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رویدادهای تاریخی، عالوه بر محدودۀ زمانی، متأثر از گسترۀ 

مکانی هستند. این عامل پژوهشگر تاریخ را از بررسی دقیق 

کند. بررسی تاریخ و تحوالت اگزیر میمحل حدوث وقایع ن

ناحیۀ أعلم نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. أعلم در 

ترین نقطۀ استان همدان، از طریق مسیرهای ارتباطی به شمالی

مراکز حکومتی مهمی همچون؛ همدان، قزوین و سلطانیه 

پیوست. به همین منظور در محل عبور به این شهرها اهمّیت می

مذهبی یافته و قالع آن مورد استفاده حاکمان بوده  سیاسی و

است. بنابراین، مسیرهای ارتباطی و در کنار آن وضعیت 

ها به آن اهمّیت چهارراهگی جغرافیایی و گستردگی زمین

های مذهبی بخشیده که این امر از نگاه حاکمان و اقوام و گروه

د، این دههای پژوهش حاضر نشان میپنهان نمانده است. یافته

های پست و هموار که تردّد محل به دلیل برخورداری از زمین

در مسیرهای آن را رونق بخشیده و همچنین قرار گرفتن در 

امتداد کوه خرقان، از اهمّیت ژئوپلیتیکی باالیی برخوردار بوده 

 است.
 

سلجوقیان عراق عجم، جغرافیایی تاریخی،  ها:کلیدواژه

 .أعلم، درگزین، همدان

 

Historical events in addition to time span 

affected by regional extension. This factor makes 

the researcher of history inevitably scrutinizing 

the location of events. A’lam's history and 

developments have not been exempt from this 

rule. A’lam is the northern most point in the 

province of Hamedan, which is connected to 

important government centers such as Hamedan, 

Qazvin and Soltanieh via communication routes. 

For this reason, the political and religious 

significance of its use by the rulers in crossing 

these cities has been used by the rulers. 

Therefore, the routes of communication, along 

with the geographical position and the extent of 

the land, give it the importance of a path that is 

not hidden from the eyes of rulers, tribes, and 

religious groups. Now, to understand the history 

of this land, knowing the geography and 

historical background of the A’lam is of great 

significance. The findings of the present study 

indicate that this place was of high geopolitical 

importance due to its lowland and smooth terrain 

that facilitated traffic along its route and along 

the Kharqan Mountain. 

 

Keywords: The Seljuks of Ajam Iraq, historical 

geography, Hamedan, A’lam, Dargazin. 
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 مقدمه. 1

رشته کوه الوند در زاگرس مرکزی، همدان را به دو حوزۀ 

(. کرانۀ شرقی 1کند )شکلتقسیم می 1کرانۀ شرقی و غربی

های رشته کوه الوند بخش وسیعی از استان همدان با دشت

های محصور شده در مختلف میان کوهی و حوضچه

های مختلف مانند دشت خوردگیها و چینبرجستگی

ـ بهار، دشت قهاوند، دشت کبودرآهنگ و دشت  همدان

گیرد های خرقان را در بر میـ فامنین تا کوه رزن

؛ و نیز نک: 676: 1931محمدی و همکاران، )بیک

و از این سوی به دشت شراء ( 15-39: 1937بلمکی،

های پیوندد که تا شهر ساوه و شرقاً دشت فراهان تا کوهمی

یابد. این پهنۀ تاریخی را خمین و حدود اراک امتداد می

–۵11گویند که ابن فقیه همدانی )« دشت همدان»

 آبادی را در آن ذکر کرده: 761 ،لبلدانا( در ق995/935

اسدآباد تا ساوه همه جزء همدان بوده و از  ۀاز گردن

)سنندج(  سرینهاوند است تا س کیکرج که نزد

صد و شست عرضاً توسعه داشته و مشتمل بر هفت

بزرگ  ۀقصب وچهار ستیو در حدود ب یپارچه آباد

رود و  نیمیو مهم بوده است، ازجمله مهربان، س

 (. ۵9: 195۵فقیه، )ابن نهایسرد رود و أعلم و جز ا

نیز  ۵این همان محلی بوده که ایسیدور خاراکسی

: 1937 ،ی)خاراکسدر دورۀ پارتیان از آن عبور کرده است 

 همچنین آمده است که. (Masson, 1850: 97-124 ؛27

ق.م( دوبار در 7۵3-736تیگالت پیلسر سوم آشوری )

های پیش از میالد از طریق دامنه733 و 797 هایسال

شمالی جبال زاگرس وارد دشت زنجان و قزوین شده و 

                                                                       
های اسدآباد و دشت مرتفع . کرانۀ غربی بخشی از استان همدان با دشت1

شمال دشت نهاوند و قسمتی از استان کرمانشاه با تویسرکان و بخشی از 

هرسین تا لبۀ حوزۀ دشت ماهیدشت  -های کنگاور و دشت بیستوندشت

 بخش کرانۀ غربی رشته کوه الوند را تشکیل داده است.

2. Isidor Charaxi. 

زاتی، مردمان غیرآریایی این ناحیه را با اسامی بیت

به  9کپسی،تزکی/ تسکی و بیتسانگی/ ساکی، بیتبیت

 ;Boederman, 1997: 79) استقید اطاعت درآورده 

Crouch, 2010: 37; Rost, 1893: XVI, 

XXV,7,9؛Radner, 2003: 443).  وجود نیز امروزه

های قدیمی در این نواحی چون برخی سکونتگاه

تواند گواهی بر و جز اینها می« مادآباد»، «ماهنیان»

اهمّیت آن در ایام مادها باشد. در دورۀ هخامنشیان و 

 3«داریوم»یا « دارا» ها با اسم باستانی«درگز»پارتیان نیز 

( که 17: 197۵در نواحی مادنشین برپا شدند )اذکایی، 

خصوص درگزین در ناحیۀ أعلم از آن جمله است. به

در دورۀ پارتیان همدان و توابع شرقی آن بخشی از 

حاکمیّت خاندان گودرزیان و محل سکونت پهلوها 

« ـ مرو گرگان»رفت و با نام تیول به شمار می

؛ ودیعی، 65-13 :1991شد )مینورسکی، شناخته می

(. اما در دورۀ ۵36: 1963؛ خالقی مطلق، ۵9: 1933

اسالمی دقیقاً مشخص نیست که از چه زمانی نام 

أعلم بر این محل نهاده شده، تنها برای نخستین بار در 

های ابن فقیه همدانی، در قرن سوم هجری گزارش

یاد شده است )ابن « أالعلی»است که از آن به صورت 

 (. ۵93 :195۵فقیه، 

حال، اگر محدودۀ جغرافیایی ناحیۀ أعلم را در شمال 

و شمال شرق استان همدان و در آنجا که مرزهای این 

رسید، در نظر استان به قزوین و زنجان و ساوه می

توان با تکیه بر آن به وقایع و حوادث بگیریم، می

های حمالت و استقرار مسلمانان در این نخستین سال

دهد که تاریخ و این وقایع نشان می نواحی پرداخت.

