  بیابان خراسان و فارس )کویر( و اصفهان ام ت مح در ضمن آن آورده

و مشرق خوزستان، و از مغرب ب  آذربایجان و شمال بعد دیلم و قزوین و ری، و از جقوب 

  2«ب  عراق و بخشی از خوزستان 

بروجرد، کتر،، نهاونتد و    1رامن، 4او شهرهای مشهور جبال را شامل: همدان، روذراور،

کقد ک  نهر زرنرود )زایقده رود( ک  رود اصفهان  داند و اضاف  می اور( میقصراللصوص )کقگ

ایتن شتهرها جریتان دارد و شتهرهای دیگتری از جملت : استدآباد، دیقتور،           است، در هم 

قرمیسین )کرمانشاهان(، مر،، طزر، ووم  سهرورد، زنجان، ابهر، سمقان، قتم و کاشتان را   

های سرزمین  همچقین، ب  طور مفصل ب  بررسی راهوی  6نیز جزء ایالت جبال آورده است 

  1جبال پرداخت  و آنها را در اثر خود ذکر کرده است 
                                              

.133،صاألوالقالنفیسةرسته،ابن.1
.123،صمختصرکتابالبمدانف یههمدانی،ابن.2
 .121،صصورةاألرضحوقل،ابن.3

 ازشهرهایمیاننهاوندوهمدانبودهاست..2

 ازشهرهایمیانهمدانوبروجرد..3

.123،صصورةاألرضحوقل،ابن.3

.123ش122همان،ص.4
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ق(، این ناوی  را همان سرزمین جبتال ضتبط کترده و از پتاکیزگی و     211م دسی )د  

خیزی آن تمجید کرده و ری، همدان، اصفهان، دیقتور، کرمانشتاهان، نهاونتد، قتم،      واصل

ق( نیز ایالت 142همچقین، ادریسی )د   5شمارد  را جزء شهرهای آن برمیکاشان و دماوند 

خان ین، قصرشیرین، سیروان، قرماسین، دیقتور، زوزان،   2جبال را شامل شهرهای: دس ره،

داند  وی شهرهای: ری، اصبهان، همدان، نهاوند، مهرجان تذق،   کر، و دنباوند )دماوند( می

  2را جزء شهرهای پهلویین آورده است  مدینةالمبارکماسبذان، قزوین و 

عتراق  »کتاربردن   گرفتن از بت   ق(، با خرده 622دان مشهور، یاقوت وموی )د   جغرافی

کتار   ب  جای ایالت جبال از سوی ایرانیان، در اثرش اسم قدیمی، یعقی جبال را بت  « عجم

قرمیستین و ری  وی، این ناوی  میان زنجان، قزوین، همدان، دیقتور،    ب  گفت  4برده است 

                                              

ویمعت داستکهاینسرزمیندرتابستان،بهشتاستوباغوباغچه،ودرزمستان،هیزتوذغال.1
 (342،ص2،جاحسنالت اسیمفیمعرفةاألقالیمولیسرمایشزنندهاست.)م دسی،مفتاست؛

شهریدرکرمانشاهبودهکهظاهراًبهشهرص نهکنونیدراستانکرمانشاهبسیارنزدیکبودهاست..2
3 . اآلفاقادریسی، احتراق فی المشتاق نزهة ج ،2 ص قرمیسین333، بزرگ: شهر چهار لسترنج، ؛

بزرگ اصفهانرا ریو همدان، کنونی(، ایالتجبالمی)کرمانشاه داندوترینشهرهاینواحیچهارگانه
بزرگ را اصفهان )لسترنج، است. برده نات شهرها این آبادترین و سرزمینترین تاریخی هایجغرافیای

 (221،صخالفتشرقی

2 ذیلونوانقوهستانمییاق. و درجاییدیگر، اینکممه،»نویسد: استو ناتسهجایگاه قوهستان،
کوه ناحیه معنی به است؛ کوهستان میتعریف یافت ایران بالد از سرزمینی کمتر و آن،ها. در که شود

.ناحیهبزرگی1جایگاهیبهناتکوهستاننباشدوتنهابدینلفظشهر نیابدوبهجزآنشناختهنشود؛
هایبسیاراستومرکزآن،قاینواستمیاننیشابوروهرا واصفهانویزدکهدرآن،شهرهاودهکده

.کوهستانابوغانم،شهریاستدر2اند؛گنابادوطبسوجزءاینهاستوگروهبسیاریازآنجابرخاسته
میانآنوکوه نخمستانکرماننزدیکجیرفت. هایبموچ، ناتناحیه3هایبسیاریاست؛ ایکوهستانی.

