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 چکیده

مهرگااا   ،شهر امروزی که به تصدیق منابع تاریخی در دوره پیش از اسالمشهر سیمره یا دره

پور سیمین لاا قذق نامیده شده، در غرب ایرا  واقع شده است.  مهرجا   ،اعراب  کدگ یا به زبا ِ

یابی شهر سیمره به مکا  هباردر ،)سیمره(  شهرشناسی درههای باستا ها وپژوهشکاوش در کتاب  

ی و نیز از دورا  امو  ابن هبیرهدالیلی، شهر سیمره را منطبق بر شهر    هاظهارنظر پرداخته و با ارائ

 داند. میهاشمیه در دوره عباسی 

 ،جغرافیایی اسااالمیو منابع  بر آ  است تا به شیوه تاریخی و بر اساس متو     ،پژوهش حاضر

نااامبرده، اناکاااه آنهااا را از  هری  از سه شهرِ جغرافیای تاریخیِ هو با ارائ  زدپرداباین ادعا    به ردّ

در ی  موقعیت جغرافیایی یکسا    ،یادشده  شهرهای  ،این پژوهش  نتایج. بر اساس  هم نشا  دهد

 هاز دور  ،قااذقمرکز ایالاات مهرجااا   ،شهر سیمره  که  دهدنتایج پژوهش نشا  می  اند.قرار نداشته

شاامالی اسااتا  خوزسااتا  بااا التااوی معیشااتی   در حاادّ  ری از استا  جبال وساسانی و بعدها شه

با التوی معیشااتی مبتناای و و کوفه و میا  بغداد ه  اموی  هشهری از دور  ابن هبیرهشهر    ،کشاورزی
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و شهر هاشمیه شهری منسوب بااه ابوالعباااس   ،بسیار کشاورزی  احتمالِو به  تجارت و بازرگانی  بر

بساایار   احتمالِانبااار و بااه  هبسیار قوی منطق  احتمالِبه  آ   قعیت تقریبیعباسی و مو  هسااح از دور

هبیااره و هاشاامیه در شهرسااتا  یابی شهرهای ابنمکا  ،بنابراین نزدیکی کوفه بوده است.  ،کمتر

 باشد. یید نمیأ، قابل تشدهانجام شهر، با استناد به مطالعاتِدره

 واژگان کلیدی

 .یابی کام ،هاشمیه ،ابن هبیرهسیمره، 

 مقدمه

وضعیت جغرافیایی ی  منطقه یا مکا  خاص در طول تاریخ و تطور آ  در گذر زما    همطالع

های عمااده در مطالعااات تاااریخی شود، یکی از گرایشکه اصطالحاٌ جغرافیای تاریخی نامیده می

 مطالعاااتی در  اتهای متمرکز ساختن موضوعیکی از روش   .(8:  1395)رحمتی،    شودمحسوب می

ای کوچ  از نظر جغرافیایی و عمق بخشااید  جغرافیای تاریخی، تمرکز مطالعه بر محدوده  هحوز

با گذشت زما  و تغییر بسیاری از اسااامی   ،رسدنظر میه  ب  .(9:  1392تارشی،  )اشتری  به آ  است

مانااده از جغرافیانویسااا  مساالما ، جایهشهرها و مناطق جغرافیایی، رجوع به متو  جغرافیااایی ب

 اند راهتشای فهمی درست از جغرافیای تاریخی مناطق مورد نظر پژوهشترا  باشد. تومی

 «ساایمره»شااهر ساسانی و قرو  نخستین اسااالمی،   هیکی از مناطق جغرافیایی ایرا  در دور

 بااه نااام  پور در کتااابشواقع در غرب کشور و جزئی از ایالت جبال بوده است. خانم ساایمین لاا 

نامه ، بر اساس برخاای مالحظااات از جملااه شااجرهشهرشناسی درهستا با  هایها وپژوهشکاوش 

 رسد کااه احتمااااًلشهر، به این نتیجه میشناسی در درهمالحظات باستا   عضیخاندا  هاشمی و ب

ای باشد که در زما  خلاای عباسی ساخته شااده اساات و در هما  شهر هاشمیه  ،امروزیشهر  دره

پور، ل )  هبیره نام برده شده استصر ابنمتو  از آ  به عنوا  قهما  محلی است که در    ،نتیجه

هااای ویرانااه خصااوصابهامااات تاااریخی و فرهنتاای در    باعث برخاای  ،این دیدگاه  .(125:  1389

ضروری  ،بنابراینشهر شده است. شهر تاریخی سیمره در میا  ساکنا  شهرستا  دره  ماندهجایبه

الذکر را با استناد به متااو  جغرافیای تاریخی شهرهای فوق ،به نظر رسید تا در ی  پژوهش جامع

 یی قرو  نخستین اسالمی استخراج نماییم. جغرافیا

هااای گااردآوری دادهتحلیلاای و مبتناای باار    ا  که بااا روش تاااریخی  هدف اصلی این پژوهش



 

 69 یابی( )نقدی بر یک مکانهبیره و هاشمیه سیمره، ابن :یابی شهرهاینبازشناسی و مکا
 

 هلعاا مطا،  ساما  یافته  قرو  نخستین اسالمی  مانده ازجایتاریخی و جغرافیایی بر اساس متو  به

 ردّو    و هاشمیه در قرو  نخستین اسالمی  ابن هبیره  ،سیمره  :شهرهایتطبیقی جغرافیای تاریخی  

ساالال اصاالی پااژوهش  ،بر این اساااس . تپور درباره یکی بود  این سه شهر اسدیدگاه خانم ل 

ساایمره،  :، شااهرهایو منابع تاریخی و جغرافیایی  متو محتوای  عبارت است از اینکه با استناد به  

و وضعیت معیشااتی، اجتماااعی و   داشتههای جغرافیایی قرار  کدام موقعیتو هاشمیه در    ابن هبیره

چتونااه بااوده  قابل استخراج اساات، و منابعمتو  این به میزانی که از محتوای    ،این مناطقدینی  

 است؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نتارندگا ( شهر و شهر تاریخی سیمره: موقعیت جغرافیایی شهرستا  دره1 هتصویر شمار
 

شااهر شناساای درههااای باستا هااا و پژوهشکاوش کتاااب  ،پژوهش باید گات  هپیشن  مورددر  

هااای اساااس داده  جدیاادترین پژوهشاای اساات کااه باار  ،(1389پور )سیمین لاا   هنوشت  )سیمره(

کنااد و و بعدها شهر هاشمیه نامتااذاری ماای  ابن هبیرهشهر سیمره را هما  شهر    ،شناسیباستا 

خی ساایمره در قساامت جنااوب و های امروزی شهر تاااریرافیایی این شهرها را ویرانهموقعیت جغ

شناسی و تاااریخ باستا کتاب  نویسندگا ِ ،پس از آ  کند.میشهر ذکر غربی شهرستا  دره  جنوب

هبیااره را (، موقعیت جغرافیایی شهر ساایمره و اباان1396)( نیا و شاکرمیشریای) )سیمره(  شهردره

شهر هاشاامیه بااه اند. متأساانه در این منبع، ذکری از موقعیت جغرافیایی    پرداختهبررسی و به آ
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هبیااره بررسی موقعیت جغرافیایی دو شهر ساایمره و اباان  فقط به  ،نویسندگا میا  نیامده است و  

، نویسااندگا  تنهااا بااه شاارحی باار شدهانجامهای در دیتر پژوهش منابع، پیش از این.  اندپرداخته

  ذیل اشاره کرد: توا  به مواردمی ،برای نمونه ؛انداریخی سیمره پرداختهجغرافیای ت

کااه در     اسااالمجها  هدانشنام( در  1397)  عباس احمدوند  هنوشت  «)صیمره(  سیمره»مدخل  ا  

مختصری از جغرافیای تاریخی شهر سیمره در دورا  ساسانی پرداخته و پس   آ  نویسنده به شرح

های دینی آ  در دورا  اسالمی و نابودی فتح سیمره و اقلیت  وصصخبه شرح بیشتری در    ،از آ 

 ؛پردازداتکا بر منابع انده میبا هرچند  ،این شهر

»از مهرگا  تا سیمره، بررسی تحوالت فرهنتی و اجتماعی ناحیااه مهرگااا  کااده از ورود   ا

 ؛(1383ایوب عباسی ) ههجری قمری« نوشت 350اسالم تا سال 

 ی در جغرافیای تاریخی ماساابذا  و مهرجااا  قااذق«م و عیالم؛ پژوهش»استا  کنونی ایال  ا

