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  ین اسالمینخستهاي  همدان در سده يو شهر یخیتار يایجغراف
  *شمن يمحمد احمد

  چكيده
اسـت.   یاسالمهاي  ن سدهیران در نخستیا يشهرهاۀ ن نوشتار، توسعین ایادیبن فرض پیش
 باشـد.  می ت همدان در آنیحدود جبال و موقع هلئ، مسیفرض شین پیچن يامدهایاز پ یکی
 شده است یز جبال معرفک، همواره همدان مريو ر اصفهان يه با وجود شهرهاکم یدان می
ت یفهم موقع يبرارا ن حدود یا ین حدود جبال، بررسییدر تع ین امر همراه با آشفتگیو ا

، در يشتابان شهر تازه و رشد يهمچون گسترش شهرها یسازد. عوامل می تیهمدان پراهم
از جملـه  هـن،  ک يشـهرها  يو اقتصاد یبافت اجتماع يریگ لکر حدود، گسترش و شییتغ

  اند. همدان نقش داشته
ه بـه  کبود  يا هیز ناحکهمدان مرکرد: توان خالصه  می ن پژوهش را در چند گزارهیاۀ جینت

رغم رشد  به راه افول افتاد و به یساسانة از اواخر دورو  شد می دهیخاص، جبال نام يمعنا
و سـرانجام،   داشت اصفهانو  يفروتر از ر یگاهی، جاین اسالمینخست يها نسبی در سده

و  يبر بافت شهر اسالمیة ه رشد پرشتاب در آغاز دورکز کرمتمریبود گسترده و غ يشهر
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  مقدمه
ا یـ در دوره  یـک ه هـر  کتوان نام برد  می هن راکران، شماري از شهرهاي یاة گستردۀ در پهن
 یـک هر اند.  هداشتاي  ژهیو یو نظام یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیت سیخ، اهمیاز تارهایی  دوره
ه در آن قـرار  کـ اي  هیـ ناح یخیتـار  يمایاز سـ اي  دهکیـ بـزرگ، در واقـع چ   ين شهرهایاز ا

اصفهان  ،يسه شهر رتوان  می رانیا يو باختر يزکشوند. در بخش مر می را شاملاند  داشته
شـابور، مـرو و بلـخ در    ینتـوان   مـی ه کـ  چنـان ، ن شهرها دانسـت ین ایتر مهماز و همدان را 

ن یاز چنـ منـد   بهـره  ،گـر ید يشـهرها  ياریخراسان، و اهـواز در خوزسـتان را در کنـار بسـ    
فـراز و  اي  سـه یو مقا یقـ یتطب یشناخت و بررسبنابراین، بدیهی است که دانست.  یگاهیجا

جانبـه   ژرف و همـه  ینشـ یتواند در به دسـت دادن ب  می گونه شهرها نیاهاي  یژگیو فرود، و
  باشد.گذشته سودمند هاي  ران در سدهیا یاجتماعـ  یاسیخ سیتارة دربار

بـه بعـد    يشش هجرة ، و از سد»جبال«، »ماد«ه کاي  در ناحیه شهر همدانان، ین میدر ا
از  ییایـ و جغراف یخیاز منـابع تـار   ياریشد، قـرار داشـت و در بسـ    می دهینام» عراق عجم«

ـ      گونه ایناد شده است. در یز جبال، کهمدان به سان مر ش از یمنـابع، نـام همـدان همـواره ب
 يق حد و مرزهـا یدق یا جبال گره خورده است و تنها پس از بررسیگر شهرها با نام ماد ید

هـایی   ر، دورهیـ اخهاي  دورهبرد. همدان از دوران مادها تا  ین امر پیتوان به علت ا می جبال
ت همـدان در جبـال   یموقعن پژوهش، یود را هم پشت سر گذاشته است. در اکاز رونق و ر

آن در چهـار قـرن    یو اجتمـاع  يبافت شـهر  یلک يماین سیو همچناي،  سهیمقااي  به گونه
رسـد   می ه به نظرک يودکن دوره، همدان پس از ریه است. در اشد یبررس، ينخست هجر

علـت  رد. بـه  کـ دا یـ دوباره پ یرونق ،ر آن شده بودیگ ان دامنیومت ساسانکح یانیپا در قرن
همدان وابسته بـه دسـتگاه خالفـت     ،جز آن يگریدبه علل د یبه عراق و شاهمدان  یکینزد

خالفـت   ضـد هـاي   تکانونِ توجه حرک ،ترِ جبال یشرق يمتر از شهرهاکماند و  یبغداد باق
 ،شـهر همـدان  ة دربـار  یهـر چنـد نسـب    یشـناخت  ت آوردنبه دس، يقرار گرفت. به هر رو

ران یـ ا يو بـاختر  يزکمرهاي  خ بخشیتر از تار قیدق یشناخت به دست آوردن يتواند برا می
  سودمند باشد. ین اسالمینخستهاي  در سده

  يرد اصليكدو رو ،حدود جبال). ۱
البـرز، از  هاي  وهکو ه از شمال به رود ارس کاي را  گستردههاي  نیدر عهد باستان، سرزمماد 

ـ البتـه ا  1.گرفـت  بـر درب و جنوب به زاگرس محدود شده بـود،  ر، و از غریوکشرق به  ن ی
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ه خود بـه  کتوان گفت  می دست نبوده و یک یاسیسهاي  يز مرزبندیو ن یمیه از نظر اقلیناح
م یتقسـ  کوچـ کماد به دو بخـش بـزرگ و   . در واقع، م بودیتر قابل تقس کوچکچند بخش 

به نام ماد  ی، و بخش جنوبکوچکا ماد یجان یا با نام آذربایا ماد علی یبخش شمال ،شده بود
ن دو مـاد،  یاز ا یکد آمد و هر یان پدیهخامنشة در دوربندي  مین تقسیا ماد بزرگ. ای یسفل
ـ ا، ندراسکۀ حمل یدر پ 2.داشتا ساتراپ یشتروبان  یک جـدا شـدند و از آن   ن دو از هـم  ی

د بـه  مااز  یگر بخشیجان دیت همدان بود و آذربایزکهمان ماد بزرگ به مرپس مراد از ماد، 
  3آمد. یشمار نم

بـود، شـامل چنـد    » وسـت کپاد« يشـور کمات ین واحد تقسیتر بزرگ ،یساسانة در دور
ن یسـرزم  یعنـ یم یمـاد قـد   4شد. می اداره» پاذوسپان«ا ی» وسپانکپاد«ر فرمان یه زک یساتراپ
ی، بـه  در عهد ساسـان  وست)ک(ماد رفت می از آن به شمار یجان هم بخشیه آذرباک يپهناور

بخش مربوط ان، ین میدر اتقسیم شد.  جانی، اصفهان و آذربايشامل همدان، رچهار استان، 
در  یراتـ ییه تغکـ قبـاد  ة اد در دوریـ بـه احتمـال ز   5ده شـد. یـ نام» یوستکاهمذان «به همدان 

