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جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی
محسن رحمتی 1

چکیده
ماســبذان بــه عنــوان بخشــی از ایالــت بــزرگ جبــال در غــرب ایــران، بــه واســطۀ داشــتن شــرایط مناســب اقلیمــی و 
موقعیــت اســتراتژیک جغرافیایــی، از آغــاز دورۀ اســامی تــا حملــۀ مغــول همــواره مــورد توجــه خلفــا، ســاطین، 
ســرداران و بــزرگان کشــوری و لشــکری بــوده و در نتیجــه، بخشــی از رخدادهــای مهــم سیاســی- اجتماعــی جهــان 
اســام در ایــن گســترۀ جغرافیایــی حــادث شــده اســت. بــا توجــه بــه تغییــر شــرایِط اقلیمــی و جغرافیایی ایــن منطقه، 
بســیاری از اماکــن جغرافیایــِی قدیمــِی آن از میــان رفتــه یــا تغییــر نام داده اســت و اینک ناآشــنا هســتند. ایــن مقاله به 
روش پژوهــش تاریخــی و بــا شــیوۀ توصیفــی- تحلیلــی، ضمــن تحدیــد حــدود ایالــت ماســبذان، بــه معرفــِی اماکِن 
جغرافیایــِی آن در دورۀ مــورد مطالعــه پرداختــه اســت. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در دورۀ مــورد پژوهــش، از نــام 
ماســبذان بــرای نامیــدن ایــن ناحیــه اســتفاده نشــده و در اواخــر همیــن دوره، ماســبذان بــه عنــوان جزئــی از کردســتان 
از جبــال جــدا شــده اســت؛ همچنیــن در ایــن مقطع، چندیــن مــکان جغرافیایی مهــم؛ همچــون: ســیروان، آذیوخان، 
قلعــۀ ماهکــی، قلعــۀ خولنجــان و قریــۀ الــرذ در ایــن ناحیــه قــرار داشــته اند. مهمتــر از هــر چیــزی در ایــن پژوهــش 
معلــوم شــد کــه برخــاف عقیــدۀ همــۀ پژوهشــگران، قلعــۀ بهــار، بــه عنــوان پایتخــت کردســتان در عهــد ایلخانی و 
مرکــز حکومــت سلیمان شــاه ایــوه، نــه در نزدیکــی همــدان کــه در ناحیــۀ کوهســتانی ماســبذان قــرار داشــته اســت.
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مقدمه 
مطالعــۀ وضعیــت جغرافیایــی یــک منطقــه یــا مــکان خــاص در طــول تاریــخ و تطــور آن در گــذر زمــان کــه 
اصطاحــاً جغرافیــای تاریخــی نامیــده می شــود، یکــی از گرایش هــای عمــده در مطالعــات تاریخــی محســوب 
می شــود. منطقــۀ جبــال از مهمتریــن مناطــق ایــران، در طــول دورۀ باســتان و قــرون نخســتین اســامی اســت کــه 
بــا نــام مــاد )مــای، مــاه( یــا جبــال )جبــل، کوهســتان(، بــا احتــواء نواحــی و شــهرهای مهــم و سوق الجیشــی، در 
تحــوالت سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی ایــران در آن دوره، نقشــی اساســی داشــته اســت. مســافرت های فصلی 
آخریــن خســروان ساســانی بــه شــکارگاه های منطقــۀ مــاه، گویــای اهمیــت ایــن منطقــه در اواخر عهد ساســانی 
اســت. بــا فــرار یزدگــرد بعــد از جنــگ قادســیه به ایــن منطقــه و از اینجا به ســوی خراســان، توجه فاتحــان عرب 
بــه ایــن منطقــه جلــب شــد؛ چنانکه بــه پایگاهی برای توســعۀ فتوحات اســامی بــه ســوی خراســان و آذربایجان 
تبدیــل گشــت؛ لــذا از همــان زمــان، اهمیــت ویــژه ای بــرای تــداوم ســلطۀ اعــراب داشــت؛ از ایــن رو، بــازکاوی 
شــرایط تاریخــی و جغرافیایــی ایــن ناحیــه و یــا توابــع آن، بــه صــورت تک نــگاری، می توانــد در فهــم تاریــخ 

گذشــتۀ ایــران مؤثر باشــد.
ناحیــۀ ماســبذان، یکــی از نواحــِی جبــال )مــاه( اســت که در متــون تاریخــی و جغرافیایــی، مورد توجــه قرار 
گرفتــه و عــاوه بــر وقــوع برخــی حــوادث مهــم تاریخــی و سیاســی در آن، تفرجــگاه خلفای عباســی نیــز بوده 
اســت؛ همچنیــن بخشــی از راه هــای ارتباطــی بیــن نواحــی شــرقی جبــال و بغــداد و بین النهریــن )مرکــز خافت 
عباســی(، از ماســبذان عبــور می کــرد. ایــن منطقــه، در دامنــۀ جنــوب غربــی جبــال زاگــرس، ارتبــاط تنگاتنگــی 
بــا عــراق داشــته و بــه عنــوان پــل ارتباطــی بیــن جبــال و عــراق عمــل می کــرده اســت. از ایــن رهگــذر در متــون 
و منابــع متعــدد تاریخــی و جغرافیایــی از شــهرها، روســتاها و یــا قلعه هــای ایــن ناحیــه نــام بــرده شــده اســت؛ امــا 
از آنجــا کــه بخــش اعظــم ایــن شــهرها و قــاع از میــان رفته انــد، بــرای خواننــدگان، چنــدان روشــن و واضــح 
نیســتند؛ بــر ایــن اســاس، در ایــن مقالــه، کوشــش می شــود تــا بــه روش پژوهــش تاریخــی و بــا شــیوۀ توصیفی- 
تحلیلــی، بــه معرفــی نقــاط جغرافیایِی معتبر منطقــۀ ماســبذان از آغاز دورۀ ســلجوقی تــا دوران ایلخانــان و تعییِن 

مــکان آنهــا پرداخته شــود.
محققــان جدیــد کــه بــه تحقیــق و بررســی در عرصــۀ جغرافیــای تاریخــی ایــران پرداخته انــد نیــز مطالبــی 
در خصــوص جغرافیــای تاریخــی ماســبذان در قــرون نخســتین اســامی تحریــر کرده انــد. حســین قره چانلــو 
)1360: 31-52( در مقالــه ای بــا عنــوان »اســتان کنونــی ایــام و عیــام؛ پژوهشــی در جغرافیای تاریخی ماســبذان 
و مهرجانقــذق« بــه شــرح جغرافیــای تاریخــی ایــن منطقــه پرداخته اســت؛ ولی نویســنده، به کنــار هم قــرار دادن 
نوشــته های جغرافیانویســان متقــدم، بســنده نمــوده و از ارائــۀ تحلیــل و بررســی خودداری کــرده اســت. رویکرد 
صرفــاً نقلــی، ســبب شــده اســت کــه حتـّـی مؤلــف نتوانــد بیــن ماســبذان )بــه عنــوان اســم ناحیــه( و ســیروان )بــه 
عنــوان شــهر مرکــزی آن ناحیــه( تمایــز قائــل شــود؛ چنانکــه ماســبذان را بــه عنــوان شــهری در نظــر گرفتــه کــه 
ــز در  ــی )1391: 123-142( نی ــت. علی بیگ ــیروان داده اس ــه س ــود را ب ــای خ ــده و ج ــران ش ــی وی ــد از مدت بع
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مقالــه ای بــا عنــوان »جغرافیــای تاریخــی والیــات ماســبذان و مهرجانقــذق و حاکم نشــین آنهــا« بــه چگونگــی 
فتوحــات عــرب در ایــن منطقــه و نقــش ایــن ناحیــه در تــداوم فتوحــات پرداختــه و دربــارۀ جغرافیای سیاســی و 
اداری آن، فقــط بــه گــردآوری داده هــای جغرافیانویســان متقــدم و نظــرات پژوهشــگران جدیــد بســنده نمــوده 
اســت. مظاهــری و همــکاران )1393: 85-102( نیــز در مقالــه ای بــا عنــوان »زوال والیــت مهرجانقــذق بر اســاس 
متــون تاریخــی و داده هــای باستان شناســی« ضمــن بررســی مهرگان کــده و عوامــل مرتبــط بــا زوال آن، در حــد 
دو یــا ســه ســطر، دربــارۀ ســیروان و ماســبذان مطلــب آورده انــد؛ همچنیــن اکبــری )1394: 55-74(، بــه تبییــن 
تحــوالت تاریخــی، فرهنگــی، مذهبــی و اقتصــادی ماســبذان و مهرگان کــده فقــط در چهــار قــرن اول اســامی 
پرداختــه و دربــارۀ حــوادث قــرون پنجــم و ششــم هجــری و نواحــی جغرافیایــی و قاع این منطقــه مطلبی نگفته 
اســت؛ بنابرایــن، مقالــه حاضــر درصــدد اســت تــا بــا بــازکاوی متــون جغرافیایــی و تاریخــی، جایــگاه، اهمیــت 
و حــدود جغرافیایــِی ماســبذان بــه تنهایــی )و نــه مهرگان کــده( را در دورۀ ســلجوقی تبییــن کنــد و نقــاط معتبــر 
جغرافیایــی آن؛ اعــم از شــهر، روســتا، قــاع و دژهــای بــزرگ و نقــش آنهــا در تحــوالت تاریخــی آن دوره را 

معرفــی و تشــریح کند. 