 ؛(1360) چانلوحسین قره هنوشت

هااای اسااالمی و داده  هقذق بر اساس متااو  دورهای ماسپذا  و مهرجا یابی ایالت»مکا   ا

 ؛(1391شناسی« از محمدابراهیم زارعی و دیترا  )باستا 

خالفت عباساای«   ه)ایالم( در دورقذق  ذا  و مهرجا ایتاه ایاالت ماسب»بررسی و تحلیل ج  ا

 ؛(1394از مرتضی اکبری )

قذق و چتونتی فتح آنها به دست »جغرافیای تاریخی دو ایالت ساسانی ماسبذا  و مهرجا   ا

ضاامن نویسااندگا     ،در ایاان پااژوهش.  (1393بیتی )اعراب مسلما « از مژگا  اسماعیلی و علی

و  ویرایشی هایو رفع ایراد )سیمره( شهرشناسی و تاریخ درهباستا حاتی بر متن کتاب اصال  انجام

موقعیت جغرافیایی شااهر و    ترجامعرا    ابن هبیرهشهر    رهشده دربااطالعات گردآوریمحتوایی آ ،  

 کنند.هاشمیه را نیز ارائه می

 الف. شهر سیمره

 جغرافیای تاریخی شهر سیمره در دوران ساسانی . 1

 ه)ناحی کوست خوربرا  شد، شامل:تقسیم می  سرزمین ایرا  به چهار ناحیه  ،در دورا  ساسانی

 ه)ناحیاا   جنوب با نوزده استا (، کوست خراسا   هناحی)  ()نیمروز  ه استا (، کوست نیمروجغرب با نُ

 در نواحی کوه قاقاز و دارای سیزده استا  اسااتوشش استا ( و کوست کپکوه که  شرق با بیست

غرب یا  هجزء ناحی ،قذق()به عربی: مهرجا  هکدا  (. استا  مهرگا 38ا  37:  1373ت،  )مارکوار



 

 71 یابی( )نقدی بر یک مکانهبیره و هاشمیه سیمره، ابن :یابی شهرهاینبازشناسی و مکا
 

و در   ،ربرا ، بااه زبااا  پهلااوی: کوساات خااوربرا وهما  کوست خوربرا  بود. غرب یا کوست خ

 مااورددر  ،است. این نااام نام داشته  خربرا   خردادبه:ابن  هبر نوشت  و بنا  ،بندهشن: کوست خورورا 

و دو روز تااا راه شاایروا  فاصااله دارد و  هیمره بودس ،لی آنا ه محل اصرد است کقبایل کُیکی از  

، تصویر 94  ا  34  :هما )  یمره است، مقر هرمزا  خوزستا  بودسکه ی  میلی    1کذه  امهرگا   

   2.(2 هشمار

 

 

 

 

 

 گاادهساسانی و موقعیت جغرافیایی مهرجا   ایرا  در اوایل دورههای  : استا 2  هتصویر شمار

 (152:  1381برونر، )

قذق و اهواز را محل استقرار هرمزا  و خاندا  او کااه یکاای از هااات خاناادا  طبری مهرجا 

بااه   باعث شد  ،برد قادسیهشکست هرمزا  در ن  به نظر وی،داند.  پارسی روزگار ساسانی بودند، می

ی، )طباار نبرد بااا سااپاه اعااراب گااردد  هنزد خاندا  خویش رفته و در آ  محل استقرار یابد و آماد

قااذق را بالذری برخالف نظر طبری، در توضیح نباارد جلااوالء، تنهااا مهرجا   .(1883:  5، ج1375

 

و   «جاان»و    «مهر»  ه: این نام از سه کلم: »نویسدمهرجانقذق می  هوجه تسمی  هدربار  معجم البلدانیاقوت حموی در    . 1
 ی روح و روان اسات و کاد اباه معنا ،و جان  ]است[  به معنای خورشید و محبت  ،شکل گرفته است. مهر  «قذق»

ای است گساترده و دارای شاهرهای زیااد و نکدیا  کوره )مهرجانقذق(، نو آ. م مردی باشدرود ناگمان می  )قذق( 
 (. 233:  5، ج 1995)یاقوت حموی،  «سیمره است از نواحی جبال

 ،شدند )مارکوارتستان محسوب میجکء خوز  ،در دوران استیالی اعراب  ،رسد که ماسبذان و مهرجانقذقبه نظر می  .2
 (. 189و188: 1373
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 ،)قباااد(  در ذیاال جغرافیااای کااواذ  .(530:  1337)بااالذری،    کناادمحل حکومت هرمزا  بیا  ماای

قذق از جمله شهرهای آباد دورا  ساسانی است که نام آ  در کنار دوازده شهر دیتر مورد مهرجا 

برخاای   .(372:  2، ج1361  )مقدساای،  پسر فیروز، به لحاظ منابع آب و خاااه قاارار داردقباد  پسند  

ساسانی قلمداد شده اساات. در ذکاار  هدور «پیروز ا  شاذ»سیمره را بخشی از استا     ،دیتر از منابع

 :اسامی شهرهای این استا  آمده است

داد کااه عبااارت بااود از پیروز« را پنج »تسوگ« )تسوج، طسوج( تشکیل ماایا  استا  »شاذ  ا

(. ایاان در 53:  1373  ،تکواذ« )قباذ(، »جبال«، »سیمره«، »اربل«، »خانقین« )مااارکوراا    »پیروز

 شاذفیروز  ، یعنی:دارای پنج تسوگ  ،ستا  شادفیروز یا هما  حلوا ا  ،حالی است که در دیتر منابع

بخشی از این استا    ،سیمره  ست وتامرا و ناحیه خانقین بوده ا  هقباد، ناحیه جبل، ناحیه اربل، ناحی

 (.237 ا  229  :1379مالیری،   ؛122:  1370الجعار،  )قدامة شده استمحسوب نمی

ساسانی، شاهد برخی حوادث و وقایع سیاسی و نظامی ایاان دورا  بااوده   هشهر سیمره در دور

به قتاال  زمانی که خسروپرویز بر تخت سلطنت ساسانی قرار گرفت و بندویه را  ،برای نمونه  ؛است

برادر بندویه به طبرستا  فرار کرد و با تصرف مناطق حلوا  و سیمره، آماده نباارد   ،رسانید، بسطام

(. در متو  و منابع تاریخی و جغرافیایی قاارو  135  ا  133  :1383)دینوری،    با خسرو پرویز گردید

های سیمره اسامی شهر  ،نخستین اسالمی، آنجا که ذکری از شهرهای پهلوی به میا  آمده است

 ؛(747: 1380شود که در آنجا زبا  پهلوی رواج داشه اساات )حبیباای، دیده می  قذق نیزو مهرجا 

را هااات شااهر:   شااهرها  پهلویااا   ،ق(509ن شهردار همدانى )متوفااا   بة  شیروی»برای نمونه،  

و یااا  ،(228: 1385سبدا ، قم، ماد بصره، صیمره، مادکوفه و کرمانشاه دانسته )قماای، همدا ، ماه

قذق، ند از؛ ری، اصاها ، همدا  و... مهرجا اشهرهای پهلویین عبارت  الممال   مسال در کتاب  

سیمره در دورا  ساسااانی، بااه عنااوا    که  رسد(. به نظر می43:  1889دبه،  خرداماسپذا  و... )ابن

اطی قااذق و مرکااز آ  و در ارتباا و یکی از مناااطق مهاام ایالاات مهرجااا   مرکز حکومتی هرمزا 

شااده از قلمرو سیاسی این استا  محسوب می  ،مستقیم با استا  خوزستا  و به گما  بسیار جزئی

آنجا که ذکری از حوادث و وقااایع سیاساای و   ،چراکه در متو  و منابع تاریخی و جغرافیایی  ؛است

 باار گیاارد.قذق را دربرماایوقایع منطقه خوزستا  و مهرجا   هآید، دامننظامی هزمزا  به میا  می

کااده و ماساابذا  بااوده محل حکمرانی هرمزا ، خوزسااتا  و مهرگااا   ،اساس منابع منتشرشده
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 1.است

هااای ، فعالیااتبایااد گااات  جغرافیاااییتاااریخی و  میل و تأیید محتوای متااو  و منااابع  در تک

نخستین گردید.    منجر  به کشف شواهدی از دورا  ساسانی در شهر تاریخی سیمرهشناسی  باستا 

و بااه سرپرسااتی   1362گرفته در شهر تاااریخی ساایمره، در سااال  شناسی صورتاستا مطالعات ب

فعالیت ایشا  در تپه پامیل این شااهر و در عمااق نتیجه  فرد به سرانجام رسید.  اهلل کامبخشسیف