اتکهآنناحیهاستکههمدانوقزوینواصفهان،ازشهرهایآناستومنبهجزحازمی،کسیراندیده
وبهفارسمعنایآن«جبال»رابدینناتبخواندوشایدویدیدهاستکهچونناتناحیهمزبور،بهتازی

ایازمردتآنجااینناتراماینناترابرآنجانهادهاستویاازشخصث هتوهمیباشد،به«کوهستان»
(132،صمشترکدهیبرگز)یاقو حموی،«ن لکردهاست.
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بعد جبل پرداختت     ق(، ب  ذکر محدوده125)د   ت ویم البلدانهمچقین، مؤلف  5واقع است 

گویقتد  وی وتدغ غربتی بتعد جبتل را تتا        و معت د است ک  عام  ب  آن، عراق عجتم متی  

داند و ودغ جقوبی آن را قسمتی از بعد عراق و خوزستتان، و وتدغ شترقی را     آذربایجان می

  2اسان و فارس، و ودغ شمالی آن را بعد دیلم و قزوین و ری آورده است بیابان خر

نویستان   هتای جغرافتی   در یک برآورد کلی، با توج  ب  مهالب متذکور و بیتان نوشتت    

ایالتت    آنهتا محتدوده    توان چقین نتیج  گرفت ک  همت   اسعمی در مورد ایالت جبال، می

انتد  پتژوهش    با همین نام جبال بیان کترده جبال، خصوصیات این اقلیم و شهرهای آن را 

واضر، قصد دارد ب  بحث و بررسی شهرهای باختری ایالتت جبتال کت  در بیشتتر مقتابع      

دانان و مورخان این دوره مشخص است، بپردازد  بدین ترتیب، با توج  ب  اطععات  جغرافی

بتاختری ایتن   تترین شتهرهای    جغرافیایی و تاریخی در مورد جبال، جغرافیای مذهبی مهم

 ایالت و نیز جایگاه و اهمیت مذهبی این شهرها در دوره سلجوقی، بررسی خواهد شد 

 جغرافیای مذهبی همدان

دان شهیر مسلمان در اواخر قترن چهتارم هجتری، در متورد      ق(، جغرافی 211م دسی )د  

همدان و شهرهایش، اهل ودیث هستقد؛ ب  جتزء دیقتور   »نویسد: مذهب مردم همدان می

خاصی و عامی دارند  گروهی نیز مذهب سفیان ثوری دارند و در جامع ایشان، بقدهای  ک 

های م دسی، اهل ودیث ب  پیروان چهار مذهب: وقبلیتان،   در نوشت  2«اقامت جفت است 

، ایتن  «بقدهای اقامتت جفتت  »مقظور وی از  4شود راهویان، اوزاعیان و مقذریان گفت  می

را برخی از مذاهب یک بار، و « ال إل  إال اهلل»تا « اهلل اکبر»ز است ک  بقدهای اقام  نماز ا

                                              

 .33،ص1،جمعجمالبمدان،یاقو حموی.1

.242،صالبمدانت ویمابوالفداء،.2
.321،ص2،جاحسنالت اسیمفیمعرفةاألقالیمم دسی،.3
.31،ص1همان،ج.2
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یعقی همدانیان از دست  افرادی بودند ک  بقدهای اقام  نماز  5آورند؛ برخی دو بار ب  زبان می

 کردند  را دو بار ت رار می

پیوستن اهل ودیث ب  مذهب ف هی شافعی   درباره های اسعمی فرق در کتاب  2مادلون ،

یگزیقی این مذهب ب  جای مذهب ف هی سفیان ثوری در همتدان، دیقتور و    در اواختر    و جا