ماسبذان، وجه تسمیه و ویژگی های جغرافیایی آن 
ــا خــوار ری، قلمــرو  ــه ت ــا کرخــه و از دجل ــۀ رودهــای ارس ت ــران، در فاصل ــی و مرکــزی ای بخش هــای غرب
اصلــی مادهــا را تشــکیل مــی داد. ایــن بخــش از ایــران در دوران هخامنشــی، بــا عنــوان مــاَد )مــاَذ(، دومیــن ایالت 
معتبــر قلمــرو هخامنشــی بــود. از دوران ســلوکی، بخــش شــمالی ایــن منطقــه، در حــّد فاصــل رودهــای ارس تــا 
قــزل اوزن، تحــت فرمــان آتروپاتــن مســتقل شــد و بــه مــاد آتروپاتــن یــا مادکوچــک معــروف گردیــد. از دورۀ 
اشــکانی بــه بعــد، عنــوان مــاد بــه مــای یــا مــاه تغییــر یافــت و تــا پایــان دورۀ ساســانی یکــی از مهمتریــن ایــاالت 
ایــران بــود. بــا روی کار آمــدن اعــراب مســلمان و شــیوۀ اداری خاصــی کــه بــرای منطقــه در نظــر گرفتــه بودند، 
ایــن منطقــه بــه چنــد ناحیــه همچــون: مــاه البصــره )بــه مرکزیــت همــدان یــا نهاونــد(، مــاه الکوفــه )بــه مرکزیت 
دینــور و کرمانشــاه(، مــاه اســبذان، مــاه بهــزادان، مــاه دینــار، مهرگان کــده، ایغاریــن، ری و اســپهان تقســیم شــد 
ــه، 1889: 20؛ ابن رســته، 1892: 106- 166(؛ بنابرایــن، در قــرون نخســتین اســامی، اگرچــه همــۀ  )ابن خردادب
ایــن منطقــه، از نظــر جغرافیایــی تحــت نــام واحــد جبــال )کوهســتان( دانســته می شــد، از نظــر اداری بــه چنــد 

حــوزۀ ماســبذان، مهرگان-کــده، ماه الکوفــه، مــاه البصــره قــم، ری و اســپهان تقســیم شــده بــود. 
ماســبذان )ماســپتان( از دو جــزء »مــاه« و »اســبذان« ترکیــب یافتــه اســت؛ جــزء نخســت، آشــکارا تصحیفــی 
ــز اســبذان  ــده می شــد؛ جــزء دوم نی ــا مــاه خوان ــام مــای ی ــا ن از مــاد اســت کــه در دورۀ اشــکانی و ساســانی ب
اســت کــه بــه صــورت اســپتان )اســپدان( نیــز دیــده می شــود و مفهــوم آن بــه طــور صریــح، دانســته نیســت. 
ــده و در  ــروای بحریــن در عهــد ساســانی، وی را اســبذی خوان ــوان فرمان بــاذری )1421: 85( در توضیــح عن
تبییــن آن، اســبذ را نــام مکانــی در َهَگــر )َهَجــر( در ســواحل جنوبــی خلیــج فــارس دانســته و منســوب بــه آن 



دورۀ هفدهم شماره 52 و 53 )پاییز و زمستان 1395(

10

فصلنامه علمي- ترويجي

را اســبذی خوانــده اســت. او اســبذ و اســبذی را بــه معنــای اسب پرســت آورده اســت کــه تحلیلــی عامیانــه و 
غیرقابــل پذیــرش اســت. بــا توجــه بــه ســاختار ظاهــری واژه، بــه نظــر می رســد کــه بتــوان اســبذان )اســپتان( 
را تلفظــی دیگــر از اســپهان )مــکان ســپاهیان( دانســت؛ بــر اســاس ایــن وجــه تســمیه و بــا توجــه بــه موقعیــت 
کوهســتانی منطقــه؛ همچنیــن وجــود مراتــع و چراگاه هــای غنــی در آن و در عیــن حــال دسترســی آســان بــه 
تیســفون، پایتخــت ساســانیان، می تــوان قلعه هــای مســتحکم آن را محــل نگهــداری ســپاهیان ساســانی و مراتــع 

آن را چــراگاه اســب های ســلطنتی دانســت. 
کوهســتانی بــودن منطقــه و وجــود دره هــا، چشمه ســارها و رودهــای فــراوان در ایــن ناحیــه، شــرایط آب و 
هوایــی آن را بســیار مســاعد و ممتــاز ســاخته بــود. منطقــۀ ماســبذان از دوران ساســانی تــا دورۀ اســامی، آب و 
هوایــی خــوش داشــته اســت )ابن حوقــل، 1967: 369؛ ادریســی، بــی تــا، ج2: 677(؛ چنانکــه در مطالــِب منقــول 
از قبــاد، پادشــاه ساســانی )488-531م( آمــده، ایــن منطقــه، جــزء ســیزده منطقۀ دلگشــای ایران زمین به حســاب 
ــواع  ــۀ ماســبذان، محــل تجمــع ان ــا ناحی ــود ت ــه، 1885: 211(. ایــن امــر ســبب شــده ب می آمــده اســت )ابن فقی
حیوانــات شــکاری و جایــگاه شــکار و تفــرج ســاطین و خلفــا گــردد. بــا وجــود جویبارهــا و چشمه ســاران 
متعــدد در ایــن ناحیــه، آب در کوچه هــا، بازارهــا و جلــوی خانه هــا جریــان داشــت و بــه ســهولت در دســترس 
ســاکنان منطقــه قــرار می گرفــت؛ در عیــن حــال نیــز امــکان توســعۀ کشــاورزی و باغــداری را در منطقــه فراهــم 
ــه  ــود ک ــران ب ــز ای ــی میوه خی ــی از نواح ــبذان یک ــب، ماس ــن ترتی ــه ای ــل، 1967: 369(؛ ب ــی آورد )ابن حوق م
ــای  ــوالت و میوه ه ــان، محص ــه، 1889: 172( و درخت ــد )ابن خردادب ــد می ش ــوب در آن تولی ــای مرغ میوه ه
فراوانــی از همــه نــوع، سردســیری و گرمســیری، در ایــن ناحیــه بــه عمــل می آمــد )ادریســی، بــی تــا، ج2: 667(؛ 
همچنیــن نیلوفــر ســیروان و نارنــج صیمــره، شــهرۀ آفــاق و زبانــزد خــاص و عام بــود )ثعالبــی نیشــابوری، 1424: 
432؛ بدیــن ترتیــب، معلــوم اســت کــه ماســبذان از ویژگی هــای طبیعــِی قابل توجهــی برخــوردار بــوده و عاوه 

بــر اهمیــِت نظامــی، از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی نیــز اهمیــت داشــته اســت.

