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مکانة وأهمية والية ماه الکوفة في الخالفة اإلسالميّة ،في القرنين
الثالث و الرابع الهجري

جهانبخش ثواقب

1

پروين رستمي

2

ماه الكوفة هي اسمٌ أُطلِقَ خالل حكم معاوية ،على منطقةٍ تقع غرب والية الجبال،
وسط منطقة دينور .تُعَدُّ هذه المنطقة كطريق وصلٍ بين بغداد و شرق إيران ،كماا أهااا
تتميّز بخصائص طبيعيّة و اقتصاديّة ،جعلت مناا مكاهاً مناسباً للحياة الحضريّة ،القرويّة،
و العشائريّة للقبائل الكرديّة ،في الناحية الشرقيّة للخالفة اإلسالميّة.
تادف هذه المقالة إلى تحديد الموقع الجغرافي لماه الكوفة ،باإلضافة إلى تحليل و
توضيح األهمية و المكاهة التي حظيت باا خالل عصر الخالفة اإلسالميّة فاي القارهين
الثالث و الرابع الاجري ،من خالل األسلوب الوصفي التحليلي.
من خالل هذه المقالة يمكن اإلستنتاج بأنّ المنطقة الجغرافيّة لمنطقاة مااه الكوفاة
تمتدّ من الغرب من منطقة شارزور ،و تنتاي من الشرق عند منطقة قصار لصاو  ،و

 .1أستاد تاريخ في كليّة األدب والعلوم اإلهساهيّة في جامعة لرستان ،خرم آباد (الكاتا المسال)ل
.jahan_savagheb@yahoo.com
 .2دكتوراه تاريخ إيران ،خرّيج جامعة لرستان .Parvin.rostami@yahoo.com
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من الجاة الغربيّة تضمّ منطقة الجبال .و قد ازدادت هذه المنطقة أهميّةً هظراً لمسااحتاا
الواسعة ،و موقعاا الجغرافي اإلستراتيجيّ ،كما تُعتبر ماه الكوفة من أهم المنااطق مان
النواحي المختلفة العسكريّة ،اإلقتصاديّة ،المواصالتيّة ،و كذلك من خاالل تشاكيلاا
حمايةً للناحية الشرقيّة للخالفة اإلسالميّة.

الکلمات الرئيسة :ماه الكوفة ،والية الجبال ،الناحية الشرقيّة للخالفاة اإلساالميّة،
شارزور ،دينور
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جایگاه و اهمیت ایالت ماهکوفه در خالفت اسالمی در سدههای سوم و چهارم هجری
تاریخ دریافت2331/3/12:

تاریخ تأیید2011/1/23 :
جهانبخش ثواقب
پروين رستمي

1
2

ماهکوفه عنوانی بود که در دوره حکومت معاویه بر منطقههای در غهر
ایالت جبال به مرکزیت دینور گفته می شد .این منطقه به عنوان مسیر ارتباطی
بغداد به مشرق ایران از نظر ویژگیهای طبیعهی و اتتاهادی زیسهتگهاهی
مناسب برای حیات شهری روستایی و عشایری طوایف کُرد در تلمرو شرتی
خالفت اسالمی به شمار می رفت .هدف این مقاله تعیین موتعیت جغرافیهایی
ماه کوفه و بررسی اهمیت و جایگاه آن در خالفت اسالمی در سدههای سوم
و چهارم هجری به شیوه وصفی ه تحلیلی است.
یافته های پژوهش نشان میدهد که محدوده جغرافیایی ماهکوفه از جانب
غر

به شهرزور و از جانب شرق به تار لاوص منتههی مهیشهد و بهه -

عبارتی تسمت غر

منطقه جبال را در بهر مهیگرفهت .ایهن گسهتردگی و

موتعیت جغرافیایی راهبردی موجب اهمیت یافتن منطقه ماهکوفهه در ابعهاد
 .1استاد گروه تاریخ ،دانشکده ادبیات و علوم انساانی ،دانشاااه ررساتا  ،مارمآبااد (نویسادده مساوو):
(.:jahan_savagheb@yahoo.com
 .2دكتراي تاریخ ایرا اسالمی ،دانشااه ررستا (.:Parvin.rostami@yahoo.com
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نظامی اتتاادی مواصالتی و حفظ تلمرو شرتی برای نظام خالفت اسالمی
شده بود.

ماهکوفه ،ایالت جبال ،قلمرو شرقی خالفت اسالمی ،شهرزور ،دینور.
کلیدواژگان :
 .1مقدمه

با ورود اسالم به ایران در تقسیم بندی جغرافیایی و اداری ایاالت ،تغییراتی ایجااد شاد .بارای
نمونه ،منطقهای با نام ماهکوفه که جزئی از منطقه غربی جبال بود ،ایجاد گردید .این منطقاه
که از شهرُزور 5در غرب تا قصرلصوص (کنگاور) در نزدیکی نهاوناد کیایده مایشاد ،شاام
شهرهای باستانی و شهرهایی بود که در سده های پس از اسالم ایجاد شدند .به دلیا ننکاه
شهرها و روستاهای ماهکوفه در مسیر شاهراه خراسان قرار داشت 2از اهمیت راهبردی برخوردار
گردید .مرکز نن ،دینور از شهرهای مهم و باستانی بود و منطقه وسیعی را در بر میگرفت.
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی موقعیات و مدادوده جغرافیاایی ،شاناخت شاهرها،
راههای ارتباطی و جایگاه راهبردی ماهکوفه در نظام اداری خالفت اسالمی در سدههای 3
و  4ه.ق .بر اساس نوشتههای جغرافینگاران مسلمان است که گردنوری اطالعات نن باه
روش کتابخانهای و تبیین نن به شیوه توصیفی -تدلیلی انجام میگیرد .اساس پاژوهش
 .1شهرزور  -Shahrezurشَهرِهزو) ،شارِهزو) ،شارزور در نزدیکی سلیمانیه عراق ،میا اربا و
همدا قرار دارد .معداي شهرزور ،نصف ارطریق است (ارحمیري ،ارروض ارمعطار فی مبر االقطاار،
ص .:053در نامواژه ،شهرزور ،روایتهاي مختلفای آماده اسات (ر.م مساتوفی ،نزها ارقلاو ،

ص131؛ مستوفی بافقی ،مختصر مفید ،ص045؛ انصاري دمشقی ،نخبا ارادهر فای عیایال اربار
واربحر ،ص293؛ ابوارفداء ،تقاوی اربلادا  ،ص410 ،412؛ یااقوت ،معیا اربلادا  ،ج ،0ص073؛
قلقشددي ،صبح االعشی فی صداع االنشاء ،ج ،4ص.:037
 .2ر.م ابنرسته ،االعالقاردفیس  ،ص130؛ كاتل بغدادي ،ارخراج و صداع ارکتاب  ،ص.92
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بر این پرسش قرار میگیرد که به لداظ راهبردی ،ماهکوفه در سدههای  3و  4ه.ق .از چه
اهمیتی در نظام خالفت اسالمی برخوردار بوده است؟
فرضیه پژوهش بر نقش موقعیت جغرافیایی ،مواصالتی و اقتصادی ماهکوفه باهعناوان
مزیتهایی در توجه نظام خالفت به این ناحیه و اهمیت یافتن جایگاه سیاسی -نظامی نن
تأکید دارد .به عبارتی ،نقش مواصالتی ماهکوفه میان بغداد و حوزه غربی خالفت با میرق
و سایر نواحی ایران و مزیتهای اقتصادی و مالی نن ،ایان منطقاه را از جنباه راهباردی
(سیاسی ،نظامی ،ارتباطی و اقتصادی) در سدههاای نسساتین اساالمی در قلمارو شارقی
خالفت پراهمیت ساخته بود.
در پییینه پژوهش در حاد جساتوجاو ،ماوردی خااص مااهکوفاه یافات نیاد ،اماا
پژوهشهایی درباره دینور صورت گرفته است .عزتی ( )5331در پایاننامه کارشناسی ارشد

تدوالت سیاسی – اجتماعی دینور در چهار ساده نسساتین اساالمی تاا پایاان حکومات
نلحسنویه؛ امیری ( )5331در کتاب تاریخ دینور؛ اعظمیپاور ( )5333در کتااب پایتسات
فراموش شده قوم کرد و اشتری تفرشی ( )5333در مقالاه جغرافیاای تااریسی و جایگااه
اقتصادی دینور به اوضاع گوناگون دینور پرداختهاند.
هم چنین ،برخی از نواحی ماهکوفه ،موضوع برخی مقاالت پژوهشگاران قارار گرفتاه

است ،مانند قرهچانلو ( )5361کاه در مقالاه اساتان کناونی ایاالم و عایالم؛ پژوهیای در
جغرافیای تاریسی ماسَبَذان و مِهرجانقَذَق براساس نوشتههای جغرافینگاران مسلمان ،این
والیت را مورد توجه قرار داده است .علایبیگای ( )5335در جغرافیاای تااریسی والیاات
ماسبذان و مهرجانقذق و حاکمنیین ننها ،همین موضوع را مطرح و به چگونگی فتوحات
عرب در این منطقه و نقاش ایان ناحیاه در تاداوم فتوحاات پرداختاه اسات .مظااهری و

همکاااران ( )5333زوال والیاات مهرجانقااذق براساااس متااون تاااریسی و دادههااای
باستانشناسی را مطرح کردهاند.
اکبری ( )5334در بررسی و تدلی جایگاه ایاالت ماسبذان و مهرجانقاذق (ایاالم) در
دوره خالفت عباسی به اجمال تدوالت تاریسی ،فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی این ایاالت
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را در چهار سده نسست اسالمی بررسی کرده است .رحمتی ( ،)5331نیز جغرافیای تاریسی
ماسبذان در دوره سلجوقی را بررسای نماوده اسات و ضامن میاسن کاردن مدادوده
جغرافیایی این ناحیه ،به معرفی اماکن جغرافیایی نن در این دوره پرداخته است.
بر این اساس ،مقاله حاضر ،متفاوت از موارد نامبرده شده در تبیین جغرافیاای تااریسی
ماهکوفه و جنباههاای اهمیتای نن در نظاام خالفات اساالمی در سادههاای  3و  4ه.ق،
پژوهیی مستق بهشمار میرود.
 .2نامواژه ماهکوفه

واژه ماه از واژه ماد یا واژه های مترادف نن ،چون مای و ماذَه به فارسی باستان و در عهاد
ساسانی گرفته شاده اسات 5.برخای واژه مااه را از واژهای پهلاوی باهمعناای مملکات و
پادشاهی 2،مرکز ناحیه یا حاکمنیین ،قَصَبَهُالبَلَد ،یا به معنای عام شاهر بَلَاد دانساتهاناد.