ه کـ م شد یز به دو بخش جداگانه تقسین یوستکانجام گرفت، اهمدان  يشورکهاي  يمرزبند
ۀ یـ بـر پا  یدر متـون آرامـ   6آنهـا بودنـد.   يزهـا ک) نهاونـد مر ي(مـا  نـور و مـاه  ی) دي(ما ماه

حلـوان،   يشـهرها  هکـ گفتنـد   مـی  »هیت ماذایب«وست را ک، مادينستور يسایلکبندي  میتقس
ا مـاه اسـت   ی، ماد يهمخوان با همان برداشت از مان، یا 7گرفت. می برنور و همدان را درید
 ،بین ترتیبه ا 8همدان ادامه داشته است. یکیاز گذرگاه حلوان تا نزد مارکوارتۀ ه به گفتک

 یوهسـتان کۀ یاز ناح یانیبخش م یساسانة در دورخاص آن،  يماد به معناکه توان گفت  می
حلوان، همـدان،  مهم و بزرگ آن عبارت بودند از:  يشهرهاه کشده  می ران را شاملیغرب ا

 9رومنـد قـارن بـود.   یگاه و محـل اسـتقرار خانـدان ن   یان، نهاوند پاین مینور و نهاوند. در اید
ه در منـابع  کـ ن ی، اصفهان و قزويمانند قم، رتر،  يخاورهاي  بخش یوهستانکریغ يشهرها

ن یـ گرفـت. ا  یخاص قرار نمـ  ين معنایماد به اة جزء جبال است، در محدود یاسالمة دور
اشاره  مقدسی  نمونه، ي. براشود میتأیید  نگاران مسلمان هم یجغراف یبرخهاي  امر با نوشته

در  10شده است. می ران، اصفهان جزء فارس شمردهیشاهان ا یرسمبندي  میه در تقسکرده ک
ه کـ بـرد   مـی  را نام ییشهرها يهم قابل توجه است. و فقیه همدانی ابنح یصر باره گفتار نیا

ومش، کـ ، اصـفهان ، ير ،ازاند  نها عبارتیستند. ایدر واقع از آن ن یولاند،  به جبال بسته شده
  11لم.یدو  نیرمان، قزوکستان، یطبرستان، گرگان، س
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 ،نـدیم  ابنۀ ار برده شده است. به گفتکز به ینش از اسالم یمات پیتقسة دربار» پهله«ة واژ
، همـدان، مـاه نهاونـد و    ياصـفهان، ر  ،ه نام پـنج شـهر اسـت   که منسوب بود به پهله یپهلو
ه کـ نام برده  يمانند اصفهان و رپهله،  يا شهرهای» بلدان فهله«ز از ین ابوریحان 12جان.یآذربا

ز یـ ن فقیه ابن 13شده است. می ژه برگزاریو یاو هنگام جشن اسفندارمذ در آنها مراسمۀ به گفت
 يرمانشـاهان را در شـمار شـهرها   کنـور و  ید ،نهاونـد  ،قـدق، قـم   ماسبذان، مهرجانهمدان، 

نیـز  داشـته،   ییآشنا یساسان يبند میتقسهاي  ه با روشک خردادبه ابن 14ان آورده است.یپهلو
اي  آنهـا را بـه گونـه    يرده و شـهرها کـ اشـاره  » ونیبالدالبهلو«و » ورالجبلک«به دو اصطالح 

نـور، نهاونـد،   یقـدق، د  جبال را شـامل ماسـبذان، مهرجـان   ة ورک يمتفاوت نام برده است. و
 ن شـمرده یچنـ  ،تـر  متفاوت و گسـترده اي  ون را به گونهیاما بالد پهلو 15،همدان و قم دانسته

، فقیـه  ابـن ر یتعب 16ن.یقدق، ماسبذان، قزو نور، نهاوند، مهرجانی، اصفهان، همدان، دير ،است
 یتفـاوت روشـن  از آن، با هـم   خردادبه ابنف یو، و تعرس یکاز پهله از  ابوریحانو  ندیم ابن

در حـالی کـه   دانـد،   مـی  آن منطبـق ة گسـترد  يپهله را با ماد به معنا خردادبه ابندارند، زیرا 
  دارد. یاز آن با ماد به مفهوم خاص همخوان ابوریحانو  ندیم ابن، فقیه ابنف یتعر

و شـمال   ي، بـاختر يزکمر ینواحبندي  میدر مورد تقسکه توان گفت  می، بین ترتیبه ا
ار دور و یبس یآن به زمان یخیتارۀ نیشیه پکم یهسترو  روبه یلکرد یکران با دو رویا يباختر
گسـترده  ۀ یـ ن ناحیـ سرتاسر ارد نخست، یکگردد. در رو می ان بازیم از زمان هخامنشک دست

اول ۀ رد در درجیکن رویرسد ا می آمد. به نظر می واحد به شمار ییپارچه قلمرو یکبه طور 
 هکـ رد دوم یکان داشته است. در رویها بن نین سرزمیا یفرهنگـ   یت قومیها و هو یژگیبر و
هـایی   گسترده به بخشۀ ین ناحیدانست، ا یاسیسـ  يادار يردیکش رویمابکتوان آن را  می

د یه عرض آن از حلوان تا همدان (و شـا کاي  هیناحرد دوم، یکروطبق . شد می میخُردتر تقس
قـدق در جنـوب بـوده، بـه      مهرجانۀ یسر در شمال همدان تا ناح یتا ساوه)، و طولش از س

و اصـفهان   يجـان، ر یچـون آذربا  یشـد، و منـاطق   مـی  مـاد دانسـته   یژه بخش اصلیطور و
بـه دوران   ین دوگانگیاۀ م گفت دامنیخواهکه  چنان .شدند شمرده میجدا از آن هایی  بخش

  است.ده شده یشکپس از اسالم هم 
ه ک ینیشد و سرزم »يما«ا ی »ماد«ن یگزیجا، ینگاران اسالم یدر آثار جغراف» جبال«ة واژ
نـور، نهاونـد،   یهمـدان، د  يده شده و شـهرها ینام» یوستکاهمذان « یساسانبندي  میدر تقس
دگاه یـ اخـتالف د ن حال، یجبال قلمداد شدند. با اجزء  گرفت می برو ماسبذان را در حلوان
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و  يبزرگ ر ياز متون، شهرها يخورد. در شمار می به چشمگر ید یمورد نواحدر  یفراوان
راند، جبال را تنهـا   می ان سخنیانکه از اشکآنجا  مسعودياند.  اد نشدهیجبال  ءاصفهان، جز

ز یـ ن حوقـل  ابـن کـه   چنان 17است، جان دانستهینور، نهاوند، همدان، ماسبذان و آذربایشامل د
جبـال را  نیـز   مقدسی 18اورده است.یبزرگ جبال ن يشهرهاة زمررا در ري  جیهانیهمچون 