حدود جغرافیایی ماسبذان 
بــه رغــم آنکــه برخــی از جغرافیانویســان متأخــر، بــا صراحــت، ماســبذان را نــام شــهر می داننــد )قزوینــی، بــی تا: 
260(، از متــون تاریخــی و جغرافیایــی برمی آیــد کــه ایــن اســم، بــر یــک نقطــۀ جغرافیایــی مشــخص همچــون 
یــک روســتا یــا یــک شــهر، اطــاق نشــده و نــام کلــی یــک ناحیــه بــوده کــه بخشــی از مناطــق غربــی سلســله 
جبــال زاگــرس را در بــر می گرفتــه اســت. متأســفانه منابــع موجــود، حــدود دقیق این ناحیــه را روشــن نمی کنند. 
مطابــق اشــارات منــدرج در متــون تاریخــی و جغرافیایــی، ماســبذان بــه همــراه مهرگان کــده، حد جنوبــی ایالت 
جبــال را تشــکیل مــی داده و بــه تصریــح ابوزیــد بلخــی)1431: 276( »ایــن منطقه، بین جبــال، عراق و خوزســتان 
قــرار داشــته اســت«. ابودلــف نیــز در تشــریح ایــن ناحیــه، بــه جــاری بــودِن آب از ایــن منطقه به ســوی بندنیجین 
خبــر داده اســت )خزرجــی، 1970: 64(. منابــع جغرافیایــی اســامی در تعییــن حــدود عــراق، نواحــِی حلــوان، 

جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی
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خانقیــن، بندنیجیــن، طبــب )تیــب(، بادرایــا و باکســایا را جــزء عــراق برشــمرده اند )ابن خردادبــه، 1889: 6، 13 
و 14(؛ اگرچــه در دورۀ اســامی، حلــوان، ضمیمــۀ ایالــت جبــال شــده بــود )قدامــه بــن جعفــر، 1889: 243؛ 
مســعودی، 1421: 53(، خانقیــن، هنــوز موجــود اســت و نــام تیــب نیــز هنوز بــر رودخانــه ای که از شــمال دهلران 
بــه عــراق روان اســت )مشــیرالدوله، 1348: 98(، باقــی مانــده اســت. حلــوان نیــز کــه در دورۀ ساســانی جزئــی از 
عــراق محســوب می شــد و بــه نــام شــاذپیروز شــناخته شــده بــود )ابن خردادبــه، 1889: 14(، نواحــی پیرامــون 
ســرپل زهاب و قصرشــیرین تــا ســواحل رود دیالــه را در بــر می گرفــت. برخــی از جغرافیانویســان نیــز حلــوان را 
جــزء ایالــت جبــال بــه حســاب آورده اند )همــان: 20( به تصریــح حمــداهلل مســتوفی)1362: 39( »بندنیجین همان 
مندلیجیــن )بعدهــا منلیجــی، مندلــی(، کرســی ایالتــی بــود کــه در قــرن هفتــم بــا نــام لحــف خوانــده می شــد و 
بادرایــا و باکســایا بــه همــراه ناحیــۀ بیــات از توابــع آن بــه شــمار می رفتنــد«. این عبــارات، آشــکارا نشــان می دهد 
کــه منطقــۀ ماســبذان در شــرق عــراق و شــمال خوزســتان قــرار داشــته و از طرف شــرق و شــمال با دیگــر نواحی 
جبــال، ممــاس و مجــاور بــوده اســت؛ همچنیــن از عبــارات فــوق، می تــوان اســتنباط کــرد کــه حــدود غربــی 

ماســبذان بــا مرزهــای کنونــی ایــران و عــراق از ســومار تــا دهلــران تقریبــاً منطبــق بوده اســت. 
جغرافیانویســان، در توصیــف حــدود خوزســتان، از شــهرها و نواحــی واقــع در شــمال شــوش و دزفــول یا به 
عبــارت دقیق تــر، اراضــی واقــع در شــمال رود کرخــه، ذکــری بــه میــان نیاورده انــد؛ بنابرایــن بــه نظــر می رســد 
کــه اراضــی واقــع در شــمال کرخــه و شــمال غربــی شــوش، جــزء خوزســتان نبــوده و بــه تصریــح برخــی از 
جغرافیانویســان، ایــن نواحــی شــمالی، جــزء ســیمره و ســیروان بــوده اســت )ابن حوقــل، 1967: 250(؛ به ویــژه 
کــه مســعودی، صراحتــاً ماســبذان و مهرگان کــده را در دامنــۀ کبیر کــوه نوشــته اســت )مســعودی، 1421: 60(؛ 
پــس می تــوان مــرز جنوبــی ماســبذان را تــا نزدیکــی رود کرخــه دانســت و می تــوان گفــت کــه حــدود شــمالی 

و شــرقی ایــن ناحیــه بــا دیگــر نواحــی ایالــت جبــال، مجــاور و ممــاس بــوده اســت. 
رود ســیمره از دامنــۀ کوه هــای راســوند و الونــد، سرچشــمه می گیــرد و بعــد از دریافــت شــعباتی از اطــراف 
دینــور و کرمانشــاه، بــه ســوی جنــوب، تغییــر مســیر می دهــد و بــا عبــور از دامنــۀ شــرقی کبیر کــوه، لرســتاِن 
پشــتکوه و پیشــکوه را از یکدیگــر جــدا می ســازد. بخشــی از مســیر درۀ ایــن رود در دامنــۀ شــمالی کبیرکــوه، 
بــا نــام مهرگان-کــده )یــا بــه صــورت معــّرب آن مهرجان قــذق( معــروف بــود کــه کرســی آن - شــهر ســیمره 
)صیمــره( - نــام خــود را بــه ایــن رود نیــز داده بــود. ویرانه هــای شــهر ســیمره، امــروزه در اطــراف دره شــهر دیــده 
می شــود. بــا توجــه بــه آنکــه مهرگان کــده و مرکــز آن )ســیمره( را ناحیــه ای متمایــز از ماســبذان دانســته اند و از 
شاپور خواســت، طرهــان، کوهدشــت و الشــتر بــه عنــوان شــهرهایی مجــزا و متفــاوت بــا ماســبذان نــام برده انــد، 
به خوبــی می تــوان دریافــت کــه درۀ رود ســیمره، مــرز شــرقی ناحیــۀ ماســبذان را تشــکیل مــی داده اســت. مــرز 
شــمالی ماســبذان نیــز قطعــاً بــا ایالــت مــاه الکوفــه مجــاور بــوده اســت؛ امــا بــه دلیــل ســکوت مطلــق منابــع، 
نمی تــوان مــرز آن را مشــخص کــرد. ولــی چنانکــه در قــرون بعــد، ماهیدشــت و درتنــگ، واحدهــای سیاســی 
- اداری مســتقلی محســوب می شــدند، می تــوان همچــون لســترنج )1364: 218( حــدود شــمالی آن را دشــت 

محسن رحمتی
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ماهیدشــت تصــور کــرد؛ بنابرایــن، تردیــدی نیســت کــه حدود ماســبذان تقریبــاً بر حــدود اســتان ایــام امروزی 
)بــه اســتثنای دره شــهر و آبدانــان( منطبــق بــوده اســت یــا بــه عبــارت بهتــر، صفحــات غربــی و شــمالِی منطقه ای 
کــه امــروزه تحــت عنــوان اســتان ایــام شــناخته می شــود، در قــرون نخســتین اســامی بــه نــام ماســبذان خوانــده 
می شــده اســت. در هیــچ متنــی از دورۀ ســلجوقی، نــام ماســبذان ذکــر نشــده اســت؛ ولــی از اواســط قــرن ششــم 
هجــری، بخــش غربــِی ایالــت جبــال، تحــت عنــوان کردســتان معــروف شــد. توصیفــی کــه حمــداهلل مســتوفی 
)1362: 107-109( از حــدود ایــاالت کردســتان دارد، بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه منطقــۀ ماســبذان نیــز در 

محــدودۀ کردســتان قــرار گرفتــه بــوده اســت. 