3

یاقوت (د626 .ه.ق ).این واژه را مُعَرَّب و جمع نن را ماهات معرفی کرده اسات 4.باه نقا
برخی از جغرافینگاران ،قسمتهای پایین نواحی کوهستانی جبال؛ یعنی از نواحی شَهرِزور
تا نواحی کاشان و حدود خوزستان که به ماهین مساوی دو ماه معروف باود ،مااهکوفاه و
ماهبصره ،1ماهان  6و ماهات  7هم میگفتند.
 .1ماركوارت ،ایرانشهر بر مبداي جغرافیاي موسی مورنی ،ص.45
 .2بلعمی ،تاریخدامه طبري ،ج ،0ص.515
 .0ارحِمیَري ،اررّوض ارمعطار فی مبر االقطار ،ص 519 ،230 ،49؛ فیروزآبادي ،ارقاموس ارمحیط ،ص.1129
 .4یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص.41
 .5ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص071؛ دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص292 ،104؛ ابانمردادباه،
ارمسارک وارممارک ،ص23؛ بکرا  ،جها نامه ،ص.37
 .3یااقوت ،معیا اربلادا  ،ج ،5ص41؛ اباانعبادارحق بغادادي ،مراصااداالطال  ،ج ،0ص1224؛
دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص.43
 .7مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص 71 ،37 ،04 ،02و غیره.
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اصطالح ماهکوفه در دوران اسالمی ایجاد شد .در دوران فتوحات اساالمی ،نهاوناد در
سال 53ق .به دست مردم مستقر در کوفه فتح شد و دینَوَر از جانب اه بصره گیوده شد.
زمانیکه جمعیت مسلمانان کوفه افزایش یافت ،به خراج زمینهای دیگر ،نیازمند شادند و
در عهد معاویه (45-61ه.ق ).امر تقسیمبندی خراج این شهرها برای کوفه و بصاره تغییار
یافت .دینور را به کوفه سپردند و در مقاب  ،نهاوند را به بصره دادند.
ازاین رو ،فزونی خراج دینور بر خراج نهاوند به کوفیان تعلق یافت و از نن به بعاد،
نهاوند را ماهبصره و دینور را ماهکوفه خواندند 5.بهروایتی دیگر؛ چون خراج دینور همراه
با خراج مردم کوفه حم میشد ،نن را ماهکوفه نامیدند و نهاوند ،همدان و قم به ماه-
بصره معروف شدند؛ زیرا خراج ننها همراه با خراج اه بصره حم میشد 2.یا اینکه
چون مردم بصره ،ننها را گیودند ،بدیننام خوانده شد 3.به دیگر سسن ،اینکه گفتاه
میشود ماهبصره و ماه کوفه ،مقصود نن است که نهاوند تدات فرماان امیار بصاره و
دینور تدت فرمان امیر کوفه بوده است 4.انصاری دمیقی (د727 .ه.ق ).در ایان بااره
مینویسد:
دینور به سبب زیبایی و نکویی بناهاای
نهاوند اا بصر نام گرف .

ااا کوفاه وونناد شاد نسا و

5

 .1بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص299؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص527؛ یعقوبی ،اربلدا  ،ص.12 ،73

 .2ر.م یعقوبی ،اربلدا  ،ص 12؛ یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص200؛ حمیري ،ارروض ارمعطار
فی مبر االقطار ،ص.519
 .0یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص010؛ ابنعبدارحق بغدادي ،مراصداالطال  ،ج ،0ص.1224
 .4نویسدده ناشداس ،میم ارتواریخ و ارقصص ،ص.510-512
 .5انصاري دمشقی ،نخب اردهر فی عیائلاربر واربحر ،ص219؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص.527
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نهاوند در هنگام فتح ،ماهدینار خوانده میشد؛ زیرا شسصی باه ناام دیناار از نن دفااع
میکرد 5اما بعد ،ماهبصره نام گرفت .بسش دیگر ماه باهناام مااهشاهریاران ،منساوب باه
4
شسصی به نام شهریار و شام مد های طَزَر ،2مطامیر ،زُبَیدیه ،3مَرگ (مرج) القلعه بود.
 .3موقعیت و محدوده جغرافیایی ماهکوفه

منطقهای که ماهکوفه در نن ،واقع شده بود در دوران پیش از اسالم در سرزمینهای ماد و
در دوران اسالمی در جبال 1قرار داشت .ماد در دوره ساساانی شاام شاهرهای حُلاوان،6
همدان ،دینور و نهاوند بود .این مناطق و شهرها جزء شهرهای پهلویان منسوب باه پهلاه
بودند که شام ری ،اصفهان ،همادان ،دیناور ،نهاوناد ،مِهرِجاانقَاذَق( 7صَایمَرهكکمره)،
3
ماسَبَذان 3و قزوین میشد.
 .1بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص299؛ دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص.107
 .2طَزَر در جاي مسروآباد كدونی در میا راه كرند و اسالمآباد كدونی واقع باوده اسات (ابودراف،
اررسار ارثانی  ،تعلیقات ص.:31
 .0قریه باریبا) بین قرمیسین و مرجارقلعه (ابنعبدارحق بغادادي ،مراصاداالطال  ،ج ،2ص.:351
اسالمآباد امروزي از شهرستا هاي كرمانشاه.
 .4یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص49؛ ماركوارت ،ایرانشهر ،ص.47
 .5جبا) در عربی و در فارسی و نزد ایرانیا قُهستا یا كوهستا .
 .3سَرپُ ذها (زَها  -زَهاو :امروزي از شهرستا هاي كرمانشاه.
- .7مهرگا كَذَم -كده ،مهرجا قذف ،مهرگا قدق ،مهرجا قدق ،مِهرجا كده نیز نوشته شده است
(ر.م مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص033 ،44؛ انصاري دمشقی ،نخب اردهر فی عیائال اربار و
اربحر ،ص .:293در اص  ،مهركا  -كتک (مانه مهرم :است (ماركوارت ،ایرانشهر ،ص.:94
 .1ماسپتا  ،به زبا عربی .فارسی ماسَبَذا و ماهسُبُذا نوشاته مایشاود (مااركوارت ،ایرانشاهر،
ص .:41اص آ ماهسبذا است كه به قمار (مااه :مفااف شاده اسات (ابانعبادارحق بغادادي،
مراصداالطال  ،ج ،0ص .:1223ماسَبَذا حدِّ جدوبی ماهكوفه در دامده كوهی به نام كبر (كبیركاوه:
واقع بوده است (مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص .:44امروزه آ را پشتکوه مینامدد.
 .9ابنمردادبه ،ارمسارک و ارممارک ،ص57؛ ادریسی ،نزها ارمشاتاق فای امتاراق اقفااق ،ج،2
ص355؛ مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص.04
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برخی از جغرافینگاران در بیان بالد پهلوی به ری ،اصفهان و قزوین اشاره نمیکنناد،
اما قِرمَیسین (کرمانیاه)  5را در گروه شهرهای نن مینورند 2.همه جغرافینگاران مسلمان
از ناحیهای که ماهکوفه در نن قرار داشت بهعنوان ناحیه جبال یااد مایکنناد و شاهرهای
جبال را با اختالفاتی در ثبت اسامی یا حدود جغرافیایی نن بیان مینمایند.

3

جغرافینگاران یونانی مانند استرابو ،این ناحیه کوهستانی و پهناور را مِادی ( )Mediو
مِدیا ( )Mediaیا ماد نامیدند و سااکنان نن را مِاد مایگفتناد 4.در تاورات ماادای ضاب
شده است 1.استرابو نام واژه نن را از نام مدیا که بر این ناحیه مسل بوده است ،میگیرد 6و
احتمال می دهد که مادها و ارمنیان از تسالیان و از نس جیسون و مادیا باودهاناد 7.باه -
 .1قرمیسین ،ضبط به فتحه و كسره می هردو ،قرماسین .ابنرسته ،قَرماشین آوردهاست (ابنرسته(؟

اوای سده4ق ،:االعالقاردفیس  ،ص .:133معر كرمانشاه است (انصاري دمشقی ،نخب ارادهر فای
عیائلاربر واربحر ،ص.:293
 .2مقدسی ،احسنارتقاسی فی معرف االقاری  ،ص013؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص190؛ در برمی مداابع،
آذرباییا جزو شهرهاي پهلوي قرار گرفتهاست (یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،4ص.:211

 .0ر.م یعقوبی ،اربلدا  ،ص127 -71؛ ابنرُسته ،االعالقاردفیس  ،ص133؛ ابنمردادبه ،ارمسارک
وارممارک ،ص11؛ جیهانی ،اشاکا)ارعاار  ،ص140 -141؛ نویسادده ناشاداس ،حادودارعار مان
ارمشرق وارمغر  ،ص140 -109؛ اصطخري ،مسارک ارممارک ،ص191-197 ،195؛ ابنحوقا ،
صورةاالرض ،ص032-031 ،051-057؛ مقدسی ،احسنارتقاسی فی معرفا االقااری  ،ص-014
015؛ مهلبی ،كتا ارعزیزي او ارمسارک وارممارک ،ص.141 -145
 .4استرابو ،جغرافیاي استرابو ،ص33 ،50؛ اعتمادارسلطده ،مرآةاربلدا  ،ج ،4ص2330؛ سادددجی،
تحفه ناصري ،ص 9؛ رسترنج ،جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي مالفت شرقی ،ص.233
 .5اعتمادارسلطده ،تاریخ و جغرافیاي راه عراق عی  ،ص .171
 .3استرابو ،جغرافیاي استرابو ،ص.50
 .7هما  ،ص.33
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روایتی ،چون مردم این ناحیه از اوالد مادی بن یافث بن نوح بودناد ،منساوب باه ماادی
شدند و قدما نن را مد میخواندند و مملکت ننها را مدی میگفتند .یاا بادان سابب ایان
سرزمین را مد میگفتند که مد به معنای میانه است؛ یعنی میاناه مملکات سایریا (نسایریا
 ،Assyriaنشور) و ایران واقع بود.

5

ماد سرزمینی بود که از سمت شمال به رود ارس و کوههای البرز ،از میرق باه دشات
کویر و از مغرب و جنوب به سلسله جباال زاگارس مدادود باود .بساش غربای نن ،مااد
نتروپاتن نام داشت و از رود ارس در شمال تا کوه الوند در جنوب ممتد بود 2.قلمرو اصالی
مادها در دوران هسامنیی با عنوان مادَ یا ماذَ ،یکی از ایالتهای مهم قلمارو هسامنیای
بود 3.پس از اینکه قسمت شمالی این منطقه از دوران سلوکی باه مااد نتروپااتن یاا مااد
کوچک معروف شد ،از دوره اشکانی به بعد ،عنوان ماد به مای یا ماه تغییر یافت 4.در دوره
اشکانیان ،اردوان پسر اَشَه ،پسر اشکان پادشاه ناحیاه جبا باود و حکومات هار دو مااه
(ماهان) ،همدان ،ماسَبَذان ،مهرجانقذق و حلوان با او بود.

