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های ایران مرکزی و منزلگاه کاروانیان بود و به دلیلل   قم، محل تالقی راه

هلای او   و دو  هرلری، ادلل ال      مرز بودن با کویر، طلی  دل ه   ویژگی هم

دیادی، اقلصادی و فکری خود را در برابر خالفت و والیان آن حفظ کلرد و  

ب، از راه مذه ی و شهری شیعهپناهگاه مهاجرانِ مخالف حکومت اموعنوان  به

. این شلهر، در   یبه داخل شهر املناع ورز اموی و بع ها عبادی انیوال دادن

های ایرانی، از منظر اقلصادی و فکری، بله   های بع  و در دوره حکومت د ه

 ت ریج ادل ال  خود را از ددت داد.  حاشیه ران ه ش  و به

هلای   هلای ایرانلی ماننل  خرمل ینان و حکوملت      برردی ن ل  جنلب   

مسل ل ایرانی بر تحوالت دیادی شهر قم، مسئله مورد نظر این پلژوه    هنیم

                                              

 .(m.rahmati @ yazd.ac.ir) :یزددانشگاه  یخدانشکده تار یاردانش. 1
 .(khosroabadi@yazd.ac.ir) مسئول(: یسنده)نو یزددانشگاه  یخدانشکده تار یاراستاد. 2
: ینننزددانشنننگاه  یخفرهنننن  م ت،ننندشک دانشنننکده تنننار   یخکارشننننار ارشننند رشنننت  تنننار  . 3
(o.majlesi@gmail.com). 
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ادت. نلایج این پژوه  که با روش وصفی ل تحلیلی و با ادللناد بله مللون     

ده  مراورت با شلهرهایی ماننل  ری کله در     تاریخی نگاشله ش ه، نشان می

 د ه دو  و چهار  از اهمیت بسیاری برخوردار ش ه بود، مهاجرت علملا و 

هلای خلود نظیلر ری و     بویه که پایلخت مذهب آ  گیری حکومت شیعی شکل

های کالمی و معلزلی مورد عالقه علمای شیعه قم داخله  بغ اد را مرکز بحث

   بود، باعث افو  و به حاشیه ران ن این شهر از د ه چهار  به بع  گردی .
 

 .مستقل ایرانی، ری نیمههای  اشعریان، قم، ایران دوره اسالمی، حکومت :کلیدواژگان

 مقدمه

قلی درویش یا دیه براوستان قدیم، همان قم باستانی است که امروزه در جنوب شرر    تپه

نرا  داشرت و در شرمار    « ویران آبراد کررد کرواد   »قم کنونی واقع است. در دوره ساسانی، 

 .گرفرت  می قرار 9های اصفهان در قسمت تِیمَره کوره
منطقره،  دربراره وجره تسرمیه ایر      2

نظرات متفاوتی وجود دارد که اکثر آنها ارتباط مستقیمی با عوامل جغرافیایی داشته اسرت   

مناطق کویری مانند: قم، یزد و جنوب خراسان که آبشان از طریق قنرات  به  به طور مثال،

کرار رفتره    گفتند که به صورت قه ر قو ر کی ر کٌه نیز بره    شد، قُهستان می و چاه تأمی  می

و آب مرورد   4شردند  ها مری  ها و چاه داشته که وارد قنات  از چشمهجاری دو نهر قم،  3است.

ز برقره  ا 282یا  274 )متوفای  احمد برقىقمی به نقل از  5شد. تأمی  میباغات  نیاز شهر و
                                              

  های آشک معرمف است. نگاره سن  . بین شهرهای محالتک خ،ین م گلپایگاش قرار گرفت  است.1
التقاسیم فنی  أحسن ؛ ابوعبداهلل مح،د مقدسیک 23ن22م 23ک 33ک 22ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 2

 .282صک 2ک جاألقالیممعرفة 
 .222ک تعلیقاتک صاشکال العالم. ابوالقاسم جیهانیک 3
 .22ک صالبلداش یعقوبیک. اح،د 2
ک السنیاحة  بسنتاش شنیرمانیک   العابندین  زینن ؛ 212ک صالعبناد  ماخبنار  البالد آثارقزمینیک  . زکریا2
 .223ن222ص
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میاه بروده    مستنقع ،نا  کردند که در ابتداى حال  را از براى آن قم  شهر قم»گوید:  ( میقم

 ،و انار بدی  زمی  که امروز قبضه قم است  ها و آب تیمره یعنى جاى جمع شدن آب  است

ها، خیمه و  ها در اطراف ای  آبشبان .«شد و آن را هیچ منفذى و رهگذرى نبود جمع می

  9گفتند که معرب آن، قم است. )اتاقک( می« کومه»خانه ایجاد کرده بودند که به آنها 

که نا  گیاه زعفرران  « کُرکُم»که ریشه ای  واژه را به واژه  نظر دیگری نیز وجود دارد

ثعالبی ) .  3تری  محصوالت قم، زعفران بوده است. زیرا یکی از مهم 2داند  بوده، مربوط می

نویسد: خسرو پرویز از غال  خود پرسید: مرا از بوی خوش بهشت آگاهی ده. او  ( می421

  4مختلف، از جمله زعفران قمی را نا  برد.های خوشبوی شهرهای ها و گلمیوه

 (، قم را جای بزرگان معرفی کرده که گویای اهمیت و اعتبار ایر   494فردوسی ) . 

 8و تپه زاغه 7علی چشمه 4های سیلک،با فرهنگشهری که تاریخِ آن  5شهر تاریخی است 

 هقبضر  وتیرول  در ، هرای تراریخی   زهرا پیوند داشته است  شهری که بنا بر گزارش ئی بو

  تراریخ قرم  . انرد  و آنران زمامرداران حقیقرى شرهر بروده      شعرى برود اسعد  قدرت و نفوذ آل

  در ای  باره چنی  گزارش داده است:

                                              

 .33ن33ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 1

ک جنوبی خراساش در زعفراش فرهن ؛ اح،د برآبادیک 2ک صزعفراش؛ طالی قرمز. مح،ود عنبرانیک 2

 . 32ص

 . 222م  222ک ص2ک جاألقالیمالتقاسیم فی معرفة أحسن . ابوعبداهلل مح،د مقدسیک 3

 . 221ک صالفرر مسیرهمتاریخ ثعالبی؛ غرر ملوک. ابومنصور عبدال،لک ثعالبیک 2

 .23ک صشاهنام . ابوالقاسم فردمسیک 2

 محوط  باستانی سیلکک در منطق  فین کاشاش ماقع شده است م قندمتی در حندمد هفنت هنزار     . 3

 سال دارد.