تحوالت ناحیۀ أعلم در دورۀ اسالمی بسیار متأثر از 

نواحی مجاور آن بوده که این امر نخست به موقعیت 

                                                                       
3. Bit-Kapsi. 

4. Dareium. 
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های آن و سپس به جغرافیایی و گستردگی زمین

گذشت و مسیرهای ارتباطی که از شرق و غرب آن می

گشت. یبخشید، بازمبه این محل اهمّیت چهارراهگی می

به همین دلیل در اوایل دورۀ اسالمی، با اهمّیت یافتن 

های شمالی قزوین در مقابله با حمالت دیلمیان، زمین

همدان و در رأس آن ناحیۀ اعلم نیز اهمّیت سیاسی و 

نظامی یافت و  محل استقرار قبایل عرب گردید. پس از 

-111) آن، بار دیگر در ایام سلجوقیان عراق عجم

م( بود که با مرکزیت همدان و 1133-1117ق/ 135

ظهور وزرای درگزینی، از جایگاه و اهمّیت سیاسی و 

مذهبی برخوردار شده و چون موقعیت بین راهی داشته، 

های مذهبی قرار در نتیجه مورد توجه اقوام و گروه

حال مقالۀ گرفت که محدثان قومسانی از آن جمله بودند. 

عات به روش حاضر با بررسی و گردآوری اطال

ای و اسنادی سعی در معرفی پیشینۀ تاریخی کتابخانه

ناحیۀ أعلم و  جایگاه سیاسی و مذهبی آن دارد و برای 

نیل به این هدف، با تحلیل و تبیّین منابع تاریخی، به 

بازشناسی و واکاوی تاریخ و تحوالت آن پرداخته است. 

پیوند تحوالت سیاسی و مذهبی این ناحیه با وضعیت 

غرافیایی و ژئوپلیتیکی آن قابل تأمل است. بدون تردید، ج

های وسیع و های ارتباطی، دشتهایی چون راهمؤلفه

های مرتفع در توجه حکام، اقوام و پهناور و کوهستان

 های مذهبی به ناحیۀ أعلم مؤثر بوده است.گروه

 

 . پیشینة پژوهش2

رغم اهمّیت آن در تاریخ این ناحیۀ أعلم، علی

ین، چندان مورد توجه پژوهشگران واقع نشده سرزم

از آن را  ایتوان اطالعات جسته و گریختهو تنها می

در تألیفات مربوط به تاریخ همدان یافت. از جملۀ 

، تألیف پرویز درگزین تا کاشانترین این آثار مهم

(، است که هرچند در تاریخ عمومی 197۵اذکایی )

درگزین نگاشته شده اما اشاراتی نیز به ناحیۀ أعلم 

دارد. اثر دیگری که آن نیز در تاریخ همدان نگاشته 

، تألیف صابری همدانی تاریخ مفصل همدانشده، 

( است که عمدتاً به منتسبان به همدان و 1931)

محالت قدیمۀ آن پرداخته که ناحیۀ أعلم و توابع آن 

ا به خود اختصاص داده در این اثر سهم قابل توجهی ر

توان به های جدید نیز میاست. از میان پژوهش

، اثر بهزاد شناسی پیش از تاریخ دشت همدانباستان

( اشاره کرد که هرچند بر مبنای 1937بلمکی )

شناسی نگاشته شده، اما در شناخت مطالعات باستان

جغرافیای کرانۀ شرقی دشت همدان که ناحیۀ أعلم نیز 

شده، حائز اهمّیت از آن را شامل میبخش بزرگی 

ای مقدمهتوان به کتاب است. همچنین در این زمینه می
(، اثر محمد کمیجانی، اشاره 1936، )بر تاریخ کمیجان

کرد؛ ولی با اینکه کمیجان در گذشته بخشی از ناحیۀ 

رفته، اما نویسنده در کتاب خود أعلم به شمار می

ای بسیار اشاره توجهی به این موضع نداشته و با

توان عالوه بر این، میمختصر از آن عبور کرده است. 

 به برخی مقاالت نیز در این زمینه اشاره کرد، از جمله

رویکردی »با عنوان  (1931) زادهمقالۀ اسماعیل حسن

متفاوت به رفتار سیاسی و اصالحات ابوالقاسم 

تحلیلی دربارۀ اکوسیستم و جغرافیای »و « درگزینی

های کرانۀ شرقی الوند و نقش آن در عدم ی دشتطبیع

اهلل ، اثر خلیل«های جوامع اولیۀ انسانیجذب زیستگاه

با این حال اما (. 1931محمدی و همکاران )بیک

کدام از آثار مذکور را پژوهشی مستقل توان هیچنمی

در جغرافیای تاریخی أعلم به حساب آورد. بنابراین، 

و مستقل در این زمینه، عدم انجام پژوهشی جامع 

رساند که نگارنده در آن اهمّیت مقالۀ حاضر را می

تالش دارد تا با تکیه بر منابع تاریخی و آثار 

جغرافیانویسان اسالمی به بررسی جغرافیای ناحیۀ 
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  أعلم در دورۀ اسالمی بپردازند.

 

 . وجه تسمیة أعلم3

 ، در«أفعَل»، بر وزن 1«ألمَر»یا « أعلَم»در منابع 

اش شکافته معنای لب شکافته، کسی که لب فوقانی

، آمده است )ابن «مشقوق الشقه»باشد یا همان 

/ 1: 1967؛ اعتمادالسلطنه، ۵3ق: 1357خلکان، 

(. ابن خلکان اسم فاعل آن را أفعل مثل أخرس 113

و أبرص، و همچنین أعلم و أفلح، آورده که منسوب 

روف به  ، مع«یوسف بن سلیمان»به این محل بوده، 

(. همچنین أعلَم بر ۵3: ق1357ابن خلکان، األعلم )

: 1967 اعتماد السلطنه،نیز آمده است )« أحمر»وزن 

ابن فقیه همدانی، به  مختصر البلدان(، و در کتاب 1

( و در نسخۀ ۵93: 195۵)ابن فقیه،« أالعلی»صورت 

ضبط شده )ابن فقیه، « علم االحمَر»به صورت  البلدان

همان است که یاقوت آن را به صورت (، 331: 1316

(. اما 1/916: 1933ثبت کرده است )یاقوت،« األعلَم»

دانشنامۀ جغرافیایی تاریخی در برخی منابع چون 

، از پاول شوارتز هم این محل به صورت ایران

 (Schwartz, 1896: 535-536)آمده  « االَجم االَعلی»

ا ناشی رسد و اشتباه از آنجکه این درست به نظر نمی

و  ۵«أجم/ عَجم»شده که دو محل متفاوت، یعنی 

آمده، یکسان پنداشته  مختصرالبلدانکه در « أعلم»

شده و همین اشتباه در برخی منابع دیگر نیز تکرار 

  شده است. 