جغرافیای اداری ماسبذان
چنانکــه گفتــه شــد، منطقــه ای که والیــت ماســبذان در آن واقع شــده بــود، در دورۀ اســامی از نظــر جغرافیایی، 
»جبــال« نــام داشــت کــه از قــرن پنجــم بــه بعد، بــا اســتیای ســلجوقیان و رســمیت زبــان فارســی در دربــار آنان، 
ایــن ناحیــه، »کوهســتان« نامیــده شــد کــه ترجمــۀ دقیــق جبــال اســت؛ همچنیــن ایــن منطقــه بــه نــام »پهلــه« نیــز 
خوانــده می شــد و شــامل همــدان، ماســبذان، مهرجانقــذق و صیمــره، مــاه بصــره )نهاونــد( و مــاه کوفــه )دینــور 
و قرماســین( بــود )ابن فقیــه، 1885: 209(. اگرچــه برخــی تصریــح دارنــد کــه شــهرهای پهلــه، فقط همیــن موارد 
هســتند؛ امــا برخــی ری و اســپهان را هــم جــزء ایــن بــاد نوشــته اند و برخــی دیگــر، آذربایجــان را نیــز بــر آن 
افزوده انــد )ابن خردادبــه، 1889: 57؛ یاقــوت حمــوی، 1977، ج4: 281(. بــه نظــر می رســد کــه ایــن نامگــذاری 
از نظــر فرهنگــی بــوده و منســوب بــه آن را پهلــوی می گفته انــد. بــه خاطــر اشــتراک لهجــه و زبان گفتــاری میان 

ســاکنان ایــن شهرهاســت کــه برخــی ری، اســپهان و آذربایجــان را نیــز جــزء ایــن محــدوده دانســته اند. 
بــا توجــه بــه گســتردگِی ایــن ناحیــه، طبیعــی اســت کــه از نظــر اداری بــه واحدهــای کوچکتــری تقســیم 
شــده باشــد؛ امــا اطــاع صریحــی در دســت نیســت کــه نشــان دهــد ماســبذان در تقســیمات اداری منطقــه چــه 
جایگاهــی داشــت؟ تابــِع کــدام ناحیــه بــوده اســت؟ یــا کــدام نواحــی، جــزء توابــع آن بوده انــد؟ گزارش هــای 
ــد دو همــزاد، ذکــر  ــار مهرگان کــده، مانن ــام ماســبذان را در کن ــرون ســوم و چهــارم، همیشــه ن موجــود در ق
کرده انــد )ابن اثیــر، 1399ق، ج7: 49 و 120؛ ج8: 248(؛ بنــا بــر اینکــه نحــوۀ ارتبــاِط ایــن دو، بــه صــورت دقیقــی 
معلــوم نیســت؛ از شــیوۀ اداری منطقــه نیــز اطــاع صریحــی در دســت نیســت؛ بــا ایــن حــال، تعّمــق در روایــات 
مربــوط بــه فتــوح اســامی در منطقــه شــاید بتوانــد تــا حــدودی از وضعیــت اداری ایــن ناحیــه پــرده بــردارد. 
مطابــق برخــی روایــات، فتــح ماســبذان، اندکــی بعــد از نبــرد قادســیه )1 6هــ .ق( و طــی نبــردی ســنگین )فتــح 
العنــوه( توســط ســپاهیان عــرِب کوفــه انجــام شــده و تــا ســالها بعــد، آن ناحیــه همچنــان وابســته بــه کوفــه بــوده 
اســت )طبــری، 1418: ج3: 443(. مطابــق روایــت دیگــر، ایــن ناحیــه همــراه بــا مهرگان کــده، اندکــی بعــد از 
فتــح دینــور، در یــک زمــان و بــه یــک صورت )فتــح بــه صلــح( فتــح شــده اند )بــاذری، 1421: 300 و 301(. از 
آنجــا کــه فتــح دینــور و نهاونــد نیــز بــه دســت ســپاهیان کوفــه صــورت گرفتــه اســت، چنیــن اســتنباط می شــود 

جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی
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کــه ماســبذان از نظــر اداری بــه دینــور وابســته بــوده و بــا ســقوط دینــور، ایــن دو ناحیــه نیــز بــا همــان شــروط 
)شــروِط مربــوط بــه صلــح دینــور بــا اعــراب مســلمان( تســلیم شــده اند کــه در ایــن صــورت، بایــد آن ناحیــه را 
جــزء ماه الکوفــه دانســت؛ از طــرف دیگــر، یاقــوت حمــوی )1977، ج1: 52( در جایــی بــه صراحــت آذیوخــان 
را از توابــع نهاونــد برشــمرده اســت؛ از ایــن رو، ممکــن اســت بــه نظــر برســد کــه ایــن ناحیــه در قــرون نخســتین 
اســامی از نظــر اداری، تابــع مــاه البصــره، بــه مرکزیــت نهاونــد، بوده باشــد؛ ولــی اخبــاری دال بر منازعــۀ اعراب 
کوفــه و بصــره بــر ســر میــزاِن ســهمی کــه از بیت المــال می گرفتنــد، موجــود اســت کــه بــر اســاس آن، اهالــی 
بصــره بــا شــکایت بــه خلیفــه، از کم بــودن میــزان اموالــی کــه بــه آنهــا داده می شــد، گایــه کردنــد و بــرای حّل 
مشــکل، درخواســت نمودنــد تــا برخــی از ســرزمین ها و ایــاالت وابســته بــه کوفــه را بــه آنهــا بدهنــد. در ایــن 
درخواســت بــه طــور صریــح گفتــه بودنــد کــه مالیــات یکــی از ســه مــاه )مــاه دینــار، مــاه الکوفــه یــا ماســبذان( 
بــه بصــره داده شــود )طبــری، 1418، ج3: 545(. ایــن فقــره، آشــکارا نشــان می دهــد کــه ماســبذان از دینــور و 

همــدان، مســتقل و خــود، یــک منطقــه بــوده اســت. 
متــون جغرافیایــی قــرن ســوم نظیــر آثــار ابن خردادبــه و قدامــه نیــز در شــرح وضعیــت مالیاتــِی ایالــت جبال، 
میــزان مالیــات ماســبذان را متمایــز از مالیــات مهرگان کــده، مــاه الکوفــه )بــه مرکزیــت دینــور و کرمانشــاه(، 
مــاه البصــره )بــه مرکزیــت همــدان یــا نهاونــد(، ایغاریــن، قــم، ری و اســپهان، ثبــت و ضبــط کرده انــد. یعقوبــی 
)1892: 270(، خــراج ماســبذان و مهرگان کــده را بــر روی هــم، در عهــد عمــر، دو میلیــون و پانصــد هــزار درهم 
دانســته اســت. ابن خردادبــه )1889: 41( همیــن مــورد را ســه میلیــون و پانصــد هــزار درهــم نوشــته؛ ولــی قدامــه 
بــن جعفــر )1889: 244(، خــراج هــر دو ناحیــه را تفکیــک کــرده و هــر کــدام را بــه صــورت مســتقل و مجــزا 
یــک میلیــون و یکصــد هــزار درهــم نوشــته اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ابن خردادبــه )1889: 20(، خــراج 
مــاه الکوفــه )دینــور( را نیــز بــه صــورت مســتقل و مجــزا ســه میلیــون و هشــتصد هــزار درهــم نوشــته و همان جــا 
تأکیــد کــرده اســت کــه در عهــد ساســانی، خــراج کل جبــال، آذربایجــان، ری، همــدان، ماهیــن، طبرســتان، 

دنباونــد، ماســبذان، مهرجــان قــذق، حلــوان و قومــس، 30 میلیــون درهــم بــوده اســت.

شهرها و نواحی مدنی ماسبذان
ایالــت ماســبذان بــه صــورت مشــخص بــه دو بخــش جلگــه و کوهســتان تقســیم می شــد کــه بخش جلگــه، در 
ســمت غربــی آن و در مجــاورت بــا بندنیجیــن قــرار داشــته و بخــش کوهســتانی، در ســمت شــرقی و در کنــار 
رود ســیمره واقــع بــوده اســت. ایــن منطقــه، خــود، شــامل نواحــی کوچکتــری بــود کــه نــام برخــی از آنهــا بــه 
مــا رســیده اســت؛ ولــی در خصــوص تعییــن مــکان آنهــا اطاعــی در دســت نیســت. از مهمتریــن نواحــی ایــن 
قســمت، هنــدف )بهنــدف یــا ویهنــد( بــود کــه در بخــش جلگــه ای ماســبذان و در مجــاورت بــا بندنیجیــن و 
باکســایا قــرار داشــت )طبــری، 1418، ج3: 443؛ مقدســی، 1408: 210؛ ابن فقیــه، 1885: 211؛ مســعودی، 1421: 
49 و 64(. ناحیــۀ دیگــر نیــز قهقــور، نــام داشــت کــه ســاکنان آن را جــزء پســت ترین ســاکنان قلمــرو ایــران 