 . یکی از اماکن باستانی در شهر ری.2

 های باستانی ایراش در بخش جنوبی دشت قزمین. . یکی از تپ  8
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باتفرا     انرد  همه یک دل و یک زبان و کلمه واحده بروده  ،ل حال دولت ایشاندر اوّ»

خلفاء خراجات معروفه خروج کردند و نگذاشتند که عمرال ایشران در میانره شرهر آینرد و      

در قضایا ایشان را مدخل  ،آوردند و همچنی  ایشان را از سر قدرت بر بیرون شهر فرود مى

کردنرد و قاىرى    و عردول را نصرم مری    ةقضنا از مردمان شهر  ،رأى خوده دادند و ب نمی

ثابت و قایم بودند تا مذهم شیعت و تشیع با خلفا و با سایر مررد    ،ی همچن .گردانیدند می

 9.«بر آشکارا انداختند

های ایرانی، چه نقشری در   ای  پژوهش، در صدد پاسخ به ای  مسئله است که حکومت

 گیری ای  استقالل داشتند؟ و از چه راهی موفق به انجا  ای  کار شدند؟ بازپس

(، کارهای قابل 9312( و سرلک )9341اس فیض قمی )، عب(9378) اصغر فقیهی علی

و اقروا ،   هرا خاندانتوجهی درباره فرهنگ قم پیش از اسال ، فتح ای  شهر توسط اعراب، 

اند  اما به نقش عامل جغرافیایی، در میزان تأثیرپذیری  انجا  دادهمدارس و مساجد  ها،بقعه

ای  الجیشی ای  شهر که نقش عمده های ایرانی اشاره نشده است. موقعیت سو  از حکومت

ای باشد از قلمرو حراکمیتی کره در معرر      تواند نمونه در تحوالت سیاسی آن داشته، می

مرزی قرار گرفته است. درک شرایط سیاسی، توجه بره اتحادهرا و    شمار برون تهدیدات بی

گویرای  شرود،   های ایر  مقالره فهرم مری     ها، هماهنگی با مقتضیات زمان که از داده اتفا 

  اهمیت پرداخت  به چنی  موىوعاتی است.

 های اوّل و دوم هجری از منظر موقعیت جغرافیایی اعتالی قم در سده

شده به دسرت   قم را از شهرهای ساخته آثارالبالد،و  البلدان معجممنابع جغرافیایی، از جمله 

براوجودای ، بره    2دانند. می ( بر عرا  15یوسف ) .  ب  حجاجمسلمانان به دوران والیگری 

                                              

 .221ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 1

 .322ک ص2ک جمعجم البلداشیاقوت ح،ویک  ؛212ک صالعباد ماخبار البالد آثارقزمینیک  . زکریا2
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رسد که ای  منطقه تا پیش از اسال ، چند قریه بوده که پس از مهاجرت اعرراب و   نظر می

 بسنتاش السنیاحة  مؤلف وجود آورده است.  افزایش جمعیت، به هم نزدیک شده و قم را به

هفرده کرس از علمراى ترابعی  عررا       » قیس که در میان آنها ب  نویسد: پیروان اشعث می

های ای  منطقه که هرکردا  نرامی    ، بر قریه«بقهر غلبه»از شورش بر حجاج پس  ،«بودند

اعما  ایشان از عرا  عرب بر ایشان جمع شردند و آن چنرد    بنى»و  «نزول کردند» داشت،

تسرمیه   ،مندان که یکى از مواىع برود موىع را از کثرت عمارت بهم متصل ساخته بنا  کُ

 9.«نمودند

مَمَّجان )منیجان( و کُمیدان )کمندان، کُم( که دو قسمت گوید:   ( می284یعقوبی ) . 

در « عجمران کهر   » اند که های مهم قم بوده از ای  شهر هستند، در گذشته از جمله قریه

امر، گویای ای  نکته است که قم پیش از اسال  وجود داشته  اما  این آنها سکونت داشتند.

 ت. گزارش یعقوبی به شرح زیر است:گستردگی و پیشرفت آن، پس از تسلط عرب بوده اس

القدر که گوینرد   شود و شهرى است جلیل گفته مى «منیجان»آن ه شهر بزرگ قم، ب»

شرهرى   ،و در کنرار آن  ،دژى است که  براى عجرم  ،در آن هزار گذر است و درون شهر

در میان دو شهر است و روى  اى و آن را رودخانه شود گفته مى« کمندان»آن ه است که ب

عبرور  «  کمنردان »به شهر « منیجان»هایى است که با سنگ بسته شده و از شهر  پل ،آن

و در آن  ،و سرپس از اشرعریان   اند، قومى هستند از مذحج کنند و اهالى که بر آن چیره مى

گویند کره آنران    هاى که  سکونت دارند و قومى هم از موالى که خود مى مردمى از عجم

 2.«اند بدالمطلمع    ب  عباس  ب   موالى عبداللّه

اند و سرخ    را منازل کبار و اشراف معنا کرده« مان امهان»یعقوبی و قمی، مَمَّجان یا 

 فردوسی نیز مؤید ای  مطلم است:

                                              

 .223ن222ک صالسیاحة بستاششیرمانیک  العابدین . زین1

 .22ک صالبلداشیعقوبیک . اح،د 2
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 9اد بزرگان و جای مهانربفرمود تا عهد قم و اصفهان     نه            

 ( هرم کره بره فاصرله کمری از      322خردادبه ) . حدود  اب عالوه بر گزارش یعقوبی، 

فارسریان اثررى در   نویسد: قم از شهرهای نوبنیاد اسالمی است و از  زیسته، می یعقوبی می

سرعت موفق به حاشیه راندن  ها به ای  مطلم، گویای ای  نکته است که عرب 2.آن نیست

 3بودند.  ها شده ایرانی

 میانقم در مواجهه با اعراب و دیل

 14ترا سرال   امرا   4 ( فتح گردید 52هجری توسط ابوموسی اشعری ) .  23قم، به سال 

کره حتری    ها قرار نگرفت  چنان هجری به جهت دوری و کویری بودن، مورد توجه عرب

اصرفهان   شد  بلکه چون قم، رستاقی از کروره  والی از کوفه یا بصره برای آن ارسال نمی

زرتشتیان قرم کره   صفهان قرار گرفت  اما خراج آن توسط شد، زیر نظر والی ا شمرده می

وىعیت بر همی  منوال گذشرت ترا    5شد. گفتند، گردآوری می می« روسای دیه»به آنان 

خصوص خراسان و سرر راه آنهرا اصرفهان،     اینکه سیل مهاجران ىدّ اموی به ایران و به

، اسرد  هایی از بنری  گروه (، 47قم و کوهستان آغاز شد. ای  مهاجران، پیروان مختار ) . 

اشعث، فراریان قبیله تیم، قیس، عنزه، طالبیان و از جمله  ب  خوارج، هواداران عبدالرحم 

 تری  آنها اشعریان )فرزنردان سرعد بر  مالرک بر  عرامر اشرعری( بودنرد کره بره            مهم

  ، در پرری اخراجشرران از سرروی والرری کوفرره )حجرراج(، برره قررم مهرراجرت    14سررال 

 جاد  رای 4ابرشتجان های ناحیهدور از حصارهای قم در اطراف کوه هایی نشی  کوچکردند و

                                              

 .323ک ص2ک جشاهنام  ابوالقاسم فردمسیک؛ 23ن22ک ص. ه،اش1
 . 22ک صمسالک م م،الکخردادب ک  . عبیداهلل ابن2
 .22ک صالبلداشیعقوبیک . اح،د 3
 .22م 138ک صتاریخ سیستاش؛ 232م  21ک صالبلداشفتوح اح،د بالذریک . 2
 .222ک صالبلداش تقویم. ع،ادالدین اس،اعیل ابوالفداءک 2
 . در نزدیکی ج،کراش.3
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 9.کردند

اشعریان، حمالت  ها قرار داشت. به هنگا  استقرار اعراب، قم در معر  حمالت دیلمی

رو، مورد استقبال بزرگان و دهقانان زرتشتی همچون یزدان  ها را دفع کردند و ازای  دیلمی

، «صراحم سررفت  »، «صاحم ابرشتجان»قرار گرفتند که از آنها با عنوان  فازار و خربنداد

هرایی  یزدان فازار، سراها و خانه 2یاد شده است.« های که  عجم»و « هارئیسان آن دیه»