ستریع متذهب شتافعی، ایتن متذهب        زمان با توسع  قرن چهارم هجری، معت د است ک  هم

های وابست  ب  اهل ودیث را ب  خود جذب کقتد  بتدین    ای اقلیت توانست ب  صورت گسترده

ی سفیان ثوری را ک  در برابر مذهب رأی ابووقیفت   ترتیب، مذهب شافعی، جای مذهب ف ه

در کوف  قرار داشت، گرفت و در اصفهان، دیقور و همدان پیروانی ب  دستت آورد  البتت  ایتن    

تغییرات مذهبی، تقها خاص همدان نبود؛ بل   مذهب شافعی، جای مذهب ظاهری  در شیراز، 

  2 و قزوین نیز گرفتمذهب مال ی در اهواز و مذهب وقبلی را در گرگان، ری 

، همتدان را در ردیتف   نقضهجری( در کتاب 121)درگذشت  ودود  4عبدالجلیل قزویقی

بعد آذربایجان تا ب  در روم و همدان و ب  »نویسد:  نشین ذکر کرده و می شهرهای شافعی

متذهب باشتقد؛ بهتری مشتبهی، بهتری       اصفهان و ساوه و قزوین و مانقد آن، هم  شافعی

ها در ایتن دوره در   بر اساس کتاب قزویقی، شافعی 1«کعبی، بهری وقبلی  اشعری، بهری

همدان ب  شافعیان مشبهی، شافعیان اشعری، شتافعیان کعبتی و شتافعیان وقبلتی، قابتل      

وقفیانی ک  امروز هستقد، در اصتفهان و  »کقد: بقدی بودند  همچقین وی اشاره می ت سیم

رود اشاره قزویقی، قرون سوم  اوتمال می 6«داشتقد همدان آن وقت نبودند و غلب  مشبه  

                                              

.323،ص2همان،ج.1
2. Madelung. 

 .33،صهایاسالمیفرقهمادلونگ،.3

 قدرقیدحیا بودهاست.332درستیمشخصنیست؛ولیظاهراًدرسالتاریخوفا قزوینی،به.2

.233،صالن ضقزوینیرازی،.3
 .323همان،ص.3
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و چهارم هجری باشد ک  در همدان، وقفیان وجود نداشتقد و وضور وقفیان در این شتهر،  

بتودن وقفیتان در    در اواخر قرن ششم هجری بوده است  البت  قزویقی ب  اکثریت یا اقلیت

رات وی چقین برداشت کرد ک  توان از اظها ای ندارد؛ اما می قرن ششم هجری، هیچ اشاره

کردند  او در جتای دیگتر    در قرن ششم، شافعیان و وقفیان در همدان کقار هم زندگی می

جامع عتیق را ب  همدان ک  دارالملتک ستعطین استت کت  مشتبهیان و      »کقد:  اضاف  می

 کققتد،  گیرند و ب  م افات آن، رافضیان قم و کاشان را لعقتت متی   مجبران از آن انتفاع می

 5«عضدالدول  بقا کرده است 

کت  در واقتع خلتف    تبصرة العواا   وسقی رازی )درگذشت  در اواخر قرن ششم(، صاوب 

نویستد:  کقد و متی عبدالجلیل قزویقی است، وضور شافعیان مشبهی را در همدان تأیید می

فرقت اوغل، از اصحاب شافعی مشبهی باشقد و در تشبی ، غلو ن ققد؛ مثل اهل همتدان و  »

زکریای قزویقی )د   2«ه و بروجرد و اصفهان و یزد و هرات و سلماس و شیراز و غیر آن کر

تألیف کرده استت، از   ن ضرا در ودود یک قرن بعد از  آثار البعد وأخبار العبادق( ک  622