                                                                       
1. Alamar. 

بوده  «نیازماو»موسوم به ابع همدان واز ت یاهیناح« عَجم»بر وزن « أجم» .۵

 اندگفتهیم« ازناو»قلعۀ مهم آن را که در قرن ششم هجری وجود داشته و 

(. همان محلی است که حمداهلل مستوفی در قرن 163/ 1: 1933)یاقوت، 

: است هیپاره د کیهمدان، چهل و  یاز نواح»هشتم از آن یاد کرده و گوید: 

 «هیآن ناح یمعظم قرا یتید و مارمهان و فادروا و اقاباد و تبعاباد وگردابا هید

 (.79-7۵: 196۵مستوفی، )حمداهلل 

 . أعلم در آثار جغرافیانویسان اسالمی4

آمده، زمانی که در سال  مختصر البلداندر نسخۀ 

به همدان آمده، « ان بن وهبعبیداهلل بن سلیم»ق ۵33

رستاق  1۵رستاق بوده که عبیداهلل  ۵3این شهر دارای 

رستاق عبارتند  1۵از آن را از سلطان قبول کرده، این 

از: همدان، فراوار، قوهیاباذ، انار مرج، سفستان، شَراۀ 

االعلی شراۀ المیانج، األسفیدجان، االجم، األعلی و 

جمله بوده، نسا و آن الفراهان، روذَه و ساوه، و از 

رود و خرقان که به قزوین منتقل شده است سلقان

ها و (. ابن فقیه که به رستاق۵93: 195۵)ابن فقیه، 

نواحی شمالی همدان و ناحیۀ أعلم اشاره دارد، از 

پرداختن به قراء و دهات آن امتناع کرده و به درستی 

وى ]ابن فقیه همدانی[ در »مقدسی دربارۀ او گفته: 

[ به راهى دیگر رفته، جز شهرهاى البلدانآن ]کتاب 

ها را بزرگ را یاد نکرده است، روستاها و بخش

مرتب نکرده، چیزهایى که شایسته نیست در آن 

اما (. 7/ 1ق: 1319)مقدسی، « کتاب آورده است

تری از بلوکات این شرح کامل، البلدانخوشبختانه در 

توان مذکور، مینواحی آمده که عالوه بر موارد 

های دیگری را نیز در آن مشاهده کرد، اسامی مکان

فریوار، قوهباباذ، اناسوج، »این محالت عبارتند از:

سیسار، شراۀ العلیاء، شراۀ المیانج، اسفیذجان بحر، 

اباجری، ارغین، المغاره، اسفیذار، العلم االحمر، ارتاد، 

ز سمیر، سردرود، مهران، کوردور، روزه، ساوه و نی

ق: 1316)ابن فقیه، « رود و خرقانسبا و سلطان

(. بیش از این اطالعی از تقسیمات نواحی شمال 331

ـ در دست  ـ تا آغاز قرن هفتم هجری شرقی همدان

-173نیست. اما با آغاز قرن هفتم، یاقوت حموی )

باره ارائه کرده و ها را در اینق( نخستین گزارش6۵6

مداهلل مستوفی پس از آن در قرن هشتم هجری ح

ق( با دقت بسیاری به این موضوع 675-715)
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، أعلم را از معجم البلدانپرداخته است. یاقوت در 

 نواحی جبال آورده و گوید: 

نام خورۀ بزرگ است میان همدان و زنجان در 

کوهستان ایران که گفته شده خود ایشان آن را 

کنند و نویسندگان، آن را أعلم  تلفّظ« ألمَر»

نویسند و حاکم د. ولی کتاب األَعلم میآورن

: ق1933نشین این ناحیه درگزین است )یاقوت، 

1 /۵35.)  

اما یاقوت در جای دیگری از آن به عنوان 

)به فتح « أنساباد»یاد کرده و در وصف  «رستاق اعلم»

ای از رستاق قریه»اول و ثانی( یکی از قرای آن گفته:

و زنجان و نزدیک اعلم از نواحی همدان، بین همدان 

(. حمداهلل مستوفی نیز در ۵61 /1: )همان« درکزین

یاد کرده  1«کوره»یا « خوره»قرن هشتم از آن با عنوان 

و با دقت بیشتری محالت آن را ثبت کرده است. 

مستوفی در این باره گوید: أعلم یا اَلمَر در ناحیۀ 

آبادی، از جمله: اشوند، ادمان  91چهارم مشتمل بر 

ن(، استوزن، نوار، فروکه بوده که شهرستان این )اوما

: 196۵خوره درگزین بوده است )حمداهلل مستوفی، 

ق( 1۵37م/ 1373(. ویلهلم توماشک )به سال 7۵-79

نیز محالت این نواحی را چنین آورده است: 