1

هنگامی که اردشیر ساسانی از اصطسر به ناحیه جب نماد ،فَرخخاان از دودماان اردوان
پارتی ،پادشاه این ناحیه بود .اردشیر با فرخان جنگید و او را کیت .سپس به نهاوند رفت و
 .1اعتمادارسلطده ،مرآةاربلدا  ،ج ،4ص2334؛ سدددجی ،تحفه ناصري ،ص.11
 .2درباره محدوده جغرافیایی ماد ،ر.م استرابو ،جغرافیاي اساترابو ،ص51-41؛ اعتمادارسالطده،
مرآةاربلدا  ،ج ،4ص2337-2334؛ سادددجی ،تحفاه ناصاري ،ص11؛ دیااكونوف ،تااریخ مااد،
ص.131 ،137
 .0ر.م استرابو ،جغرافیاي استرابو ،ص  52 ،05 ،27 ،10 ،4و غیره.
 .4اعتمادارسالطده ،ماارآةاربلاادا  ،ج ،4ص 2113 ،2339-2334؛ محسان رحمتاای« ،جغرافیاااي
تاریخی ماسبذا در دوره سلیوقی» ،فرهدگ ایالم ،ش  52و ،50ص.9
 .5دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص.43
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در کاخ وی منزل کرد 5.شاه راه اصلی امپراتوری ایران به میرق از استان ماه عبور میکرد
و نسستین شهر در سر راه پارت ،بگستانه (بیستون) بود .کرمانیاه ،ایستگاه و رشته پیوندی
را با راه شمال-جنوب پدید نورد که از دینور میگذشت .این راه ،ماد پایین را به ماد بااال

2

وص میکرد 3.پس از ورود اعراب مسلمان به ایاران و ایجااد تغییار در تقسایمات اداری
قلمرو بازمانده از عصر ساسانی ،به این منطقه از نظر جغرافیایی ،جبال گفته شد و از نظار
اداری به چندین ناحیه ماهکوفه ،ماهبصره ،ماهاسبذان (د .اسَبَذان) ،مهرجانقَذَق ،قم ،ری و
اصفهان تقسیم گردید.
حدود ایالت ماهکوفه از مغرب به نواحی حُلوان ،از جنوب به نواحی ماسَبَذان ،از میرق
به نواحی همدان و از شمال به نواحی نذربایجان میرسید .دو مرکز برای نن در نظر گرفته
بودند .مرکز روستاهای باالی ماهکوفه ،دینور بود و مرکز روستاهای پایین ،قرمیسین بود4؛
یعنی از طرف غرب ،مددوده ماهکوفاه از شاهرزور نغااز مایشاد و در طارف شارق باه
قصرلصوص (کنگاور)  1ختم میگردید و این مسیر در شاهراه بغداد-خراسان قرار داشت.
 .1هما  ،ص.42
 .2ماد باال یا ماد بزرگ ،سرزمینهاي مركز و غر ایرا و ماد پایین یا ماد كوچاک ،هماا مااد
آتروپاتن-آذرباییا است.
 .0یارشاطر ،تاریخ ایرا كیمبریج ،ج 0قسمت دوم ،ص.174-170
 .4كاتل بغدادي ،ارخراج و صداع ارکتاب  ،ص.170
 .5نام قصرارلصوص را مسالمانا بار ایان شاهر گذاشاتدد .ایرانیاا باه آ كَدکِاوَر (كداااور كداونی:
میگفتدد (طوسی ،عیایلارمخلوقات ،ص259؛ انصاري دمشقی ،نخب اردهر ،ص :293و چداد وجاه در
نامواژه آ بیا شده است .براي آگاهی از روایتهاي مختلف دراینباره ،ر.م یاقوت ،معیا اربلادا ،

ج ،4ص 030؛ اباانعباادارحق بغاادادي ،مراصااداالطال  ،ج ،0ص1133؛ قزویداای ،آثاااراربالد و
امبارارعباد ،ص441؛ مستوفی ،نزه ارقلو  ،ص131؛ مستوفی بافقی ،مختصر مفید ،ص.045
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اماکن زیستگاهی این مسیر در منطقه ماهکوفه که پییینه برخی از ننها باه هازاره
نسست پیش از میالد میرسد ،با توجه به منابع جغرافیایی سدههای سوم و چهارم هجری
که در سدههای بعدی نیز تکرار می شوند از غارب باه شارق عباارت اسات از :شَاهرزُور،
سُااهرورد ،خااانقین 5،صَاایمرَه (ساایمره) شااهر و کرساای (مرکااز) والیاات مهرگااانکااده
(مهرجانقَذَق) ،سیسَار ،سایرَوان مرکاز و شاهر منطقاه ماسَابَذان ،قصرشایرین ،حلاوان،
مَرجُ القلعه (مرج ،مَرگ ،مَرغ) ،طَزَر ،زُبَیدیه ،قصرعمرو ،نصیرنباد ،قرمیسین ،دینور ،بهستون
یا بیستون (سِنسُمَیَره) ،قریه اباایوب ،قریه نُعمانیه ،قریه دستجرد کسرویه ،قریه والشجرد،
ماذران ،صدنه ،قصرلصوص.

2

 .4جایگاه راهبردی ماهکوفه در سازمان سیاسی-اداری خالفت اسالمی

عواملی که سبب اهمیت جایگاه ماهکوفه در سازمان سیاسای-اداری خالفات اساالمی در
سدههای نسستین شده بود ،عبارت است از:
 .4-1اهمیت ارتباطی ماهکوفه در قلمرو شرقی خالفت

اقلیم جبال و ناحیه ماهکوفه در روزگار خالفت عباسای بارای ارتباطاات ،اهمیتای حیااتی
داشت .راهی از سرزمین مدی (ماد) از طریق همدان به بینالنهرین ،مرکز خالفت عباسی
میرفت و راهی نیز از فارس و خوزستان از طریق شوش به بینالنهرین ،مرکز تمدن کهن
 . 1مانقین شهري اسات از ناحیاه ساواد بغاداد میاا قصرشایرین و حلاوا در راه همادا و تاا
قصرشیرین ،شش فرسدگ و از آ جا تا حلوا ه شش فرسادگ فاصاله داشاته اسات (یااقوت،
معی اربلدا  ،ج ،2ص.:041
 .2اصطخري ،مسارک ارمماراک ،ص193 ،195؛ ابانرساته ،االعاالقاردفیسا  ،ص133 -134؛ ابودراف،
اررسار ارثانی  ،ص73 -57؛ ابنمردادبه ،ارمسارک وارممارک ،ص119 ،41 ،19؛ ابنحوق  ،صاورةاالرض،
ج ،2ص059-051؛ یعقوبی ،اربلدا  ،ص75-71؛ كاتل بغدادي ،ارخراج و صداع ارکتابا  ،ص،90 ،92
123 ،125؛ ادریسی ،نزه ارمشتاق ،ص374-372؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص.04 ،00
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نسیا منتهی میشد .راهی که از همدان به بغداد میرفت دارای اهمیت بییتری باود؛ زیارا
جزئی از شاهراه تجارتی بود که از نسیای غربی به نسیای شرقی مایرفات 5.مااهکوفاه در
مسیر بغداد به خراسان قرار داشت و از موقعیت ارتباطی مناسبی برخوردار بود؛ زیرا منطقاه
جبال و نواحی شرقی ایران را به بغداد و بینالنهرین مرتب میکرد و به دلی قرار گارفتن
در مسیر جاده ابرییم ،2اهمیت تجاری و فرهنگی یافته بود.
بنابراین ،یکی از جنبههای اهمیت ماهکوفه ،نقش ارتبااطی نن در میاان بغاداد ،مرکاز
خالفت عباسی و نواحی شرقی ایران و نیز ،راههای دسترسی به نواحی داخلی ایران بوده
است .این راهها در لیکرکییهای نظامی خلفا و مأموریاتهاای نظاام بریاد ،3بسایار باا
اهمیت بود .به همین جهت ،جغرافینگاران مسلمان ،شهرها و روستاهای این مسایر را باا
اندازهگیری حدود و فواص نن با فرسخ ،می  ،چاپار و منزل یا مرحله 4تعیین میکردناد و
به تفصی شرح میدادند .بر اساس این گزارشها ،مسیرهای ارتباطی ماهکوفه به شرح زیر
بوده است:
الف) مسیر بغداد -ماهکوفه :ماهکوفه از یکسو (جهت غربی) به بغداد مرتب میشد که
از این سمت ،نسستین منطقه همجوار با ماهکوفه ،حلوان بود؛
ب) مسیر قصرشیرین تا قِرمَیسین و شاهرزور :راه قصرشایرین ،جااده عماومی و باین
همدان و شهر بغداد بوده است؛
 .1بارتورد ،تذكره جغرافیاي تاریخی ایرا  ،ص.233
 .2اندیشهها ،دانش و فدو از طریق جااده ابریشا  ،سراسار آسایا را در ماینوردیاد (فراناک و
براونستو  ،جاده ابریش  ،ص.:135 ،15 ،35
 .0سازما برید ،وظیفه مبررسانی ،اطالعاتی و نظارت بر نظ و امدیت قلمرو مالفت را بر عهاده
داشت.
 .4مرحله مدز) یا مسافتی كه مسافر در یک روز طی كدد.
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ج) مسیر قرمیسین تا قصرلصوص (کنگاور) ؛
د) مسیر بیستون به نذربایجان و
ه) راه بیستون به نهاوند و همدان :همدان به بغداد از این راه ،ارتباط مییافت .ایان راه
در ادامه از همدان با گذر از روستای خرخقان ،پس از چها فرساخ باه قازوین مایرساید.
همچنین ،مسیری از همدان منیعب میشد و با گذر از شهرها و روستاهای واقع در مسایر
به ساوه و از ننجا به کرج ،اصفهان و قم میپیوست .ایان مسایر از سااوه باه مُیاکویه و
سپس ،قُسطانه به ری میرسید و از ری به نییابور ،از ننجا به طوس و هرات و از هارات
به کرمان و سیستان تا ماوراءالنهر مرتب میشد .تفصی ایان مسایر از بغاداد تاا منطقاه
ماهکوفه در شاهراه بغداد-خراسان و از ننجا تا نواحی شرقی خالفت ،خراسان و ماوراءالنهر،
با بیان منازل و مراح از سوی جغرافینگاران شرح داده شده است.