هااای باادو  لعاااب و هااایی از ساااالمتر، نمایانتر استقرار در عصر ساسااانی بااا دادهسانتی  20/7

. به نظاار ایشااا ، در (53: 1368فرد، )کامبخش 2ساسانی و اوایل اسالم بود  هراواخر دو  یکدست از

های جناقی حاکی از تغییراتی در شااکل معماااری از ساسااانی بااه اسااالمی طاق  ،از موارد  بسیاری

ای اساات کااه دو مکتاا  را عارضه ،یمره()س شهرها و سب  جدید در درهولی این دگرگونی  ؛است

تصااویر  ؛47  :هما )  دهدهای تغییر نشا  میهم با علتدر کنار    ،یابدمی  دنبال هم استمراره  که ب

 .(3 هشمار

تصااویر از )  دید از جنااوب غاارب  :یمرهستاریخی  : موقعیت تپه پامیل در شهر  3  هارتصویر شم

 

هاای هرماکان تحلیال مقاومات»(،  1393کجباف )   اکبرو علی  الدینگیالنی، نجم:  ر.ک  ،شترت کسب اطالعات بیجه  . 1
 . 137 ا 125: 44و  45 هپانکدهم، شمار هفصلنامه فرهنگ ایالم، دور ،«مهرگانی در برابر اعراب مسلمان

شناساایی نقاا    ای علمای باه منظاورشناسی، مطالعات منتشرشده در قالب ساررهنتایج مطالعات باستان. عالوه بر  2
: ر.ک ،کنند. جهت کسب اطالعت بیشتر در ایان باارهباستانی ایران، شهر سیمره را شهری از دوران ساسانی ذکر می

Stein,1940: 206-208 1376(، اشاامیت ) 250-249: 1369)  دومرگااان (،66-65 : 1362)  راولینسااون ؛ :
 (. 122:  1329(، کریمی ) 117
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 (نیاشریای

 

 توسط سپاهیان اعرابو سیمره قذق فتح مهرجان. 2

هااای نظااامی از می، بااه ساارعت پادگااا اعراب پس از تصرف ایرا  در قرو  نخستین اسااال

یمره، اصاها ، قاازوین، ، سنهاوند، دینور، سیروا   :ره و کوفه را ابتدا در مناطقی چو سپاهیا  بص

حلوا ، بلااخ،   مانند:های نظامی خود را در مناطقی دیتری  گروه دوم پادگا   ،و... و سپسقم، ری  

امی در ساارحدات و نیااز تمرکااز باار مناااطق بخار و... مستقر کردند. دالیلی چو  ایجاد مناطق نظ

 1هااای نظااامی بااودب باارای ایجاااد چنااین پادگااا از جمله نکات مورد توجه اعرا  ،اقتصادی مهم

(morony, 2006: 543-550).  بخشی از متصرفات سپاهیا  بصااره  ،سیمره در این دورا

 (. 1 هشمار هنقش ؛283:  1374بلخی، ابن) بیا  شده است

 

 عباسیا   هجغرافیایی شهرهای ایرا  و عراق در دور وقعیت: م1 هنقشه شمار

 

 : ر.ک ،بارهعات بیشتر دراین  . جهت کسب اطال1
Morony, M. (2006), IRAQ i. IN THE LATE SASANID AND EARLY ISLAMIC 

ERAS, Encyclopaedia Iranica, Vol. XIII, Fasc. 5, pp. 543-550. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZlM6o6IrRAhVC0xoKHZTOBywQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.iranicaonline.org%2Farticles%2Firaq&usg=AFQjCNGztxOikN_I0j2bv_OxFrJkIWw6Iw&bvm=bv.142059868,d.d2s
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 (morony, 2006) «ماه کوفه و ماه بصره»و نیز موقعیت جغرافیایی مناطق 

 اقاارع باان سااائ  ،قذق، اکثریت متو  و منابع تاریخی و جغرافیاییمهرجا  هفتح منطق  هدربار

اباان اثیاار،   ؛433  :1337  )بالذری،  دداننهای آ  میقذق و تمامی کورهثقاى را فاتح شهر مهرجا 

قااذق مناطق ماتوحه که توسط سپاه سعد فتح گردید، شامل ماسبدا  و مهرجا   .(19:  9ج  ،1371

اساااس اثاار مهااری متعلااق بااه  و باار اساات ساسااانیا  همتعلق به اواخاار دور  ،شد. این مناطقمی

mōbadeh ین نسااطوریانشاا م( اسااقف576ا    554)( و ماسبدا   م585ا    576)  قذق، مهرجا  

مناطق مرزی جبال در غرب، یعناای   هجری  21تا    16های  اند. بعد از فتوحات اعراب، در سالبوده

)ماه   کوفه  ، تحت تابعیت حکومت«بردها «و    «نهاوند»قذق و ماسپذا ، بعد از نبردهای  مهرجا 

کوفااه قلمااداد وا  مرکااز اداری ماااه رسد در این دورا ، حلوا  بااه عناا نظر میه  کوفه( درآمدند. ب

 دانااا  بهتاار دانسااتند کااه حلااوا  را بخشاای از عااراق در نظاار بتیرناادجغرافی  ،شد. بنااابراینمی

(morony, 1982: 21- 20 2 هشمار هنقش؛). 

 

 

 

 

 

 1(19)هما :    (3 )(، حلو2(، ماسپذا )1قذق): موقعیت جغرافیایی مهرجا 2 هنقشه شمار

 

 ،ذاندرستی تعیاین نشاده اسات. ماساپهب  ،قذق و ماسپذانموقعیت جغرافیایی مهرجان  ،در این نقشه  ،رسدبه نظر می  . 1
الی و بر روی نقشه در قسامت باا ،قذق و با مرککیت سیروان در نکدیکی ایالمسمت غربی شهر مهرجانامروزه در ق
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به گاته ابن فقیااه که  ب ایرا  را جبال نامیدند  اعراب پس از فتح ایرا ، نواحی کوهستانی غر
و از شرق به کویر بزرگ ایرا  محدود بااود و شاااهراه   ،النهرینها  بیناز غرب به جلته  ،همدانی

رفاات، پااس از بزرگ خراسا  که از بغداد به سو  مشرق، به آخرین حدود کشورها  اسالمى مى
)اباان فقیااه  شدرا  مىوارد ناحیه کوهستانى ای  جبال  النهرین در حلوا ، از ایالتعبور از جلته بین

را   )جباال(  این ناحیااه»  گوید:کوهستا  می  درباره  ،ابن فقیه در جایی دیتر  .(201:  1379همدانی،  
که صیمره )کمره( اساات و  ؛قذقشهرها  پهلویا  نامند و آنها همدا  است و ماسبذا  و مهرجا 

 :اصااطخری شااهرهای(.  23:  همااا )  «ینااور( و کرمانشاااها کوفه )دبصره )نهاوند( و ماهقم و ماه
ا ، روذراور، رامن، بروجرد، فراونده و زادقا ، شابرخواساات، الشااتر و نهاونااد، قصراللصااوص، دهم

م، قاشااا ، روذه، بوساانه، أسداباذ، دینور، قرماسین، مرج، طرز، حورمه، سهرورد، ابهاار، ساامنا ، قاا 
]خونجااا  ، باااره، صاایمره،   لنجااا ا ، جهودستا ، خا کرج، برج، گربایتا ، سرای ودوا ، اصبه

ایالاات جبااال  را در محدوده  الراسبی، طالقا ، قزوین، قصرالبرازدین، زنجا نواحی سیروا ، دوربنی
 .(117:  2004،)اصطخریشمارد  برمی

 در استان جبال یمرهموقعیت جغرافیایی شهر س. 3

جغرافیایی بیا  شااده  و  و منابع تاریخی واقوال بسیاری در مت ،در ذکر شهرهای استا  جبال
)قماای،   اندشهرهای مهم این استا  ذکر شده  هاز جمل  ،قذقیمره و مهرجا س  ،. در این منابعاست
 هاصطخری ضاامن توضاایح دربااار الممال  مسال در کتاب  (.105:  1366حوقل،  ابن  ؛60:  1385

 وزستا  بیااا  شااده اسااتشمالی خدر حد    )جبال(، موقعیت جغرافیایی سیمره  شهرهای کوهستا 
  (.4  هتصاویر شمار؛  62:  2004)اصطخری،  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قذق قرار دارد.  مهرجان
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 ،راست: نقشه خوزستا  و موقعیت جغرافیااایی شااهر ساایمره نساابت بااه آ :  4  هشمارتصاویر  