بیقاباد )بوبوک آباد(، گِردآباد، رامیشان، آزادمردآباد، بی

اهین( که چهل پاره تا برسد به روستاق شواهین )شر

آبادی است، از جمله: آشوند، درزمین، فامین، 

                                                                       
ـ اداری دورۀ  در سلسله مراتب تقسیمات جغرافیایی« کوره/ خوره. »1

آمد اسالمی، دومین واحد بزرگ و مستقل پس از مملکت یا بالد به شمار می

واحدهای شد که درواقع هر مملکت به طور عام به چند کوره تقسیم می

های آن قرار تر همچون رُستاق، طسوج، شهر و دیه/ قریه زیر مجموعهکوچک

توان در نظام اداری دورۀ اسالمی با واحد استان گرفتند. جایگاه کوره را میمی

ـ رودگر،  در نظام تقسیمات امروزی کشور ایران قابل مقایسه دانست )امینی

 (. 65-37: ص1939

« بوزنجرد»کوهنگان، میالدگرد، و از اینجا به منزل 

خان خانقاهی بزرگ ساخت، رسد، جایی که غازانمی

)اَلَمِر( « اَمر»یا « أعلَم»و در طرف شمال، روستای 

های انس که یاقوت حموی ده ۵گزینباشد، سپس دره

یان، قومیسان، و قُهج را از آن جمله یاد کرده آباد، را

 (.Tomaschek,1972:11)است 

های بندی ابن فقیه، از رستاقأعلم که در تقسیم

گونه همدان بوده، در قرن هفتم و هشتم هجری، آن

که یاقوت و سپس مستوفی اشاره دارند، خورۀ 

آمده است. حال اگر خوره را بزرگی به حساب می

بر اساس تقسیمات جغرافیایی گذشته، شامل چند 

، رستاق و رستاق را معادل ناحیه و بخش بدانیم

، که معجم البلدانتوان بر پایۀ گزارش یاقوت در می

های بزرگ این ناحیه «خوره»أعلم را در قرن هفتم از 

یاد کرده، مدعی شد نواحی که مستوفی نیز بدان 

اشاره دارد از جمله شراهین، أجم و سردرود، تماماً 

گرفتند که درگزین در محدوۀ خورۀ أعلم قرار می

حیه و حاکم نشین آن ترین شهرستان این نامهم

؛ 79-7۵: 196۵)حمداهلل مستوفی،  شدمحسوب می

(. بر این اساس 9( )شکل ۵35/ 1ق: 1933یاقوت، 

یا « شراء»ایم اگر برخی از نواحی راهه نرفتهبی

سوتر را نیز بخشی از ناحیۀ أعلم در قرن هفتم و آن

هشتم بدانیم. یکی از این نواحی که در منابع جزء 

بندی است که در تقسیم 9«کومجان»شده، أعلم دانسته 

مستوفی جزء ناحیۀ شراهین بوده است. شیخ 

فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن عبدالغفار کمیجانی 

همدانی یا فخرالدین عراقی کمیجانی از شاعران و 

عارفان ادب فارسی در سدۀ هفتم هجری، زادۀ این 

                                                                       
2. Dareh-guzin. 

 کومجان امروزه از نواحی استان اراک است.. 9
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 نویسد:ناحیه است و مستوفی دربارۀ او می

ی و هو فخرالدین ابراهیم بن بزرجمهر بن عراق

عبدالغفار الجوالقی از دیه کونجان بوالیت اعلم 

همدانست در سنه ست و ثمانین و ستمائه بشام 

درگذشت اشعار محققانه دارد و مشهورست 

 (. 79-7۵: 196۵)حمداهلل مستوفی، 

هایی که از نواحی همدان در بندیدر تقسیم    

آثار جغرافیانویسان قرن هفتم و پس از آن ارائه شده، 

تغییراتی در تعداد و نواحی برخی بلوکات روی داده 

در شرق ناحیۀ أعلم از آن جمله بوده « شراء»که 

است. این محل همان رستاقی بوده که ابن فقیه 

را در دو بخش به ،  آن مختصر البلدانهمدانی در 

آورده )ابن فقیه، « شَراۀ االعلی/ شراۀ المیانج»صورت، 

 ةشراّ»به صورت  البلدان( که در نسخۀ ۵93: 195۵

ق: 1316شود )همو، دیده می« المیانج ةالعلیاء/ شرا

رسد علت نامگذاری بخشی از این به نظر می (.331

االعلی به دلیل همجواری آن با ناحیۀ  ةمحل به شرا

بندی خود، م بوده است. اما مستوفی در تقسیمأعل

( را به صورت انجیالم ة/ شرایاالعل ةشَراشراء )

آورده و آن را مشتمل بر چهل روستا « شراهین»

ترین قرای آن اورهن، کومجان، دانسته که بزرگ

میالگرد، اسطه و اشود بوده است )حمداهلل مستوفی، 

گونه که همانبندی (. در این تقسیم7۵-79: 196۵

شود، کومجان از نواحی شراء دانسته شده مشاهده می

ها را نیز با بلوکات این نواحی جایو اگر بقیۀ نام

مقابله کنیم، متوجه این نکته خواهیم شد که برخی از 

آنها، نظیر اسطه )اصله( و اشود )شوند( از نواحی 

أعلم و برخی دیگر نظیر کومجان و میالجرد از 

بوده که در مجموع تمامی اینها در قرن  نواحی شراء

هشتم و حتی پیش از آن، بخشی از کورۀ أعلم به 

 آمده است.حساب می

 

  . تحوالت سیاسی  أعلم5

اهمّیت نواحی شمالی همدان: نبرد ( الف

 رود واج

زمان فتح نهایی همدان به دست مسلمانان به 

درستی مشخص نیست. طبری در جایی به نقل از 

مر آن را قبل از فتح آذربایجان در سال سیف ابن ع

هجدهم دانسته و در روایت دیگری از واقدی آن را 

هجری آورده است  ۵9زمان با فتح ری در سال هم

بایست ( که بر این مقوله می136/ 3تا: )طبری، بی

هجری را نیز افزود. این اختالف  ۵۵و  ۵1های سال

ربایجان از آنجا ناشی شده که فتح همدان همچون آذ

و دیگر شهرها، به یکباره اتفاق نیافتاده و هربار پس 

از وقوع شورش اهالی، بار دیگر به تصرف مسلمانان 

توان فتح آن را در چند درآمده که بر این اساس می

ق، دانست. نواحی ۵9-16های نوبت، بین سال

توان شمالی همدان نیز چنین سرنوشتی داشته و نمی

گشایش آن به دست مسلمانان زمان دقیقی را برای 

ق ۵۵اساس وقایعی که در سال  مشخص کرد اما بر

در میانۀ همدان و قزوین واقع شده، احتماالً بتوان 

همین سال را برای فتح نهایی نواحی شمالی همدان 

در نظر گرفت. واقعه از این قرار بوده که چون در 

ق همدان به دست مسلمانان گشوده شد، ۵۵سال 

ور از مسیر همدان به قزوین، وارد نواحی آنان با عب

رود، از نواحی شمالی همدان شدند؛ اما در محل واج

« موتا»رو شدند که به رهبری أعلم، با دیلمیان روبه

برای رویارویی با مسلمانان و جلوگیری از ورود آنان 

/ 3تا: به دشت قزوین پیش آمده بودند )طبری، بی

دیلمیان برای رود از سوی (. انتخاب واج136

رویارویی با مسلمانان، به این علت صورت 

گرفت که این محل درست در مرکز کوهستان می

خرقان قرار گرفته بود که برای دیلمیان نبرد در 
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تر های آن آسانکوهستان و غافلگیری دشمن در تنگه

حال، های باز قزوین و ری بود و در عیناز دشت

های باستانی روههمچنان در این نواحی اقوام و گ

حضور داشتند و بر پایۀ گزارش منابع نیز مردمان آن 

بنداری، )به جنگجویی و شرارت شهرت داشتند 

این موضوع  (. لذاMinorsky, 1955: 58؛1۵3: 1916

امتیاز بزرگی برای دیلمیان در مقابله با سپاه مسلمانان 

تر اینکه، این نواحی اما نکته مهمآمد. به حساب می

)یاقوت، آمدند آخرین محدودۀ جبال به حساب می

های باز قزوین ( که پس از آن دشت۵35/ 1ق: 1933

و ری قرار داشتند و عبور مسلمانان از آن تسخیر 

های باز و هموار مرکزی ایران را به تمامی دشت

دنبال داشت. به همین دلیل طبری اهمّیت نبرد 

رود را برابر با نبرد نهاوند دانسته که پس از آن واج

/ 3تا: تصرف قزوین و ری میسّر گردید )طبری، بی

133.) 
 