5

این اندازهگیریها برای پیکها و چاپارها ضروری بود که بدانند چند روز در راه خواهند
بود و در کدام فواص باید اسب یا پیک تعویض گردد .همچنین برای کاروانیاان ضارورت
داشت که مسافرت خود را تنظیم کنند.
 .4-2اهمیت ماهکوفه در حوزه تمدنی خالفت اسالمی

از دیگر جنبههای اهمیت ماهکوفه ،شهرها و قریههای نباد و پررونقی بود کاه در ایان
منطقه و در مسیر شاه راه خراسان قرار گرفته بودند .پراکندگی جغرافیایی جمعیات در ایان
ناحیه ،منجر به شک گیری شهرها و روستاهای زیادی شد و بقایای کاخها ،پ هاا ،قاالع،
 .1ر.م ابنرسته ،االعالقاردفیس  ،ص193 ،174 -130؛ كاتل بغدادي ،ارخراج و صداع ارکتابا ،
ص123 -125 ،113-139 ،133-92؛ ابنمردادبه ،ارمساارک وارمماراک ،ص،00 ،21 ،19 ،11
119 ،41؛ اباانحوقاا  ،صااورةاالرض ،ج059 ،051 ،2؛ 031؛ اصااطخري ،مسااارک ارممارااک،
ص197-195؛ مهلبی ،كتا ارعزیزي ،ص145؛ یعقوبی ،اربلدا  ،ص127 -71؛ ابودرف مزرجای،
اررسار ارثانی  ،ص.93 -57
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دژها و دیگر نثار و بناها ،نیان از قدمت زیستگاه انسانی ،حیات تمدنی و رونق شهرنیینی
در این ناحیه دارد .موقعیت جغرافیایی مناسب ،وفور نب ،حاص خیزی زمین ،منابع مستلف
و قرارگرفتن در مسیر راههای ارتباطی در شک گیری شهرها ،رشد حیات شهری و تمدنی
و رونق امور علمی و فرهنگی در این ناحیه مؤثر بوده است.
قرار گرفتن ماهکوفه در موقعیت خاص جغرافیایی ،از عوام تأثیرگذار در ایجاد و رشاد
حیات شهری در نن بوده است .جنبوجوش حیات شهری نواحی مستلف ،توجه زمامداران
سیاسی را به ننها جلب میکرد و در مجموع به رونق حیات تمدنی نظام خالفت اسالمی
میانجامیاد .حیاات تمادنی مسالمانان ،شاک گرفتاه از هماین کاانونهاای جمعیتای و
خاندانهای علمی و فرهنگی برنمده از این زیستبومهای انسانی است کاه در دورههاایی
فعال بودهاند.
توصیفی که از قصرها ،ایوانها ،تاالرها و بناهای باستانی این سرزمین و نیز زیبایی و
استدکام بناهای شهرها ،حصارهای اطراف ننها و نوع مصالح ساختمانها از سنگ بهویژه
سنگ مرمر ،گچ ،نجر و گِ در نثار جغرافینگاران مسلمان سدههای  3و 4ه.ق .مایشاود،
بیانگر کیفیت ساختوساز بنا و ترقی معماری باشکوه در شهرهای ماهکوفه و رشد حیاات
دیرینه شهری در این منطقه است .تعبیر شهر استوار ،نبادان ،باشاکوه ،پرجمعیات و دارای
حصار ،قالع و برج های بلند و تسسیرناپذیر درباره برخی از این شاهرها و بیاان شاهرهای
کوچک و بزرگ و روستاهای متعدد برای هرکدام از شهرهای اصلی ،برخاورداری از باازار،
منبر ،مسجد و بهویاژه مساجد جاامع ،پا هاای بازرگ و مساتدکم ارتبااطی 5بار روی
رودخانههای منطقه ،اهمیت منطقه ماهکوفه را در قلمرو اسالمی نیان میدهد.

2

 .1براي نمونه پ مانقین ،ر.م حمیري ،ارروض ارمعطار ،ص213؛ ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص33؛
یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،2ص.090
 .2وصف این شهرها در آثار جغرافیناارا مسلما در ذی نام شهرها آمده است.
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یکی از این زیستبومهای مهم ،دینور مرکاز مااهکوفاه باود کاه بناا و شاک گیاری
پایههای حیات و فرهنگ شهری نن به سدههای هزاره نسست پیش از مایالد مایرساید.

5

نامواژه نن ،مسفف واژه دیننور 2مسااوی دینااور اسات .باه روایات یااقوت (د626 .ه.ق).
بهدلی نن که اهالی دینور ،دین زردشت را پذیرفتناد ،ننجاا را دینااوران] دیاننوران[ ناام
نهادند 3که نیان دهنده دین داری مردم دینور در نن روزگاار باود .در ساده  4ه.ق .دیناور،
وسعت زیادی به ابعاد چهار در چهار کیلومتر 4داشته است .چنانکه خنداذ در نزدیکی همدان
و به فاصله سه چاپار از نن ،پایان منطقه دینور از این سو بود و یزدگرد که در مجاور زنجان
بود از جانب شمال ،پایان ناحیه دینور بود که هجده چاپار فاصله داشته است.

1

همچنین ،این شهر دارای بازار و مسجد جامعی با گنبدی زیبا و مقصورهای بلند باود.

6

دینور دارای مردمی ظریف و نسبت به همدانیان ،خوشخوتر بود و در اشتهار باه داناش و
ادبدوستی بر همدان برتری داشت .از دانیمندان این شهر ،ابومدمد عبادال بان مسالم
میهور به ابنقتیبه دینوری (د276 .ه.ق ).و ابوحنیفه احمد بن داود دیناوری (د233 .ه.ق).
را میتوان نام برد که هرکدام ،صاحب نثاری هستند 7.ابنقتیباه در تااریخ ،تفسایر قارنن،
 .1برومدد اعظمی پور ،پایتخت فراموش شده قوم كُرد ،ص.19
 .2محمد پادشاه ،فرهدگ جامع فارسی ،ج ،0ص.1992
 .0یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص.49
 .4به اندازه دو سوم همدا كه مساحتش یک فرسخ در یک فرسخ بود ،وسعت داشت (ابنحوقا ،
صورةاالرض ،ج ،2ص.:032
 .5كاتل بغدادي ،ارخراج و صداع ارکتاب  ،ص.123
 .3مقدسی ،احسنارتقاسی فی معرف االقااری  ،ص094؛ ر.م ساهرا  ،عیائال االقااری ارسابعه،
ص250؛ حمیري ،ارروض ارمعطار ،ص.249

 .7ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص032؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،2ص543؛ حمیاري ،اراروض
ارمعطار ،ص.249
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حدیث ،علم کالم ،ندو و ادبیات عربی صاحب نظر بود و نثار متعددی ،مانند عیوناالخبار،

االمام والسیاس  ،المعارف ،تأوی غریبالقرنن ،غریبالددیث ،میک القرنن و ادبالکاتب

را از او نام میبرند 5.ابوحنیفه دینوری نیز در انواع علوم و فنون متداول زمان خویش ،مانند
ندو ،لغت ،هندسه ،حساب ،نجوم ،تاریخ ،تفسیر قرنن اه نظر بود و بیش از بیست کتاب

به او نسبت میدهند که االخبارالطوال او در دسترس است.

2

 .4-3اهمیت نُزهتگاهی ،نخجیرگاهی و ساخلویی ماهکوفه برای خلفا

وضعیت نب و هوایی و اقلیمی منطقه ماهکوفه کاه در گازارشهاای جغرافاینگااران
بازتاب یافته است از وجود رودخانهها ،دریاچهها ،نهرها ،چیمهسارها و حتی روان بودن نب
در شهر و منازل حکایت دارد .وجاود نب فاراوان و هاوای مناساب ،موجاب پدیاد نمادن
مرغزارهای زیبا و کیتزارها و رونق کیاورزی ،دامداری ،باغداری و نسلساتان شاده باود.
منطقه ماهکوفه به لداظ نب و هوایی ،وجود چیمهسارها و مراتاع فاراوان ،برخاورداری از
نواحی کوهستانی ،جلگهای ،جنگ ها و مناظر طبیعی ،شکارگاههای مناسابی باه ویاژه در
ناحیه ماسبذان داشت که مورد توجه خلفای مسلمان قرار گرفت و برخی از نناان باه ایان
شکارگاهها و تفرجگاهها سفر کردند و مرغزارهای نن را مکانی برای چرا و ساخلوی تربیت
اسب و حَیَم قرار دادند.

3

 1ر.م ابنندی  ،ارفهرست ،ص.113-115
 .2هما  ،ص117؛ یاقوت ،معی االدباء ،ج ،1ص113؛ براي آگاهی از جایااه فرهداای دیداور و

چهرههاي علمی آ در علوم نقلی و عقلی ،ر.م برومدد اعظمی پور ،پایتخت فراموش شاده قاوم
كُرد ،ص.293-100
 .0در این موارد ،ر.م ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص031 ،051؛ اصطخري ،مساارک ارمماراک،

ص233 ،17؛ نویسدده ناشداس ،حدودارعار  ،ص150؛ حمیري ،ارروض ارمعطاار ،ص195؛ مقدسای،
احسنارتقاسی  ،ص094 ،090؛ یعقوبی ،اربلدا  ،ص72؛ ابنرُسته ،االعالقاردفیس  ،ص19؛ ابودرف،
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در دوره باستان ،برخای پادشااهان ساساانی ،دیناور را باه دلیا داشاتن نب فاراوان،
سرسبزی و نب و هوای مطبوع و دلپذیر ،هم بهعنوان شکارگاه و هم بهعنوان استراحتگاه
تابستانی برمی گزیدند و تابستان گارم تیسافون را در هاوای خناک و معتادل نن باهسار
میبردند 5.بهرام گور (433 -421م ).در اواخر عمر خویش به سوی ماه رفت و در شکارگاه
ننجا در پی گورخری تاخت و در چاهی فرو افتاد 2.قصرلصوص که در نن ،کاخ خسرو قرار
داشت به واسطه فراوانی شکار ،گوارایی نب ،مرغزارها و دشتهای با صفای اطراف نن ،دژ
مدکم و گردشگاه مسصوص خسرو پرویز ،پادشاه ساسانی (623 -135م ).گردید 3.درباره
این قصر در منابع نمده است:
قباد بن فیروز ساسانی (644-694م و 535-699م ).در بالد وود نگا کارد
و هاای جااایی رن ایاااا ااادنین و بشا وااو هااون ر و یباای گااونرن ر و ن اای ی
لذتبخ

ر نز قرای ین نیاف  .پس یا رن اقر سشطن سااو و یاجاا قصار

بناکرد که قصرلصوص نام گرف .