یمره در ساا موقعیت جغرافیایی شااهر  چپ:    ؛(2004)اصطخری،    الممال   مسال برگرفته از کتاب  
 (1366 حوقل:ابن)  االرضةصورکتاب 

 غرب لر کوچاا  و در ماارز غرباای را در سیمرهقذق و موقعیت جغرافیایی مهرجا   نیز  لسترنج

 (. 3 هشمار هنقش) کندذکر می ماسپذا  شرقو پنجاه میلی  عراق عرب

 در قاارو  نخسااتین اسااالمی سیمرهقذق و جغرافیایی استا  مهرجا : موقعیت 3 هشمار  هنقش
 (202:  1377)لسترنج، 

 کناادذکاار ماای«  کباار»  نااامه  کااوهی باا   هیمره را در دامنفیایی شهر سقعیت جغرامسعودی مو
در زبا  یمره باشد که  س  ا  کبیرکوه در ضلع جنوبی شهرتواند همکبر می  .(44:  1893)مسعودی،  

 (. 5 هشمار)تصویر  نامندمی «رکَوَ » محلی منطقه آ  را
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 (.نیاتصویر از شریای) هکبیرکو یمره در دامنهنمایی از شهر س :5 هتصویر شمار

اشارات بساایاری در متااو    ،یمرههای جغرافیایی شهر سورزی و ویژگیمحصوالت کشا  درباره

هااا و رودهااا در ایاان جغرافیانویسا  قرو  نخستین اسالمی بیا  شده است. جاری شااد  چشاامه

 ،گااردو  و  ، زیتو ، بادامخرما  :و محصوالتی چو   1گرمسیری و سردسیری  یهاشهر، فراوانی میوه

اد السلطنه، اعتم  ؛588:  1361؛ مقدسی،  119-118م:  2004اصطخری،  )  این اشارات است  هاز جمل

 (.  218:  1377لسترنج،   ؛2081-2080: 4ج  ،1367

 یمرهشهر سساکنان اعتقادات دینی . 4

تااوا  تاحاادودی بااه اعم از ابنیااه و متااو  تاااریخی بازمانااده، ماای  ،بر اساس مداره تاریخی

-سرخهای  چهارطاقی  شناسی درهای باستا رد. یافتهادوار تاریخی پی بُ  دم منطقه دراعتقادات مر

و مسجد   در عهد ساسانی،  دین زرتشت  اعتقاد بهنشا  از    ،دهستا  أرمو  و نیز در  نمشتآباد و چم

آوری مردم گواهی بر اسالم  ،شهر امروزیهای شهرتاریخی سیمره واقع در درهدر حااریمکشوفه  

  (.6  ه)تصاویر شمارباشد رود اعراب مسلما  میعد از ومنطقه ب

شناساای توسااط های باستا که در جریا  فعالیت  یمرهراست: مسجد شهر س  :6  هتصاویر شمار

 

 جهاتباه    ،خواهیم دید که بخش مرترع کبیرکوه در شمال دشت سیمره  ،شهربا توجه به سیما و طبیعت امروزی دره  . 1
 و  دارای آب  ،دشت خوزستان است، به علت ارتراع کم منطقه  ویکه به س  یت و بخشبرفگیر و سرد اس  ،ارتراع زیاد
نخل، زیتون و باادام وجاود  : درختان گرمسیری و سردسیری نظیر  ،در این منطقه  ،همچنینخش  است.  وهوای گرم

 (. 9ا 8:  1391 دیگران، دارد )زارعی و
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که در قسمت شرقی   آبادچپ: چهارطاقی سرخ  .پور در شهر تاریخی سیمره حااری شدسیمین ل 

 (.نیاتصاویر از شریای) 1شهر تاریخی سیمره قرار دارد

در ایاان   فرق مختلف دینااییروا   پ  متو  جغرافیانویسا  مسلما ،  با استناد به  ،از سویی دیتر

؛ دینااوری، 484و483  :2ج  ،1371؛ یعقوبی،  297:  1370مسعودی،  )  همچو  خرمدینا   ،شهرستا 

  اند.حضور و فعالیت داشته  ،(828: 4، ج1374)مقدسی،   معتزله و(  444:  1366

 یمرهشهر سکنان اسوضعیت اجتماعی . 5

یمره و مردمااا  ساا  اب اخااالق و آداب اجتماااعیِدر باا  ،جغرافیانویسااا  مساالما در متااو  

 یبه مراعات پاکیزگی و پاکی، مهربان  ،اهل این دیار  .است  آمدهقذق، مطال  بسیار اندکی  مهرجا 

 ؛374: 2، ج1361)مقدساای،  یخردمنااد و (576ا  575: 4، ج1374)مقدساای،  یو نیکااواخالق

علمااا،  از ،حسن بن مالح بن حسن صاایمری :کسانی چو اند. دهش توصیف( 25: 1379الاقیه،  ابن

عبدالواحاادین حساان  ؛مناس  الکثیر الاوائدشارحا  و محدثا  و متورعا  مشهور و صاح  کتاب 

مناق  صاح  کتاب    ،شیخ ابوعبداهلل حسین بن علی صیمری  ؛مهرگا   سیمرهاز علمای    ،صیمری

از جملااه   ،مهرگااا   ساایمرهاز متکلما  مشااهور و از اهااالی    ،سلیما  صیمریدبن  عبا  ؛بن حنیاها

علم و دانش جها  اسالم  هو پا به عرص  ندکرد  بزرگا  و دانشمندانی بودند که در این منطقه رشد

 (. 398ا   397  :1393بیتی،  اسماعیلی و علی ؛92ا  91:  1383 )عباسی، نهادند

 یمرهشهر سوضعیت اقتصادی . 6

 هیمره(، چو  حاکم این منطقه به همراه منطقاا )س قذقسلط اعراب بر منطقه مهرجا ز تپس ا

در قرو  نخسااتین نامیدند.  می  «کوفهماه»کردند، این مناطق را  می  ماسبذا  خراج کوفه را تأمین

اگانه بااه جد ،مالیات سرانهدر ایرا  نقاطى وجود داشت که در آنها وصول مالیات زمین و اسالمی،  

)اشااپولر،  م( بااود641/ق20در سال  اسپها  ،)دینور، ماسبذا ، صیمره شهرها  غربى ایرا   هعهد

غرباای در متو  و منابع تاریخی و جغرافیایی، ذیل مبحااث مالیااات شااهرهای    .(310:  2، ج1373

قااذق شااده و در برخی موارد اشاراتی به مالیات شهر مهرجا   ،یمرهایرا ، گاهی از مالیات شهر س

تااوا  ایاان اشااارات مختلااف را می ،مناطق با یکدیتربسیار نزدی  این    هاساس فاصل  است که بر

دا  قر  سوم هجری جغرافی ،ن خردادبهاب ،برای نمونه ؛کسا  در نظر گرفتبرای هر دو منطقه ی

 

 شناسی است.  های باستاننجام کاوشنیازمند ا ،آبادگذاری دقیق چهارطاقی سرخالزم به توضیح است که تاریخ . 1
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: م1889)اباان خردادبااه،  سه میلیو  و پانصد هزار درهاام  را  قذق، خراج ماسبذا  و مهرجا قمری

باان ة )قدام درهم( 1، 100، 000درهم ) هزارهزار و صدق( هزار337ی ا)متوف ارجع بنة  قدام(،  35

یمره را سه میلیو  و خراج س  دا  قر  چهارم هجری قمری،جغرافی  ،مقدسی  ،(143:  1370جعار،  

با استناد به منااابع قاارو    در عهد قاجار  اعتماد السلطنه( و  599:  2ج  ،1361)مقدسی،    یکصد هزار

 کنند. بیا  می(  2103: 4ج  ،1367)اعتماد السلطنه،  سه هزار هزار و صد هزار درهم را ، آ لیهاوّ

هااای مختلااف مربوط به زما   ،یمرهاختالف اعداد در ذکر مالیات شهر ساین    ،رسدبه نظر می

یمره، با درج تاریخ هاار سااال، سضمن توضیح میزا  مالیات شهر    چراکه اشپولر  ؛تاریخی آ  باشد

 :کندبیا  می چنینت آ  سال را میزا  مالیا

درهاام،   3،500،000:  م850/ق235رهم، حدود سااال  د  4،000،000  م:785/ق169حدود سال  

درهاام، حاادود سااال  2،500،000 م: صاایمره و ماساابذا  )بااا شااهر ساایروا (:891/ق278سااال 