 ب( اسکان اعراب 

رود و تثبیت قدرت ساز واجپس از نبرد سرنوشت

مسلمانان در نواحی مرکزی ایران، به مرور با جدایی 

ـ  هایی از همدان و ری که بنا به مصالح سیاسیبخش

می و عمدتاً در راستای مقابله با حمالت دیلمیان نظا

بوده، شهر قزوین شکل گرفت. اما حفظ و پایداری 

سپاهیان مسلمان در برابر حمالت دیلمیان، نیازمند 

جایی و اسکان تری بود که این امر با جابهبرنامه جدی

اعراب عملی گشت. یکی از این طوایف عرب که به 

ایران ساکن شد و در  همین منظور در مناطق مرکزی

قدرت یافت، خاندان ابودلف « کره/ کرج»ناحیۀ 

ق( نخستین فرد ۵۵6-115)عجلی بود. ابودلف عجلی 

از این خاندان بود که در زمان هارون الرشید حکومت 

ترین نواحی کره یا کرج را بر عهده داشت. او مهم

 :گویدهدف خود را مقابله با دیلمیان ذکر کرده و می

 «برزمد ]دیلمیان[ که با آنان دیزیآن م یراتنها ب»

کم نبودند قبایل عربی که به  .(19: 1967)اذکایی، 

همین منظور در نواحی أعلم ساکن شدند، از جمله 

تا: خفاجه )بنگرید: شیروانی، بیزاکانیان، از قبایل بنی

(، که در میانۀ 191/ 1: 1967؛ اعتمادالسلطنه، 95۵

های خرقان در شمال همدان و قزوین، در کوهپایه

ان در این ناحیۀ أعلم ساکن شدند. امروزه روستای زاک

نواحی منسوب به همین خاندان است. همچنین در 

توان به خاندان اشعری )بنگرید: قمی، این راستا می

( اشاره 99-95: 1963؛ راوندی، 793-735: 1931

کرد که در نواحی میانی همدان تا قم ساکن شدند و 

سلمه که عمدتاً در در آخر خاندان عرب بنو

ان سکونت های شمال و شمال شرقی همددشت

 نیعمادالد» ،این خاندان بودهمنسوب به داشتند و 

 )ابن سلمه( )عبدالواحد( بن محمود ابوالبرکات

از وزرای حاکمان  ق(.ھ 165-331) «ریوز ینیدرگز

 (.71: 1963)منشی کرمانی،  سلجوقی عراق عجم

هدف  با ،اعرابجایی و جابهمهاجرت بنابراین، 

در نواحی مختلف فاتحان عرب  ۀسلط تحکیمحفظ و 

( و به همین 11/ ۵: 1971کوب، بوده است )زرین

واقع  یشهرها زیو ن یمرز یعمدتاً در شهرهامنظور 

 شدندیمستقر م یتجار یهاکاروان ریدر مس

(. قزوین نیز ثقر و محل 115: 1939)مفتخری، 

استقرار سپاهیان اسالم در برابر دیلمیان بود و از این 

آمد و رزی به حساب میجهت به نوعی یک شهر م

ترین محل به آن، افزون بر ناحیۀ أعلم در نزدیک

پیوستگی جغرافیایی با دشت قزوین، در مرکز 

مسیرهایی قرار گرفته بود که از جهات مختلف آن 

کرد. گذشت  و آن را به نواحی پیرامونی متصل میمی

النهرین به ری بود که از جملۀ این مسیرها، مسیر بین
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یل عرب مهاجر نیز در پیرامون همین مسیر عمدۀ قبا

ساکن شدند که عالوه بر اهمّیت اقتصادی، در 

 ترین محل به قزوین قرار گرفته بودند.نزدیک
 

 نشینی درگزین در مرکز ناحیة أعلم ج( سلطان

-375) الدین ابوالقاسم درگزینیبا وزارت قوام

و خاندان وی، درگزین در ناحیۀ أعلم، از  (ق1۵7

قرای آن پیشی گرفت و به أعظم قراء آن تبدیل دیگر 

 شد. ناصرالدین منشی کرمانی گوید: 

گزیدند، آن بقعه، چون در وزارت، از درگزین می

بایست خواندن، نه دَرگزین. مدتی کار دُرگزین می

مردم آن ناحیت، شگرفت و ژرف بود. وزراء سهیل 

 (. 19: 1963کرمانی، )منشی« بودند، و درگزین یمین

گفته شده بود ابوالقاسم درگزینی در اصل از 

آباد أعلم بوده اما چون درگزین دهکدۀ انس

رفت،  خود را به آنجا شمار میترین قریۀ آن بهبزرگ

الدین در (. قوام133: 1916کرد )بنداری، منسوب می

دورۀ وزارت خود نیز به زادگاه خود توجهی ویژه 

 :دیوگدر این باره  یکرمان یمنشداشت و 

افتاده،  ینیکه اسم وزارت به ابوالقاسم درگز یزمان

. مردمان زادگاه کردیافراط مبه یبا خاص و عام مروت

نبودند،  بینصیها ببخشش نیاز ا زین ریوز

را به اصطناع و انعام  شیخو تیمدام وال نیالدقوام

و  ردیبود که ابزار آن برگ ای. دردیمخصوص گردان

مبشر  شانیدت او بر احوال ابرجهان بارد، صبح سعا

)منشی کرمانی،  آفتاب او بودند ۀروزآمد. ذر یروشن

1963 :۵۵5 ،۵16).  

نشین ناحیۀ ظاهراً در همین زمان درگزین حاکم

(؛ اما 311/ 3: 1933أعلم گردیده است )یاقوت، 

ترّقی سیاسی و فرهنگی این ناحیه دیری نپایید و 

همچون قسمت اعظم بالد ایران با سقوط سلجوقیان 

و روی کار آمدن خوارزمشاهیان، رو به کسادی نهاد 

مبدل شد.  و به عرصۀ نزاع و درگیری طالبان قدرت

 135های ق( که بین سال131-1۵5خاقانی شروانی )

ق، یعنی کمی پس از سقوط سلجوقیان، 131تا 

درگزین را دیده، آن را خالی از سکنه یافته است 

 (. 191/ ۵: 1971)خاقانی، 

 