ق(، در متورد  626یاقوت ومتوی )د    2گوید  در همدان سخن می« شافعیان مشبه »وجود 

هتای   ق(، گفتت  112کرده است؛ ولتی ومتداهلل مستتوفی )د      مذهب مردم همدان س وت

  4«اند  مردم همدان، اکثراً معتزل  و مشبه »نویسد:  کقد و می قزویقی را تأیید می

داری خویش از یک مذهب  اشارات و اظهارات برخی مورخان بر اساس مذاهب و طرف

ر، ابهامات در خاص از یک طرف، و س وت برخی مورخان دیگر چون وموی از طرف دیگ

توان ب  این نتیج  رستید کت  وضتور     کقد؛ ولی میمورد مذهب مردم همدان را بیشتر می

 جمعیتی از شافعیان در همدان در دوره سلجوقی، امری مشهود است 

                                              

.212همان،ص.1
.38،صتبصرةالعواتفیمعرفةم اال األناتحسنیرازی،.2
.138،صاخبارالعباد و آثارالبالدقزوینی،.3
.43،صنزهةال موبحمداهللمستوفی،.2
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ویژه مقاصب مذهبی نیز  مذهب در مقاصب باالی اداری، ب  های شافعی وضور شخصیت

از فتردی بت  نتام     طبقات الشافعية الكبور  ق( در 115سب ی )د   باشد  مؤید این مهلب می

برد ک  ی ی از ف های بزرگ شتافعی  ق( نام می232الل همدانی )د   بن علی بن ابوب ر اومد

 5همدان و مفتی آن شهر بود و بسیاری از ف های همدان، ف   شافعی را نزد وی آموختقتد  

مذهب شهرهای همدان  شافعی کثیر از ابوسعید همدانی صفار ب  عقوان مفتی همچقین، ابن

جعفر )سال وفات  بن اومد بن وسین بن وی ابووامد اومد 2برد در قرن چهارم هجری نام می

نامعلوم( را بزرگ و رئیس این مفتیان و ف های شتافعی قترن پتقجم هجتری در همتدان      

برای  مذهب در این شهر وضور نداشتقد؛ توان ان ار کرد ک  اقلیت شیعی البت  نمی 2داند  می

 621تتا   212برد ک  از سال مذهب در همدان نام می نمون ، اذکایی، از وجود خاندانی شیع 

گفت  درباره مذهب همدان و  ولی با توج  ب  مهالب پیش 4اند؛ هجری، رئیس همدانیان بوده

هتای   اشاره صریح مقابع ب  این مهلب و وجود قضات، مفتیتان و ف هتا و ستایر شخصتیت    

توان گفت کت  وضتور خانتدان    ر در همدان و شهرهای اطراف آن، میمذهبی شافعی دیگ

های خاصی، نتیج  مهاجرت آنتان   علویان ب  عقوان یک خاندان شیعی در همدان در دوره

 کردند ب  این شهر بوده ک  در کقار شافعیان زیست می

 جغرافیای مذهبی نهاوند

، نشانگر وسعت و کثترت اهتالی   ووقل ب  دو مسجد قدیم و جدید در شهر نهاوند اشاره ابن

بت  متردم نهاونتد کت  ختودش       التق ض هتای صتاوب کتتاب     طعقت   1باشتد   این شهر می

                                              

 .22و13،ص3،جطب ا الشافعیةالکبریسبکی،.1

 .233،ص2،جطب ا الف هاءالشافعیینکثیردمش ی،ابن.2

 .233همان،ص.3

 .282ش281،صفرمانروایانگمناتاذکایی،.2

 .112و111،صصورةاألرضحوقل،ابن.3
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ویتژه   دهد ک  این مساجد، در اختیار متذاهب اهتل تستقن، بت      مذهب بود، نشان می شیعی

رسد، اگر اهالی نهاوند در آن موقع مذهب شیع  داشتقد، این  شافعیان بوده است  ب  نظر می

 ستال بعتد از   512گرفتقتد  ومتداهلل مستتوفی، وتدود      چقین مورد عتاب قزویقی قرار نمی

  مردم نهاوند اکرادند و بر متذهب شتیع   »نویسد:  می نزهة القلاب، در الق ض نگارش کتاب