6

اررسار ارثانی  ،ص34 ،30 ،33 ،59؛ ابنمردادبه ،ارمساارک و ارمماراک ،ص173 ،175؛ باالذري،
فتوحاربلدا  ،ص030؛ ابوارفداء ،تقوی اربلدا  ،ص474؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص411؛ انصاري دمشقی،
نخب ارادهر  ،ص139؛ قلقشاددي ،صابح االعشای فای صاداع االنشااء ،ج ،4ص031؛ یااقوت،
معی اربلدا  ،ج ،2ص 090 ،293و ج ،0ص077 ،297؛ ابنعبدارحق بغدادي ،مراصداالطال  ،ج،0
ص1223؛ ذی نام نواحی شهرزور ،حلوا  ،ماسبذا  ،مهرجا قذق ،مرجارقلعه ،قرمیساین ،صایمره،
سیسر ،دیدور ،سیروا و اربوجا .
 .1بلعمی ،تاریخدامه طبري ،ج ،2ص.759-751
 .2طبري ،تاریخ ارطبري تاریخ االم و ارملوم ،ج ،2ص77؛ مسکویه رازي ،تیار االم  ،ج ،1ص.15
 .0ابودرااف ،اررسااار ارثانیاا  ،ص39؛ قزویداای ،آثاااراربالد و امبارارعباااد ،ص400؛ طوساای،
عیایلارمخلوقات ،ص.297 ،259
 .4ابنفقیه ،اربلدا  ،ص419؛ قزویدی ،آثاراربالد ،ص.400
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سیسَر ،سیسَر( 5پیش از شهر شدن) و اطراف نن ،همییه چراگااه دامهاای کُردهاا و
دیگر اقوام از جمله مرغزار احیام خلیفه مهدی عباسای (ح563-513 .ه.ق ).باود .مهادی
یکی از موالی خود به نام سلیمان بن قیراط را بر نن مرغزار گمارد و به او دستور داد برای
جلوگیری از دزدان و راهزنان و حفظ چهارپایان از غارت دزدان ،شهری بناا کناد .او نیاز،
سیسر را ساخت .سپس ،حصاری استوار به گرد نن کییده شاد و انباوهی از ماردم را کاه
مهدی گسی کرده بود در نن ،جای دادند .روستاهای ماایَنهَرج از تواباع دیناور ،روساتای
جوذمه از توابع نذربایجان در کوره بَرزَه ،روستاهای رسطف و خابَنجَر را به نن منضم کردند
و بدین ترتیب سیسر بهصورت کورهای بزرگ در نمد.
در دوره هارونالرشید (خ533-571 .ه.ق ).که راهزنان بار دیگر زیاد شدند و سیسار را
ویران کردند ،دستور به مرمت نن داده شد و دیوارهایی استوار بارای نن سااختند .هاارون
هزار مرد جنگی را در این شهر ،جاای داد کاه گروهای از فرزنادان نناان در ساده ساوم،
همچنان در ننجا ساکن بودند.

2

مَرجُالقلعه ،مرغزار وسیع و معروفی بود که احیام خلفا در چراگاههای نن میچریدند.

3

قریه رَذخ (الرَّذ) 4از روستاهای ماسبذان یکی از شکارگاههای خلفای عباسی به ویژه مهدی و
 .1در قسمت شماری ماهكوفه در دشت گودي در میا سیتپه جاي داشت كه از درو آ  ،سی سرِ
آ تپهها دیده میشد .نام دیار سیسار ،صادمانیه باود؛ یعدای سایسار صدچشامه؛ زیارا در آ
چشمهسارهاي فراوا  ،قریل صد چشمه وجود داشت (بالذري ،فتوح اربلدا  ،ص030؛ ابانفقیاه،
اربلدا  ،ص.:237
 .2بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص030؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص231 -237؛ یااقوت ،معیا اربلادا  ،ج،0
ص(297یاقوت ،بداي سیسر را به روایتی به امین(د199.ه.ق :.فرزند هارو اررشید نسبت میدهد.:
 .0یعقوبی ،اربلدا  ،ص.75
 .4در متو تاریخی و جغرافیایی ،صورت هاي مختلفی از آ نوشته شده است رذ ،اررذ ،ارازوذ،
ارز  ،اررا  ،ردین و غیره (ر.م مسعودي ،مروجارذهل ،ج ،0ص039؛ ابنعبدارحق بغدادي،

ماهکوفه در خالفت اسالمی...
جایگاه و اهمیت ایالت 

011

هارون بود 5.خوشهوایی ماسبذان سبب شد مهدی عباسی در مدرم سال 563ه.ق .به این
ناحیه نید و در قریه َر خذ از توابع نن بارای شاکار بیارون رود کاه در اثار صادمه اساب در
همانجا درگذشت 2.بیگمان ،چنین موقعیت اقلیمای باا پوشاش گیااهی و نبیاسورهای
فراوان و پناهگاههای مطمئن و مستدکم ،برای خلفای مسلمان که باا زنادگی عیایرهای
قرابت دیرینهای داشتند ،جایگاه یا ساخلوی مناسابی بارای پارورش رماههاا و احیاام و
تفرجگاه دلپذیری برای اوقات تفرج و شکار بهشمار مینمد.
 .4-4اهمیت اقتصادی ماهکوفه

موقعیت طبیعی و اقلیمی و وجود رودخانههای مهمی ،چون صایمره و نهار ماسابذان،
حاص خیزی زمین و وفور مراتع و چراگاه موجب توسعه دامداری ،کیاورزی و باغداری در
ناحیه ماهکوفه شد و این ناحیه را از نظر اقتصادی ،نعمت و ثروت برای نظاام خالفات باا
اهمیت کرد .گزارشهای سده 4ه.ق .از وفور مدصوالت دامی ،زراعی و میوههای گوناگون
و بازارهای سرپوشیده ،کنار هم و پررونق در این ناحیه خبر میدهند .از شهرها با عباارات
دل گیا و خرخم ،پرجمعیت ،پربرکت ،حاص خیز ،دارای موقعیت خاوب ،معییات گساترده،
ارزانی نرخ نان ،باغهای انبوه ،پرمیوه و پرکیت ،کیتزار ،نسلستان ،علوفاه فاراوان ،دارای
دام پروری ،چهارپا و شتران بسیار ،کاالهای تجارتی ،عایادات فاراوان ،دارای نباادیهاا و
مزرعههای بسیار یاد میشود.

3

مراصداالطال  ،ج ،0ص .:1223روستاي اررذ در اوای قاجار ،حسین آبااد ناام گرفات و مركاز
حکومت واریا پشتکوه گردید .سپس در عهاد پهلاوي باه ایاالم تغییار ناام داد (عبادا ،عقیلای،
دارارفر هاي ایرا  ،ص.:73
 .1یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص.431
 .2هما ؛ مسعودي ،مروجارذهل ،ج ،0ص039؛ طبري ،تاریخ ارطبري ،ج ،1ص.171 ،139-131
 .0ر.م ابااانحوقا ا  ،صاااورةاالرض ،ج ،2ص039 ،031 ،032 ،059 ،051؛ اصاااطخري،
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خرما ،انجیر ،انار ،فقاع ،زعفران ،زیتون ،گردو ،میاوههاای گرمسایری و سردسایری و
میوههای کوهساتانی و دشات ،پنیار ،نیلاوفر ،حاب الازخلم (ادویاه الجمااع) ناوعی ادویاه
تقویتکننده قوه باه و غیره از مدصوالتی بودند 5که این ناحیه به ننهاا شاهرت داشات.
بسیاری از این مدصوالت به مناطق دیگر صادر میشد .در برخای از ایان ناواحی ،مانناد
روستای کرکان نزدیک قرمیسین ،هرساال باازار بزرگای برپاا مایشاد 2و تولیدکننادگان
مدصوالت خود را در نن عرضه میکردند.
ناحیه ماهکوفه ،با چنین موقعیت نب و هاوایی ،زیساتباوم مناسابی بارای ایاالت و
طوایف مستلف کُرد بود که معییت شبانکارگی و دامداری داشاتند و از زنادگی یایالق و
قیالق برخوردار بودند .عیایر کُرد در این نواحی دارای زماین و کیاتزار بودناد و بییاتر
خواربار خود را از صدراهای نن بهدست مینوردناد 3.وجاود دارالضارب (ضارابخاناه) در
مسارک ارممارک ،ص231 ،233؛ مقدسی ،احسنارتقاسی  ،ص093 ،094 ،090؛ یعقوبی ،اربلادا ،
ص72؛ ابوارفداء ،تقوی اربلدا  ،ص475-474؛ قلقشددي ،صبحاالعشی ،ج ،4ص031؛ ابنعبدارحق
بغدادي ،مراصداالطال  ،ج ،2ص.511
 .1ر.م ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص031؛ اصاطخري ،مساارک ارمماراک ،ص،233 ،17
231؛ نویسااادده ناشاااداس ،حااادودارعار  ،ص150؛ ابودراااف ،اررساااار ارثانیا ا  ،ص34 ،32؛
مهلباای ،كتااا ارعزیاازي ،ص147؛ مقدساای ،احساانارتقاساای  ،ص093 ،094؛ ثعاااربی،
رطائفارمعاارف ،ص273 ،275؛ طوسای ،عیایالارمخلوقاات ،ص039؛ قزویدای ،آثااراربالد،
ص091 ،057؛ یااااقوت ،معیااا اربلااادا  ،ج ،2ص ،293ج ،0ص443 ،077؛ قلقشاااددي،
صاابحاالعشااای ،ج ،4ص039 ،031؛ ادریسااای ،نزهاا ارمشاااتاق ،ج ،2ص377؛ حمیاااري،
ارروضارمعطار ،ص.249
 .2ابنفقیه ،اربلدا  ،ص.422
 .0ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص.57
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سدههای 3و4ه.ق .در اربوجان ،حلوان ،دینور ،رذخ ،شهرزور ،قرمیسین ،کنگور و مایدشت 5در
جنوب کرمانیاه 2نیان از موقعیت این منطقه از نظر اقتصادی -تجاری و گردش پولی دارد.
همچنین در منطقه ماهکوفه ،معادنی موجود بود .در ماسبذان بهویژه شهر اربوجان انواع
معادن گوگرد ،زاج ،ذغال ،کبریت ،شوره ،نمک ،نبهاای معادنی و چیامههاای نبگارم
بسیاری وجود داشت 3.از وجود معدن نفت نیز در نزدیکی بُندَنیجین یاد میشود 4،چنانکه
خانقین دارای چیمه نفت بزرگ و پرسودی بود 1.در دینور ،نوعی سنگ ،معروف به حَجَار
الیهود یافت میشد که مصرف دارویی برای خُرد کردن سنگ مثانه داشت.