، و اصـفهان  يشامل همـدان، ر ها  است؛ خوره ه دانستهیوره) و هفت ناحک( سه خوره يدارا
ـ با ا 19وفه، ماه بصره، شهرزور.کرج، ماه کمره، یاشان، سکها شامل قم،  هیو ناح  يون حـال،  ی
ۀ در نقشـ کـه  د یـ گو مـی  يو 20توان شـمرد.  می فارس همة ه اصفهان را در زمرکرده کاشاره 

 21انـد.  فـارس نهـاده  ۀ است، اصفهان را در نقشـ  یشاهان ساسان يگمان مراد و یه بکشاهان، 
ف اسـت، و  یوهستان در گزارش و توصکسهم اصفهان از «ه کن است یچن يخود و یابیارز

آنچـه  «د: یگو مقدسیمطهر  ابنب، ین ترتیبه هم 22باشد. می نیزمۀ سهم آن از فارس در نقش
 23.»ان آنهاسـت یـ رج است و اصـفهان و آنچـه م  کد، یآ می ن فارس، از جبلیسرزمۀ در دنبال

جنـوب بـود،   ۀ یـ ناح ءجز یساسانة ه اصفهان در دورکرده کن امر اشاره یهم به ا مارکوارت
را  ير ویـ اخ يادعـا البتـه   25آوردنـد.  مـی  جبال به شمار ءآن را جز 24دانان عرب یاما جغراف

  م داد.ینگاران مسلمان تعم یجغرافۀ توان به هم ینم
 یآن آگـاه  يو ادار یاسـ یسهاي  يران و مرزبندیا يایاز جغراف یه به خوبک خردادبه ابن

ن در یه در منابع پسـ کقم را هم  یجبال دانسته و حتة ورکجدا از اي  ورهکداشته، اصفهان را 
 ـ  يو 26اصـفهان شـمرده اسـت.   هـاي   شـود، از رسـتاق   مـی  رکبزرگ جبال ذ يشهرهاة زمر

ء نور، نهاوند، همدان و قم را جـز یقدق، د ماسبذان، مهرجانگفته شد ـ  تر  شیه پکطور  همان
  27آورد. می جبال به شمار هورک

در  یعقـوبی انـد.   جبـال آمـده   يدر شـمار شـهرها  منابع از  ياریدر بسنیز و اصفهان  ير
جـان،  یه طبرستان، آذرباکه داده ئرا ارا ورالجبل)ک( ف از جبالین تعریتر گستردهخ خود، یتار
ة در سـد  اصـطخري  28رد.یـ گ مـی  در بـر ـ را   گفتـه  شیپـ  يافزون بر شهرهاو اصفهان ـ  ير

بـزرگ جبـال    ينور، اصفهان، قـم و نهاونـد را بـه عنـوان شـهرها     یهمدان، د يچهارم هجر
رده کـ ران یـ سره ویکرا  يه رکمغوالن ۀ پس از حملة در دور ابوالفداء 29نموده است. یمعرف

ـ ا 30شمرد. میجبال  ياصفهان و قم را شهرها ،نوریبودند، همدان، د ه کـ اسـت   ین در حـال ی
 ، همدان، اصـفهان و قـم را  يست، چهار شهر ریز می يپس از و کیه اندک حمداهللا مستوفی

زد، و از یـ درود تـا  یجبـال را از سـف   يمرزها يو 31جبال دانسته است. ين شهرهایتر بزرگ
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رمانشـاهان را بـه همـراه    کا ین یسیلسترنج، قرم 32رده است.ک يحدگذارن تا خوزستان، الیگ
چ یه هـ کـ است  ین در حالیا 33است. اصفهان و همدان، چهار شهر بزرگ جبال دانسته ،ير

 يشـهرها ة ن در زمـر یسی، از قرمينخست هجرة در پنج سد یاسالم يایاز منابع جغراف یک
  اند. ردهکن يادیبزرگ جبال، 

م، در یآن را در نظر داشته باشـ ة ه اگر جبال به مفهوم گستردکتوان گفت  می، يهر روبه 
ـ بـا ا و  نـد آمد مـی  آن به شـمار  ين شهرهایتر بزرگ و همدان ، اصفهانير یاسالمة دور ن ی

رمــان در جنــوب شــرق، کزد و یــان فــارس و خوزســتان در جنــوب، یــمۀ یــناححســاب، 
البرز و رود ارس در شمال، و هاي  وهک  باختر، رشتهوهستان زاگرس در ک یغربهاي  هیوهپاک
گرفته است. امـا   می برآن را درة ن جبال به مفهوم گستردیران در شرق سرزمیا يزکر مریوک

جان واقـع شـده و از   یه در جنوب آذرباکران یباختر ا یوهستانکۀ یاز ناح ینار آن، بخشکدر 
تـر جبـال بـه مفهـوم خـاص و       قیـ دق وشد، قلمـر  می دهیشکگذرگاه حلوان آغاز و تا ساوه 

تـداوم   ین دوگـانگ یـ ادر حقیقـت،  اشاره شـد،  که  چنان داده است. می لکیتر آن را تش قیدق
 یر بـود و برخـ  یاخۀ یناح یوجود داشت. همدان شهر اصل یساسانة ه در دورکبود  یوضع

رج. کو  مرهین، سیسینور، نهاوند، قرمیماسبذان، دآن هم عبارت بودند از:  يگر از شهرهاید
نقـل   یپارسـ  يبـه نقـل از دانشـمند    فقیه ابنمانند آنچه هایی  تیه رواکنه است ین زمیبا هم

ن شـهر جبـل اسـت و چهـار     یتر بزرگ همدان هکنیبر ا یمبنشود؛  می قابل فهماست، رده ک
ن یو اصفهان در ا يبزرگ و مهم ر يشهرهابنابراین  34فرسنگ در چهار فرسنگ بوده است

دانسـته  جبـال   يهـا از شـهرها   فیشـتر توصـ  یقـم در ب اند.  گرفته ینم يجا محدود يقلمرو
  36آمده است. می ز به شماریاصفهان ن يها زمان از رستاق ه همک یدر حال 35،شده

  همدان در جبال يو تجار يادار ـ  ياسيت سيموقع). ۲
ران یـ ا يو بـاختر  يزکمر یِنواح یاسیو س يو پس از آن، انجام امور ادار یساسانة در دور

ن یـ م شـده بـود و ا  یو همـدان تقسـ   ياصفهان، ر يان شهرهایجان و فارس، میر از آذربایغ
ن امر همواره پابرجا نبـوده و در  یان حال، یبودند. با اوابسته ن سه شهر، یاز ا یکیمناطق به 

  ش نااستوار داشته است.یمابک یتیان همدان موقعین میا
ة در دور 37شـد. » قارن«همدان مقر خاندان بانفوذ ، شهر نهاوند در جنوب یپارتة در دور

 اردشـیر ان ینها در برخورد میهم خاندان قارن همچنان نفوذ خود را حفظ نمودند. ا یساسان
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ن خـود را از  یشـ یپ يازهـا ین رو امتیو از هم هان را نگه داشتی، جانب ساساناردوانو  بابکان
ـ اة ژیـ از وید، امتیتاج نهادن بر سر پادشاه جدۀ فیوظ یدست ندادند. حت  38ن خانـدان بـود.  ی

وسـت خراسـان آورده   کا یشرق ۀ یناح ءهمدان را جز يالدیششم مة در سد موسی خورنی
اشـاره   پرویـز اذکـایی  کـه   چنانآنـ اما   39،دانسته يو ياز خطا ین را ناشیا مارکوارتاست. 