 3،100،000 م:940ق/328در حاادود سااال  ، ودرهاام 1،100،000+  1،200،000 م:920/ق308

 (. 346ا   345: 2، ج1373ولر،  شپ)ا درهم

از مناطق مهاام  ،یمرهقذق با مرکزیت سمهرجا  ،دآیظر مینه ب شدهانجام با توجه به مطالعاتِ

دهااد در گذشااته هایی که نشا  میچراکه یکی از شاخص  ؛آمده استررونق ایرا  به شمار میو پُ

ه آ  شااهر و ناحیااه باارای مرکااز ی  ناحیه چقدر رونق و رفاه داشته است، میزا  مالیاتی است ک

یمره و هایی مانند سخیز، آب کافی و وجود رودخانهدارا بود  خاه حاصل  نمود.حکومت تهیه می

رساز برای های جغرافیایی بستترین شاخصمهم  هجمل  ازهای فصلی متعدد در این منطقه،  رودخانه

یمره التوی معیشتی ساکنا  س  ،اساس براینیمره در گذشته و حال است.  آبادانی و رونق منطقه س

این اقتصاد شکوفا در ی  بستر جغرافیایی خاااص و ویااژه   ،گما توا  کشاورزی دانست. بیرا می

سیمره جهت انجام امااور کشاااورزی داشااته اساات، های محیطی  که ارتباطی مستقیم با توانمندی

 گرفته بود.شکل

 1ابن هبیرهشهر ب. 

ولید به حکومت رسید و مردم در شام و همااه   بن  هیمش ابرابرادر  ،ولید  بن  پس از مرگ یزید

مااروا  را   باان  عباادالمل   باان  حجاج  بن  ولید، عبدالعزیز  بن  ابراهیم  .ها با او بیعت کردندسرزمین

 

1. Ibn-e Habireh. 
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: 1383  ،را به حکومت عراق منسوب کرد )دینوری  1هبیره  بن  عمر  بن  داد و یزید  ولیعهد خود قرار

ق حکوماات مااروا  127  کند که در سااالیر در این باره بیا  میاث(. ابن77:  1377لسترنج،    ؛392

سوی ه  نامه نوشت و فرما  داد ب  ،مروا  به یزید بن عمر بن هبیره که در قرقیسیا بود  .تثبیت شد

 (.250: 14ج ،1371های جریااره را داد )اباان اثیاار، عراق حرکت کند و به او امارت عراق و والیت

و محاال   ،اباان هبیااره  دانند که به قصرهبیره را ساختن قصری می  بن  مهم یزید  یکی از اقدامات

 معروف شد.  ابن هبیرهاحداث آ  به شهر 

 ابن هبیرهموقعیت جغرافیایی شهر . 1

جایی که تا امروز هم معااروف بااه هما به    ،عراق حرکت کرد و در عراق  ویبه س  ،هبیره  ابن

و   یشکاخى ساخت و آنجا را محاال اقاماات خااو  را  خودآنجا ب  هبیره است، رسید و در  قصر ابن

 باان (. یزیااد392: 1383 ،دو ماه و نیم طول کشید )دینوری  ،حکومت ابراهیم  .داد  لشکریانش قرار

ای از مااروا  بااا ابتدا این قصر را در کنار کوفه و فرات ساخت کااه پااس از دریافاات نامااه  ،هبیره

 «جساار سااورا»و در کنار پلی موسااوم بااه  نمود ترهموضوع اجتناب از اهالی کوفه، آ  منطقه را 

 البلدا   فتوح(. در  87:  1356  یعقوبی،  ؛407  :1337  کاخ فرمانداری خویش را برپا ساخت )بالذری،

 باره آمده است: در این

هبیره این بود که شهر  را در کوفه کنار فرات بنا کرد و در   بن  عمر  بن  های یزیداز فعالیت»

از مجاااورت  مروا  به وی رسید و به او بارمود تا  د و اندکی از آ  مانده بود که نامهمنزل گزیآ   

سورا« قصر  را که به قصاار   اهل کوفه اجتناب کند. وی آ  موضع را تره کرد و در کنار »جسر

در آ  قصاار بااا   ،هبیره معروف است، بساااخت و بعااد از اینکااه امااارت عااراق را بااه او دادناادابن

 :کنددر این باره بیا  می یعقوبی  همچنین،  (.407  :1337 )بالذری،« قر شدندلشکریانش مست

مااروا  آ  را بنااا کاارد و  بن محمد  بن  فرازی در دورا  مروا   ،ههبیر  بن  عمر  بن  ... و یزید»

شااهری  ،خواست از کوفه دور باشااد و آ پسر هبیره آ  روز از طرف مروا  حاکم عراق بود و می

انااد و آمیختههممردمی به ،کنند و اهالی آ در آ  منزل می  کوه که عامال  والیا است آباد و باش

 هبیره«ابن  »قصر  شود و آ  را »صراة« گویند و میا از فرات جدا میبر نهری واقع است که    ،آ 

ی دو میل راه است تا پلی که روی فرات اصاالی اساات و آ  را جسرسااورا و فرات اصلی به اندازه

 

 (. 65ا  64 : 1363  درگذشت )گردیکی، ق110مرای شام بود که حدود سال از اُ ،هبیرهابن . 1
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 (.  87:  1356 وبی،عق)ی« گویند

در نزدیکی فاارات و جساار سااورا و شااهر باباال عنااوا  را  قرارگیری این شهر    ،از منابع  برخی

 (.4  ههای شمارهنقش  ؛309و308: 1ج  م،1892 ،ابن رسته؛  520م:  1427 )بروسوی،  کنندمی
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 ؛(42: 1377 )لسترنج، یرهابن هب صرموقعیت جغرافیایی ق .: الف4 ههای شمارنقشه

 ( morony, 1982: 30) موقعیت جغرافیایی رود سورا. ب

یعناای میااا  کوفااه و   ،بغااداد  ویکوفه و به سهبیره را در شرق  موقعیت شهر ابن  ،دیتر منابع

: 11، ج1375طبااری،   ؛161  ق:1423  ،العالم من المشاارق الاای المغاارب  حدود)  کنندبغداد ذکر می

 :کندی(. یعقوبی بیا  م4779

 ،راه حجاز و مدینه و مکه و طائف رهسپار شااوده  هرکس بخواهد از بغداد به کوفه و آنتاه ب»

 )یعقااوبی،«  اساات  اباان هبیااره  قصاار  ،ل آنهاااسی فرسخ و سه منزل است که اوّ  ،از بغداد تا کوفه

ذکر شده است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، قصر در شاارق   تاریخ طبریدر کتاب    (.87:  1356

(. در همااین 4779:  11، ج1375)طبااری،    یعنی میا  کوفااه و بغااداد  ؛بغداد است  ویفه و به سکو

  :آمده استکتاب 

هبیااره دانید که ما را به کوفااه برساااند و بااه اباان... قحطبه به یارا  خویش گات: راهی می»

 (.  4589: 10ج  ،1375 )طبری،؟«  برنخوریم

 آورده است:هبیره در باب قصر ابن ،اصطخری در ذکر شهرهای عراق عرب

دیاا  فاارات اساات و نز ،هبیااره نیسااتتر از قصر ابنهیچ شهری بزرگ  ،میا  بغداد و کوفه»
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 (.  59  :2004)اصطخری، « که ایشا  را آب زیادتی باشدچنا  ؛رودهای دیتر آنجا رسد

لااه شااهرهای را نیز از جم  ابن هبیرهو به همین ترتی ، مقدسی در ذکر شهرهای بغداد، شهر  

 :بردبغداد نام می

هارونیااه، جلااوال، باجسااری، باقبااه شهرهای بغداد: نهروا ، بردا ، کاره، دسااکر، طراسااتا ، »

)باعقوبا، بعقوبا(، اسکاف، بوهرز، کلواذی، درزیجا ، مداین، گیل )گال(، سی ، دیرالعاقول، نعمانیه، 

 (. 159ا 158:  1ج  ،1361 ،)مقدسی «جرجرایا، جبل، نهرسابس، عبرتا، بابل، عبدسی، قصر هبیره

شود. بع مختلف اختالفاتی مشاهده میدر منا  ،تا شهر بغداد  ابن هبیرهشهر    هفاصل  خصوصدر  

م: 1427  بروسااوی،  ؛87:  1356  )یعقااوبی،  فرسااخ  12فاصله این شهر تااا بغااداد را    ،برخی از منابع

( و 127  م:1889  بااه،)اباان خرداد  برخاای پاانج فرسااخ  .(309و308:  1ج  م،1892  ،ابن رسااته؛  520