محسن رحمتی
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برشــمرده اند )ابن فقیــه، 1885: 211(. همچنیــن رودهایــی از ایــن منطقــه بــه ســوی عــراق و بندنیجیــن روان بــود 
کــه معروفتریــن آنهــا نهــر ماســبذان بــود )مقدســی، 1408: 210(. بــه نظــر می رســد کــه ایــن نهــر بــر رود کنگیر 
امــروزی منطبــق باشــد )اکبــری و یــاری، 1395: 2(؛ همچنیــن از چشــمه یــا نهــر فنجــای در ایــن منطقه یاد شــده 
اســت کــه آب آن را جــز ســبک ترین آب هــای ایران زمیــن دانســته اند )ابن فقیــه، 1885: 211؛ مقدســی، 1408: 
210(. بــا توجــه بــه گســتردگی ناحیۀ ماســبذان و موقعیت ممتــاز اقتصــادی و ارتباطی آن، شــهرها و روســتاهای 
بــزرگ و کوچکــی در آن وجــود داشــت کــه نــام آنهــا در منابــع و متــون جغرافیایــی درج شــده اســت. در ذیل 

بــه ترتیــب بــه آنهــا اشــاره می-شــود:  

1. سیروان
بزرگتریــن شــهر ناحیــه یــا به اصطاح، کرســی ناحیــۀ ماســبذان، ســیروان نــام داشــت )بــاذری، 1421: 300(. نا 
گفتــه پیداســت کــه ایــن نــام، صــورت معــّرب شــیروان اســت. اهمیــت ایــن شــهر بــه حــدی بــود کــه در برخی 
متــون، آن را بــر همــۀ ناحیــۀ ماســبذان، اطــاق نمــوده و ایــن ناحیــه را بــه نــام ســیروان معرفــی کرده انــد. مــکان 
قــرار گرفتــن ایــن شــهر را در نزدیکــی رود ســیمره نوشــته اند. ابن خردادبــه )1889: 41( و قدامــه )1889: 226( 
نیــز فاصلــۀ ایــن شــهر بــا حلــوان را 7 ســکه )حــدود 90 کیلومتــر( و بــا ســیمره )کرســی مهرگان کــده( 4 ســکه 
)حــدود 50 کیلومتــر( دانســته اند؛ در حالی کــه فاصلــۀ حلــوان بــا شــهر زور 9 ســکه بود. بــه گفتۀ قدامــه )همان(، 
راه مســتقیمی بیــن ســیروان و سن ســمیره )کــوه بیســتون( نیــز برقــرار بــود کــه مســافت آن را 4 ســکه )حــدود 
50 کیلومتــر( نوشــته اســت. یعقوبــی )1892: 269( و بــه تبــع وی ادریســی )بــی تــا، ج2: 677( فاصلــۀ ســیروان 
تــا ســیمره را دو مرحلــه نوشــته اند. اصطخــری )1927: 197( و بــه تبــع وی ابن حوقــل )1967: 361( نیــز فاصلــۀ 

ســیروان تــا دینــور را 4 منــزل نوشــته و فاصلــۀ آن بــا ســیمره را یــک روز راه، ثبــت کرده انــد.
ــوزور  ــه از پ ــه ای ک ــا در کتیب ــت؛ ام ــت نیس ــی در دس ــهر، اطاع ــن ش ــیس ای ــان تأس ــت و زم از قدم
اینشوشــیناک در قــرن 22 قبــل از میــاد، بــر جــای مانــده، از ناحیــه ای بــه نــام »شــیلوان« نــام برده شــده اســت که 
محققــان امــروزی، بــه خطــا آن را بــا نواحــی پیرامــون رود ســیروان کنونــی در شــمال کرمانشــاه تطبیق می کنند 
)کامــرون، 1365: 12(؛ امــا بــه دالیلــی می تــوان آن را همیــِن ســیرواِن ماســبذان دانســت؛ چنانکه معلوم اســت در 
طــول زمــان، »ل« بــه »ر« تبدیــل شــده و شــیلوان بــه شــیروان تغییر یافتــه و در متــون عربی بــا تبدیل »ش« بــه »س«، 
ایــن نــام بــه صــورت ســیروان درآمــده اســت. بدیهــی اســت کــه در ایــن رونــد، صــورت نوشــتاری ایــن اســامی 
تغییــر می کنــد؛ امــا تلفــظ محلــی آنهــا در نــزد ســاکنان بومــی باقــی می مانــد. رود ســیروان، هیچــگاه شــیروان 
خوانــده نشــده و در نــزد مــردم بومــی نیــز بــه ســیروان موســوم بــوده اســت. در منابــع و متــون کهــن جغرافیایــی 
نیــز آن را شــاخه ای از رود زاب دانســته اند )مســعودی، 1421: 63 و 64(؛ ولــی ناحیــۀ غــرِب روِد ســیمره در تلفظ 

ســاکنان محلــی، شــیروان خوانــده می شــود. 
ــا و  ــن کوه ه ــدر و وســیع دانســته کــه در بی ــرن ســوم، آن را شــهری جلیل الق ــی )1892: 270( در ق یعقوب
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دره هــا واقــع بــوده اســت. او همچنیــن از وجــود چشمه ســارهای فراوانــی کــه در وســط شــهر جــاری بودنــد و 
مــزارع و روســتاها را آبیــاری می کردنــد، خبــر داده و طــول ایــن باغــات و مــزارع را تــا مســافت ســه روز راه از 
شــهر نوشــته اســت. »در نیمــۀ اول قــرن چهــارم، زلزلــه ای بــزرگ و ســخت در منطقــۀ جبــال؛ به ویژه در ســیروان 
ــه طــور مســلم، خســارات زیــادی بــر آن وارد کــرده اســت؛  و صیمــره رخ داد« )مســعودی، 1421: 60( کــه ب
چنانکــه ایــن شــهر، هیچــگاه جایــگاه ســابق خــود را بازنیافتــه و ســال بــه ســال از رونــق آن کاســته شــده اســت؛ 
در نتیجــه جغرافیانویســان در نیمــۀ دوم قــرن چهــارم هجــری، بــا ارائــۀ توصیــف مختصــری بــا ایــن مضمــون که 
شــهری کوچــک اســت کــه بناهایــش از ســنگ و گــچ ســاخته شــده و خرمــی و آبادانــی دارد )حدودالعالــم، 
1362: 141؛ ابن حوقــل، 1967: 368(، از آن یــاد کرده انــد. مقدســی )1408: 302(، در اواخــر قــرن چهــارم، از 
آن بــا نــام ســیراوند، یــاد کــرده و آن را شــهری کوچــک در نزدیکــی لحــف دانســته اســت کــه آبش از چشــمه 
اســت و بــاغ و میــوۀ فــراوان دارد و در تعبیــری عجیب تــر، ماســبذان را بــا صیمــره تطبیــق داده اســت. ایــن امــر 
نشــان می دهــد کــه در اواخــر قــرن چهــارم، ســیروان، اهمیــت خــود را از دســت داده و ناحیــۀ ماســبذان به لحاظ 
اداری بــا مهرگان-کــده ادغــام شــده و از طریــق صیمــره )مرکــز مهرگان کــده( اداره می شــده اســت؛ از ایــن 
رو، می تــوان گفــت کــه اگرچــه زلزلــۀ قــرن چهــارم بــه آبادانــِی ســیروان و صیمــره لطمه و آســیب جــّدی وارد 
کــرد؛ امــا آســیِب ســیروان، جّدی تــر بــود و اهمیــت خــود را از دســت داد و ایــن روال انحطــاط و تنــّزل بعــد 
از آن هــم تــداوم داشــت؛ چنانکــه در حــوادث نیمــۀ اول قــرن پنجــم، فقــط از قلعــۀ ســیروان، یــاد شــده کــه در 
تملــک خانــدان بنی عنــاز قــرار داشــته، در جریــان ســلطۀ ســلجوقیان بــر ایــن بخــش از ایــران نیــز واجــد اهمیت 
بــوده و آخریــن امیــر بویهــی، الملــک الرحیــم )440- 447هــ .ق( در آنجا زندانی شــده اســت )ابن اثیــر، 1399ق، 
ــداوم  ــتمرار و ت ــی، اس ــوادث تاریخ ــن ح ــوع ای ج9: 493، 529-531، 538، 539، 545، 570، 612 و 650(. وق
حیــات ســیروان را تــا اواســط قــرن پنجــم مســجل می ســازد. بــه رغــم آنکــه ادریســی )بــی تــا، ج2: 677( در قرن 
ششــم و جغرافیانویســان قــرن هفتــم )یاقــوت حمــوی، 1977، ج3: 296؛ قزوینــی، بــی تــا: 260؛ بغــدادی، 1412، 
ج2: 766( همچنــان از ســیروان نــام برده انــد. عــدم ذکــر نــام ایــن شــهر یــا قلعــۀ آن در حــوادث تاریخــی از نیمــۀ 
دوم قــرن پنجــم بــه بعــد، نشــان می دهــد کــه ســخنان آنهــا فقــط رونویســی از منابــع متقــدم اســت و ســیروان در 
اواخــر قــرن پنجــم از جغرافیــای ماســبذان حــذف شــده بــود. امــروزه ویرانۀ این شــهر در روســتای ســراب کان 
در نزدیکــی شــهر لومــار در شهرســتان ســیروان دیــده می شــود. خرابه هــای ســیروان، کامل تریــن بازمانــدۀ یــک 
شــهر ساســانی بــه شــمار می آینــد؛ چنانکــه »منــازل، عمومــاً عظیــم و مصالــح آنهــا از ســنگ مــات آهکــی 
فوق العــاده محکــِم کوه هــای مجــاور« )راولینســون، 1362: 55 و 56( بــوده اســت. بــه روایــت ادریســی )بــی تــا، 
ج2: 677(، بیشــتر خانه هــا را بــه ماننــد دوران ساســانی از گــچ و ســنگ ســاخته بودنــد کــه زیبایی هــای خــود را 