 ینظـام بندي  میدر تقسآورد و آن اینکه  هم يگریل دیدلتوان  مین امر، یا يبراکرده است ـ  
ه کـ رو  از آن، وسـت خراسـان بـه شـمار آمـده     کاز  یبخشـ » یوستکاهمدان «ه کشور بوده ک

  40است.داشته  ه در قومس اقامتکخاندان قارن بوده  خراسان از آنِ ياسپهبد
سه بـا چنـد   یت همدان در مقایت و اهمیان، موقعیرسد در اواخر دوران ساسان می به نظر

ششم ة گرفته بود. در سد یاستکنور و نهاوند، یدر برابر دو شهر دژه یو ش از آن و بهیسده پ
 يوسـت بـود، بـه دو بخـش ادار    کاز ماد یه ربعـ ک» یوستکاهمدان «و در زمان قباد  يالدیم

 ،ت همـدان یـ موقعدر واقـع،   41ز آنها بودند.کنهاوند مرا نور و ماهید  ه دو شهر ماهکشد م یتقس
  ر نبوده است.یناپذ یب و سستیرق یان بیومت ساسانکژه در اواخر حیو به

 نـد، ک مـی  اشـاره  بارتولـد کـه   چنان .رده استکدا یهم بازتاب پ ین امر در منابع اسالمیا
هن همدان به دست مسـلمانان سـاخته   که شهر کپنداشته  حوقل ابنمانند  یدان یجغرافاینکه 

کـه   چنانآن 42مانده در آن. يبر جا یساسان ياب بودن بناهایتواند بود بر نا یلیشده است، دل
از  کیو شمار انـد » ددژیاسپ«همدان تنها است هنگام ورود اسالم، در  آمده التواریخ مجملدر 

 واسـطی ة بـن حمـز   عبـدالقاهر بـه نقـل از    فقیه ابناز گفتار  یبخش 43مانده بود. یها باق خانه
ه از کـ ند ک می اشاره ياند. وینما می باز یساسانة در دوررا ن شهر یت ایهمدان، وضعة دربار

ه پس از آن و در درون ک یدر حال، اند قابل مشاهده یساسان ياسدآباد، بناهاۀ ن تا گردنیمدا
سندگان مسلمان هم متوجـه  یاز نو يشمار 44خورند. یبناها به چشم نم گونه اینخود همدان 

 يرنگ و بـو  ، اگر چه باآن يبرا یلیدال فقیه همدانی ابنو گاه همچون اند  قت بودهین حقیا
هنگام ورود خسرو پرویز که سد ینو می عبدالقاهر واسطیبه نقل از  يواند.  ، شمردهیداستان

 خسـرو است. پس » دره دوزخ«نامش که د و گفتند یه در آن بود پرسک ییبه همدان از نام جا
 45ندارد.نیاز ه در آن از دوزخ سخن رفته است، ک يورود به شهراز ارانش گفت: یبه 

 التـواریخ  مجملة سندیرو به گسترش نهاد. نواي  دوباره تا اندازه یاسالمة در دورهمدان 
  نویسد: اسالمی می ةهمدان در دور ةدربار ه خود اهل همدان بوده،ک
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و آن را  یهـا در حـوال   خـان  یمانده بود و بعض» ددزیاسپ«... اما به وقت اسالم از همدان 
 یساختند و چهار دروازه، و بـه مـدت   يوارید خواندند. بعد از آن، آن را می »ضیقصر اب«

و  ،)  ه 260ن(ین و مـات یسـت ۀ در سـن دند و عمـارت افزودنـد.   یآن را باطل گردان یکنزد
داست و شـهر را دروازه  ین ساعت پیاکه  چنان ها در شهر گرفتند، ها را از دروازه گورستان
ـ ز یفرسـنگ داست و شهر را گرد بر گرد آن قرب ین ساعت پیاکه  چنان ساختند  ادت بـر ی

  46.دیآ می
ت بـوده و در  یـ اهم مکـ  يشـهر  یساسانة ه همدان در دورکدیدگاه را ن ین بند، ایف ایتوص

  ند.ک میتأیید  راافته، یدوباره  یرونق یدوران اسالم
داشـت و   یخور تـوجه ت دریز اهمین ياز لحاظ تجار یاسالمة ژه در دوریبه وهمدان، 

ه کـ چرا 47،رفـت  می عراق به شمار ران ویا یجنوب غربهاي  بخش يبارانداز تجار یبه نوع
ه کـ ن راه را از حلـوان  یـ ر ایمسـ  خردادبـه  ابـن همدان بر سر شاهراه خراسان قـرار داشـت.   

  ،ن وصف نموده استی، چنيآمده، تا ر می وندگاه عراق و جبال به شماریپ
 د یـ زیاخ کالقلعه  مرج ماذرواستان   حلوانۀ پس از گذر از گردن حلوان 

ا یـ نگوار کقصراللصـوص(  ان کد ن یسیقرم قصر عمرو  ش یارکخش ه یدیزب
 بـوزنجرد   درنـوا   همدان  عسل ۀ یقر همدان ۀ گردن خنداد  نگاور) ک

قسطاده  درود  ن یسوسنق داودآباد  بوسته و روذه  اساوره  طرزه  زره 
 48.ير  

ده اسـت.  کـر ف یتوصتر  مفصلاي  به گونهن راه را یر ایمسسوم، ة در اواخر سد رسته ابن
  :ن استیر چنین مسینگاور تا ساوه از اکبخش مربوط به 

 درنـو   خرقـان   همـدان  ن یانگبـ  ه یزعفران خنداد  قصراللصوص 
نـده  یو بوسته  روذه ۀ رودخان آباد  عبداهللا روذه  طرزه  زره  بوزنجرد 
  داودآباد نیسونق  .49ساوه  

د یگو می رسته ابناست. آمده  کیاندهاي  گر منابع هم با تفاوتین راه در دیاهاي  یژگیو
را گماشـته تـا از    یگروهـ  يم رک، حـا »نـده یو«ۀ یهمدان و در قر يپس از بوسته از سوکه 

 يسـوم هجـر  ة ه در سـد کـ جه گرفت ین نتید چنین گفته بایاز ا 50رند.یمسافران باج عبور گ
همدان ۀ یان دو ناحیمرز م 51آن قرار داشت، يبوسته در جانب خاورۀ یه قرکروذه ۀ رودخان