 512سخن مستوفی، بیانگر این است ک  مذهب مردم نهاونتد، طتیغ ایتن     5«عشریقد  اثقی

سال دچار تحول عمی ی گردیده است  البت  در مورد متذهب متردم نهاونتد بتا توجت  بت        

بودن آنان و همچقین اظهارات متضاد با آن از  بقی بر شیعیم نزهة القلاباظهارات صاوب 

توان نظر قهعی داد؛ ولتی بتر    نمی 2بودن آنان، مبقی بر سقّی الطبقات الشافعيةسوی صاوب 

توان ردپایی از وضور اکثریت شافعیان در دوره سلجوقی در نهاوند  می الق ضاساس کتاب 

 دید  

 جغرافیای مذهبی اسدآباد

شود، مقابع ب  طور  دآباد در مقابع جغرافیایی جزء بلوکات همدان محسوب میاز آنجا ک  اس

گفتت  دربتاره    جداگان  اشاراتی ب  مذهب مردم آنجا ندارند؛ ولی با توج  بت  مهالتب پتیش   

توان مذهب مردم همدان را نیتز بت  متذهب متردم استدآباد       جغرافیای مذهبی همدان، می

دهد؛ اما اشاره ای ب  مذهب متردم   در اسدآباد می تعمیم داد  م دسی از وجود مسجد جامع

بودن مردم اسدآباد  ومداهلل مستوفی، ظاهراً اوغلین کسی است ک  خبر از شافعی 2آنجا ندارد 

و بتر متذهب امتام شتافعی       اهتل آنجتا ستفیدچهره   »نویسد:  دهد  وی در این باره می می

همین دوره، در اسدآباد وضتور  ضمن ایق   ف ها، قضات و مفتیان اسدآبادی در  4«هستقد 

                                              

.83،صنزهةال موب،حمداهللمستوفی.1
.82،ص4،جطب ا الشافعیةالکبریسبکی،2
.384،ص2،جاحسنالت اسیمفیمعرفةاألقالیمم دسی،.3
.81،صال موبنزهة،حمداهللمستوفی.2
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بت  عقتوان مثتال، ستمعانی در      5های مختلف ب  آنها اشاره شده است؛داشتقد ک  در کتاب

برد ک  ی تی از  ق( نام می451اومداسدآبادی )د   بن از قاضی ابوالحسن عبدالجبار االنساب

مستتوفی و   های ومداهلل ب  هر وال، گفت  2مذهب بود  بزرگ شافعی ال ضاةقاضیعالمان و

اشارات کتب مختلف، نشانگر آن است کت  در استدآباد دوره ستلجوقیان، پیتروان متذهب      

 اند  شافعی وضور داشت 

 جغرافیای مذهبی درگزین  

نظر واودی  درباره اوضاع مذهبی درگزین، مقابع تاریخی دوره سلجوقی با مقابع جغرافیایی 

دهی بوده است از نواوی همدان و مردم های مستوفی قزویقی، درگزین  ندارند  بقا ب  گفت 

الدین درگزیقی در آنجا  االسعم شرف شیخ  مذهب پا  اعت ادند و خانواده شافعی  آنجا سقّی

ق( از زبتان  626یاقوت ومتوی )د    اما 2مذهب هستقد؛ کققد ک  آنان نیز شافعی زندگی می

 متردم ایتن   »نویستد:   ق(، وزیتر دربتار ستلجوقیان، متی    122یا  122خالد )د   بن انوشیروان

 ق( نیتز بیشتتر   131کاتتب اصتفهانی )د     4«دی ، مزدکتی و از معوتده استماعیلی بودنتد     

 هتتای عمتتاد کاتتتب  ظتتاهراً گتتزارش 1دانتتد  متتذهب متتی متتردم آنجتتا را گمتتراه و ابتتاوی

 بت  علتت دشتمقی     6ق(126خالد از رقیبان سیاسی ابوال استم درگزیقتی )د     بن روانو انوشی

 انتد؛ زیتترا   کتردن خاستتگاه درگزیقتی داشتت      بتا وی، بت  دالیتل سیاستی ستعی در بتتدنام     

                                              