در اختیار آنها قرار داد  از جملره  در قبال امنیتی که اشعریان ایجاد کردند،  با امکانات الز ،

قم واقع برود و بره لحراظ     ظ جغرافیایی در مرکز و میان ناحیهر که به لحا« ممجان» دیه

« گمر» تأمی  امنیت، بر سایر جاها اشراف و به آنها دسترسی بهتری داشت ر به همراه دیه

چه سکونت اعراب مهراجر در   اگر 3ها به آنها واگذار شد.، بنا به درخواست عرب«فرابه»و 

مرور ماندگار شردند و در کنرار    قم، همراه با استقبال بومیان منطقه در درازمدت نبود، اما به

دسرت آوردنرد و برر     هرای فراوانری بره    مسک ، زمی  کشاورزی و زراعت، مراتع و چراگراه 

قرم   سپس، سایر اشعریان کوفه و بصره را بره روسرتاهای اطرراف   مسلط شدند.  4ها طَسوج

مروج دو  از مهراجران کره شرامل      ،و بدی  گونه «و هریکى را ناحیتى بدادند» فراخواندند

هاى اشعری بود، در سرتاسر دشت قم و روستاهاى آن پراکنرده شردند و    صدها ت  از تیره

را قرم  ای  بر نفوذ و قدرت و توانایى آنان افزود و موجبات و مقدمات تشکیل شهر کنونى 

 5.فراهم آورد
                                              

ک 322نن 323ک 232ک صتناریخ قنم  ؛ حسنن ق،نیک   3332ک ص8 ک جتاریخ طبری . مح،د طبریک 1
 .23م 123
حسن ق،یک  ؛222ک صالبلداشتقویم ع،ادالدین اس،اعیل ابوالفداءک  ؛22ک صالبلداش. اح،د یعقوبیک 2

 .22ک 21ک 321ک 223ک صتاریخ قم
 .323ن323ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 3
 (.نام  دهخدا لغت. چهار جوک کران  م ناحی  )2
؛ 323نن 323ک صتناریخ قنم  ؛ حسن ق،یک 228ک صالبلداشتقویم . ع،ادالدین اس،اعیل ابوالفداءک 2

 .322ک ص2ک جالبلداشمعجم یاقوت ح،ویک 
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 ،«عجمران » ها را که با عنراوی  اشعریان با تسلط و گسترش نفوذ خود بر شهر، ایرانی

 3راندند کمیدان جمله از پیرامونی نواحی به 2از آنها یاد شده، 9،«اکّار»و  «اکره» ،«برزیگر»

های ها آثار فارسیان را از بی  برده و ساختمان (، عرب224یا  225و به گفته ابودلف ) . 

های  اما زبان فارسی همچنان به حیات خود ادامه داد و زبان عرب 4ویران نمودند  ایشان را

 5اشعری گردید.

 کارکرد امنیتی راهزنان در مواجهه اشعریان با خالفت عباسی

موقعیت جغرافیایی قم، بستری فراهم کرد که به دلیل دور افتادگی و بیابانی بودن تا اواخر 

هرای مهراجرت عررب     رو، از کرانون  فت نبرود و ازهمری   قرن اوّل هجری، مورد توجه خال

ها و راهزنان، مناطقی را  گردید. از سوی دیگر، زرتشتیان به دلیل نگرانی از حمالت دیلمی

ها بر کلّ منطقه  تدریج عرب که کامالً بر قم مسلط بودند، به مهاجران واگذار کردند  اما به

، «غالرم بودنرد و توانرا   »ت ایرانیان  اما چون سیطره یافتند  هرچند با نابودی آثار و عمارا

دانیم که منطبرق برا    های متعدد شدند و می های بایر قم و حفر قنات موفق به آبادی زمی 

های بایر پس از آباد شدن، متعلق به کسانی اسرت کره آنهرا را آبراد      قوانی  اسالمی، زمی 
                                              

ترک م اکّار نیز زارع م  ترک کاره اَکرَه/ مکرمه»چنین آمده: « اکره»در مورد ماژه  نام  دهخدا  لغت. در 1

 «کشامرز یاد شده است.

ک 2ک جالبلنداش معجنم  ؛ یناقوت ح،نویک    82 ک123 ک233م 22نن 28ک صتاریخ قنم . حسن ق،یک 2

 .322ص

 حوقننلک  ؛ ابوالقاسننم مح،نند ابننن133ک صمسننالک م م،الننکبوسننحاا ابننراهیم اسننتخریک . ا3

 (ک 1222؛ ینناقوت ح،ننوی)22ننن21ک صدلنن  سننفرنام  ابننی؛ ابودلنن ک 113ک صاألرضصننورة 

 . 322ک ص2ک جالبلداشمعجم 

 .22ن21ک صدل  سفرنام  ابی. ابودل ک 2

 .113ک صاألرضصورة حوقلک  . ابوالقاسم مح،د ابن2



 191   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

  کره بره گفتره قمری: مجمرو       رو، اشرعریان در ایر  امرر کوشریدند  چنران      اند. ازای  نموده

 آن اسرتحیای  اشرعری،  عررب  و بودنرد  اسالمی و نو همه بود، قم به را عرب که ها ىیعت

ثرروت آنران   برر  ایجاد کردنرد کره فرروش آب آنهرا،      جدید قنات بیست نمودند. در حدود

  9افزود. می

ای را تصرف و  سو، آنان خطه باوجودای ، اشعریان با چالشی دوگانه مواجه شدند  از یک

آباد کرده بودند که خالفت در اوایل، عالقه و منافعی در آن نداشت. به همی  جهت، ایر   

به  و 2«نمودندی امتنا  خراج ادای از»که به گفته قمی:  دیدند  چنان خطه را سهم خود می

 آمردن  برا  و «دادنرد  مری  نشان حال درویش» را خراج، خود پرداخت وعدم رسید سر هنگا 

را کره  ای  شرهر  از سوی دیگر،  3شدند. می پراکنده قم پیرامون و اطراف و ها راه در عامل،

طمع خالفت و آباد ساختند و  4،«اندازه ده فرسخه ب بودمرغزار با وسعتى »به گفته یعقوبی: 

کره ترا    ها جدال انجامیرد  چنردان   برانگیختند. ای  چالش، به سالهای پیرامون را  حاکمیت

سال، به خالفت خراجی  59 (، یعنی به مدت 972ر913دوران حکومت هارون الرشید ) . 

الرشرید،   خلفا نیز تا دوران حکومت هارون 5نپرداختند و والیان عباسی را به شهر راه ندادند.