  است.  بوده يسوم هجرة در سد يو ر
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نخسـت  هـاي   ش از آن داشتند و همدان در سـده یب یتیو اصفهان اهم يرن وصف، یبا ا
تر  کوچکشود، از هر دو شهر مورد اشاره، ان عراق یتخت سلجوقیه پاکش از آنیو پ یاسالم

  52.دانستند می تر بزرگ اصفهان را از همدانۀ یهودیه ک ییتا جا تر بوده است تیاهم مکو 

  ت همدانيد در موقعيجد يش شهرهايدايپ تأثير )۳
ران دچـار  یـ ا يشـهرها  یاسیسـ   يادار ي، حد و مرز و قلمروین اسالمینخستهاي  در سده

داشـت،   يارینقـش بسـ  رهـا  یین تغیـ جـاد ا یه در اک یاز عوامل مهم یکیشد.  یر فراوانییتغ
ة ه در دورکـ  ییبود. با بزرگ شـدن شـهرها   یاسالمة ران دورید در ایجد يگسترش شهرها

 هـم دگرگـون   یاسـ یســ   يمات اداریا وجـود نداشـتند، تقسـ   یت بودند و یاهم مک یساسان
رج ابودلـف  کن و یقم، قزو ياز شهرهاتوان  مین نوشتار، یمورد نظر در اة شد. در گستر می
 يردنـد و دو تـا  کدا یـ ن پس از اسالم توسعه پیان آنها قم و قزوینام برد. در م رس یز سیو ن
  ه بنا نهاده شدند.کبود  یاسالمة گر تنها در دورید

محـدودتر  هـن،  کبـزرگ   ير نفوذ شـهرها یه قلمرو زکشد  می ن شهرها سببیش ایدایپ
 یر بـاق ییـ بـدون تغ هـا   يمرزبنـد  گونه اینشدن زمان،  يد گفت با سپریبان حال، ید. با اشو
و اصـفهان همچنـان    ير يران شـهرها یـ ا یو غربـ  يزکـ مر یت در نـواح یماند. در نها ینم

  کردند.رامون خود حفظ یخُردتر پ يو نفوذ را بر شهرها ياز برتراي  گونه
بـزرگ،   يحـدود شـهرها   رییـ گفتـه و رونـد تغ   شیپ يجاد شهرهایادر ادامه، چگونگی 

  شود. می یژه همدان بررسیو به
بـه هـم    یـک نزدهاي  دهکاز دهاي  ش از اسالم مجموعهیه پکبود  ییاز شهرها یکی» قم«

ه کـ کنـد   مـی  حیتصـر  تاریخ قمنویسـنده  ل شد. یمهم تبد يبه شهر یبود و در دوران اسالم
هـا چنـان    هیـ ن دیـ وسته است و ای، همدان و اصفهان بدان پيقم از رهاي  عتیاز ض ياریبس

بـن   بـن یسـع   ةحمزبه نام  ي، فرديبنا به قول و 53د.یشهرها گرده قم همچون کپرشمار بود 
اي  ورهکـ ه قـم را بـه   کـ ، از او درخواسـت  رشیدالهارون ران عرب قم در زمان یاز ام عبداهللا

در سـال  ار کـ ن یـ اسرانجام  شود.و در آن منبر نهد تا خراج آن از اصفهان جدا کرده ل یتبد
ة ورکـ ه کـ رده کتاب اصفهان نقل کنویسنده  55یاصفهان همو از حمزه 54انجام گرفت. ق189
مره، همدان و نهاونـد بـدان افـزوده    یاشان و تکه از اصفهان، کشامل چهار رستاق است قم، 

بـه قـم افـزوده     يزیـ زار اسـت چ  ابان و شورهیان آنها بیه مکسبب ن یبه ا يشده است. از ر
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 يوزدر بـا واد کـ رسـتاق   از:انـد   عبـارت وسته شـدند،  یه از همدان به قم پکهایی  هید 56نشد.
آبـاد   و چهارتخت ینهاي  هیعمار، رستاق طبرشِ(تفرش) داخل و خارج، رستاق فراهان، و د

عربـان قـم   کـه  گفتـه شـده   اشـخاص ثقـه   از  یبه نقل از برخ تاریخ قمدر  57روذه.ۀ یاز ناح
 هبـن سـلم   ۀسـلم چـون   يها از افراد هیو د ك، امالید نواحیاز همدان را با خرهایی  عتیض

 و پـس از  59س همـدان بـود   یئا رید در جبال یمران رشکح سلمه 58، به قم افزودند.همدانی
خـود بـه   از آنِ  یهیز به ستوه آمد، دیارک یآب مکو ار خود، کو   شتکصرفه بودن  یاز بآنکه 
بـن   بن عبـداهللا  بن عمران بن محمد حسنب قم به نام ران عریاز ام یکیرا به  »طریز ناهید«نام 

ها همـواره   ن انتقالیالبته ا 60وسته شد.یه به قم پین دیاب، ین ترتیفروخت و بد سعد اشعري
اصـفهان  هـاي   هیاز ناح ياریعربان قم بسکه  چنان ،شد یدرست و مشروع انجام نم یبا روش

زبان بودند و مجتمع  یکدل و  یکهمه  هکشدند، به سبب آن کبه قوت و شجاعت مال«را 
قـم  ة ه بـه خـور  کـ  ییشتزارهاکه خراج کده بود یشن مریم بن ابی محمداز  فقیه ابن 61»و متفق!

ة ون درهم خـراج خـور  یلیم 2/3هزار درهم، در برابر  220تر از  فزون کیمنتقل شده بود، اند
و بـه  انـد   رج از اعمـال اصـفهان  کـ قم و که د یگو میسوم ة در اواخر سد رسته ابن 62قم بود.

ن شـهرها بـود، جـدا    یـ مور خـراج ا أه مـ کـ  کوشـید  بن عبداهللادرخواست مردم آنها و همت 
بار خراج قم از اصفهان جـدا شـده    یکد هم یه در زمان رشکن به رغم آن است یا 63شدند.

 مقدسـی  65.شودار خراج هر شهر مستقل کرد ک می تالش کوشید ابن، رسته ابنۀ به گفت 64بود.
از اصـفهان   یبخشـ  تر شیه پکرج و قم کفگان یخل یبرخکه سد ینو می يسده پس از و یک

. وسـته شـد  یرج به همدان پک، و يقم به رن حساب، یبا ا 66وستند.یپ يبودند، به همدان و ر
بـزرگ   يش اسـتقالل قـم از شـهرها   یندها، افـزا ین فرایا یلکند یه برآکن گفت ید چنیاما با

  است.ک می از اعتبار آنهااي  خود تا اندازهۀ ه به نوبک يجبال بوده؛ امر
  يافـت. بـرا  یگسـترش   ينـد ین فرایش بـا چنـ  یمـاب کهـم   67»نیشـو ک«ا ی» نیقزو«شهر 

  افتـه یبازتـاب   یخین شـهر در متـون تـار   یـ بـه ا  »یدستب«ة گستردۀ یشدن ناح وستهیپ ،نمونه
  و همـدان،  يان ریـ ن میده در سـرزم کـ ن دهیچندشامل » يدستبا«ا ی» یدستب«ۀ یاست. ناح