 . وضعیت مذهبی ناحیة أعلم 6

 قومسانی الف. خاندان محدثان

نظامی آن ناحیۀ أعلم افزون بر اهمّیت سیاسی و 

در دورۀ اسالمی، در آغاز قرن چهارم و پنجم هجری 

های از جایگاه مذهبی مهمی برخوردار بوده و گروه

دینی بسیاری را در خود جای داده بود که در رأس 

آن خاندان بزرگ محدثان قومسانی قرار داشتند. این 

خاندان نقش مؤثری در نشر علوم اسالمی داشته و 

ن در تفسیر و حدیث در زمان خود جایگاه و اعتبار آنا

مورد تمجید و تعظیم مردم بوده است. نخستین فرد 

که  شناخته شده از این خاندان، ابوعلی قومسان بوده

ق( نام کامل او را ابوعلی احمد بن 733-679ذهبی )

محمد بن علی بن مزدین قومسانی نهاوندی زاهد 

وده ای از ناحیه أعلم، بآورده که ساکن أنبَط، قریه

(. یاقوت نیز از وی 191-199ق: 1319است )ذهبی، 

با عنوان راستگویی موثق و شیخ الصوفیه یاد کرده و 

 «ابتدا در جبال و صاحب آیات و کرامات»او را 

ق( و ابراهیم 993-۵37صحبت شبلی )دانسته که هم

ق( و از نزدیکان آنها بوده است 997ابن شیبان )وفات

هرت و اعتبار ابوعلی (. ش311/ 3ق: 1933)یاقوت، 

رسیده و به قومسانی، به فراتر از همدان و أعلم می

، افرادی از بغداد و ق(3۵3-915جعفر ابهری )نقل از 

 آمدندبصره برای مالقات با وی به قومسان می

ابوعلی قومسانی در (. 673: 1939کدکنی،  )شفیعی

از او دو پسر به ق در أنبط وفات یافت و 937سال 
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ق( و ابومنصور 316ابوالقاسم عثمان )متوفی های نام

باقی ماند که هر دو از علماء و ق( 3۵9)متوفی محمد 

ابوالقاسم و  .اندمحدثان و راویان عصر خویش بوده

أبوالفضل محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد پسرش 

بن على بن مردین بن عبداللّه بن أبان ابن الطیار 

شیخ زمان و وحید القومسانی، معروف به ابن زیرک، 

 ق فوت کرده است371عصر بوده که در سال 

 (.313/ 3ق: 1933؛ یاقوت، 133/ 1ق: 1353)رافعی، 

نامۀ مؤلف را از ذهبی که اطالعات مربوط به زندگی

 طریق شیرویه بن شهردار نقل کرده، گوید:

شیخ عصرخویش بوده است و در فنون علم 

یگانه زمانه. هم از پدرش عثمان و هم از 

اش عمویش ابومنصور محمد و هم از دایی

ابوسعید عبدالغفار و جمع کثیری از علمای 

عصر روایت حدیث داشته است )ذهبی، 

 (. 15/996ق: 1319

برخی دیگر از بزرگان نیز منسوب به این محل 

ابوالفرج اسماعیل بن محمد بن اند از جمله: بوده

ق(، احمد بن 337عثمان بن احمد بن مردین )متوفی 

طاهر بن محمد بن احمد بن محمد بن علی بن 

هجری(، ابوبکر حسن بنکرد  1مردین قومسانی )قرن 

هجری( و عبدالغفار قومسانی  3القومشی )سدۀ 

سمعانی، هجری( ) 3مشهور به ابوسعد أعلمی  )سدۀ 

؛ 363/ 6ق: 1353؛ ذهبی، 119-11۵/ 15ق: 1933

 (. ۵5۵/ 3ق: 1933یاقوت، ؛ 191-199ق: 1319همو، 

 ب( مزدکیه و خرمدینی: بررسی یک ادعا 

های چهارم و پنجم که ناحیۀ أعلم در سدهدرحالی

های محدثان و دیگر گروه هجری محل سکونت

مسلمان بوده اما در ایام سلجوقیان از سوی برخی 

خرمدینی، مزدکی و الحاد متهم  مورخان اهالی آن به

بن  روانیانوشاند. منشاء این اتهامات گزارش شده

از مخالفین ابوالقاسم  ،ق(19۵متوفی )ی خالد کاشان

 یکاتب اصفهان نیبوده که عمادالددرگزینی وزیر 

ق( از آن نقل 6۵6) یحمو اقوتیق( و 113-137)

 اقوت،؛ ی931: 1916 )عماد کاتب، اندکردهقول 

ی در اصفهانکاتب  عمادالدین (.163 /۵ :ق1933

 الدین وزیر گوید: زادگاه قوام« آبادانس»توصیف 

ای است از بخش اعلم نزدیک آباد دهکدهانس

به درگزین ابوالقاسم خود را به درگزین نسبت 

ترین قریه آن داد زیرا درگزین بزرگمی

والیتست. بیشتر اهل آنجا گمراه و اباهی مذهب 

 «انداکثریت آنها خرم دین و پیرو مزدکهستند. 

 (. 931: 1916 ،اصفهانی کاتب)

یاقوت نیز، به تبعیت از عماد کاتب، اهالی این 

آورده است )یاقوت، « مزدکیه مالحده»محل را 

(. باری، عمدۀ این اتهامات و انتشار 311/ ۵ق: 1933

آن، از سوی مخالفین درگزینی صورت گرفته 

( که از قضا دستی 35-69: 1931زاده، )بنگرید: حسن

اند. به همین علت اشارۀ سایر منابع نیز به قلم داشته

سلجوقی تنها تکرار گزارش انوشیروان ابن خالد و 

 الفهرستعماد الدین کاتب بوده که در منابعی نظیر 

شود و وی بدون اشارۀ مستقیم به ابن ندیم دیده نمی

یان؛ اهالی بندی خرمناحیۀ أعلم و درگزین، در تقسیم

همدان، دیلم، دینور و اصفهان را در ذیل گروه 

، آورده است از اسالم شیپ هیمزدکمحمره، یعنی همان 

(. حمداهلل مستوفی هم که 611-615: 1936ندیم، )ابن

به ناحیۀ  ق(715-635)در آغاز قرن هشتم هجری 

أعلم )درگزین( رفته، اهالی این محل را به مذهب 

الدین درگزینی سالم شرفشافعی و پیرو شیخ اال

(. از سوی 79: 196۵آورده است )حمداهلل مستوفی، 

 خیش الدین مذکور از نزدیکاندانیم که شرفدیگر می
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ی و از جمله مشایخ شیخ محمود عالءالدوله سمنان

ق( 736-713ق( و سیّد علی همدانی )766مزدقانی )

از مروّجان اسالم و تشیع در شبه قارۀ هند بوده است 

 (. 193/ ۵: 1971؛ شوشتری، ۵1ق: 1311یاض، )ر
 

 د. قلندریه

ها(، گروهی از «جولیق»یا « جوالیق»)یا « قلندریه»