امرر را در حمایرت آنران از عباسریان در برابرر      کردند. علت ای   ها سختگیری نمی بر قمی

 (، 932) .  شبیب بن قحطبة ، (937) . دانند. آن هنگا  که سردار ابومسلم  امویان می

آنان به  برای مانعی قم، برد و اشعریان بهره اصفهان و ری واسطه بی  عنوان از راه قم به

و  تردارکات  محرل  ترأمی   بره  توجره  نکردند و در نتیجه، برا  ایجاد امیه دلیل ىدیت با بنی

                                              

 .132ن133م  82ک 31ن33ک صتاریخ قم. حسن ق،یک  1

 .222. ه،اشک ص 2

 .23ن22. ه،اشک ص 3

 .22ک صالبلداش اح،د یعقوبیک.  2

 .22ک صتاریخ قم. حسن ق،یک  2
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در ایر    3برخوردار شدند.از حمایت عباسیان  2،«موانید»تا سال مشهور به  9استراحت سپاه،

الرشید رسید و او را متقاعد کررد  ب  یسع ب  عبداهلل اشعری، به حضور هارون ح،زةسال، 

کسر »ن هر سال که قم، به شهر و کوره تبدیل شود. با توجه به اینکه در ای  مدت، اصفها

هرارون   4کرد، مخالفتی از سمت حاکم اصفهان نیز صورت نگرفرت.  را جبران می« مال قم

 4و کروذدر  5هرای سراوه، زاوه، تفررش، جهررود     در راستای تبدیل شدن قم به کوره، ىیا 

ای بررای آن وىرع کررد.     )کودذر( را به ای  ناحیه ىمیمه نمود و تشکیالت خراج جداگانه

آوری باقیمانرده   نامید که بره معنرای جمرع   « بقایا یا موانید»ی را سال هجر 984وی سال 

ها بود. فشار بسیاری بر شهرهای خالفت و از جمله قم برای جمع خراج وارد شد که  خراج

افتراده قرم را    هرای عقرم   کرد خرراج  در نتیجه آن، حتی برادر حاکم اصفهان که تالش می

  7آوری کند، کشته شد. جمع

های پُر از راهرزن   می خالفت و حاکم اصفهان چه بود؟ قم همسایه بیاباناما علت ناکا

 (، کرکس کوه در 342 ( و استخری ) . پس از 347حوقل ) . پس از  به نوشته اب بود. 

هرا و  شرمار قلعره   8راه ری به اصفهان، و سیاه کوه در نزدیکی قم، پناهگاه راهزنران برود.  

                                              

 .333ک ص1ک جتاریخ ال،وصلىک دمح،د از یزیدبن. 1

 های گذشت . های سال . بقایای خراج م مالیات2

ک 2 ک جیعقنوب   تناریخ ؛ اح،ند یعقنوب ک   2281م  2231ک ص13ک جتاریخ طبنری  . مح،د طبریک3

 . 3231ک ص2ج کتاریخ کاملاثیرک  ؛ عزالدین ابن323ص

 .81م  23ک 23ن22ک 123ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 2

 . یکی از قصبات شهر قم.2

 شده. . نام رمستایی باستانی ک  فراهاش امرمزی را شامل می3

 .381ک صتاریخ قم؛ حسن ق،یک 133ک صالبلداشترج،  مختصر فقی ک  . ابوبکر اح،د ابن2

صنورة  حوقلک  ؛ ابوالقاسم مح،د ابن182ن182ک صمسالک م م،الک. ابوسحاا ابراهیم استخریک 8
 .122ن122ک صاألرض
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، همگری گویرای   شده« چهل حصاران»شهر به دژهای فراوان قم که موجم شهرت ای  

های قم  مجاورت با بیابانای  نکته است که معضل راهزنان طی چندی  سده وجود داشت. 

به گفته جیهانی )سده چهرار  هجرری(،   و  9جایگاه مار و افعی ،الخراجکه به گفته صاحم 

عریان ای  تهدیرد را  اش شهر را در معر  تهدید قرار داده بود  اما 2محل پناه راهزنان بود،

هرای   به فرصت تبدیل کردند و به محض نزدیکی والیان به قم برای جمع خراج، به گرروه 

تنهرا بره لحراظ اقتصرادی      کردند. در نتیجه، نه  ها را غارت می پیوستند و کاروان راهزن می

 های قدرتمندتر شدند، بلکه از موقعیت قم برای حفظ استقالل خود استفاده کردند و تالش

بدی  ترتیم، اشعریان برا اسرتفاده از    3اثر نمودند. هارون و حاکم اصفهان را در مورد قم بی

هرایی کره راهزنران در آنجرا حراکم بودنرد،        جغرافیای قم، یعنی قرار گرفت  در کنار بیابان

 استقالل قم را تا عصر طالیی عباسی حفظ کردند.

 خراسان و آغاز رکود قم پیوستگی قم به ری در بستر شاهراه ارتباطی بغداد ـ

قم از قرن چهار  هجری، همواره یکی از شهرهای مهمّ جبرال و کوهسرتان بروده اسرت.     

مراه کوفره    ،ماه بصره )نهاوند( ،قم ، ذَقَ هرجانمِ، ماسبذان، همدان شهرهای جبال شامل:

شد کره بره    عالوه، جبال مناطق دیگری را هم شامل می به شد. می )دینور( و کرمانشاهان

شردند. ایر     گفته اب  فقیه، گرچه در قلمرو آنجا قرار نداشتند، اما به آنجا نسربت داده مری  

 ،کرمان ،سیستان، گرگان ،طبرستان ،کومش )قومس( ،اصفهان ،رى نواحی عبارت بودند از:

 4ن.سایلَر و طِبْبَ ،دیلم ،قزوی 

                                              

 . 22ک صالخراج بغدادىک جعفر کاتب بن . قدامة1

 .123ک صالعالماشکال اح،د جیهانیک  بن . ابوالقاسم2

 .22ک ص2ک جتاریخ ایراش از اسالم تا سالجق ؛ فرایک 23م  31ک  33ک صتاریخ قمیک . حسن ق،3

 .23ک صالبلداشترج،  مختصر فقی ک  . ابوبکر اح،د ابن2
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کره  « و خراسان های بیابان فارسراه»و « های جبالراه»ذکر نا  قم در هر دو عنوان 

 کره بره نوشرته    چنران  گویای اهمیت جغرافیایی قم اسرت   9،اند منابع به شرح آنها پرداخته

راه جبرال،   2شردند. ها از قم به ری، اصفهان، کرج و همردان از هرم جردا مری    یعقوبی، راه

 3العبور بود  اما فاصله همدان تا ری و قم، هموار و کوه کمتری داشرت. کوهستانی و صعم

بنرابرای ، قرم از    4ترر برود.  در راه بیایانی نیز، راه اصفهان به ری کوتاه و به آبادانی نزدیک

های ایرران مرکرزی برود و از سروی     سو، با شهرهای جبال پیوسته و محل تالقی راه یک

و در نتیجه، مجاورت با شهرهای معروف ری، همدان و  5کویر قرار داشت دیگر، در حاشیه

قرارگاه مسافران و منزلگراه   عنوان د و تحرک اقتصادی و مذهبی قم بهباعث رش، اصفهان

توانست چهره دیگری هم داشته  کاروانیان بود  اما ای  مجاورت در کنار شهرهای مهم، می

های  های سو  و چهار ، یعنی حکومت باشد و آن، قرار گرفت  قم در مجادالت نظامی سده

ای کره   به شرح ای  جنبه پرداخته شده است  جنبره  متقارن بر ایران بود که در مبحث بعد،

 باعث از بی  رفت  استقالل قم شد.