.383،ص2،جطب ا الشافعیةالکبری؛سبکی،322،ص2،جالبدایةوالنهایةکثیر،ابن.1

.212ش211،ص1،جاألنسابسمعانی،.2

 .82،صنزهةال موب،حمداهللمستوفی.3

 .384،ص2،جمعجمالبمدانحموی،یاقو .2

.123ص،تاریخدولةآلسمجوقکاتب،ابن.3
3 م مود. بنم مدبنسمطان سال در سمجوقی، خود321ممکشاه وزار  به را خالد انوشیروان هجری

مدخل )خطیبی، کرد. او جانشین را درگزینی ابوال اسم امور، پیشبرد در ناتوانی سبب به اما گماشت؛
(224،ص12،جدائرةالمعارفبزرگاسالمی،«خالدبنانوشیروان»
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دانان قبل از سلجوقیان، گزارشی دال بر معوده  های جغرافی توان گفت در تمام گزارش می

نبودن با  رو، اظهارات مستوفی، ب  دلیل آمیخت  د  ازاینبودن درگزین وجود ندار و اسماعیلی

تر  بودن آنان، صحیح نمودن مذهب اهالی درگزین مبقی بر شافعی مسائل سیاسی، در روشن

 رسد  ب  نظر می

 جغرافیای مذهبی کرمانشاه )قرمیسین(

کثیر  ابناما  5کقد؛ ای ب  مذهب مردم کرمانشاه نمی ق(، در کتاب خود اشاره222م دسی )د  

آنجتتتا کتتت  دربتتتاره شخصتتتیت   طب تتتات الف هتتتاء الشتتتافعیینق( در کتتتتاب 114)د  

کقتد،   غانم ابوال اسم قرمیسی )قرن چهارم هجری( صحبت می بن نصر بن محمد بن عبدالواود

 قرمیستین،  »نویستد:   بترد و متی  متذهب نتام متی    از قرمیسین ب  عقوان یک شهر شتافعی 

همچقین، اسقوی  2«مذهب هستقد  ل آنجا شافعیشهری میان همدان و ولوان است ک  اه

برد ق( نام می211علی قرمیسیقی )متوفای  بن از فردی ب  نام ابومحمد عبداهلل 2ق(،112)د  

ق(، شتاگردی  242ک  نزد علمای بزرگ شافعی زمان خود، از جمل  ابواسحاق متروزی )د   

نیتز وضتعیت فعلتی     ایتن اشتارات و   4دار مقصب قضاوت جرجان بتود   نمود و مدتی عهده

توانتد دلیلتی بتر وضتور شتافعیان در قرمیستین در دوره        مذهبی در استان کرمانشاه، متی 

 سلجوقی باشد 

                                              

.384،ص2،جاحسنالت اسیمفیمعرفةاألقالیمی،م دس.1

.342،ص2،جالبدایةوالنهایةکثیر،ابن.2

مذهبالدینم دث،ف یهشافعىمم ببهجمال،ومىقرشىاموىبنحسنبن.اِسْنَوى،ابوم مدوبدالرحیم3

تاآنجاکهاورا؛وىازنظروممىدرزمانخود،ازشهر بسزایىبرخورداربوداست.وادیبمصرى

(412ش411،ص8،جدائرةالمعارفبزرگاسالمی،«اسنوی»)ضیائی،مدخل.اندنامیده«ةشیخالشافعی»

 .324،ص2،جالشافعیةطب ا اسنوی،.2



 292   6931 زمستان، دومهفتادوسال هجدهم، شماره              

 جغرافیای مذهبی دینور

مردم دیقور ب  طور خاص و عتام، پیترو متذهب ستفیان     »نویسد:  ق( می 211م دسی )د  

تتوان   رفتت  استت  متی   البت  این مذهب از اواخر قرن چهارم هجتری از بتین    5«اند  ثوری

اثیر و سمعانی مبقی بر وضور شافعیان در دیقتور قبتل از دوره ستلجوقیان را     های ابن گفت 