   (.188و187: 1ج  ،1361 )مقدسی، کندمقدسی این فاصله را ی  مرحله ذکر می

 ابن هبیرهوضعیت اقتصادی شهر . 2

وضااعیت  مااوردای در در محتوای متو  تاریخی و جغرافیایی اسالمی، اطالعات بسیار پراکنده

شااهر نابع قابل استنباط اساات،  که از متن مگونهشود. هما مشاهده می  ابن هبیرهاقتصادی شهر  

ولاای در آغاااز قاار   ؛آمدترین شهر بین بغداد و کوفه به شمار میبزرگ  ،هبیره در قر  چهارم  ابن

و تغییر  از اهمیت افتاد؛ زیرا حله در نزدیکی آ  به علت قرارگیری در مسیر راه کاروا  مکه  ،ششم

 داد بااه کوفااه باارای کاااروا  مکااه شاادراه عبااور بغاا   ،اهمیت پیدا کرد و جسر حله  ،مسیر این راه

شااهری  ،اباان هبیااره(. با استناد به منابع جغرافیایی، 42: 1384 ،دشتی ؛77ا    76:  1377  ،)لسترنج

ا   76:  1377  ،)لسااترنج  یهودیا  بسیار در آنجااا اقاماات داشااتند  و  بود بزرگ دارای بازارهای نیکو

  :کندیا  میب ابن هبیرهوضعیت اقتصادی شهر  مورد(. مقدسی نیز در 77

آید. بافندگا  و یهود در آ  از فرات می بازارهای خوب است. آبِشهر قصر، شهری بزرگ با »

 (.  168: 1ج  ،1361 )مقدسی،« آ  بسیارند و مسجدجامع در بازار آ  قرار دارد

ن یاا اتااوا  گااات،  ماای  ابن هبیرهموقعیت جغرافیایی شهر    خصوصبا استناد به متن منابع در  

ر نظر داشته است. نخست برپایی این شهر د  ابن هبیرهگی مهم را برای احداث شهر  دو ویژ  شهر،

باارداری حااداکثری از منااابع آباای را ست که امکا  بهرها  رآب فرات و سوراهای پُدر کنار رودخانه

موقعیاات مناساا  ایاان  ،ساخته است و پس از آ برای انجام امورات کشاورزی و شرب فراهم می

همین امر باعااث   ،رسدنظر میه  دند. برو تجاری است که عازم مکه بوی کاروا هاشهر بر سر راه
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رونااق اقتصااادی آ    ،و در نتیجااه  گااردد  های مناسبی تأسیسبازار  ،گردیده است که در این شهر

هبیره مهم بوده است که با   حیات شهر ابن  هقدری در ادامه  های تجاری بافزایش یابد. اهمیت راه

بااه شااهر حلااه در   ابن هبیرهانی مکه از شهر  راه کارو  ، با تغییریی منابع جغرافیایاستناد به محتوا

بااه نظاار   ،دهااد. بنااابراینهبیره رونق و آبادانی خود را از دساات ماایقر  ششم هجری، شهر ابن

بااه   ،و سااپس  ،را ابتدا باید مباحااث تجاااری و اقتصااادی  ابن هبیرهرسد، التوی معیشتی شهر  می

 ورزی و امور مربوط و وابسته به منابع آبی در نظر گرفت. کشا ،احتمال بسیار

 آن موقعیت جغرافیاییو  شهر هاشمیهج. 

ق(، نخستین خلیاه عباسیا ، پااس از 133) بر اساس منابع تاریخی و جغرافیایی، سااح عباسی

ر را د  نام شهر هاشمیهه  ساخت شهری تازه ب  ههبیره، در آنجا اقامت گزید و زمین  تصرف شهر ابن

یابی دقیااق شااهر با مکا  مرتبط آ  شهر فراهم ساخت. میا  محتوای متو  تاریخی و جغرافیایی

شهر هاشمیه را منسوب به ابوالعباااس   ،شود. برخی از منابعاختالفات اندکی مشاهده می  ،هاشمیه

 انبااارجایی مجاادد، در نزدیکاای منطقااه ههبیره و پس از جاب سااح و در مقابل و نزدیکی شهر ابن

موقعیت شهر هاشمیه را در نزدیکی کوفه و اتمااام آ  را توسااط جانشااین   ،دانند و برخی دیترمی

نتارندگا  با دو شهر به  ،در بررسی منابع  ،به بیانی دیتر  ؛کنندیعنی منصور عباسی ذکر می  ،سااح

 مااورددر   اابتدا به نظر محققاا  ،مواجه شدند. در ادامه  «هاشمیه کوفه»و    «هاشمیه انبار»های  نام

جایی هدلیل و یا دالیاال جاباا   ،و سپس  ،ابن هبیرهموقعیت جغرافیایی شهر هاشمیه در مقابل شهر  

 آ  به منطقه انبار اشاره خواهیم کرد. 

و بااه  نمااود چو  سااح به خالفت رسید، در قصر ابن هبیره ساکن شد و بنااا  آ  را تکمیاال

و    .دادنااد  را به ابن هبیااره نساابت مااىنامید. طبق معمول، مردم آ  بدیل کرد و هاشمیهشهر ت

آ  شااهر را   رو،زایاانا  .نااام اباان هبیااره خوانااد شااوده  همواره ب  ،آ  شهر  که  کنمگات: گما  مى

 ،و در آ  ساااکن شااد. پااس از چنااد   بنا کرد  «هاشمیه»  به اسمشهر     ،نپذیرفت و در برابر آ 

و هنتااامى کااه از دنیااا رفاات، در ار اقامت کند و شهر معروف خود را در آ  ساخت خواست در انب

(. یعقوبی نیز ابتدا محل ساخت شهر هاشاامیه 246:  1381)براقی،    سپرده شد  ههما  شهر به خا

در ایاان شااهر بااه همااا  شااهر   داند که به دلیل گرایش مردم ساکنمی  ابن هبیرهرا هما  شهر  

بنااا  ]را هاشمیه[، د  وف خوشهر معر  ،و در انبار  نمودند  آنجا را تره  ،هبیره  یعنی شهر ابن  ،پیشین

نیز برپایی شهر هاشمیه توسط سااح   أمراء الکوفة و حکامها(. در کتاب  87:  1356)یعقوبی،    دردنک
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 به اساامپس از آنکه مردم همچنا  آ  را کند که هبیره ذکر می عباسی را ابتدا در مقابل شهر ابن

شهر جدید خود موسوم به هاشمیه را   ،ارو در انب  نمود  نامیدند، سااح آنجا را ترهمی  «ابن هبیره»

و دیتاارا  (. عبدالعزیز دوری  476:  1425  خلیاه،) آلسکنا گرفت  آنجا  در  ق  134و سال    کرد  برپا

جایی سااح عباسی به منطقااه انبااار، موقعیاات هضمن اشاره به دلیل جاب بغداد به نام در کتاب خود

  .داندمیمنطقه انبار  ،احتمالجغرافیایی شهر هاشمیه را به

رسماً به خالفت نشست و نخستین خطبه خود را ایراد  ،در کوفه بود که ساّاح خلیاه جدید  ...»

 ،قصر  که بحق شایستتى عنوا  اقامتتاه خلیاااه جدیااد را داشااته باشااد  ،ا در این نواحىام  ؛کرد

نها گااریختن از یقین یکى از آولى به  ،جا ذکر آ  نیامدهلذا ساّاح به دالیلى که هیچ  .وجود نداشت

داناایم ابومساالمه که مااى)چنا   سلطه بعضى از هوادارا  غیرقابل اعتماد خودش بوده است  همنطق

بود که خالفت را به یکى از علویا  منتقل کند(، با خاندا  و مالزمانش بااه   وزیر در آغاز کوشیده

هر هاام بنااا  نقل مکا  کرد و شاید در همااین شاا   ،شهر انبار که ساکنانش بیشتر مسیحى بودند

 (.106:  1375)دوری،  قصر  را برا  اقامت خود شروع کرده باشد

خاای از همااین منااابع کااه موقعیاات بر  ه  است کااه در اداماا آ  ،نکته جال  توجه در این میا 

یعناای   ،دانند، نویسندگا  به حضااور جانشااین سااااحانبار می  هجغرافیایی شهر هاشمیه را در منطق

باارای   ؛کنناادتکمیل شهر هاشمیه را توسط ایشا  ذکر ماای  نموده،  اشاره  منصور در هاشمیه کوفه

 :کندو در ادامه متن پیشین بیا  می بغداد نمونه، دوری در کتاب

در مجموعااه   ،احتمااااًل وقتااى بااه کوفااه بازگشاات  ،برادر و جانشینش منصااور  ،... پس از او»