                                              

 .222ص کمسالک م م،الک(ک 1222. ابوسحاا ابراهیم استخری)1

 .22ک صالبلداش. اح،د یعقوبیک 2

-صنورة  حوقنلک   ؛ ابوالقاسم مح،ند ابنن  133ک صمسالک م م،الک. ابوسحاا ابراهیم استخریک 3

 .112ک صاألرض

ک مسنالک م م،النک  خردادبن ک   ؛ عبینداهلل ابنن  123ک صالعنالم اشکال اح،د جیهانیک  بن . ابوالقاسم2

؛ ابوعبداهلل مح،د مقدسنیک  122ن123ک صاألرضصورة حوقلک  ؛ ابوالقاسم مح،د ابن183ن182ص

ک 1ک جسنیلک کاشناش  ؛ گیرشن،نک  222نن 222م  221ک ص2ج األقنالیم التقاسیم فی معرفة  أحسن

 .21ص

مسنالک م  ؛ ابوسحاا ابراهیم استخریک 123ن 122ک صالعالماشکال اح،د جیهانیک  بن . ابوالقاسم2

؛ ابوعبنداهلل مح،ند مقدسنیک    122ک صاألرضصنورة  حوقلک  ؛ ابوالقاسم مح،د ابن182ک صم،الک

 .212صک 2ک جاألقالیمالتقاسیم فی معرفة أحسن 
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 ثباتی در جبال های ایرانی و افزایش بی رقابت دودمان

کررده و    ( نقرل 52) .  ابوموسرى اشرعرى   (، روایتری از  342یا  332فقیه ) . حدود  اب 

تری  جاها، زمی  جبل است.  سالم»که: شنیده است السال (  )علیهطالم ابی ب  از علىگوید که  می

بره   ،هرگاه خراسان بیاشفت و میان گرگان و طبرستان جنگ افتاد و سیستان ویران گشت

گرچه صرحت ایر  روایرت،     9.«تری  جاها قصبه قم است زیراکه در آن روز، سالم  جبل رو

ورد نظر ایر   تواند اشاره به فضایی کند که م مورد تردید است، اما به لحاظ موىوعیت، می

مستقل ایرانی در شمال، شمال شر  و جنوب  های نیمه مقاله است  یعنی رستاخیز حکومت

ها جهت توسعه قلمرو و اسرتقالل از   شر  و اهمیت ایران مرکزی که هریک از ای  قدرت

نزدیکری قرم بره    خالفت و چیرگی بر سایر مدعیان، نیازمند تصرف آن بود  به طور مثال، 

باعث فشار خالفت و علویان طبرستان، و نیز آذربایجان و ترس از تسلط خرمدینان  2جبال

 (، قم را در 344یا  345گردید. مسعودی ) .  ( 918ر 298در ایا  خالفت مأمون )بر قم 

یراد کررده کره بره     ری  و کاشران  آذربایجان، ماسبذان، همدان، اصفهان،شمار شهرهای: 

های پریش، از خرراج    هنگامی که اشعریان به مانند سال 3.خرمیان آذربایجان پیوسته بودند

                                              

 . 22ک صالبلداشترج،  مختصر فقی  ه،دانیک  . ابوبکر اح،د ابن1

مطالع  منابع تاریخیک گویای این نکت  است ک  اساساً قم در قل،رم جبال قرار نداشت  است؛ بلک  . 2

این شهر ب  ه،راه جبال م گاه در ش،ار آش یاد شده است؛ ب  طور مثالک بارها ب  ح،الت ب  منطقن   

سنت  شنده ا  جبال از سوی سرداراش ترک خالفت در تاریخ طبری م ق،ی یاد شده ک  شامل قم ن،ی

م در ذکنر احنوال امینر مسنعود      تاریخ بیهقی(. ه،چنینک در 322ک صتاریخ قم)ر.ک: حسن ق،یک 

مل سنوى منجوقیناش   امیر رمز آدین  دمم ربینع األ »غزنویک این نکت  مورد تأیید قرار گرفت  است: 

دار مح،نودى ینارا تغ،نش را م چنند تنن دیگنر را از حجنا  م         م حاجب جام  رفت ب  شکار

 (.232ص کتاریخ بیهقی کبیهقی) «دم کاشاش م جبال م آش نواح  نامزد کر سرهنگاش قم

 . 222ک ص2ک جالذهبمرمج  . ابوالحسن مسعودیک3
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امتنا  ورزیدند و مأمون را از خالفت خلع نمودند، او تالش نمود برا ارسرال سرپاه، کنتررل     

خصوص در دوران خلفرای تررک، ماننرد معتصرم      فشار خالفت به 9شهر را در دست گیرد.

وره معتصرم، بسریاری از   که طی د  ( بیشتر شد  چنان232ر247 ( و متوکل )298ر227)

 2های قم سوزانده شدند. سراها و باغ

های قم چشم دوخته بودند و  مانند ابودلف و علویان زیدی، به ىیا  مخالفان خالفت به

تنها به درآمد ایر    مانند: علویان، قرمطیان و زنگیان، نه خلفا برای جنگ با مدعیان خود، به

های سامانی، علروی   ی  بود تا مانع تسلط حکومتشهر احتیاج داشتند، بلکه سعی آنان بر ا

 حسراس و شربکه   نقطهبویه و غزنوی بر نواحی مرکزی ایران شوند.  زیار، آل طبرستان، آل

 3کرد، ری نا  داشت معابری که مناطق مرکزی، جنوبی و غربی ایران را به هم متصل می

خراسان بود. ایر  سرخ     خصوص و تسخیر آن، به منزله قطع ارتباط خالفت با ایران و به

در ای  بیابران دزدان و  »گوید:   ( در باره بیابان ری و قم که می347حوقل ) . پس از  اب 

راهزنان بسیارند  زیرا در تصرف یک اقلیم نیست تا مرد  آن اقلیم آن را محافظرت کننرد    

ایر   گویرای حضرور نیروهرای متعردد در      4،«بودند بلکه فرمانروایان مختلفی بدان مسلط

و مکتفرری  بغررا، والرری جبررال برر  برره فرمانرردهی موسرری منطقرره اسررت. نیروهررای خالفررت

 (، حکمران ری شدند تا از منافع 271ر281 (، از سوی پدرش خلیفه معتضد )281ر215)
                                              

؛ عزالندین  2233ک ص13ک جتناریخ طبنری  ؛ مح،د طبریک 23ک صالبلداشفتوح . اح،د بالذریک 1

 .22ک ص12ج کتاریخ کاملاثیرک  ابن

 .232ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 2

تاریخ تحوالت سیاسیک اجت،ناعیک اقتصنادی م فرهنگنی    آذر م صالح پرگاریک   پرمین ترک،نی. 3

 .132ک صایراش در دمره صفاریاش م علویاش

 .122ن121ک صاألرضصورة حوقلک  . ابوالقاسم مح،د ابن2
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خود در ایران مرکزی دفا  کنند و بدی  منظور، حکومت: قم، قزوی ، زنجان و همدان، به 

 9ای  ناحیه ىمیمه شده بود.

گردند و فقرط ترالش    بندی نمی ها و والیان قم که وارد هیچ دسته منفعل بودن اشعری

فشرار خلفرا و    ای در مقابرل  آنها معطوف به عد  پرداخت خراج شده بود، مقاومت شکننده

کند که در نهایت، به ویرانی و خاموشی  حضور سرداران ترک آنان در ری و جبال ایجاد می

روشر  برود و نرابودی بارگراهی کره       288جان که تا سرال  آتشکده معروف روستای مزدی

کنرد،   جعفر صاد  مری  ب  قاسم فقیه آن را منتسم به شخصی به نا  ابوالحسی  احمدب  اب 

هجرری کشرته    281های زیادی به فرمان معتضد طری سرال    همچنی ، قمی 2انجامد. می

کُشرش )کشرت (   »هرا   میدر میانه ق که به گفته قمی ابراهیم، فرمانده وی، شوند  چنان می

فشارها در عصر  4و والی اشعری زندانی شد. 3«و مان آواره گردانید کرد و بعضی را از خان

که وی جهت سرکوب قرامطه، خراج ای  شهر   ( بر قم بیشتر شد  چنان397ر322مقتدر )