فتـوح،  ة در دور طبـري ۀ بـه گفتـ   68.ير یهمـدان و دسـتب   یدسـتب  ،و شامل دو بخش بـود 
  69قـرار داشـت.   خسروشـنوم ر فرمـان  یـ با همدان بـود و همـراه بـا آن ز    یدستبهاي  پادگان
از  تاریخ قمة سندیرا همان بخش متعلق به همدان دانست. نو یاز دستب طبريد مراد یالبته با
در عهـد خلیفـه   ن، ین دو بخش را همراه با قزویا بن بغا موسیه کرده کنقل  یاصفهان حمزه
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خ قـم نقـل شـده،    یه از آنچه در تاریفق و ابن يگزارش بالذر 70رد.کل یوره تبدک یکبه معتز 
ـ م به نام یتم یاز بن يفرد يمردیبه پا ین دو، دستبیبر گزارش ا متفاوت است. بنا بـن   ۀحنظل

 یش از آن، خـراج دسـتب  یوست. تا پین پید و به قزوشپارچه یک 72مالکبن  ۀحنظلا ی 71خالد
  73شد. می به همدان فرستاده

نمونـه،   يشـد. بـرا   مـی  همـدان ة ورکـ از هایی  ر سبب جدا شدن بخشیناگزند، ین فرایا
م کن به عدل، و حـا یدر قزو بن حسین طاهرم کسوم، حاة در آغاز سدگفته است که  فقیه ابن
بـن   محمـد بـه نـام    يمـرد  یراندند. بـا دادخـواه   می مکداد حیفه معتصم در همدان به بیخل

  74وستند.ین پیتابع همدان بودند، به قزون، یش از ایه پکنسا و سلقان  ي، دو روستامیسره
ش از آن از یپآنکه  حال، ل شدیتبد يه به شهرکبود  یهم در دوران اسالم ابودلف کرج
بن ادریـس معقـل    عیسی ابودلفعرب به نام  یشخص 75آمد. می اصفهان به شمار يروستاها

رج) اقامـت  کـ ره (کـ  هیـ ن شده بود، در ناحکهمدان ساهاي  هیاز د یکیه پدرش در ک عجلی
مسـتقل شـده بـود و     فقیـه  ابـن رج در زمان ک 76آن آماده نمود.ۀ توسع ينه را براید و زمیگز

 مقدسـی ۀ بـه گفتـ  آنکه  ابتدا در قلمرو اصفهان بود تان حال، یبا ا 77شد. می دهینام »نیغاریا«
  78وست.یفگان آن را به همدان پیاز خل یکی

هماننـد   یتیپنداشت، وضـع  یکید آنها را با شهر معروف ساوه یه نباک ساوه يدو روستا
از  یکـی نار هم قرار داشـتند و  کن دو روستا در یاداشتند. ان همدان و اصفهان ی، اما میدستب

ن دو یـ ا يدر جـا  یاصفهان به اصفهان تعلق داشت. در زمان حمزه يگریآنِ همدان بود و د
  79قرار داشته است.» الدجردیم«به نام  يروستا شهر

شـد. از   مـی  و گاه از همـدان شـمرده   ياز ر یه گاه بخشکبوده اي  هیشهر ساوه هم ناح
ه کـ د یـ نما مـی  نیچنآورده شد ـ  تر  شیپکه شاهراه خراسان داده ة دربار رسته ابنه ک یشرح
 بارتولده کن رو بوده ید از همیشا 80ستانده است. می ير يم خراج ساوه را فرمانرواک دست

ه متـون  کاست  ین در حالیا 81به شمار آورده است. يردست ریز یاسیساوه را از لحاظ س
نمونـه،   يبـرا اند.  از همدان دانسته یپرشمار، ساوه را بخش يدر موارد ییایو جغراف یخیتار
 يرارداکـ ۀ و همو عـرض منطقـ   82همدان دانسته ۀ گان 24هاي  از رستاق یکیآن را  فقیه ابن

قـم   يز سـاوه حـد بـاختر   ین تاریخ قمدر  83رده است.ک یهمدان را از اسدآباد تا ساوه معرف
ة ورکـ  ءسـاوه جـز  اینکـه   بـر  یمبنـ  یاصفهان تاب، نظر حمزهکن یدر ا 84ه است.شد یمعرف

ة ل سـد یـ در اوافـه مقتـدر   یر خلیـ وز ابوعبداهللا خصـیبی  85ر شده است.کباشد، ذ می همدان
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بـن   یوسـف نهاوند و ... را بـه سـپاه   نور، یهمدان، ساوه، قم، روذه، د يخراج شهرها، چهارم
ن یـ اگر ا 86ن بپردازد.یان جنوب عراق و بحریبا قرمط ییارویتا به رواختصاص داد  ساج ابی

توانـد   مـی  ن شده درسـت باشـد،  ییتع يمات اداریتقس ين شهرها از رویب اکیه ترکفرض 
  87قرار داشته است.ساوه در بخش همدان اینکه  باشد بر یگواه

ة ه در اواخر سدکنیز اشاره کرد در شمال همدان » سر یس«ش شهر یداید به پیسرانجام با
ـ  ک یبا دزدان و راهزنان ییارویرو يو برا يدوم هجر ان یـ گرفتـه بـود، بن   یه شمارشـان فزون

ات یـ ه مالکانش یکو شر بن سلیمان عبیداهللاشنهاد و درخواست یبه پ خلیفه مهدينهاده شد. 
نهرج، یماننـد مـا  ه، یـ چنـد د  مهـدي د. هـا ن شهر را بنا نیت ستانده بودند، ایفاکبه  همدان را

 دکـر ن یـی خراج آن تع يهم برا یو عاملپیوند داد سر  یس را به 88و خابنجر جوذمه، رسطف
  89ل شد.یتبد يسر خود، به شهر یسب، ین ترتیو به ا

. است ید در دوران اسالمیجد يشهرها يریگ لکش یچگونگة دهند باال نشانهاي  نمونه
 یاسـ یسـ   يرش دسـتگاه ادار یداشتند و پـذ  یار مهمینقش بس یعوامل محلند، ین فرایدر ا

د یـ ب پدیـ ن ترتیـ ه بـه ا کـ  ییرد. شـهرها ک می کمکافتن آنها یت یت و رسمیخالفت به تثب
همدان را نگرفتنـد.   یو حت اصفهانو  يچون ر یتیهن و پراهمک يشهرها يآمدند، البته جا

 ،ن امـر یـ افـت. ا ید انتقال یخُردترِ نوپد ياد شده، به شهرهای يت شهرهایاز اهم یبخشالبته 
ن یتـر  ان مهمیرد. در مکدا یپ يشترینمود ب یاسیو س یمالـ   يقلمرو ادار يژه در مرزبندیو به

د و یـ ب دیآسد یجد يش شهرهایدایند پیشتر از فرآیبران، همدان، یز و باختر اکسه شهر مر
  افت.یاهش کش یش از پیب یرامونیپ یت آن در نواحیزکمر

  همدان يحدود و بافت شهر) ۴
بـوده بـه    يچهـارم شـهر  ة در سداند،  ردهکف یتوص یاسالم یمنابع جغرافکه  آنچنان همدان

ن، با سه رسته بازار و مسـجد  یگلهاي  فرسنگ، با خانه یکفرسنگ در  یک یبیمساحت تقر
ن داشته یآهنة ه چهار دروازک یبزرگ، و شهرستان یان آنها قرار داشته، ربضیه در مک یجامع
در زمـان   91اند. ردهکن يادی ییایگر منابع جغرافی، دحوقل ابناز وجود حصار، به جز  90است.