هجری، از وجود یک قاضی شافعی 421اثیر، ذیل ذکر ووادث سال  مورد توج  قرار داد  ابن

وی توستط   2دهتد   کج دیقوری خبتر متی   بن اومد بن در دیقور ب  نام قاضی ابوال اسم یوسف

سمعانی نیز از فردی ب  نتام   2هجری کشت  شد  421ماه رمضان سال  21عیاران در شب 

برد ک  از ف هتای بتزرگ شتافعی و    اسحاق بدیچی دیقوری نام می بن محمد بن ابوب ر اومد

همچقین، در  4هجری وفات یافت  است 422مدتی قاضی اصفهان بوده است  وی در سال 

کت    1مذهب دیقوری نام برده شتده استت   بزرگان شافعیکتب تاریخی و طب ات، از علما و 

 این مهالب، دال بر وضور شافعیان در شهر دیقور است 

 جغرافیای مذهبی شهرزور

در شهرزور، شهر بزرگی »نویسد:  مذهب مردم شهرزور می  خود درباره  در سفرنام  6ابودلف،

شتود  متردم آنجتا از     نامیتده متی  « نیم ازرای»واقع است ک  اکقون مرکز شهرزور است و 

باشقد و کردها ایشان را ب  قیام بر علیت  امترا و    عبدالعزیز می بن مقدان و موالیان عمر ععق 

                                              

 .331همان،ص.1

 .333،ص13،جتاریخکاملاثیر،ابن.2

 .332،ص1،جالبدایةوالنهایةکثیر،ابن.3

 .113،ص2،جاألنسابسمعانی،.2

،جطب ا الشافعیةالکبری؛سبکی،142و124،ص3،جواألممالمموکتاریخفیالمنتظمجوزی،ابن.3
.233،ص1،جالشافعیةطب ا ؛اسنوی،234،ص4
دقیقدرگذشتابودلف،اطالویدردستنیست؛اماروشناستکهاودرقرنچهارتدرموردتاریخ.3

 کردهاست.هجریزندگیمی
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در شتهرزور، شتهر   »نویستد:   او در جایی دیگتر متی   5«نمودند  مخالفت با خلفا تشویق می

 باشتقد   تر از مردم دیلتم متی   دیگری است ک  مردم آن از ویث عصیان و شجاعت، ضعیف

صالحی زیدی هستقد کت  بت  دستت      نام دارد و مردم آن، شیع « پیر»یا « ببر»این شهر، 

ی بار ب  ساکقین آنجا یورش بردند و از « نیم ازرای»علی اسعم اختیار نمودند  مردم  بن زید

انداختن  روی تعصب دیقی و ب  خاطر پشتیبانی از شریعت، آنها را ب  قتل رساندند و با آتش

  2«هجری روی داد 245ان، آنجا را ویران کردند  این واقع ، در سال در اموالش

مذهب و  ، مردم شهرزور را شافعیتبصرة العاا البت  سید مرتضی وسقی رازی، در کتاب 

از شهرزور تا بعد شام، هر گروهی ک  باشتقد،  »نویسد:  داند و میپیرو ف   امام شافعی می

بودن مردم شتهرزور در قترن    البت  اظهارات ابودلف مبقی بر زیدی 2«ب  این اعت اد هستقد 

دربتاره   4جوزی و استقوی  خل ان، ابن چهارم هجری و اشارات مؤلفانی از جمل : سب ی، ابن

مذهب بودند، بر تغییر مذهب  وضور عالمان، ف یهان و قضات در قرون بعد ک  غالباً شافعی

برخی ادوار تاریخی از جملت  دوره ستلجوقیان،   مردم شهرزور و وضور اکثریت شافعیان در 

 داللت دارد 

 نتیجه

سرزمین ایران در قرون اوغلی  اسعمی، دارای تقوع مذهبی زیادی بتود  عتعوه بتر بعضتی     

سقّت نیتز   ادیان غیراسعمی و برخی فرق دیگر اسعم، هریک از مذاهب اهل تشیع و اهل

                                              