 السراج  ابرى  بر   ماسبذان، بره یوسرف   و کوفه قم، بصره، ساوه، کاشان، به همراه: همدان،را 

سامانیان را برای مقابله  و 5«باشد نیرومند و توانگر قرمطیان، با جنگ در»کند تا  واگذار می

خوانرد. مصردا  ایر  ادعرا، سرخ  مسرعودی اسرت کره          با علویان به مرکز ایران فرا می

 و نوشرت  نامره  خراسران،  امیرر  احمد، ب  اسماعیل ب  احمد ب  نصر به مقتدر»نویسد:  می

 بردانجا  سرفیدجامگان  ترا  کرردى  نابسرامان  را والیت و گذاشتى مهمل را رعیت کار گفت

                                              

؛ 2222ک ص13ج کتاریخ کامنل اثیرک  ؛ عزالدین ابن3222ک ص12ک جتاریخ طبری. مح،د طبریک 1

 . 323ک ص2ک جالذهبمرمج ؛ ابوالحسن مسعودیک 22ک صفتوح البلداشذریک اح،د بال

 .322م 133ک صتاریخ قم؛ حسن ق،یک 22ک صالبلداشترج،  مختصر فقی ک  . ابوبکر اح،د ابن2

 .233ن232ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 3

 .233ن 232. ه،اشک ص2

 .128ک ص12ج کتاریخ کاملاثیرک  . عزالدین ابن2



 ...شهر قم دولت یدر فروپاش یرانیا یها نقش حکومت 140 

 9«فرستاد. را بدانجا شیرویه اسفارب  نصر نیز. کند برون را آنها تا کرد ملز  را وى و درآمدند

مذهم که اینک با دعوت خلفا بر قم مسلط شرده   در برابر نفوذ سامانیان سنّیمقتدر، حتی 

های آشوبگر شیعی را در مقابل آنها قرار  استفاده کرد تا قمی بودند، از والیان قدرتمند شیعی

ای در رقابرت برا   دلف، وزنه مانند خاندان ابی بهرفت  حتمال میکه ا 2حمدان شیعی دهد. اب 

در مذهم را بگیرد، یکی از ای  والیران برود کره     و جلوی سامانیان سنّی حکا  ایرانی باشد

آنها نفوذ کرده، روابط را شناسایی و سرانجا  اموال  نتیجه مقبولیت و استقبال مردمی، بی 

 4«کارها به راه آمد.»و بدی  گونه،  3حاکمان اشعری را مصادره نمود

کرد  رقبای  در واقع، خالفت، در حکم یک موازنه قوا در نواحی مرکزی ایران عمل می

مند را در مقابل انداخت و به هیچ رقیبی اعتماد نداشت و امرای قدرت خود را به جان هم می

ها از یک استراتژی استفاده کرده و آن،  داد. در ای  میان، قمی دوستان سابق خود قرار می

شردند.   بندی سیاسی نمی گونه دسته عد  پرداخت خراج به طلبکاران متعدد بود و وارد هیچ

در مواردی و با توجره بره ایردئولوژی خرود، یعنری تشریع، بره علویران طبرسرتان یراری           

سرعت سرکوب  اندند  اما بارها توسط سرداران ترک خالفت و یا نیروهای سامانی بهرس می

خصوص از ای  منظر که دشمنان و مخالفان، در همسایگی و مجاورت آنهرا ر    شدند  به می

هرای بسریار و مکررر،     و از ایر  جنبره، آسریم    در ری و جبال و خراسران ر قررار داشرتند    

 آمد وارد  5ها ها و باغستان باغ سراها، باروها، دژها، مانند: های شهر زیرساخت بهخصوص  به

                                              

 .222ک ص2ک جالذهبمرمج ابوالحسن مسعودیک . 1

 .2338ک ص8ج کتاریخ کاملاثیرک  . عزالدین ابن2

 .123ن 122ک صتاریخ اسالم ک،بریج. آ.ک.ر ل،بتوشک 3

 .218ک ص2ک جاألمم تجار  مسکوی ک  ابن . ابوعلی2

یخ تنار اثیرک  عزالدین ابن ؛3222ک ص12 ؛ ه،اشک ج2233ک ص13ک جتاریخ طبری . مح،د طبریک2

 .23ک صالبلداشترج،  مختصر فقی ک  ؛ ابوبکر اح،د ابن3231ک ص2ج ککامل
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  گردآوری شد  به 271ر254های  اجبار طیّ سال قم به ساله خراج هفت و در یک مورد نیز

درویش و بدحال »نحوی که به گفته قمی، تعداد زیادی از بزرگان و ثروتمندان عرب قم، 

 9«شدند.

ها از درون نیز یکپارچگی خود را از دست  که قمی ها باعث شد تکرار صدمات و ویرانی

زمری ، تفرقره و    کاهش امنیتِ قشر مرفره و صراحم  »که به گفته ای  مؤلف،  بدهند  چنان

حسد و توجه به منافع شخصی را دام  زد  بره نحروی کره در مسرائل مهرم، از زیرر برار        

خرذالن  »یکردیگر   شد  از  کردند  هرکس منتظر اقدا  دیگری می مسئولیت شانه خالی می

  2«.در توقف افتاد»و اصالح کارها « گروه گروه شدند»و « کردند

اشعریان و والیان عرب، در دوران اموی و با اتکا به دوری قرم از پایتخرت خلفرا، و در    

مانند اصفهان وجود داشت، موفق به استقرار و  شرایطی که در ایران شهرهای مشهوری به

ود تا عصر طالیی عباسی، یعنی حدود دو سده شدند  امرا  سپس تداو  و تثبیت موقعیت خ

مستقل مثل: زیاریان، علویان، دیلمیان و سامانیان که  های نیمه حضور سلسلهتدریج و با  به

استقالل آنها، کاهش درآمد خلفا را در پی داشت و نیز جنگ با مدعیانی که اساسراً منکرر   

خصروص خروارج و    فاطمیان، قرامطره و بره   مانند: اسماعیلیان، مشروعیت خالفت بودند، به

خلفا بررای ترأمی  ایر  درآمردها،     مشکالت عدیده مالی را رقم زد که های شیعی،  حرکت

کردند کنترل شهرهای مرکزی اصفهان، آذربایجران، فرارس و قرم را از دسرت      تالش می

تعویض  والیان اشعری قم هم در مقابل ای  تحرکات، عاجز مانده بودند و قادر بهندهند و 

استراتژی خود نبودند  تا اینکه نهایتاً دست ویرانگر نیروهای خالفت در مرکز ایران را کره  

زیار و  های ایرانی آل ها، بلکه حکومت بارها سبم ویرانی برج و باروی قم شده بود، نه قمی

 بویه قطع کردند و با تصرف ری، به اقتدار خلیفه بر ایران مرکزی پایان دادنرد. ری کره   آل

                                              

 .232م  123ک 23ن22ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 1

 .321م  233. ه،اشک ص2
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و از ای  پس،  توسط مرداویج زیاری تسخیر شد 9خوانده، ایرانِ مرکزی فرای آن را دروازه

  323اثیرر، در حروادس سرال      ( اداره گردید. به گفته اب 391ر327قم زیر نظر زیاریان )

رک  الدوله دیلمی با وشمگیر زیاری بر سر شهرهای: اصرفهان، همردان، قرم،    »)الراىی(: 

هررای و سررال« جنگیدنرردچنرران مررینکررور، قررزوی  و جررز آن، هررمکاشرران، کرررج، ری، ک