هشـتم  ة در سـد  حمـداهللا مسـتوفی  از شـرح   92نهـاده بـود.   یرانیرو به وشهرستان،  مقدسی
همدان گسترده  یرامونیپ یران، ربض و نواحیشهرستان وه به رغم کد یآ ین برمیچن يهجر

و  94از گسترش شـتابان شـهر دانسـت   اي  توان نشانه می ربض راۀ توسع 93و آباد بوده است.
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 یاسـالم هـاي   ن سـده یو آغـاز ، یساسـان  ه همدان در اواخـر دور ۀ ن با روند نامنظم توسعیا
  دارد. یهماهنگ

در  دژ، شهرسـتان و ربـض   هـن کم شهر به سه بخش یه تقسکد گفت یبه طور خالصه با
 ياقتصـاد ــ   یط اجتمـاع یمحـ  يت برایجاد امنیادر ز یش از هر چیبی، رانیا يطرح شهرها

گرداگـرد   يشـاورز کهـاي   نیشتزارها و زمـ کمحل ن داشته است. ربض، یادیت بنیشهر اهم
ه به طـور  کان د و خطر به درون شهرستینمودن تهد ينان آن هنگام روکو سا شهرستان بود

ن شـهرها بـازار و   یـ در اب، یـ ن ترتیرفتند. به هم می، شد می حفاظت ییمعمول توسط بارو
 ع رشـد یسـر اي  ه شهرها به گونـه ک یاگر چه گاه، شد می جامع در شهرستان ساختهمسجد 

  95شدند. می ها هم ساخته ردند، جامع و بازار در ربضک می
ه سـه  کـ ده دارد کده 765رستاق و  24همدان که د یگو می يسوم هجرة در سد فقیه ابن
سـر، و   یرج تـا سـ  کـ آن هـم از   يحـدود ادار  96انـد.  ن منتقل شـده یقزوة ورکآن به   رستاق

(مدن) را شامل  همدان يز شهرهاین مقدسی 97اسدآباد تا ساوه بوده است.ۀ عرضش از گردن
آن را هم مـاه  هاي  هیو ناح راوند، روذراور، آوه،ین، بوسته، رامن، به، سیاسدآباد، طرز، قرماس

 يتر هم گفته شـد، دو روسـتا   شیه پکطور  همان 98وفه، ماه بصره و ماسبذان دانسته است.ک
  اند. و اصفهان بوده ير یان قلمرو همدان و نواحیمرز مب، یبه ترت 99بوسته و ساوه

و  امتـداد داشـته  » نوآبـاد یز«ة دکـ وه الوند تا دهکچهارم از ة اما خود شهر همدان در سد
بـزازان هـم در   ۀ رسـت که  چنان 100نوآباد قرار گرفته بود.ین زیبازرگانان در همۀ ا رستیصنف 

 102سنجاباد بـوده اسـت.  ز در ین 101سازان ا اسلحهی» ارفیص«، و صنف »قانیبرش«به نام  یهید
 103ق داده شـده اسـت.  یـ ا سـنجاباد تطب یـ جاباد یمحل بازار زرگران با س التواریخ مجملاما در 
را محل بازار زرگران همـدان دانسـته   » ده نیزم«ة دکبدون نام بردن از منبع خود، ده لسترنج
انـه آن را  یمهـاي   ه در سـده کـ موجـود بـوده   هـایی   ا سنجاباد، خرابـه یجاباد یدر س 104است.

در  يرا بـرا  ین و خانـدان شـاه  یخـزا  داریوش سومه کدانستند  می ییا همان جای» ساروق«
نقـل شـده    يپهلو یاز منبع التواریخ مجملدر  105در آن قرار داد. اسکندرۀ امان ماندن از حمل

 یین بنـا یاز وجود چنـ  106».آورد هم گرد دارا،]  ى[دارا بست، کمر بهمن کرد، جم سارو«ه ک
رده، امـا  کـ ن نیـی آن را تع يجـا  فقیه ابناد شده است. ی یاسالم یاز منابع جغراف ياریدر بس

 دهیـ نام» شهرستان«ه در زمان او کان شهر یدر مرا ن یگلاي  قلعههاي  رانهیو حمداهللا مستوفی
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ه کـ آن یشهرستان، بـ  يهم از بنا التواریخ مجملدر  107ن بنا شمرده است.یا يایرا بقاشد،  می
  108اد شده است.یبداند،  یکیآن را با سارو 

نـده و  کپرا يشـهر ـ رده است  کهم اشاره  پرویز اذکاییکه  چنان ـهمدان  ب، ین ترتیبه ا
شـهر قـرار    یحدود دو فرسـنگ جاباد، یبازار زرگران همدان در ساینکه  109.بود »گونه نیمدا«

پیرامـون شـهر و بیـرون از    هـاي   بازرگانـان و بـزازان در دیـه   ۀ در کنارِ قرار داشتن رست 110داشته،
مهـم اقتصـادي و   هـاي   دهد که این شهر چندان متمرکز نبوده اسـت و بخـش   می شهرستان، نشان

کشـاورزي آن نبـود،   ۀ ربض همدان تنها منطقرو،  از این، رستان قرار داشتندشهري در پیرامون شه
  بود.اصلی شهري مانند بازارها و مسجد جامع در آن جاي گرفته هاي  بلکه برخی از کانون

  همدان يو فرهنگ ياقتصادهاي  يژگيو) ۵
 ،يور شـه یو پ یبازرگـان  ،آن يو بـه جـا   رومند نبـوده یچندان ن يشاورزکدر همدان اقتصاد 

 يناخوشـنود  يمـاجرا ، ابـوعلی کاتـب  بـه نقـل از    تاریخ قمدرخور داشته است. در  یرونق
نخسـت  هـاي   در سده 111از نبود زراعت و عمارت در همدان نقل شده است. رشیدالهارون 

هـاي   ار را از خـراج یـ د یک  توانسته می رومندین یان و نخبگان محلی، وجود فرمانروایاسالم
ه کـ بخشـد. همـدان از آنجـا     ییرهـا دستگاه خالفت بغداد، ة نندک رانیو یشک ن و بهرهیسنگ
، قـرار  یمرانـان محلـ  کم آن و نـه ح یمسـتق ۀ ر سلطیز دستگاه خالفت بود، زکبه مر یکنزد