6

این موقعیت اقتصادی و تنوع مدصوالت دامی ،کیاورزی ،بااغی و معادنی ،منطقاه
ماهکوفه را به یکی از قطبهای اقتصادی و درنمدی نظاام خالفات تبادی سااخته باود.
شهرهای این منطقه پس از فتح به دست عربهای مسلمان ،به پرداخات جزیاه و خاراج
موظف میشدند 7.ازاینرو ،مالیات (خراج) دریافتی از این ناحیه ،مبلغ قاب توجهی باود کاه
به وسیله عام خراج جمعنوری میگردید و به خزانه خلفا وارد میشد.
به گزارش یعقوبی ،معاویه به عام خراج خود در عراق که غالمش عبادال بان دراج
بود ،دستور داد دفتر خالصجات ساسانیان را که در حلوان بود ،نورد و هرچه برای کسارا و
خاندان وی بود از نن استسراج کرد و نن را خالصه خود قرار داد .زمین کوفه و سواد نن که
 .1ماهی ،ماهیدشت و ماهدشت.
 .2ر.م عبدا ،عقیلی ،دارارفر هاي ایرا  ،ص.027 ،033 ،213 ،243 ،233 ،190 ،130 ،73
 .0ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص34؛ قزویدی ،آثاراربالد ،ص.233
 .4ابنفقیه ،اربلدا  ،ص( 425بُددَنییین ،مُددَرییین ،بعدها مُدلییی ،مددری.:
 .5ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص.33
 .3بیرونی ،ارصیدن فی ارطل ،ص.425
 .7ر.م بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص.025 ،031-033
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منطقه ماهکوفه هم در زمره نن بود ،درنمدش به پنجاه میلیون درهم میرساید 5.در ساده 3ه.ق.
خراج حلوان را با اینکه از والیت جبال بود ،داخ در خراج نواحی سواد 2مداسبه میکردند.

3

در دوره مهدی با ساخت و توسعه شهر سیسَر ،عام جداگانهای برای نن تعیاین شاد
که خراج را به او میپرداختند .هارون در اواخر خالفت خویش ،مرخه بان ابای مارخه رُدینای
عِجلی را به والیت سیسر فرستاد .وی در زمان مدمدامین (خ533-533 .ه.ق ).همچناان،
خراج سیسر را نسبت به مقاطعهای که بر نن عهد بسته بود ،میپرداخت .با درگیری امین و
مأمون ،ننجا را از عاصم پسر مره گرفتند و در خالفت مأمون (253-533ق) ،نن زمینهاا
به زمینهای زراعتی خالفت پیوست.

4

موقعیت اقتصادی این منطقه ،نن اندازه چیمگیر بود که گاه ،برخی حکاام مدلای از
غارت و غنایم نن ،درنمد هنگفتی به دست مینوردند .برای نمونه در ایام زیاریاان (-433
353ه.ق ،).یکی از سرداران مارداوی (ح323-353 .ه.ق ).پاس از شکسات ساپاه خلیفاه
عباسی در سال 353ه.ق .کیتار عجیبی در دینور انجام داد و با غارت ناواحی اطاراف نن،
اموالی بسیار غنیمت گرفت و جوانان زیادی از پسر و دختار را باه اسایری بارد 1.پاس از
مرداوی  ،برادرش وشمگیر (ح323-316 .ه.ق ).نیز به دینور رفت و خراج ننجا را گرفت و
مال بسیار به چنگ نورد.
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 .1یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص211؛ مسکویه رازي ،تیار االم  ،ج ،2ص.27
 .2بخش واقع در میا دجله و فرات در زما ملفااي عباسای .باهدریا سرسابزي و پوشایده از
درمتا مرما و زراعت ،سواد گفتهاند.
 .0یعقوبی ،اربلدا  ،ص.75
 .4بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص030؛ ابنفقیه ،اربلدا  ،ص231 -237؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،0ص.297
 .5مسعودي ،مروجارذهل ،ج ،4ص.213
 .3هما  ،ص.211
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این گزارش از فراوانی نعمت ،ثروت و نیروی انسانی بسیار در این منطقه حکایات دارد
که اهمیت نن را برای نظام خالفت و حاکمان مدلی نشاکار مایساازد .یکای از وظاایف
کارگزارانی که از سوی دستگاه خالفت به این منطقه اعزام مایشادند ،تاأمین امنیات راه
خراسان و ماهکوفه و اخذ عوارض راه داری و خراج شهرها بود .این کارگزاران در اصطالح،
عام المعون نامیده میشدند.

5

بر اساس گزارشهای برخی از جغرافینگاران میتوان ،فهرستی از خراج ناحیه ماهکوفه
را که در زمره نواحی جبال قید شده است ،استسراج کرد .این فهرست ها در جادولهاای
زیر تنظیم شدهاند.
جدول :1خراج ناحيه ماهکوفه در ایالت جبال در سده 3ه.ق .به روایت ابنخردادبه

شهر

رقم خراج (درهم)

رقم خراج (درهم)

شماره صفحه

دینور

سه هزار هزار و هیتصد هزار

3311111

53

شهرزور ،صامغان و دراباد

دو هزار هزار و هفتصد و پنجاه

5711111

45

هزار
ماسَبَذان و مهرجانقَذَق

سه هزار هزار و پانصد هزار

3111111

45

حلوان با جابارقه و کردها (در

هزار هزار و هیتصد هزار

5311111

54

ناحیه سواد 2نمده است)

 .1برومدد اعظمی پور ،پایتخت فراموش شده قوم كُرد ،ص99؛ معون در رغت ،یاريماواهی ماردم
براي نیات از محدت و گرفتاري بود و صاحلارمعون یا عام ارمعون  ،مسوو) حفظ نظ و امدیات
شهر و حمایت مظلوم در برابر ظار بود.
 .2مراج سواد در دوره معاویه ،صد و بیست میلیو دره بوده است (یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج،2
ص.:200
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بهنوشته ابنخردادبه از کوهستان ،نذربایجان ،ری ،همدان ،دو مااه (دیناور و نهاوناد)،
طبرستان ،دنباوند ،ماسابذان ،مهرجاان قاذق ،حلاوان و قاومس ،سای هازار هازار درهام
( )31/111/111مالیات میگرفتند.

5

جدول :2خراج ناحيه ماهکوفه در ایالت جبال در سده 3ه.ق به روایت یعقوبي در البلدان
شهر

رقم خراج (درهم)

رقم خراج (درهم)

شماره صفحه

ماسبذان

دو میلیون و پانصد هزار

2111111

73

دینور

پن میلیون و هفتصد هزار (به غیر از

1711111

76

امالك سلطنتی)

جدول :3خراج ناحيه ماهکوفه در ایالت جبال به طال و پول نقد در سده 4ه.ق .به روایت کاتب بغدادی
شهر

رقم خراج (به درهم)

رقم خراج (به درهم)

شماره صفحه

حلوان

نهصد هزار هزار

311111111

533-532 ،573

ماهکوفه (دینور)

پنچ هزار هزار

1111111

533-532

ماسبذان

هزار هزار و دویست هزار

5211111

"

مهرجانقدق

هزار هزار و صد هزار

5511111

"

شهرزور و صامغان

دو هزار هزار و هفتصد هزار و پنجاه

2711111

"

هزار

 .4-5جایگاه سیاسی -نظامی ماهکوفه

موقعیت راهبردی ماهکوفه از بعد ارتباطی و دساترسای باه شاهرها و ناواحی دیگار،
موجب شد که در نغاز فتوحات اسالمی ،این ناحیه نقش مهمی را به عنوان پایگاهی برای
 .1ابنمردادبه ،ارمسارک وارممارک ،ص.23
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تداوم فتوحات به سمت خراسان و نذربایجان بر عهده گیرد .بسیاری از تکاپوهای نظاامی
خلفا و دیگر امرای مدلی در این منطقه ،اتفاق افتاده است که اهمیات سیاسای و نظاامی
این منطقه را برای تصرف نواحی مستلف در خود منطقه و نیز مناطق شرقی ایران نیاان
میدهد .همچنین ،دژها و قالع مستدکم منطقه ،حصارها ،برج و باروهای دفاعی شاهرها
بر اهمیت نظامی نن میافزود.
هنگام لیکرکیی مسلمانان برای گیودن ایران که در زمان خالفت عمر بن خطااب
(خ24-55 .ه.ق ،).بهطور جدی نغاز شد ،بسیاری از تکاپوهاای نظاامی یزدگارد ساساانی
(632-615م ).پادشاه ایران و سرداران خلیفه در این منطقه رخ داد کاه باا وجاود تاالش
نیروهای ایرانی در برابر سرداران عرب ،بهتدری شهرها و نواحی جلوالء ،حلوان ،شاهرزور،
قرمیسین ،دینور ،ماسبذان ،صیمره ،مهرجانقذق ،صامَغان ،دراباذ و دیگر نواحی یا با غلباه
نظامی فتح شدند یا به صلح گیوده شدند و مردم این نواحی ،حاضر به پرداخات خاراج و
جزیه به نظام خالفت گردیدند.

5

این فتوحات موجب نمیستگی عربها با ساکنان بومی این مناطق شد .برخی از ماردم
عرب در شهرها و روستاهای ماهکوفه سکونت یافتند 2و ترکیب نژادی و جمعیتی نن تغییر
پیدا کرد .در گزارشهای جغرافینگاران ،ترکیب جمعیتی مردم این نواحی را عرب و عجم
با غلبه کُردها تیکی میدهد .برای نمونه در گزارشها نماده اسات کاه اغلاب مردماان
شااهرزور و سااهرورد ،کُاارد بودنااد 3و ناایماَزرای  4از توابااع شااهرزور ،کردنیااین و یاایالق
 .1براي آگاهی از روند این فتوحات و تصرف شهرهاي این مدطقه ،ر.م ابناعث  ،كتاا ارفتاوح،
ج ،1ص217-215؛ بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص.073-039 ،025 ،033 ،295
 .2ر.م ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص55؛ یعقوبی ،اربلدا  ،ص07 ،03؛ ابوارفداء ،تقوی اربلدا  ،ص.410
 .0ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص039؛ اصطخري ،مسارک ارممارک ،ص.233
 .4نی از راه -نیمرآة.
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شصتهزار خانوار از کُردهای مستلف بود 5.مردم نیمازرای از عالقهمندان و موالیاان عمار
بن عبدالعزیز بودند .ننان مردمی ،زورمند و جسور بودند که علیه حکومت وقت میشوریدند
و از شهر خود دفاع میکردند .بییتر امرای ننجا از خود کُردها بودند و ماردم را باه قیاام
علیه امرای دیگر و مسالفت با خلفا تیویق میکردند.