درویشان افراطی و نامنظم و منشعب از تصوف بودند 

که ظاهراً به قیود و تکلفات رسمی و اجتماعی مقید 

کردند )شیروانی، نبودند و به امور شرعی اعتنایی نمی

زدگی مردم از تصوف ین گروه در پی دل(. ا137تا: بی

نوعی یک مذهب التقاطی بود که به وجود آمد و به 

ریشه در ادیان باستانی و مذاهب اسالمی داشت. آئین 

قلندری در ناحیۀ أعلم که محل تجمع ادیان مختلف 

بوده، به سرعت رشد کرد و پیروانی یافت، به طوری 

ی بودند، از که نخستین رهبران آن نیز از همین نواح

الدین محمد ساوجی )متوفی حدود جمله شیخ جمال

ق( که در آرامگاه باب الصغیر و گنبد زینب بن 695

زین العابدین در شام سکونت داشته، جایی که با 

الدین درگزینی و شیخ عثمان کوهی )متوفی جالل

/ 1ق: 1317ق( مالقات کرده است )سبط عجمی، 673

جولقی، پدر شیخ الدین درگزینی جالل (.319

الدین درگزینی بوده که از زمان دقیق ورود وی شرف

ق 695به شام اطالعی در دست نیست، چون در سال 

الدین ساوجی در دمیاط مصر وفات یافت، جالل

(. ۵39/ 1ق: 1313درگزینی جانشین او شد )صفدی، 

توان به از دیگر رهبران قلندریه در ناحیۀ أعلم می

بن بزرگمهر بن عبدالغفار  میابراه نیفخرالّد خیش

معروف به  ق(،633-615ی )همدان یجانیکمجوالقی 

ی، فرزند عبدالغفار قومسانی، از أعلم یعراق نیفخرالد

نام قومسان در قرن پنجم هجری، اشاره کرد محدثان به

که از اقطاب صوفیان قلندری بود و به دنبال قلندران، 

شد )حمداهلل از خانقاهی در همدان رهسپار هند 

(. 3-9/ 9: 1935؛ خواندمیر، 79-7۵: 196۵مستوفی، 

، ق(77۵متوفی ) یزاکان داهللیعب نیالدنظامهمچنین 

شاعر و طنز پرداز قرن هشتم، منسوب به اعراب 

های نخست اسالمی در خفاجه از مهاجرین سدهبنی

-191/ 1ق: 1359ناحیۀ أعلم، اشاره کرد )افندی، 

؛ شفیعی کدکنی، 917: 193۵؛ عبید زاکانی، 19۵

1939 :991 .) 

 

 های قدیمه. مکان7

 الف. قومسان

های دیگر آن قومس، قومش، قومسان )صورت

های قمشان و کُمشچه( نواحی مختلفی در استان

وجه همدان، خراسان، قم و اصفهان بوده است. در 

 وجود دارد، ینظرات متفاوت زیمحل ن نیا یۀتسم

 قم خیتارق( در 365یوفمت) یمحمد بن حسن قم

قنات و  یرا به معنا شیگم ایقومس  ،ق(937 فی)تأل

برعهده ها را قنات نیا ینگهدار تیکه مسئول یافراد

: 1931 ،یقومشان ذکر کرده است )قمداشتند را 

آمده که « کومه»در معنای دیگر به صورت  (.111

خرگاهی بوده از چوب و نی و علف که در صحراها 

زبانان و مزارعان در آن نشسته و پالیز ساختند و پالیمی

کردند و صیادان نیز در آن و زراعت خود را حفظ می

نشستند و نیز برای شاه در به کمین صید می

نامیدند که های شاهی ساخته شده و کومه میشکارگاه

به تدریج خانه و ده و قریه و قصبه شده و معربش را 

(. 36۵: 1966به صورت قومس یاد کردند )حکیم، 

 عساکر،)ابنجزء محالت أعلَم بوده قومسانِ همدان 

 /9: ق131۵ ،نیالدی؛ صف996-991 /13: ق1311

و به گفتۀ یاقوت در میانۀ  (939: 1933 ار،ی؛ مهر1199
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مسیر همدان و زنجان قرار داشته که در قرن چهارم و 

شمار پنجم هجری از قرای بزرگ ناحیۀ أعلم به

 ن،یالدیصف ؛311 /3: ق1933 اقوت،ی)رفته است می

-991 /13: ق1311 ابن عساکر، ؛1199 /9: ق131۵

. این محل بیشتر به واسطۀ منسوبانی از علما و (996

ابوعلی محدثان به آن شناخته شده بود، از جمله 

ق: 1319ق، در أنبط( )ذهبی، 973)متوفی  قومسانی

(. یاقوت گفته که قبر ابوعلی قومسانی 199-191

ات در آنجاست و از آفاق برای زیارت صاحب کرام

(. همچنین ۵13/ 1ق: 1933آیند )یاقوت، آن می

ابومنصور محمد بن احمد بن محمد بن علی بن 

ق( که در آخر عمر در 316مردین فارسجینی )متوفی 

قریۀ أنبط در ناحیۀ أعلم ساکن شد )سمعانی، 

 (.311/ 3ق: 1933
 

 نبِطُب. أ

نام دو مکان آمده است:  1در منابع أنبط یا إنبِطُ

نخست مکانی در ناحیه أعلم و دیگری در دیار کلب 

ق: 131۵ ،نیالدیصف؛ 363ق: 1353در شام )ذهبی، 

همدان از قراء قدیم ناحیۀ أعلم « أنبطِ(. »1۵5-1۵1 /1

بوده که امروزه اطالعی از آن در دست نیست، اما در 

 گذشته آباد بوده و چند تن از علما و بزرگان اهل

اند )یاقوت، حدیث قومسانی در آنجا ساکن بوده

(. در 1۵1 /1: ق131۵، نیالدیصف؛ 311/ 3ق: 1933

وجه تسمیۀ این محل نیز نظرات متفاوتی وجود دارد: 

برخی آن را به معنای کاوش کردن، أعم از کاوش و 

جستجو در علم )أنبط العلم(  و کاوش آب و مایعات 

را در معنای اولین آبی که « النَّبَط»اند و معدنی آورده

اند شود، ذکر کردههنگام حفر چاه در ته آن ظاهر می

                                                                       
1. nabat. 