هـزار   170ات همدان را بـه  یمالسوم، ة در اواخر سدانش یکو شر بن سلیمان عبیداهللاداشت. 
 12 112اورنـد. یبغداد بـه بـار ن   يبرااي  نهیگر هزیه دکن شرط یت برداشتند، به ایفاکنار به ید

 يهـا و روسـتاها   هیاز د ياریبس 113ن قباله بودند.یهمدان در اۀ گان 24هاي  رستاق از رستاق
ه خـراج  کـ ن شده درمانده شده بودند ییآنچنان از پرداخت خراج تع، ن دورهیدر همهمدان 

  114شد. می نکگر سرشید يان روستاهایآنها م
شـابور،  یماننـد ن ران، یـ بزرگ ا ياز شهرها یکدر هر  يچهار و پنجم هجرهاي  در سده

ة وست. از سـد یپ می به وقوع یفراوان یمذهبهاي  شکشمکها و  يریاصفهان درگو  يمرو، ر
بازمانـده   یساسـان ۀ ه از جامعکاي  یف شدن ساختار اجتماعیبا سست و ضع يچهارم هجر

و اي  ت طبقـه یـ ه دو عامـل هو کـ  يشـهر هـاي   يبنـد  و با گسترش شهرها و بروز دسته بود
 یمـذهب هاي  شکشاکدچار ران یا ياز شهرها ياریآن بودند، بس يریگ لکشهاي  هیپا، یمذهب

ژه در یو به، هایی شکشاکن یاز وجود چنهاي فروانی  نشانهتوان  می دند. در منابع گوناگونش
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ن یمتـر شـاهد چنـ   که همـدان  کـ تـه جالـب اسـت    کن نیافت. اما ایو اصفهان  يشابور، رین
شـابور و  یدر مورد اصفهان، ن مقدسیهاي  گزارشۀ سین امر با مقایبوده است. اهایی  یناآرام

 انـد  ثیش اهل حـد یه همدان و شهرهاکند ک می اشاره مقدسیشود.  می ارکبا همدان آش ير
همـدان  هـاي   شکشـا که کـ د یگو می وار  همو اشاره 115ندارند. یتعصبو مردم آن در مذهب، 

و انـد   ران بودهین اینش يهودیهمدان همراه با اصفهان دو شهر  116.است نداشته یمذهبۀ شیر
 117خواندنـد.  مـی  »دارالسـنه « يسـوم تـا ششـم هجـر    هـاي   همدان را در سدهن، یافزون بر ا

رده کـ  یمعرفـ  ین مردم همدان را مشبهه و معتزلید، يهشتم هجرة در سد حمداهللا مستوفی
ش یمـاب ک يشـهر  یاز نظـر مـذهب  د یـ همدان را باکه رسد  می به نظرهم رفته  يرو 118است.

  به شمار آورد. یندگکدست و دور از پرایک

  گيري جهينت
 دانسـت:  ین بررسـ یج اینتااز ر را یزهاي  توان گزاره می ن نوشتار آمدیبا توجه به آنچه در ا

وجـود داشـته    یآشـفتگ  یهمواره اخـتالف و حتـ  ماد و جبال،  ين گستره و مرزهاییدر تع
سـو،   یکاز   یفرهنگ ،یمی، اقلیگوناگون قوم يارهاین امر، وجود معیعلت مهم ا یکاست. 

تـا   یاز روزگـار هخامنشـ   ،ن حـدود مـاد و جبـال   یـی گـر در تع ید ياز سو يادار یاسیو س
اي  ن گسـترده ین ماد و جبال سرزمیگاه سرزمان، ین میاست. در ا ین اسالمینخستهاي  سده

طبرسـتان   ،جانیآذربا یه حتک يرد، به طوریگ می برران را دریا يو باختر يزکمر یدر نواح
ه عـرض  کـ محدودتر اي  هیناح ، دومة ویاما در شاند.  از آن به شمار آمده یالن هم بخشیو گ

قـدق بـود،    مهرجـان ۀ یـ مره در ناحیسر تا سـ  یو طول آن از س ،ساوه یکآن از حلوان تا نزد
ن یـ دارد و ا يزکـ مر یگـاه یه همـدان جا کـ ن نگاه محدود است یشد. در ا می جبال خوانده

 ،ها شتر زمانیدر بآنکه  شده است، حال یز ماد و جبال معرفکمرش و پس از اسالم، یشهر پ
 اند. تر بوده تیو پراهم تر بزرگ ییو اصفهان شهرها ير

و  يو ادار یاسـ یاز نظـر س ی ساسـان ة در دورران یـ ا يز و باخترکمر يو شهرها ینواح
ن یدر نخسـت . البتـه  بودنـد وابسـته  و همـدان   اصـفهان  ،ياز سـه شـهر ر   یکـی به ي، اقتصاد

رج هـم  کـ ن و یقـزو  ،مانند قـم  يگرید يشهرها ،ر اثر گسترش شهرهابو  یاسالمهاي  سده
ان شـهرها  یـ م یمیقـد  یاسـ یسـ   يادار يه مرزبنـدها کـ سبب شد فرایند ن ید آمدند و ایپد

 ،ن حـال یبا اشود. محدود اد شده، یسه شهر بزرگ  يلمروژه قیو و بهشده ر ییدستخوش تغ
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ة همدان در چهار سدالبته ردند. کگاه برتر خود را همچنان حفظ یش جایمابک اصفهانو  ير
ه شمار در خور کچرا ، گرفت یاستکت آن ید و موقعیب دیش از آنها آسیب ینخست اسالم

ن نوشـتار بـازنموده   یدر ااي  تا اندازهه ک ییندهایفرا یدر پآن  یها و نواح دهکاز ده یتوجه
 دند.یگر ملحق گردید يشدند، به شهرها

ن شـهر در  یـ ل گرفـت. ا کو از نو ش یاسالمة همدان به طور عمده در دور يبافت شهر
 یت خود را از دست داد و در آغاز دوران اسـالم یاز اهم یبخش بزرگ یساسانة اواخر دور

همراه  یدر دوران اسالمهمدان مانده بود. اما  یدر آن باق يشهر يایات پویاز ح کیآثار اند
ن ینخسـت هـاي   همـدان در سـده  ب، یـ ن ترتیـ رد. به اکدا یپ  ران توسعهیاز مناطق ا ياریبا بس
 ياقتصـاد ــ   یز اجتمـاع کـ ز و گسترده بـا مرا کنامتمر يشهرهاي  یژگیاز و ياریبس یاسالم

 یدسـت بـاق  یکش یمـاب کن شـهر  یا یذهبو م یط فرهنگیمحن همه، ی. با اداشتنده را کپرا
شـتر  یبدر مقایسـه بـا   همـدان   یمـذهب ـ  یفرهنگ كعدم تحرة نندک هیتوجن امر، یماند و هم

  است. ین اسالمینخستهاي  ران در سدهیا يشهرها
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