2

همچنین ،اهالی صیمره ،حلوان ،قرمیسین ،سیروان و دینور ترکیبی از عرب و عجام و
از پارسیان و کردها بودند 3.بسیی از طوایف متعدد کُرد که مسعودی (د341 .ه.ق ).از ننان
نام میبرد در قلمرو گستردهای از ایران ،باه ویاژه سارزمین جباال و ماهاات ،مااهکوفاه،
ماهبصره ،ماهسبذان ،ایغارین ،شهرزور ،دراباد و صامَغان ،بهسار مایبردناد 4و در تداوالت
سیاسی و نظامی منطقه ،اثرگذار بودند.
پس از فتح هر منطقه ،حاکمی برای اداره نن از جانب خلفا اعزام میشد .چناانکاه در
زمان خلیفه دوم ،حکومت دینور به کثیر بن شهاب حاارثی 1و در زماان عثماان (خ-24 .
31ه.ق ).همراه با دیگر نواحی ،والیت ماه به مالک بن حبیب 6و در خالفت امیرالماؤمنین
حضرت علی

(خ41-31 .ه.ق ).والیت جب به مدمد بن سُلَیم واگاذار شاد 7.در زماان

یزید بن معاویه (خ64-65 .ه.ق ).بار دیگر ،حکومات دیناور هماراه باا والیات ماسابذان،
 .1ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص57؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،0ص.073
 .2هما  ،ص 59 ،51؛ هما  ،ص.077
 .0یعقوبی ،اربلدا  ،ص 75 ،72 ،07 ،03؛ مدی  ،آكامارمرجاا  ،ص31؛ ابوارفاداء ،تقاوی اربلادا ،
ص.474 ،051
 .4مسعودي ،مروجارذهل ،ص.71
 .5یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،4ص.032
 .3طبري ،تاریخارطبري ،ج ،4ص.422
 .7دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص.150
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مهرجانقذق ،حلوان و نهاوند به کثیر بن شهاب حارثی رسید .انتسااب وی از ساوی یزیاد
بهسبب دشمنی کثیر با خاندان امام علی

بود 5.مستار (د67 .ه.ق ).پاس از پیاروزی بار

کوفه ،عبدال بن حارث ،برادر مالک اشتر (د33 .ه.ق ).را بر ماهَین و همدان و ابانمالاک
بکراوی را بر حلوان و ماسبذان گمارد 2.همچنین ،عبدالملک بن ماروان خلیفاه اماوی (خ.
36-66ه.ق ).در سال 71ه.ق .حجاج بن یوسف ثقفی را به حکومت عاراق گماشات 3کاه
دینور هم جزء نن بود.
خلفای عباسی تا نیمه سده 4ه.ق .و تیاکی حکومات حسانویه (311-416ه.ق ).در
دینور ،حاکمان ،امیران و کارگزارانی ایرانی ،ترك یا عرب را برای اداره امور دینور و دیگار
شهرهای ماهکوفه اعزام میکردند 4.برای مثال در زماان سافاح (خ536-532 .ه.ق ).اماور
شهرهای جبال و خراسان بار عهاده ابومسالم خراساانی (د537 .ه.ق ).قارار گرفات 1کاه
ماه کوفه در زمره نن بود .هارون در سال 576ه.ق .والیت جباال را باا ناواحی دیگاری از
ایران به فض بن یدیی برمکی (د531 .ه.ق ).سپرد 6.همچنین ،اماین در ساال 531ه.ق.
علی بن عیسی را بر همه والیتهای جب  ،نهاوند ،همدان ،قم و اصفهان گمارد و جنگ و
خراج ننجا را به او سپرد ،اما در جنگ با طاهر بن حساین (ح217-211 .ه.ق ).در هماان
سال کیته شد.

7

 .1بالذري ،فتوحاربلدا  ،ص.031
 .2دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص.292
 .0طبري ،تاریخارطبري ،ج ،3ص.232
 .4ر.م طبري ،تاریخارطبري ،ج ،7ص435 ،433 ،459 ،451؛ ج ،1ص،577 ،527 ،019 ،242
331 ،322؛ ج ،9ص 11و میلدات دیار در حوادث هر یک از ملفا ،مبحث عامال شهرها.
 .5طبري ،تاریخارطبري ،ج ،7ص.435 ،433 ،451
 .3هما  ،ج ،1ص.242
 .7هما  ،ص.019
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مأمون در سال 533ه.ق .همه والیت جبال ،فارس ،اهواز ،بصره و کوفاه را کاه طااهر
گیوده بود به حسن بن سه (د236 .ه.ق ).سپرد و به طاهر نوشت که هماه کارهاایی را
که در این والیتها دارد به جانیینان حسن بن سه ساپارد 5.در ساال 211ه.ق .ماأمون
همه والیتها را از بغداد تا اقصای میرق به طاهر سپرد 2.در ساال 254ه.ق .عبادال بان
طاهر (ح231-253 .ه.ق ).به سوی دینور رفت و مأمون ،کسانی را نزد او فرستاد که میان
خراسان ،جبال ،ارمینیه ،نذربایجان و نبرد بابک مسیارش کنناد .او خراساان را برگزیاد و
سوی نن رفت و علی بن هیام (د257 .ه.ق ).والیت دار جب  ،قم ،اصافهان و نذربایجاان
شد 3اما بهگزارش یعقوبی (د234 .ه.ق ،).مأمون ،عبدال بن طااهر را باه حکومات جباال،
ارمنستان و نذربایجان برگزید که منطقه ماهکوفه نیز در اختیار وی بود .مأمون به قاضایان
و عامالن خراج نوشت به فرمان او باشند.

4

پس از مرگ مأمون ،معتصم (خ227-253 .ه.ق ).در شوال 253ه.ق .فرمان جباال
را به اسداق بن ابراهیم طاهری (د261 .ه.ق ،).برادرزاده طاهر داد 1.سپس ،افیین در
سال 221ه.ق .حیدر بن کاوس (د226 .ه.ق ).را والیتدار جبال کرد و او را برای پیکار
با بابک روانه کرد 6.این عزل و نصبها در زمان خلفای بعادی اداماه داشات .برخای
خلفای عباسی در پی گیری اقدامات سیاسی و نظامی در شرق خالفت به این منطقاه
سفر میکردند.
 .1هما  ،ص.527
 .2هما  ،ص.577
 .0هما  ،ص.322
 .4یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص.430
 .5طبري ،تاریخ ارطبري ،ج ،1ص.331
 .3هما  ،ج ،9ص.11
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برای مثال ،مهدی عباسی در مدرم سال 563ه.ق .از بغداد ،رهسپار عراق عجم شد .در
این سفر به قصد قرماسین دینور در قریه رَذخ از روستاهای ماسبذان فرود نمد و هنگام شکار
در همانجا درگذشت 5.بهروایت ابودُلَاف ،نرامگااه مهادی عباسای در اَربوجاان از ناواحی
ماسبذان واقع بوده است 2.پس از مرگ مهادی ،بیعات بارای پسارش هاادی (خ-563 .
571ه.ق ).در ماسبذان انجام گرفت.

3

هارونالرشید چون به خالفت رسید (571ه.ق ).در ماسبذان بر سر قبر مهدی رفت
و برای او ،مالهای بسیار صدقه داد و نن را مرسوم کرد 4.هامچناین ،هاارونالرشاید
چندین بار به قرمیسین نمد و در نن اقامت کرد .در سال 533ه.ق .در سفر باه ری باه
قرمیسین وارد شد و برای پسرش ،قاسم به ولیعهدی پس از مأمون بیعات گرفات و
سپس به ری رفت .وی در سال 532ه.ق .نیز در سفری به سوی خراسان در قرمیسین
فرود نمد.

1

 .1مسعودي ،مروجارذهل ،ج ،0ص039؛ یعقوبی ،تاریخ اریعقاوبی ،ج ،2ص431؛ طباري ،تااریخ
ارطبري ،ج ،1ص.131
 .2ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص .34اربوجا با ایاوا اماروزي در ایاالم مطابقات دارد .یااقوت در
توضیح دهباال می گوید كه در ماسبذا در بخش جب  ،نزدیک بُددیدَیین واقاع باوده اسات و گاور
ملیفه مهدي در آ بوده است .این گور داراي بارگاه بود و متوریاانی داشات كاه از طارف دورات
حقوق میگرفتدد .مستدید ملیفه (خ533-555 .ق :در سا) 534ه.ق .از آ دیادار كارد و اماوا)
بسیاري میا مردم آ جا تقسی نمود (یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،2ص302؛ ابانعبادارحق بغادادي،
مراصداالطال  ،ج ،2ص.:545
 .0یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص.434
 .4هما  ،ص.437
 .5هما  ،ص .429 ،425
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بسیاای از تکاپوهااای نظااامی خلفااای عباساای در ایاان دوره در جهاات سیاساات
اسالمگستری در منطقه ماهکوفه به سرکوب پیاروان نیاین خارمدینای مرباوط مایشاد.
گسترش این نیین در منطقه و شک گیری یاک قادرت سیاسای بار مبناای نن در قالاب
جنبشهایی ،مانند بابک خرمدین میتوانست از جنبه سیاسی ،سیطره خالفت را بار شارق
ایران دچار خدشه کند .ازاینرو ،تسل نظام خالفت بر این مناطق و مبارزه با جریانهاای
عقیدتی معارض مستقر در نن از اهمیت خاصی برای خلفای عباسی برخاوردار باود .ایان
تالشها با هدف تروی و گسترش اسالم در قالب مذهب تسنن و همگونسازی فکری در
این ناحیه انجام میگرفت.
با اینکه برخی گزارشها از رواج پارهای از مظاهر نیین یونانی ،5مسیدیت ،2زرتیاتی

3

و خرخمی (پیروان نیین مزدك) 4در ناحیه ماهکوفه ،پیش از ورود اسالم خبر میدهند ،اما باا
ورود اعراب به این سرزمین در دوران فتوحات ،این مناطق به زیر سیطره خالفت اسالمی
در نمد .بیان وجود مسجد و مسجد جامع در شهرهای ایان منطقاه مانناد دزدان از تواباع
شهرزور ،طَزَر ،قرمیسین و دینور که در نوشتههای جغرافاینگااران ساده 3و 4ه.ق .نماده
است 1،دلیلی بر گروش دینی در منطقه است.
با این وجود ،منطقه ماهکوفه تا مدتها ،یکی از مراکز مهم نیین خرمدینی باود و
خرمیان در این منطقه ،بارها با سپاه خلفای عباسی کاه بارای سارکوب نناان لیاکر
می کییدند ،درافتادند .تا اینکه به تدری  ،مردم به دین اسالم روی نوردند .بر اسااس
 .1ر.م گیرشمن ،ایرا از آعاز تا اسالم ،ص.273 ،232
 .2ماركوارت ،ایرانشهر ،ص.43 ،07
 .0مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص10؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،5ص.49
 .4مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص033؛ طبري ،تاریخ ارطبري ،ج ،1ص.337
 .5ر.م ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص30 ،33؛ مقدسی ،احسنارتقاسی  ،ص.095 ،090
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گزارشها ،بییتر سکنه سهرورد در سابق از خوارج بودند و سپس از ننجا کوچ کردند،
اما گروهی باه سابب وطاندوساتی در ننجاا ماندناد 5.هامچناین ،مهرجاانقاذق و
ماسبذان نیز از سرزمین های نیین خرمیه بودند و پیروان خرمیه در این نواحی حضاور
داشتند.

2

مسعودی (د341 .ه.ق ).فهرستی از مناطقی را که خرمیان در نن بودناد ،مانناد ناحیاه
ورسنجان ،قسم ،کودشت صیمره که جزء مهرجان قذق بود ،دیار سیرَوان ،اَربوجان از بالد
ماسبذان ،همدان ،ماهکوفه و ماهبصره معرفی میکند 3.وقتی خرمیان در نذربایجان شورش
کردند و فرمانده اعزامی هارونالرشید ،ننان را شکست داد ،سیهزار تن از خرمیان را کیت
و زنان و فرزندان اییان را اسیر گرفت .هارون در قرمیسین به ننها رسید و فرمان داد تاا
اسیران مرد را کیتند و زنان را فروختند.