؛ 951ق: 1313؛ ثعالبی، 97/ 3ق: 1319)مقدسی، 

؛ 96۵م: 1337درید، ؛ ابن133/ 1ق: 1313ماجه، ابن

/ 1ق: 1359عبید، ؛ ابی931/ 1ق: 1353فارس، ابن

« اسب سفید بغل»(. در معنای دیگری به صورت ۵91

درید، سبی که شکمش سفید باشد، آمده است )ابنیا ا

؛ راغب 111ق: 1313؛ ثعالبی، 96۵/ 1م: 1337

( و نیز نام قومی در بطایح، ۵73/ 9: 1939اصفهانی، 

ای از صابئین طائفهدانسته شده که مابین عراقین، 

بودند و برای اولین بار توانستند آب را از زمین 

(. اما 191/ ۵5ق: 1359استخراج کنند )زبیدی، 

اهمّیت این محل نیز همچون سایر محالت أعلم، 

بیشتر به واسطۀ منسوبانی از علما و محدثان به آن 

بوده و همین امر باعث ماندگاری نام آن گردیده 

است. یاقوت گفته که قبر ابوعلی قومسانی صاحب 

کرامات در آنجاست و از آفاق برای زیارت آن 

ق: 1359؛ زبیدی، ۵13/ 1ق: 1933آیند )یاقوت، می

(. همچنین ابومنصور محمد بن احمد بن 191/ ۵5

ق(  316محمد بن علی بن مردین فارسجینی )متوفی 

که در آخر عمر در قریۀ أنبط سکونت کرده بود 

(. 311/ 3: 1933؛ یاقوت، 133/ 15: 1933)سمعانی، 

شود نام این محل تا ایام سلجوقیان در منابع دیده می

؛ ۵93: 1963 ،یراوند ؛65: 1935،یریظهبنگرید: )

؛ اما پس از آن دیگر نامی از این (31: 1936،یهمدان

 محل در منابع نیامده است.

  

 ج. قُهَج

قُهَج در منابع نام دو محل ذکر شده؛ نخست، 

ای از نواحی أعلم در همدان که در قرن ششم قریه

وجود داشته و نیز محلی از توابع بسطام در خراسان 

که تا به امروز همچنان باقی مانده است )یاقوت، 
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(. قُهَجِ أعلم 139/ 3: 1933؛ مدنی، 313/ 3ق: 1933

شته و محمد بن در میانۀ همدان و قزوین قرار دا

یا همان « وازکرود»حسن قمی آن را از رساتیق 

بین همدان و قزوین )ناحیۀ آوج( آورده « رودواج»

(. این محل نیز همچون دیگر 919: 1931است )قمی، 

دهات قدیمی ناحیۀ أعلم در قرون پنجم و ششم 

هجری بیشتر به واسطۀ منتسبانی از عرفا و محدثان به 

از جملۀ منسوبان به این محل آن شناخته شده بود. 

عبارت بودند از: عبدالعزیز بن إبراهیم حسین 

ق(، أبوطالب 6الخطیبُ، مکنی به ابوبکر قهجی )قرن 

محمد بن حسین بن نصر بن الحسن القَهجیان و 

ق(، که هر سه از علما، 6ابراهیم ادیب قهجی )قرن 

/ 3ق: 1933)یاقوت، زهاد و ادبای این محل بودند 

/ 15ق: 1933؛ سمعانی، 139/ 3: 1933؛ مدنی، 313

ق( از محدثان بزرگ 176-371(. ابوطاهر سلفی )1۵7

قرن پنجم در قهج با ابوبکر قهجی دیدار کرده و از او 

حدیث شنیده و از دانش و ادب باالی ابوبکر سخن 

؛ یاقوت، 1۵7/ 15ق: 1933گفته است )سمعانی، 

ابوعلی  مقامات. همچنین در (1۵7/ 3ق: 1933

قومسانی آمده که وی مدتی را نیز در قهج سکونت 

اند رسیدهداشته و در آنجا صوفیان به حضور می

(. امروزه در میانۀ 676-639: 1939کدکنی، )شفیعی 

همدان و قزوین محلی به همین نام وجود دارد که 

احتماالً همان قُهَج تاریخی باشد که در گذشته بخشی 

 ناحیۀ أعلم بوده است. از

 

 . نتیجه 8

وضعیت جغرافیایی هر منطقه از عوامل مؤثر بر 

شکوفایی سیاسی و فرهنگی آن است. در خصوص 

تاریخ دشت شرقی همدان نیز بیش از هرچیز باید 

ناحیۀ أعلم را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل 

پژوهش در کرانۀ شرقی دشت همدان، بدون توجه به 

رافیایی و تاریخی ناحیۀ گستردۀ أعلم وضعیت جغ

پذیر نخواهد بود. انگارۀ غالب پژوهش حاضر امکان

این بود که ناحیۀ أعلم به واسطۀ موقعیت جغرافیایی 

ترین نقطۀ استان آن، یعنی قرار گرفتن در شمالی

همدان و همجواری با شهرهای قزوین، زنجان و 

غرب  ساوه در مرکز مسیرهای ارتباطی که از شرق به

یافت و متأثر از وقایع و گذشت، اهمّیت میآن می

پیوست. حوادثی بود که در این شهرها به وقوع می

ها در پژوهش حاضر صحت این مطلب را بررسی

اثبات کرده و نشان داد که ناحیۀ أعلم آخرین ناحیۀ 

شد که پس از آن کوهستانی در جبال محسوب می

گرفت و رار میهای باز و هموار قزوین و ری قدشت

اغلب برای حاکمان به عنوان یک دژ طبیعی در برابر 

آمد که در ایام حمالت از نواحی غربی به حساب می

باستان، آشوریان بارها بدان تاخته و در این نواحی 

متوقف شده بودند و پس از آن در دورۀ اسالمی 

های رود از کوهستانمسلمانان پس از نبرد مهم واج

ور کردند که تصرف قزوین و ری این نواحی عب

درستی این ادعا را ثابت کرد. در دورۀ سلجوقیان 

عراق عجم، بار دیگر ناحیۀ اعلم به واسطۀ مرکزیت 

همدان اهمیت یافت و موقعیت جغرافیایی و تنوع 

قومیتی آن به کمک آمده و خاندان درگزینی نزدیک 

به یک سده، در رأس وزارت آنان قرار گرفتند. 

جغرافیایی مناسب این محل در دورۀ موقعیت 

بر اهمّیت سیاسی، بدان اهمّیت مذهبی اسالمی، عالوه

ها و رونق مسیرهای نیز بخشید. گستردگی زمین

های مختلف ارتباطی که آن را به محل تردّد گروه

تبدیل ساخته بود، به تنوع قومیتی در این ناحیۀ منجر 

وقیان شده و محدثان قومسانی پیش از برآمدن سلج
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عراق عجم، در ناحیۀ جبال از جایگاه و اعتبار باالیی 

برخوردار گردیدند و أعلم در شمال همدان به محل 

تردّد طالبان حدیث تبدیل شد. چون سلجوقیان روی 

کار آمدند این محل نیز یکی از مراکز شافعی گردید و 

ابوالقاسم درگزینی، به وزارت شرق و غرب حکومت 

که پس از آن تا یک سده  سلجوقیان دست یافت

 وزارت در خاندان وی برقرار بود 
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و  یمحمد کیب: دشت همدان یشرق ۀکران ،1 شمارۀ شکل)
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