  2 ، ری و اصفهان و به طبع آن قم، در دست وشمگیر و یا رک  الدوله بود.333ر327

 های ایرانی انتقال قدرت از اشعریان به سادات و نقبا توسط حکومت

هرای   دولرت  مناقشهآنچه تاکنون برای قم باقی مانده بود، خسارات فراوان از مناطق مورد 

از منظر نزدیکی قم به ری و قرار گررفت  در چهرار راه   بویه و  ایرانی: زیاری، سامانی و آل

  های ارتباطی و اصرار خالفت بر حفظ ای  شهرها بود.راه

هرا باعرث    ثباتی منطقه جبال و صدمات مداو  شهر که به گفته قمی، صرف هزینره  بی

هرای کشراورزی انجامیرد.     زها و بایر شردن زمری   ناامیدی شده بود، به خشک شدن کاری

ها، باعث پُرشدن آنها از گل شد که باز هم بر خشکی بیشتر  الیروبی و تعمیر نکردن قنات

افزود. برزگران، دست از کار کشیده بودند و شمار قشر کشاورز کاهش یافته و در مالکیرت  

هرای   هرای متعردد و سریل    هبره دنبرال آن، زلزلر    3نظمی افتاده برود.  ها نقصان و بی زمی 

 ، 344 ( در شرح حروادس سرال   432اثیر ) .  وقو  پیوست که به گفته اب  کننده به ویران

 4بار آمد. های بسیاری بههای بسیاری ویران شد و کشتهخانه

های ایرانی داشرتند کره ىرم  اعرتالی      خصوص مرداویج، گرایش زیار و به خاندان آل

هندو در قم و مصادره اموال اشرعریان، هرچره    بابویه و آل د، اب عمی های ایرانی: اب  خاندان

                                              

 . 22ک ص2ک ج(ک،بریج)سالجق   تا اسالم از ایراش تاریخ. ر.ش فرایک 1

 .2832م  2338ک 2238ک ص11ج کتاریخ کاملاثیرک  . عزالدین ابن2

 .232ن231ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 3

 .238ک ص23؛ ه،اشک ج2332ک ص12ج کتاریخ کاملاثیرک  . عزالدین ابن2
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بیشتر خاندان اعراب را به حاشیه راندند و به لحاظ سیاسی، علمی و فرهنگی، بر قم غلبره  

زیار را در تضعیف اشرعریان تکمیرل کررد. آنهرا رسریدگی بره        بویه اقدامات آل آل 9یافتند.

قرار دادند  اما در عو ، مناصم بسیاری را  مشکالت اقتصادی و کشاورزی را مورد توجه

های اشرعری وارد آورد.   ها گرفتند. لغو فروش امتیاز آب، ىربه مهلکی به خاندان از اشعری

هرا، خریردوفروش و توزیرع آب، در    پیش از ورود دیلمی»نویسد: قمی در ای  خصوص می

 222شرت و ترا   دینرار ارزش دا 922آب،  2های اشعری بود و قیمت یک مستقهدست عرب

دینار هم افزایش پیدا کرد. ای  آب را قیمت و بها بوده است  تا آنگاه کره جیرل یگیرل  و    

دیلم بدی  نواحی غلبه کردند، دیوان آب باطل شد تا غایت که چندی  مستقه آب، به هیچ 

  3«خریدند.نمی

قبا، هم از های موقوفه از اعراب اشعری به ن خصوص با انتقال مالکیت زمی  بویه، به آل

منظر ریاست مذهبی و هم والیگری و نیز به طور غیرمستقیم، انتقال کانون تشیع از قم به 

بغداد، به ای  امر کمک کرد. موقوفات اشعریان که وقف ائمه شده بود، پرس گرفتره شرد     

بویه به سادات واگذار گردیرد و در نتیجره،    برخی به اقطا  تبدیل گشت و برخی توسط آل

با توجه  4کردند. اعمال وظیفه می حکّا  به جای آنان، و والیت نایم مقا  دات درنقبا و سا

های شیعی داشتند، ایر    بویه نیز گرایش به ای  نکته که ساکنان قم شیعه بودند و خود آل

 اقدا  با واکنشی مواجه نشد. 

                                              

 .312ک ص2ک جالعبرخلدمشک  . عبدالرح،ن ابن1

لغنت نامن    کننند )  . مَستَقَ ک عبارت از آهنی است ک  بر آش عالماتی است ک  بداش آ  قس،ت منی 2

 (.دهخدا

 .233م  23ن 22ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 3

 .232م  333ک 312ن313. ه،اشک ص2
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 های فکری از قم به ری و بغداد انتقال کانون

 دربویه، وارد شرد.   های آل عنوان یکی از پایتخت ىربه نهایی به قم، پس از انتخاب ری به

 خصوص به و بغداد و ری در معتزلیان اعتالی و بویه آل تسلط با و هجری سو   سده اواخر

 از نیرز  قرم  شردند،  می محسوب بویه آل های پایتخت زمره در شهر، دو ای  که منظر ای  از

 نماند.  نصیم بی تحوالت ای 

مذهم بر شهرهای ری، شیراز و بغداد، ای  شهرها به دلیل  بویه زیدی آلپس از تسلط 

مرکزیتی که داشتند، اعتال یافتند  به نحوی که بسیاری از علمای قم، شهر را ترک کردند  

 ( برای 389 ( از شیخ صدو  ) . 394ر355الدوله )توان به دعوت رک  به طور نمونه، می

  به مرکز علمی ری اشاره کرد. همچنی ، رونق کال  نیز منجر به حاشیه راندن روایت رفت

مذهم، و بغداد که عالمان طراز اوّلی  و حدیث گردید و بسیاری ترجیح دادند به ری معتزلی

 ( را در بستر خود پررورش داده برود،   434 ( و سید مرتضی ) . 493مانند شیخ مفید ) . 

 کره  کوفره  اعراب مهاجرت 9بودند. مذهم شیعه اکثراً چهار ، سده تا ها قمی مهاجرت کنند.

 و فقهری  و علمری  دسرتاوردهای  تمامی تشیع، پیرو هم و بودند امیه بنی مخالف هم عمدتاً

 بغداد شهرهای از عمدتاً که ساداتی اشعریان، جز به. داده بود انتقال به قم را کوفه حدیثی

 بیرت  اهل احادیث و شهر دو ای  حدیثی مکاتم نیز کردند می مهاجرت قم به کوفه و

 عامر ب  مالک ب  عبداهلل ب  سعد ازآن پسر دوازه »قمی:  گفته به. کردند منتقل قم به را

 صد بر زیاده و صاد  محمد ب  جعفر عبداهلل ابی از اند  بوده حدیث اهل و راوی اشعری

 فرزنردان  از و مالرک  ب  سائم فرزندان از و احوص فرزندان از و عبداهلل ازآن فرزندان مرد

 زیادی محدثان نیز الکبری طبقات صاحم 2«. ...ائمه دیگر از کنندگان سعد، روایت ب  نعیم

                                              

ک مسالک مم،النک ابوسحاا ابراهیم استخریک  ؛123ک صالعالماشکال اح،د جیهانیک  بن . ابوالقاسم1

 .113ن132ک صاألرضصورة حوقلک  ابوالقاسم مح،د ابن ؛133ص

 .231ک صتاریخ قم. حسن ق،یک 2
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 حردیث  وىرعیت  نگرران  قم کره  محدثان 9بودند.  کرده مهاجرت قم به که است برشمرده