داشــته و بــه ماننــد نــوع شهرســازی موصــل و تکریــت بــوده اســت. 

محسن رحمتی
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2. اریوجان
از دومیــن شــهر بــزرگ در منطقــۀ ماســبذان، بــا نــام اریوجــان )اذیوجــان، اربوجــان، اریجــان( یــاد شــده اســت. 
ابودلــف، در توصیــف مســیر بیــن حلــوان بــه ســوی ســیروان، اول از ایــن شــهر نــام بــرده و ایــن نشــان می دهــد 
کــه ایــن شــهر در شــمال ناحیــۀ ماســبذان، بیــن ســیروان و حلــوان قرار داشــته اســت. بــه تصریح یاقــوت حموی 
)1977، ج1: 167(، بیــن ایــن شــهر و مقبــرۀ المهــدی، خلیفــۀ عباســی چنــد فرســخ فاصلــه بــوده اســت. از آنجــا 
کــه مــکان مقبــرۀ المهــدی در شــهر کنونــی ایــام تعییــن شــده اســت )مرادی مقــدم و کشــتمند، 1390: 173- 
ــای ماســبذان  ــوان امــروزی تطبیــق کــرد. اریوجــان، یکــی از شــهرهای زیب ــا ای ــوان اریوجــان را ب 181(، می ت
بــوده کــه از نظــر طبیعــی و موقعیــت جغرافیایــی بــه ســیروان، شــباهت داشــته و در دشــتی میــان کوه هــای پــر 
از درخــت واقــع بــوده اســت )خزرجــی، 1970: 64(. آتشفشــان فعالــی در نزدیکــی ســرزمین اریوجــان بــوده 
کــه آن را تومــان می خواندنــد )مســعودی، 1421: 70(. ایــن آتشفشــان از چهــل فرســخ فاصلــه از حــدود بغــداد 
دیــده می شــد. از آنجــا کــه زمین هــای نزدیــک آتشفشــان ها از خاکــی مرغــوب جهــت کشــاورزی برخــوردار 
هســتند، ســطح زراعــت در ایــن قســمت اریوجــان باالتــر بــوده اســت. وجــود آتشفشــان باعــث شــده بــود تــا 
انــواع معــادن گوگــرد، زاج، ذغــال، کبریــت، شــوره، نمــک، آب هــای معدنی و چشــمه های آب گرم بســیاری 
در ماســبذان شــکل بگیــرد )مســعودی، 1409ق، ج2: 35؛ خزرجــی، 1970: 64؛ قزوینــی، بی تــا: 260(؛ بنابراین، 
اریوجــان بــه عنــوان دومیــن نقطۀ شــهر بزرِگ ماســبذان، شــهرِت بســیار داشــته و در متــون جغرافیایی بــه کرات 

از آن نــام بــرده  شــده اســت. 

3. الرذ
از معروفتریــن حــوادث تاریخــی ماســبذان در قــرون نخســتین اســامی، درگذشــت ســومین خلیفــۀ عباســی، 
ــه ماســبذان رفــت؛ ولــی در  ــرای تفــرج ب ــه تصریــح مورخــان، ب ــ .ق( اســت کــه ب ــاهلل )159-169ه المهــدی ب
همــان منطقــه، بیمــار شــد و در یکــی از روســتاهای آنجــا بــا نــام الــرذ درگذشــت و در همان جــا مدفــون شــد. 
نــام ایــن قریــه در منابــع مختلــف بــه صورت هــای گوناگــون ضبــط شــده اســت؛ یعقوبــی )1419، ج2: 281(، 
طبــری )1418، ج7: 136( و یاقــوت حمــوی )1977، ج3: 41( الــرذ نوشــته اند. مســعودی نیــز در مروج الذهــب 
ــته  ــراق نوش ــزد و ال ــراف )1421: 312( ال ــه و االش ــن و در التنبی ــه ردی ــران و قری )1409ق، ج3: 319( ارزن و ال
اســت. خلفــای عباســی بــر گــور ایــن خلیفــه، مقبــره ای ســاختند کــه در قــرون بعــدی، شــهرۀ خــاص و عــام بود 
و ابودلــف در قــرن چهــارم آن را در قریــۀ الــرذ دیــده اســت )خزرجــی، 1970: 64(. ایــن آرامــگاه تــا چنــد دهــه 
قبــل در شــهر کنونــِی ایــام همچنــان برقــرار بــود )مرادی مقــدم و کشــتمند، 1390: 173-180(. ایــن امــر نشــان 
می دهــد کــه روســتای الــرذ، بــه مــرور زمــان، توســعه یافــت و در اوایــل عهــد قاجــار بــه حســین آباد تغییــر نــام 
داد و مرکــز حکومــت والیــان پشــتکوه گردیــد. در عهــد پهلــوی نیــز بــه ایــام تغییــر نــام داده شــد. در متــون 
تاریخــی از ایــن قریــه بــا نــام بــراز الــروز نیــز یــاد شــده اســت. موقعیــت مســتحکم طبیعــی ایــن قریــه چنــان بــود 
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کــه نخســتین حملــۀ ســلجوقیان بــه ایــن منطقــه در ســال 440 هــ .ق، در ایــن روســتا در هم شکســته شــد )ابن اثیر، 
1399ق، ج9: 539 و 540(. در قــرون نخســتین اســامی از وجــود روســتایی بــا نــام قریــه الثلــج )روســتای بــرف( 
در ایــن منطقــه یــاد شــده اســت )ابن فقیــه، 1885: 211(؛ همچنیــن از قریــۀ دیگــری بــا نــام ترمــان نــام بــرده شــده 
کــه چشــمۀ آب گرمــی داشــت کــه در تابســتان ها خشــک و در زمســتان ها جــاری می شــد )همــان: 214(. ایــن 
مــوارد، گویــای اهمیــت نواحــی روســتایی ماســبذان اســت؛ البتــه ممکــن اســت هنــوز مــوارد دیگری باشــد که 
بــه علــت تحریــف و تصحیــف در ضبــط اســامی آنهــا یــا بــه خاطــر عــدم کفایــِت داده هــاِی مؤلفــان و مورخان 

دربــارۀ ایــن مناطــق، شناســایی آنهــا دشــوار باشــد.