4

در زمان مأمون از دینور بهعنوان پایگاهی نظامی برای سرکوب جنبش بابک خرمدین
استفاده میشد .مدمد بن حمید طوسی از فرماندهان عباسی با سپاهی در دینور برای نبرد
با بابک مستقر شد 1.پس از کیته شدن وی ،مأمون ،عبدال بن طاهر را با سپاهی به نبرد
بابک فرستاد که در بیرون دینور اردو زد 6.پس از مرگ ماأمون در ساال 253ه.ق .کاه باا
معتصم بیعت شد ،بسیاری از مردم جبال و از میاهیر همادان ،ماسابذان و مهرجاانقاذق
 .1ابنحوق  ،صورةاالرض ،ج ،2ص.039
 .2بلخی ،اربدء وارتاریخ ،ج ،4ص.41
 .0مسعودي ،ارتدبیه و االشراف ،ص.033
 .4بلخی ،اربدء وارتاریخ ،ج ،3ص.130
 .5طبري ،تاریخارطبري ،ج ،1ص319؛ یعقوبی ،تاریخ اریعقوبی ،ج ،2ص.430
 .3طبري ،تاریخارطبري ،ج ،1ص322؛ دیدوري ،االمبارارطوا) ،ص432؛ یعقوبی ،تاریخ اریعقاوبی،
ج ،2ص.430
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علیه او شورش کردند .معتصم با اعزام نیرو ،شصت هزار نفر از اییان کیت .شصت هازار
نفر را اسیر کرد و بقیه به سرزمینهای روم گریستند.

5

افزون بر خرمیان از وجود مذاهب دیگر نیز ،گزارش شده است .درباره شهر پیر یا بیر از
توابع شهرزور نمده است که مردم نن ،شیعه زیدی بودند .در سال 345ه.ق .مردم نیماَزرای
که با ننان ،اختالف مذهبی داشتند به این شاهر حملاه کردناد و سااکنان نن را باه قتا
رساندند ،به نتش انداختناد و اماوال اییاان را چپااول کردناد 2.باه گازارش مقدسای (د.
331ه.ق) ،دینور از نظر مذهبی ،خاصی و عامی داشته است 3کاه حضاور پیاروان ماذاهب
تییع و تسنن در این شهر را نیان میدهد.
حکومت های مدلی مقارن با خالفت عباسی ،برخای حاکماان و سارداران مدلای در
فضای سیاسی موجود تالش میکردند بر منطقه ماهکوفه به لداظ اهمیت و موقعیات نن،
استیال داشته باشند .همین امر موجب شد که دینور در این منطقه در سده 4ه.ق .پایتسات
سلسله مستق کوچک کُرد نلحَسنویَه شود .حسنویه ،4فرزند حسین (ح363-311 .ه.ق ).از
کُردهای برزیکانی ،معاصر رکنالدوله حسن بن بویه دیلمای (ح366-331 .ه.ق ).باود .در
زمان او ،کار حسنویه باال گرفت و از رکنالدوله روگردان شدند .زماانیکاه ساپاه اعزامای
رکنالدوله به سرداری ابنعمید وزیر (د361 .ه.ق ).در سال 313ه.ق .باه جناگ حسانویه
اعزام شد ،وی توانست با وزیر صلح کند و لیکر را بازگرداند.

1

 .1طبري ،تاریخارطبري ،ج ،1ص331-337؛ بلخی ،اربدء وارتاریخ ،ج ،3ص.114
 .2ابودرف ،اررسار ارثانی  ،ص 59 ،51؛ یاقوت ،معی اربلدا  ،ج ،0ص.077
 .0مقدسی ،احسنارتقاسی  ،ص.095
 .4ضبط این نام بهصورتهاي مختلف آمده است حَسدویَه ،حَسَدوَیه ،حَسدَوَیه.
 .5بدریسی ،شرفدامه ،ج ،1ص.21
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حسنویه در سال 363ه.ق .در دژ سَرماج 5درگذشت 2و پسرش ،بادر بان حسانویه (ح.
414-371ه.ق ).به حکومت رسید .او چنان قوی شد که در سال333ه.ق .از دیوان بغداد به
لقب ناصرالدوله مفتسر شد و از دینور تا اهواز ،خوزستان ،بروجرد ،اسادنباد و نهاوناد را در
تصرف داشت 3.جانیینان بدر ،گرفتاار درگیاری داخلای و سیاساتهاای نلبویاه (-321
414ه.ق ).و سپس سلجوقیان (435-131ه.ق ).شدند و سرانجام پس از یاکصاد و سای
سال ،امارت خاندان حَسنویه به پایان رسید.

4

گفتنیاست که در هنگام تیدید اختالف ،میان خالفت عباسی و سلجوقیان با تیکی
امارت ایوه از سوی سلیمانشاه از ترکمانان ایوایی نلپرچم و شاخهای از اغوزهاا در نیماه
دوم سده شیم هجری و مرکز قراردادن قلعه وهار (بهار) در ناحیه ماسبذان 1،زمینه بارای
مجزا شدن منطقه ماهکوفه در قالب یک والیت فراهم شد و در تقسیمبنادی جغرافیاایی،
اقتصادی و مالیاتی بهصورت مستق درنظر گرفته شد.

 .1قلعه بزرگ و تسخیرناپذیر سَرماج در نزدیکی دیدور واقع بود كه آ را حَسدویَه ،حاك دیدور از
سدگهاي تراش و یکدست ،سامته باود (ر.م یااقوت ،معیا اربلادا  ،ج ،0ص115؛ رساترنج،
جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي مالفت شرقی ،ص.:234
 .2نویسدده ناشداس ،میم ارتواریخ و ارقصص ،ص.094
 .0بدریسی ،شرفدامه ،ج ،1ص.21
 .4هما  ،ص20-21؛ نویسدده ناشداس ،میم ارتواریخ و ارقصص ،ص.431-093
 .5ر.م رسترنج ،جغرافیاي تاریخی سرزمینهاي مالفت شرقی ،ص231؛ ساومر ،تااریخ غزهاا،
ص411-415؛ محسن رحمتی« ،جغرافیاي تاریخی ماسبذا در دوره سلیوقی» ،فرهداگ ایاالم،

ش  52و ،50ص21-11؛ محسن رحمتی« ،سلیما شاه ایاوه و حملاه مغاو)» ،مطارعاات تااریخ
اسالم ،ش ،22ص.90-13
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منطقه ماهکوفه در اوای سده 7ه.ق .با عنوان ایالت کردستان از بقیه ایالت جبال که از
نن پس ،عراقعجم خوانده میشد ،مجزا گردید و برای نسستین بار ،حمدال مساتوفی (د.
711ه.ق ).در کتاب نزه القلوب از والیت کردستان بهطور مستق یاد کرد .او کردساتان را
به شانزده والیت تقسیم میکند که حدودش به والیاات عاراق عارب ،خوزساتان ،عاراق
عجم ،نذربایجان و دیاربکر پیوسته است.

5

این والیات شام االنی ،الییتر ،خفتیان ،دربند تاجخاتون ،دزبی  ،دینور ،سالطاننبااد،
جمجمال (چمچمال) ،شهرزور ،کرمانیاه یا قرماسین ،کرناد و خوشاان ،قصراللصاوص یاا
کنکور (کنگاور) ،مایدشت ،هرسین و وسطام بودند 2.در عصر حاضر ،قسمت وسیعی از این
مناطق در استان کرمانیاه کنونی و قسمت مددودی از نن در شمال استان لرساتان قارار
دارد و مناطقی مددود از شرق کیور عراق را شام میشود.
 .5نتیجه

با ورود اعراب به ایران ،بسیاری از تقسیمبندیهای جغرافیایی ،اداری و حکومتی در ایران
باقی ماندند ،اما در قالبی اسالمی -ایرانی نمایان شدند .منطقه ماد که ماای هام خواناده
میشد در دوره اسالمی به ماه تعبیر شد .این منطقه به دو بساش مااهبصاره و مااهکوفاه
تقسیم گردید که شام منطقه وسیع جبال یا کوهستان میشد .در نظاام ایاالتی خالفات،
تغییراتی را برای تقسیمبندی سیاسی ،اداری و اقتصادی ماد در نظار گرفتناد و مااهکوفاه
شام مناطقی گردید که در اختیار حکومت کوفه قرار میگرفت.
با توجه به اینکه منطقهای را که دارای ثروت و خراج بییتری بود به حکومات کوفاه
دادند ،اهمیت کوفه در مقاب بصره و در نظام اداری خالفت اسالمی میاسن مایشاود.
 1مستوفی ،نزه ارقلو  ،ص.137
 .2هما  ،ص.139-137

011

ماهکوفه در خالفت اسالمی...
جایگاه و اهمیت ایالت 

منطقه وسیع ماهکوفه به دلی ننکه در شرق بغداد قرار میگرفت و شاهراه خراساان از نن
میگذشت ،دارای اهمیت راهبردی در جنبه مواصالتی و برقاراری ارتبااط باین شاهرها و
نواحی مستلف بهویژه ارتباط مرکز خالفت با قلمرو شرقی خالفت بود .این موقعیت سابب
شد ،حوادث و وقایع سیاسی و نظامی مهمی در این ناحیه بهوقوع بپیوندد.
افزون بر اهمیت ارتباطی ،سیاسی و نظامی ،ماهکوفاه باه لدااظ برخاورداری از تناوع
اقلیمی ،ویژگیهای طبیعی ،موقعیت کیاورزی و دامپروری از جنباه اقتصاادی در تاأمین
منابع مالی خالفت و حکومتهای مدلی ،اهمیت ویژهای داشت .ایان منطقاه باه لدااظ
حیات شهری و وجود شهرها و روستاهای متعدد ،بافت جمعیتی ،فراوانی نیروی انساانی و
وسعت سرزمینی میتوانست بستر مناسبی را برای تروی اسالم و تاأمین نیاروی نظاامی
برای لیکرکییهای خلفا فراهم نماید .هرچند وجود بقایاای اندییاه خارمدینای در ایان
منطقه ،مانعی بر سر راه این هدف بود که منجر به عملیات نظامی گسترده خالفت در این
سرزمین گردید.
با همه اهمیت منطقه ماهکوفه ،به تدری در تقسیمات اداری نن ،تغییراتای رخ داد .باا
تقسیم ایالت جبال به عراقعجم و کردستان ،منطقه ماهکوفه که قسامت غربای جباال را
تیکی میداد از نظر اداری از ایالت جبال جدا گردید و کردستان نامیده شد کاه باه طاور
تقریبی ،کردستان با ماهکوفه منطبق است.
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