 میراس بزرگ های مجموعه تدوی  صرف را خود تالش بودند، غیبت از پسبیت اهل

 بیش هاست که کتاب مشهورتری  از یکی عنوان به کلینی کافی. کرده بودند بیت اهل

 تمرامی  تقریبراً  کره  کرده برود  همچنران   روایت قمی راویان خود را از روایات درصد 82 از

 2گرفته شده است. قم محدثان طریق از صدو ، بابویه اب  الفقیه یحضره ال م  احادیث

 ری مدرسه باعث شکوفایی ری، به آن دیار بزرگ علمای هجرت و قم به ری نزدیکی

اعترزال در آن   و گرایری  عقرل  که ری به علما وآمد رفت تأثیر تحت قم گرایی حدیث شد و

 داشرتند   حضرور  هرا  معتزلی و ها شافعی ها، حنفی شیعیان، ری در. قرار گرفت رونق داشت،

 علمرای  و کانون کال  شریعه شرد   بغداد و ری بود. در نتیجه، یکدست شیعه قم که درحالی

 ایرانری  هرای  حکومرت  کره  بدی  ترتیم، بستری 3کردند. مهاجرت شهرها ای  به بسیاری

مفید در بغداد، در چنی  بستری رشرد یافتنرد و    هایی مانند شیخ و شخصیت آوردند وجود به

و شهر رکود فکری وابسته بغداد نمود  جهت قم را از بار مهاجرت علمای قم به بغداد، ای 

های چهار  و پنجم هجری، شرایط جدیرد قرم را بره     بیشتری یافت. منابع جغرافیایی سده

دانان ایر    و مقدسی از جغرافیحدودالعالم  مؤلف ناشناختهاند  به طور نمونه،  تصویر کشیده

 تراریخ قرم  و در ایر  میران، مؤلرف     4اند اعصار، قم را شهری بزرگ و ویران توصیف کرده

                                              

 .322ک ص2 ک جطبقات الکبری سعد کاتب ماقدىک . ابن1

 . 21ن23ک صمجو در تاریخ تشیع در ایراشدنبال  جست. رسول جعفریاشک 2

ک قندر قنم   ش شیع  م مشهورترین دانش،ند عالیاپیشواى محدث (کبابوی  ق،  مح،دبن) یخ صدماش. 3

هناى   دست ب  یک سلسل  مسافرت کعباد بن الدملة دیل،  م مزارت صاحب در رمزگار سلطنت رکن

ک تناریخ قنم   ناصنر الشنریع ک  )ک  از ج،ل  آنهاک ریک نیشابورک بغداد م کوف  بوده اسنت  طوالن  زد 

 (.312ص

التقاسنیم فنی    أحسنن ؛ ابوعبداهلل مح،د مقدسیک 122ک صحدمد العالم من ال،شرا إلی ال،غر . 2
 . 282ک ص2ک جاألقالیممعرفة 
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ایر   »نویسرد:  تألیف خود می از آنها به ای  موىو  اشاره کرده است. او در مقدمهتر دقیق

تر بودی از کنم، از فنون و آداب صنوف اشعار مدونه، بسیار آسانکتاب که م  تصنیف می

جمع اخبار شهری که محلّ او مندرس شده باشد و اهل او منقر  گشرته و از آن، نرا  و   

  9«نشانی مانده.

 و شدند قم سقوط باعث سیاسی، و فکری، فرهنگی زمینه در ایرانی های قدرت واقع، به

 ها اشعری سیاسی قدرت تضعیف برای بویه هم گرفته آل صورت اقتصادیِ های تالش اندک

توان در ای  خصوص نادیده گرفت. بدی  ترتیم، قردرت   بود که البته نقش خالفت را نمی

که روزگاری اشعریان موفق به حاشریه رانردن    گونه  هماناداره شهر از اشعریان گرفته شد  

 که در ای  مقاله بدان پرداخته شد. ایرانیان شده بودند  چنان

  نتیجه

جغرافیایی قم، یعنی مجاورت برا بیابران مرکرزی و قرارگیرری در مسریر راه ری ترا        زمینه

عنوان  ذیری قم بهموقعیت مهاجرپاصفهان، ای  شهر را در شرایط تهدید و فرصت قرارداد. 

های مهاجرت اعراب و دفع راهزنانِ جبال توسط آنان و همکاری با راهزنان  یکی از کانون

 حمرالت  بیایان علیه سلطه خالفت، باعث استقالل قم تا اوایل سرده سرو  هجرری شرد.    

 نابودی موجم اىافی، عوار  و مالیات و خراج آوری جمع برای عباسی لشکریان درپی پی

 دوره در منطقره جبرال   ثبراتی  بی افزایش هجری، چهار  قرن در. شد شهر یها زیرساخت

 و کاریزهرا  شردن  خشرک  آشرامیدنی،  آب ترأمی   مشکل با ایرانی، قم های دودمان رقابت

. شرد  رو روبره  اراىری  مالکیرت  در نظمی بی و ها زمی  شدن بایر و کشاورزان تعداد کاهش

ها و علویران زیردی    ها را افزایش داد. نزا  سامانیوقو  بالیای طبیعی، شدت ای  ویرانی

برای سیطره بر شهرهای ایران مرکزی، ترس خالفت را به دنبال داشت. در متون تاریخی 

مالحظره  کرج ابودلف های میانه، نا  قم را همواره کنار شهرهای: اصفهان، همدان و  سده
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لی و شرمال شررقی فرتح    های شما کنیم. اگر نواحی مرکزی توسط هرکدا  از حکومت می

رفرت    شد، به معنای کوتاه کردن دست خالفت و سیطره بر تما  ایران بره شرمار مری    می

اند   های محلی تمایل عجیبی به فتح ای  مناطق داشته کنیم، حکومت که مالحظه می چنان

 ویژه تسخیر ری که دروازه ایران بود و ناگزیر، قم را که به ای  شهر پیوسته برود، بررای   به

 گرفتند. ها در نظر می دریافت مالیات و خراج جهت تأمی  مخارج جنگ

چالش قدرت بی  اشعریان قم و والیان و عامالن خالفت، سرانجا  با افرزایش قردرت   

های دودمان وجودآمده در جبال بر اثر رقابت ثباتی به های ایرانی به پایان رسید. بیدودمان

برا نیروهرای خالفرت از سروی دیگرر، شرهر را در        سو، و برخرورد  محلی با یکدیگر از یک

هرای  ای قرار داد. نزدیکی قرم بره ری و قرارگیرری در محرلّ تالقری راه     وىعیت شکننده

ارتبرراطی و همچنرری  اصرررار خالفررت و مرردعیان متعرردد برررای سرریطره بررر آن، شرررایط  

ایر   بویره برر جبرال،     پذیری ای  خطه را تشدید کرد. سرانجا  برا تسرلط نهرایی آل    آسیم

ها  بویه، مانند انتقال مالکیت باوجودای ، اقدامات اقتصادی آل وىعیت تا حدودی مرتفع شد.

از حاکمان عرب قم به نقبایی که تحت نفوذ خود بودند و نیز خرارج سراخت  منرابع آب از    

هرای مهرمّ    عنوان یکی از پایتخرت  سیطره آنها، همچنی ، با توجه به تغییر موقعیت ری به

ذابیت ای  شهر برای جذب مهاجر و علما، و پس از آن، انتقرال ایر  موقعیرت    بویه و ج آل

 ویژه به بغداد، سرانجا  قم دوران رکود خود را آغاز کرد.
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