4. قلعۀ ماهکی
بــا زوال ســیروان در اواخــر قــرن پنجــم در دوران ســیطرۀ ســلجوقیان و بــا توجــه بــه رونــق زندگــی ایلیاتــی و 
ضعــف زندگــی مدنــی کــه بــر همــه جــای ایــران عــارض شــد، ایــن ناحیــه نیــز بــه ســرزمین قلعه هــا تبدیل شــد 
و چندیــن قلعــه در گوشــه و کنــار ایــن ناحیــه ســر بــرآورد و در متــون تاریخــی ظاهر شــد؛ از آن جملــه می توان 
بــه دزدیلویــه، دژماهکــی و خولنجــان اشــاره کــرد کــه اگرچــه مــکان دقیــق آنهــا روشــن نیســت؛ امــا از آنجــا 
کــه در شــرح حــوادث مرتبــط بــا غــرب ایــران و تکاپوهــای خانــدان بنی عنــاز از آنهــا در کنــار نــام حلــوان و 
بندنیجیــن یــاد شــده اســت، می تــوان تصــور کــرد کــه برخــی از آنهــا در البــای کوه هــا و دره هــای شــمال 

منطقــۀ ماســبذان بوده باشــند. 
مهمتریــن ایــن قلعه هــا، قلعــۀ ماهکــی اســت کــه مورخــان در جریــان منازعــات ســلجوقیان بــا بنی عنــاز 
در قــرن پنجــم هجــری، نــام آن را در کنــار قلعــۀ ســیروان، جــزء متصرفــات خانــدان بنی عنــاز ثبــت کرده انــد 
)ابن اثیــر، 1399ق، ج 9: 570، بدلیســی، 1377، ج1: 23(. ابن اثیــر )1399ق، ج11: 195، 229، 249، 328، 409( و 
راونــدی )راونــدی، 1363: 284 و 285( در توصیــف منازعــات امیــران ســلجوقی در ســال 542هــ .ق، مطلب را به 
گونــه ای بیــان نموده انــد کــه مــکاِن ایــن قلعــه را در نزدیکــی لحــف )یــا همــان مندلــی( نشــان می دهــد. از آنجــا 
کــه ســاخت قلعــه در نقــاط مرتفــع، مســتحکم و صعب الوصــول انجــام می شــده و منطقــۀ لحف دشــت و جلگه 
بــوده، می تــوان اســتنباط نمــود کــه ایــن قلعــه نیــز در نواحــی کوهســتانی شــرق لحــف یــا همــان ماســبذان قــرار 
داشــته اســت. بــه تصریــح ابن اثیــر )1399ق، ج11: 286(، ایــن قلعــه، قبــل از قــرن چهــارم وجــود داشــته و در 
اوایــل قــرن چهــارم از ســلطۀ مســتقیم خافــت عباســی خارج شــده و زیــر فرمــان امیران کــرد خاندان حســنویه، 
بنی عنــاز و ســپس امیــران ترکمــان در آمــده اســت. ترکمانــان ایوایــی در پایــان عهــد ســلجوقیان، اراضــی بیــن 
قلمــرو خافــت و ســلجوقیان را در غــرب ایــران تصاحــب کردنــد کــه منطقۀ ماســبذان نیــز در این زمــان جزئی 

از قلمــرو ایواییــان گشــت. از قــرن هفتــم بــه بعــد، دیگــر نامــی از قلعــۀ ماهکــی ذکر نشــده اســت. 

محسن رحمتی
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5.  خولنجان 
از دیگــر مکان هــای ماســبذان کــه در منابــع بــه آن اشــاره شــده، قلعــۀ خولنجــان اســت. در شــرح حــوادث 
تاریخــی، از ایــن قلعــه  در میــاِن متصرفــاِت بنی عنــاز و در نزدیکــی لحــف و بندنیجیــن یــاد شــده )ابن اثیــر، 
1399ق، ج9: 464 و 465؛ رشــیدالدین فضــل اهلل، 1373، ج2: 857( اســت کــه مــکان آن بــه تحقیــق 
معلــوم نیســت؛ امــا بــا توجــه بــه آنکــه در نزدیکــی بندنیجیــن واقــع بــوده و بــه تصریــح مورخــان، قلعــه 
ــرا کــه قلعه هــا  ــی کوهپایه هــای ماســبذان دانســت؛ زی ــۀ غرب ــوان مــکان آن را در دامن داشــته اســت، می  ت
ــدند  ــاخته می ش ــور س ــای صعب العب ــا و کوه ه ــه الی دره ه ــتانی و الب ــق کوهس ــول در مناط ــور معم ــه ط ب
و از آنجــا کــه در بندنیجیــن چنیــن زمینــه ای وجــود نداشــته اســت، بــه ناچــار بایســتی مــکان خولنجــان را 
ــن در  ــۀ کوهســتانی ماســبذان اســت؛ همچنی ــن تصــور کــرد کــه جــزء ناحی در کوه هــای شــرق بندنیجی
جریــان منازعــات بنی عنــاز و ســلجوقیان از چنــد قلعــۀ دیگــر؛ همچــون کلــکان، دزدیلویــه و ارنبــه نیــز یــاد 
ــر از  ــر اســاس توصیــِف ابن اثی ــه احتمــال قــوی و ب شــده )ابن اثیــر، 1399ق، ج9: 464، 538( اســت کــه ب

ــته اند.  ــرار داش ــبذان ق ــز در ماس ــا نی ــن قلعه ه ــه، ای ــای منازع مکان ه

6.  قلعۀ وهار )بهار(
مســتوفی )1362: 107( در میــان شــانزده والیــت کردســتان، یکــی را هــم به بهــار اختصــاص داده و آن را قلعه ای 
دانســته کــه دارالملــک سلیمان شــاه ایــوه بــوده اســت. نخســتین بــار، لســترنج )1364: 201- 209( کوشــید تــا 
ضمــن تبییــن حــدود کردســتان، بــه تعییــن مــکان شــهرها، قــاع و روســتاهای آن بپــردازد. اتــکای صــرِف وی 
بــر داده هــای حمــداهلل مســتوفی، او را از نیــل بــه هــدف؛ یعنــی تعییــن حــدود ایــن ایالــت و تعییــن جــای نام هــا 
بازداشــت؛ چنانکــه کرســی ایــن ایالــت؛ یعنــی قلعــۀ بهــار را بــه خطــا بــا شــهر بهــار همــدان تطبیــق کــرد. از 
آن پــس نیــز هــر یــک از محققــان و مصححــان متــون قدیمــی کــه بــه تناســب موضــوع خــود بــه ایــن امــر 
پرداخته انــد بــا بازنویســی مطالــب لســترنج، شــهر بهــار همــدان را جزئــی از کردســتان بــه حســاب آورده انــد 
)جوینــی، 1375، ج3: 454، 455 و 458؛ رشــیدالدین، 1373، ج3: 2215؛ رشــید یاســمی، بــی تــا: 198؛ محقــق، 
1383، ج13: 102؛ ســلیمانی، 1383، ج13: 81؛ ریاحی، 1375، ج4: 692(. این روایت مســتوفی، هیچ داده ای را 
جهــت تعییــن مــکان بهــار بــه دســت نمی دهــد؛ بــه همیــن جهت اســتنتاج محققــان قبلــی، مبنی بــر تطبیــق وهار 