.33،صدرایرانابودلفسفرنامهابودلف،.1
 .33همان،ص.2

.33،صتبصرةالعواتفیمعرفةم اال األناتحسنیرازی،.3

،وفیا االویانوانباءابناءالزمانخمکان،؛ابن121ش114،ص3،جطب ا الشافعیةالکبری،سبکی.2

-طب ا ؛اسنوی،182ش181،ص3،جواألممالمموکتاریخفیالمنتظمجوزی،؛ابن33ش38،ص2ج

.122ش32،ص2،جالشافعیة
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د کمبود اطععات از مقظر عدم توج  مقتابع  در این سرزمین پیروان بسیاری داشتقد  با وجو

توان گفت از قرن سوم هجری ب  بعد، متذهب شتافعی در    ب  م ول  جغرافیای مذهبی، می

های و ومتگر، ب  دلیل تعامل و  های سیاسی خاندان مقاطق غربی ایران روا، یافت  کقش

ها  فعالیت ت ابل با یک مذهب خاص، در روا، یا زوال یک مذهب، ن ش مست یمی داشت 

داری از یک مذهب خاص نیز ب  دلیل موقعیت ویژه این مقه   یتا شترایط    و نفوذ و طرف

هتا و شتهرها، تقهتا     زمانی و م انی، تأثیری مست یم داشت  البت  تغییترات متذهبی ایالتت   

ها نبتود  عتواملی نظیتر: عوامتل تتاریخی، اجتمتاعی، فرهقگتی و         محصول تغییر واکمیت

هتا و بستترهایی را بترای تغییترات متذهبی در       ود  این عوامل، زمیق اقتصادی نیز دخیل ب

نمودند  از مقظر بستر تاریخی، در مورد تغییتر متذهب شتهرهای ایالتت      شهرها فراهم می

متذهب، از   توان گفت ک  با ومایت خعفت عباستی از ستلجوقیان ستقّی    باختری جبال می

ب  تسقن و شاخ  شافعی، مشتهود   آوردن مردم این شهرها قرن پقجم هجری ب  بعد، روی

داران  فرهقگی  های جانب توان گفت ک  فعالیت است  از مقظر بستر اجتماعی ت فرهقگی می

آنان از مذهب شافعی در بیشتر ایالت سلجوقیان، تأثیری شگرف در تغییر مذهب شهرهای 

یقهتا،  آوردن آنان بت  متذهب شتافعی داشتت  در کقتار ا      ایالت باختری جبال مبقی بر روی

توان از موقعیت استراتژی ی شهرهای باختری جبال از لحاظ اقتصادی غافل بود؛ زیرا  نمی

ب  دلیل قرارگرفتن در سر راه جاده ابریشم و ارتباط مست یم با شتهرهای دیگتر، از لحتاظ    

تجاری و دادوستد با مردمان شهرهای دیگر ک  با ب  قدرت رستیدن ستلجوقیان، متذهب    

پذیرفتقتد و   را اختیار کرده بودند، از مردمان ایتن شتهرها تتأثیر متی     تسقن و شاخ  شافعی

 گرفتقد   ها و شهرهای دیگرِ تحت سله  سلجوقیان قرار می نوعی، تابع مذهب ایالت ب 

با ب  قدرت رسیدن سلهان مل شاه سلجوقی و وزیترش خواجت  نظتام الملتک، دوران     

جانبت  خواجت  از متذهب شتافعی،      های همت   افول مذهب شافعی ب  پایان رسید و ومایت

پیروان این مذهب در بیشتر ایاالت ایران، از جمل  شهرهای باختری ایالتت جبتال، مانقتد:    
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همدان، نهاوند، اسدآباد، درگزین، قرمیسین )کرمانشاه(، دیقور و شهرزور افتزایش یافتت و   

 مذهب شافعی، مذهب غالب مردمان این شهرها گشت 

های باختری ایالت جبال، در دوره سلجوقیان نسبت ب  فرجام سخن آن   مذاهب شهر

های پیشین دچار تغییر شد و اگرچ  در این شهرها مذاهب دیگری از جمل  شیعیان و  دوره

 ها وضور داشتقد، اما بیشتر مردم مذهب تسقن با شاخ  شافعی را پذیرفتقد   وقفی
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