 (.106)هما : « سکونت گزید ،معروف بود سراها  باشکوهى که به هاشمیّه

باارادر سااااح و تکمیاال  ،پس از اینکه نویسنده از جانشااینی منصااور تاریخ کوفهو یا در کتاب 

)براقاای،  ابتدا موقعیت هاشاامیه را در کوفااه و سااپس در انبااار  کند،عمارت سااح مطالبی ارائه می

)همااا :  دنمایاا منصور را در نزدیکی کوفااه ذکاار ماای هموقعیت هاشمی ،( و پس از آ 246:  1381

انبااار  هدر منطقاا  ،و سااپس ،ابن هبیره یاقوت حموی نیز ابتدا موقعیت شهر هاشمیه را شهر.  (457

ساااخت شااهر  مااورداما در آغاز توصاایاات خااود در  ؛(389: 5، ج1995)یاقوت حموی،    بیا  کرده

أوضااح در کتاااب  (.457: 1ج ،همااا ) کناادبغداد، موقعیت شهر هاشمیه را نزدی  کوفه بیا  ماای

نیز آمده است، سااح ابتدا شهر خود را در نزدیکی کوفه بنا   رفة البلدا  و الممال المسال  إلى مع

ایاان شااهر را ، در کتاا  تاااریخی  که دار فانی را وداع گااات.آن  انبار رفت تا  هبه منطق  آنتاهنهاد و  

 :در دیتر منابع آمده است  ، ی(. به همین ترت641:  1427)بروسوی،  دانندمی «کوفه  ههاشمی»
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در کنار کوفه بنیاد شد و منصور عباسى  قصبه هاشمیه  ،على  ،دورا  امیر الملمنین... به  »
 (.272: 1، ج1380چانلو، )قره« ( را تمام کردعمارت آ  )هاشمیه

بالذری نیز بنای شهر هاشمیه را توسط ابوالعباس سااح و موقعیاات آ  را در نزدیکاای کوفااه 

 40در  ،ر هاشاایمه، موقعیاات جغرافیااایی شااهیخ قاامتااار(. در کتاب 278:  1337)بالذری،    داندمی

 (.  542:  1385)قمی،  کیلومتری شمال شهر کوفه ذکر شده است

قائاال بااه  آکام المرجا  فی ذکر المدائن المشهورة فاای کاال مکااا  کتاب هنویسند  ،در نهایت

یکی را منسوب بااه ابوالعباااس سااااح و در نزدیکاای انبااار و معااروف بااه   ؛وجود دو هاشمیه است

باارادر و جانشااین سااااح و در کوفااه و موسااوم بااه   ،منسوب به منصور  و دیتری را  ،اشمیه انباره

 (. 35:  1408)منجم،  داندهاشمیه کوفه می

از درسااتی  هبکااه پاایش از ایاان بیااا  گردیااد،  گونههما   ،مکا  دقیق شهر هاشمیه  ،بنابراین

تصاارف   ،آنچه مسلّم است  ،میا   محتوای متو  تاریخی و جغرافیایی قابل استنباط نیست. در این

دالیلی که در مااتن   و بهتوسط سااح و نامتذاری این شهر به شهر هاشمیه است    ابن هبیرهشهر  

انتقال آ  بااه مناااطقی چااو  انبااار و یااا   جایی این شهر وهبه آنها اشاره شد، سااح مجبور به جاب

ای به گونه اشارههیچ  ،در این منابع  ،متأساانه(.  5  هشمار  ه)نقش  کوفه بوده استنزدیکی    ،الاحتمبه

 اجتماعی و دینی ساکنا  هاشمیه در دورا  عباسی نشده است.   التوی معیشتی، وضعیت

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 )نقطه قرمزرنگ میانی( هبیره: موقعیت جغرافیایی شهر ابن5 هشمار هنقش
: 1377 لسترنج، برگرفته از ه)نقش  های احتمالی شهر هاشیمه در مناطق انبار و کوفهو موقعیت
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42) 

 نتیجه

بازمانااده بااه اثبااات   مهرجانقذق یا سیمره که اعتبار تاریخی آ  در متو  تاریخی و جغرافیاییِ

شااهر شهرستا  درهای از  های آ  در گوشهو امروزه خرابه  در ایالت جبال قرار داشته  ،استرسیده  

ئااه و هاشاامیه را بااا ارا  هبیاارهابن  پور در اثر خود شهرهای سیمره،  خورد. سیمین ل به چشم می

باار اساااس متااو  دانااد.  ای مردم منطقه، یکی میشناسی و برخی مالحظات شجرهاستا دالیل ب

مرکز ایالت مهرجانقذق در دامنه کوهی به نااام کباار یااا کبیرکااوه در سیمره  تاریخی و جغرافیایی،  

تی کشاااورزی کااه خااود شمالی استا  خوزستا  قرار داشته است. این شهر با التوی معیش  سرحدّ

اعااراب بااه   هپااس از حملاا   ،در کنار شهرهای ماسپذا  و حلااوا   ،شرایط محیطی آ  استمعلول  

های نظامی به جهت تأمین امنیاات ماارزی و نیااز عنوا  مناطق مرزی مهم برای تأسیس پادگا 

 مالیات شهر کوفه شناخته شده است.  هتهی

کمتری به موقعیت جغرافیایی به میزا  بسیار   شده،در محتوای متو  و منابع بررسی  ،متأساانه

شده   اشارهو وضعیت اجتماعی، اقتصادی و... آنها    هبیره و هاشمیه و التوی معیشتیشهرهای ابن

عدم   ،توا  عمر کوتاه این شهرها با مرگ حکام آنها و به طور کلیدلیل چنین نقصی را میاست.  

چراکه به هاار   ؛دانستاسالمی    لیهماعی قرو  اوّحضور آنها در رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجت

 و تأثیر آنها در مناسبات سیاسی، اجتماااعی و اقتصااادی بیشااتر  ،ترمیزانی که عمر شهرها طوالنی

خااود اختصاااص ه    و جغرافیانویسااا  را باا ا، به هما  میزا  بخش بیشتری از مطال  مورخباشد

 بااه ایاان دو شااهر  ،هنسبت به بخااش ساایمرا  کمتری  به میزدر این پژوهش    ،بنابرایندهند.  می

 ههبیره، شااهری از دورابناما با استناد به همین میزا  از محتوای منابع، شهر    ؛پرداخته شده است

)به عنااوا   هبیرهاموی، منسوب به یزید بن هبیره و در زما  حاکمیت ایشا  با مرکزیت قصر ابن

جسر سورا و بر سر راه کاروانیااا  کنار رود یا    گیری آ ( میا  بغداد و کوفه و درشکل  هلیاوّ  ههست

و به التوی معیشتی این شهر، تجارت و بازرگانی    ،مکه قرار داشته است. با استناد به منابع موجود

رسد به نظر می  ،موقعیت جغرافیایی شهر هاشمیه  مورداما در    ؛بوده استکشاورزی    ،احتمال بسیار

همه آنهااا باار ایاان اعتقاااد شود.  شاهده میختالف اندکی م  و جغرافیانویسا  اامیا  اقوال مورخ

 را گسااترش  اباان هبیاارههبیره، ابتدا تصمیم داشت شهر  بن هستند که سااح پس از غلبه بر یزید

اما به علت مخالات عمومی مردم با این نامتذاری، سااح این منطقااه   ؛و آ  را هاشمیه بنامد  دهد
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 جاناا  جایی را بااههایاان جاباا  ،پژوهشترا  کرد. برخی از  انبار نقل مکا   سویو به    نمود  را تره

فهمید  این مطل  که آیااا منصااور باارادر خلیاااه پااس از جانشااینی، کنند.  فه نقل مینزدیکی کو

و هاشمیه انبار را پیش از بغداد برای مرکزیت دولت عباساای  نموده خویش را تکمیل  برادرِ  عمارتِ

را پاایش از   هاشاامیه دوم  یعناای  ،نام هاشاامیه کوفااهه  ب  ،انتخاب کرده و یا اینکه خود شهری تازه

بااا توجااه بااه   ،رسااداما به نظر ماای  ؛از محتوای متو  بسیار دشوار است  ،انتخاب بغداد برپا ساخته

ساخت شهر را پیش از در انبار منصور شهر هاشمیه سااح شده،  یبررس  منابعِمتو  و    محتوای اکثر

 ه باشد. تکمیل کرد به عنوا  مرکز خالفت بغداد

دانسااتن موقعیاات جغرافیااایی شااهرهای ساایمره،   یکاایاساس این پااژوهش،    در نهایت و بر

غرباای در ضاالع جنااوب  ماناادهجایبههااای  هبیره و هاشمیه و با بیا  این مطلاا  کااه ویرانااهابن

 کرد  تصرف  را  هبیره از دورا  امویه است که سااح مدت کوتاهی آ شهر، شهر ابنشهرستا  دره

بااا اسااتناد بااه محتااوای متااو    ماناادهجایبههای  یید نیست و این ویرانهأقابل تنامید،  و هاشمیه  

 هما  شهر سیمره است.  ،تاریخی و جغرافیایی
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 منابع 

 نشر نی. :تهرا ، های نخستچالش میا  فارسی و عربی در سده،  (1385) آذرتاش، آذرنوش 

 .سسة الصادقلم :ا ، تهرالکوفة و حکامهاأمراء ق(،  1425) آل خلیاه، محمدعلى
 انتشااارات بنیاااد: شاایراز منصوررستتارفسایی،  :،مصححفارسنامه ابن بلخی  ،(1374)  ابن بلخی

 . لچاپ اوّ،  شناسیفارس 

ابوالقاساام حالاات و عباااس   :جمااه، ترتاریخ کامل بزرگ اسالم و ایرا   ،(1371)  اثیرجزریابن
 انتشارات ملسسه مطبوعاتى علمى.  تهرا :خلیلى،  

 انتشارات امیرکبیر. تهرا :  شعار، جعار  :ترجمه ،رضال  ةصور ایرا  در  ،(1366) لحوقابن

 :بیااروت  خاکرنااد،  سااعید  :، ترجمهالممال   مسال   ،م(1889)  عبیداهلل بن عبداهلل  خردادبه،ابن
 .لچاپ اوّ، افست لید ، صادر انتشارات دار
 انتشااارات دار  :بیااروت  ،البلدا العالق الناسیة ویلیه کتاب    ،(1892)  بن عمر  احمد  ابن رسته،

 .لچاپ اوّ، صادر
 حکیمی،  محمدرضا:  مختصر  ترجمه  ،البلدا   مختصر  ،(1379)  محمد  بن  احمد  ابوبکر  فقیه،ابن
 ایرا . فرهنگ انتشارات بنیاد تهرا :

نقاای م امااامی و علیابوالقاساا  :، مصااححماامتجااارب ال  ،(1376) ابن مسکویه، احمدبن علاای
 تشارات سروش.ان تهرا :منزوی، 

غالمعلاای حااداد   :ر نظاارزی  ،25ج  ،دانشنامه جها  اسالم،  «سیمره»،  (1397)  حمدوند، عباس ا
 .المعارف اسالمی رةئنیاد داب تهرا :عادل، 
جغرافیای تاریخی دو ایالت ساسانی ماسبذا  »،  (1393)  بیتیعلیو حسین    مژگا   سماعیلی،ا

،انتشااارات پااروین نامهمزده.  «اب مساالما اعاار  قذق و چتونتی فتح آنهااا بااه دسااتو مهرجا 
 .403 ا 391: ششم هشمار تهرا :استخری،  
 فالطااوری و جااواد:  ترجمااه  ،تاریخ ایرا  در قرو  نخسااتین اسااالمی  ،(1373)  برتولد  اشپولر،

 انتشارات علمی فرهنتی. تهرا :، مریم میراحمدی

مطالعااات ، «صااادی دینااورجغرافیای تاااریخی و جایتاااه اقت»  ،(1392)  تارشی، علیرضااشتری
 .26 ا 7: 17 ه، سال پنجم، شمارتاریخ اسالم
 گاار،شیشااه  آرمااا :  متاارجم  ،ایرا   باستانی  شهرهای  فراز  بر  پرواز  ،(1376)  اری .ف  اشمیت،

 کشور.  فرهنتی میراث سازما  انتشارات تهرا :

-  عبدالعادل  دجابرمحم:  مصحح  ،ممال الو  المسال   ،م(2004)  محمد  بن  ابراهیم  اصطخری،
 .  ةالثقاف القصورة العامة الهیئ :قاهره  حیبی،
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مهرجانقااذق )ایااالم( در  ماسبذا  و تحلیل جایتاه ایاالت بررسی و»،  (1394)  اکبری، مرتضی
 .74ا  55  :47و46شماره   ،دوره شانزدهم ،فرهنگ ایالم«، عباسی  خالفت هدور

عبدالحسااین نااوایی و   :مصااحح  ،البلاادا   راةماا   ،(1367)  علی  بن  محمدحسن  السلطنه،  اعتماد
 انتشارات دانشتاه تهرا .  تهرا :  هاشم محدث،

 .160ا  147: کلیة اآلداب دانشتاه بغداد،«النبار ةتأسیس مدین، »م(1982) طاهرمظار  العمید،
 ،ابوالحساان رده  :ترجمااه  ،هااای ایاارا هلرزتاریخ زمین  ،(1370)  ب،ملویلا    چ   ،  و  امبرسز،

 انتشارات آگاه.  تهرا :

 آگاه. انتشارات تهرا : ،1ج  ،تاریخی لرستا  باستانی و آثار  ،(1363)ایزدپناه، حمید 

انتشارات آسااتا  قاادس   :مشهدسعید راد رحیمی،    :، ترجمهتاریخ کوفه  ،(1381)  براقی، حسین
 رضوی.

 ،ممالاا البلاادا  وال  معرفااة  الاای  المسال   أوضح  ،ق(1427)  محقق  علی  بن  محمد  بروسوی،
 الغرب االسالمی. دار :بیروت  ،ةعبدالرواضی : مهدیمحقق

مجموعااه در    ،هااا و بازرگااانیتقسیمات جغرافیایی و اداری؛ مالیااات(،  1381برونر، کریستوفر )
 امیرکبیر. تهرا :احسا  یارشاطر،  :گردآورنده ،3، جتاریخ ایرا  کمبریج

 انتشارات نقره. تهرا : ،توکل مدمح  :ترجمه ،البلدا فتوح   ،(1337) ابوالحسن  ،بالذری

محااورت :  )بخااش دوم  النهرینهای بینجغرافیای تاریخی شبکه آب»  ،(1384)  محمد  ،دشتی
 .68ا  34  :2شماره  ،پژوها نامه تاریخ ،«فرات(

تاااریخ و مقاله در    )چند  بغداد  (،1375)  دوری، عبدالعزیز، دو ؤما، دومین  سوردل، کلود کاهن
 المعارف اسالمی. رةئبنیاد دا هرا :ت،  جغرافیایی تاریخی(

انتشااارات   تهاارا :  مهدوی دامغااانی،  محمود  :هترجم  ،الطوال  اخبار  ،(1383)  ابوحنیاه  دینوری،
 . چاپ چهارم، نی

 سااکندر  :ترجمااه،  ا (به خوزست  ذهاب  از  گذر)  راولینسو   سارنامه  ،(1362)  هنری  راولینسو ،
 .انتشارات آگاه تهرا : ،الهی بهارونداما  

 :تبریااز  کاااظم ودیعاای،  :توضیح  ترجمه و  ،2ج  ،جغرافیای غرب ایرا   ،(1369)  ژاه  دومرگا ،
 .انتشارات چهره

فصلنامه فرهنااگ ،  «جغرافیای تاریخی ماسپذا  در دوره سلجوقی»(،  1395)  رحمتی، محسن
 .24 ا 7:  53و52 ، دوره هادهم، شمارهایالم

هااای یااابی ایالااتمکااا »  ،(1391)  وریمنصاا و سعید    پیما   منصوری،  زارعی، محمدابراهیم،
، نامااهمزده،  «شناساایهااای باستا اسالمی و داده  هقذق بر اساس متو  دورماسپذا  و مهرجا 

 .انتشارات پروین استخریتهرا : 
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 پااانزدهم تااا دهاام/قمااری نهاام سااده تااا پایااا  چهارم دهس از اسالمی دورا  مکتوب منابع در

 . 20 ا 1: دوم ه، سال پنجاه دوم، شمارتاریخی هایپژوهش فصلنامه،  «میالدی

، تهاارا : )ساایمره(  شااهرشناسی و تاااریخ درهباستا (،  1396)  شاکرمی  و طیبه  نیا، اکبرشریای
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 تهاارا :،  )ساایمره(  شااهرشناساای درههای باستا ها وپژوهشکاوش   ،(1389)  پور، سیمینل 
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 .137ا  125:  45و44شماره  ،15دوره  ،فرهنگ ایالم ،«برابر اعراب مسلما 
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