بــا بهــار همــدان، بــه چنــد دلیــل نمی توانــد مقبــول باشــد:
1- مســتوفی )1362: 108( تصریــح دارد کــه بهــار، قلعــه بــود؛ البتــه او بــه وضــوح میــان قلعــه و قصبــه، تمایــز 
قائــل بــوده و در شــرح هرســین آورده اســت کــه »قلعــه در وســط و قصبــۀ هرســین در پــای قلعــه قــرار دارد«؛ 
ولــی بــرای بهــار از وجــود قصبــه، خبــری بــه دســت نمی دهــد و ایــن بــدان معناســت کــه بهــار فقــط یــک قلعــه 
بــوده و در آن زمــان قصبــه و شــهر نداشــته اســت؛ همچنیــن روشــن اســت کــه قلعــه معمــوالً حالــت دفاعــی 
داشــته اســت و بــر روی تپه هــا و جاهــای بلنــد ســاخته می شــد تــا بــر نواحــی اطــراف، مســلط و در هنــگام حملۀ 
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دشــمن قــادر بــه دفــاع باشــد )مــردوخ کردســتانی، 1379: 267(. دشــت همــوار بهــار در شــمال همــدان، چنیــن 
ویژگــی نــدارد. 2- همچنیــن، فاصلــۀ شــهر بهــار بــا همــدان، فقــط ســه فرســخ اســت. از طرفــی، می دانیــم کــه 
همــدان در طــول قــرون متمــادی از مهمتریــن شــهرهای ناحیــۀ غــرب ایــران و در عهــد آل بویــه و ســلجوقیان 
بــه عنــوان یکــی از پایتخت هــای آن ســاطین بــه شــمار می  رفتــه اســت. آخریــن ســاطین ســلجوقی نیــز در 
آنجــا مســتقر بودنــد و خوارزمشــاهیان بعــد از ســقوط ســلجوقیان و غلبــه بــر منطقــۀ جبــال، همچنــان همــدان را 
بــه عنــوان دارالملــک آن منطقــه حفــظ کردنــد )راونــدی، 1363: 375-389(. حــال اگــر قلعــۀ وهــار را بــا بهــار 
همــدان یکــی بدانیــم، ایــن پرســش، مطــرح می شــود کــه ســاطین ســلجوقی و والیــان خوارزمشــاهِی همــدان، 
چگونــه اجــازه داده بودنــد کــه سلیمان شــاه ایــوه، مرکــز قلمــرو خــود را در بیــخ گــوش آنهــا دایــر کنــد؟ و در 
ایــن صــورت، خــط مــرزی بیــن قلمــرو ســاطین ســلجوقی و قلمــرو ایــوه کجــا قــرار می گرفــت؟ 3- عــاوه 
بــر ایــن، مطابــق داده هــای جغرافیانویســان مســلمان، همــدان به عنــوان یک شــهر بزرگ، فضــای گســترده ای را 
تــا شــعاع چنــد صــد کیلومتــر، تحــت اداره داشــت. ابن فقیــه )1885: 239(، محــدودۀ همــدان را بــا 24 رســتاق از 
کــرج ابودلــف تــا سیســر )ســنندج و بیجــار( و از گردنــۀ اســدآباد تــا ســاوه می داند. همــۀ جغرافیانویســان بعدی 
و در رأس آنهــا یاقــوت حمــوی )1977، ج5: 407-410( نیــز کــه معاصــر بــا سلیمان شــاه ایــوه بــود، آن را تأییــد 
و تصدیــق می کننــد. توصیــف مســتوفی )1362: 71 و 72( از همــدان نیــز مؤیــد همیــن قضیــه اســت به گفتــۀ او: 
همــدان »پنــج ناحیــه دارد: اول، فریــوار و در حوالــی شــهر اســت بــا دو فرســنگی هفتــاد و پنــج پــاره دیه اســت و 
شهرســتانه و البجیــن )اللجیــن( و فخرابــاد و قاســماباد و کوشــک بــاغ معظــم قــرای آن و والیــت ماشــانرود که 
نســخۀ خلــد بریــن و رشــک نگارخانــه چیــن اســت از حســاب فریــوار اســت و نــه پــاره دیــه همچــون یــک باغ 
...؛ ناحیــۀ دوم، از ماویــن، چهــل و یــک پــاره دیــه اســت و دیــه درودا و اقابــاد و تبعابــاد و گردابــاد و مارمهــان و 
فامیتــی معظــم قــرای آن؛ ناحیــۀ ســوم، شــراهین چهل پــاره دیه اســت و اورهــن و فامــره و کومجــان و میادجرد 
و اســطه و اشــود معظــم قــرای آن؛ ناحیــۀ چهــارم، اعلــم ســی و پنــج پــاره دیــه اســت؛ ناحیــۀ پنجــم، ســردرود 
و برهنــد رود اســت بیســت و یــک پــاره دیــه اســت«؛ بنابرایــن بــه صراحــت پیداســت کــه ناحیــۀ فریــوار از دو 
فرســنگی همــدان، شــروع شــده و تــا گردنــۀ اســدآباد و سیســر )ســنندج و بیجــار( امتــداد داشــته و بهــار هــم 
جزیــی از ایــن ناحیــه بــه شــمار می رفتــه اســت. از آنجــا کــه نــام اللجیــن )در ســه کیلومتــری بهــار( در آن ذکــر 
شــده، معلــوم اســت کــه در آن زمــان، بهــار همــدان، یــا اصــاً وجــود نداشــته یــا از اللجیــن هــم کوچکتــر و 
کم اهمیت تــر بــوده کــه نامــش ذکــر نشــده اســت. 4- عــاوه بــر ایــن، چنانکــه در بــاال اشــاره شــده، مســتوفی، 
در توصیــف حــدود کردســتان، شــرقی ترین مرز کردســتان را در دینور و کنگاور دانســته و شــهرهای اســدآباد، 
تویســرکان و نهاونــد را جــزء عــراق عجــم برشــمرده اســت. در ایــن صــورت، بهــار همــدان در فاصلــۀ بیــش از 
ده فرســخی در شــرق اســدآباد، چگونــه می توانســته اســت جــزء کردســتان باشــد؟و اگــر چنیــن بــوده، بــه ایــن 
معناســت کــه سلیمان شــاه، مرکــز قلمــرو خــود را در نقطــه ای خــارج از قلمــرو خــود، مســتقر ســاخته اســت که 
بــا عقــل و منطــق ســازگار نیســت. معقــول و معمــول اســت کــه حکمرانــان، محــل فرمانروایــی یــا بــه اصطاح، 
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پایتخــت خــود را در مرکــز قلمــرو تحــت فرمــان خــود مســتقر ســازند کــه هــم بتواننــد بــا دسترســی مناســب 
بــر همــۀ اقطــار قلمــرو خــود، فرمــان براننــد و امــور را کنتــرل کننــد و هــم در هنــگام خطــر و حملــۀ دشــمن، از 
آســیب های آنــی، در امــان ماننــد و فرصــت دفــاع داشــته باشــند؛ لــذا در اکثــر حکومت هــا، مرکــز قلمــرو از 
نقــاط مــرزی، فاصلــه داشــته اســت؛ حــال، وقتــی قلمــرو کردســتان از خانقیــن تــا کنــگاور امتداد داشــته اســت؛ 
چــرا بایــد سلیمان شــاه، مرکــز خــود را در جایــی خــارج از قلمــرو خــود )یــا بــه فــرض محــال در شــرقی ترین 
نقطــۀ قلمــرو خــود( و در مجــاورت بــا حکمرانــان ســلجوقی و خوارزمشــاهِی همــدان مســتقر ســازد؟ در عیــن 
حــال، بــه تصریــح مورخــان، مغــوالن در حملــۀ نخســت خــود در ســال 617هــ .ق کــه بــه دنبــال ســلطان محمــد 
خوارزمشــاه آمــده بودنــد، همــدان را تصــرف کردنــد؛ یــک بــار، اهــل همــدان مطیــع شــدند و شــهر را تســلیم 
کردنــد؛ امــا چنــد مــاه بعــد، شــورش کردنــد و توســط مغــول قتــل عــام شــدند )جوینــی، 1375، ج1، 115 و 
116(؛ در حالــی کــه سلیمان شــاه، تــا حــدود چهــل ســال بعــد بــا مغــوالن، مبــارزه می کــرد؛ به ویــژه در ســال 
640 هــ .ق، از قلعــۀ وهــار در مقابــل حملــۀ ســپاهیان اتابــک لــر کوچــک کــه از حمایــت مغول هــا برخــوردار 
بودنــد )رحمتــی، 1393: 94-97(، محافظــت کــرد. بــا ایــن دالیــل، روشــن اســت کــه دارالملک سلیمان شــاه را 
نمی تــوان بــا بهــار همــدان تطبیــق داد و الزم اســت آن را در جایــی دیگــر از قلمــرو وســیع کردســتان جســتجو 
کــرد. 5- همچنیــن، حمــداهلل مســتوفی )1362: 107، 109 و 111( در شــرح جغرافیــای ایالــت کردســتان در عهد 
ایلخانــی، رود زاب را مــرز شــمالی آن و ایــن ایالــت را از جنــوب بــا خوزســتان همســایه دانســته اســت و از آنجا 
کــه هــم شــمالی ترین نقــاط خوزســتان را اندیمشــک، شــوش و دزفــول دانســته و هــم سرچشــمۀ رود بیــات 
)امــروزه تیــب( را در کردســتان دانســته اســت )همــان: 229( بــه خوبــی پیداســت که منطقــۀ ماســبذان را در عهد 
ایلخانــی جــزء قلمــرو کردســتان بــه شــمار آورده اســت؛ امــا بــه طــرز خیلــی عجیبــی در هنــگام ذکــر و شــرح 
شــهرها و نقــاط مدنــی کردســتاِن عهــد ایلخانــی، هیــچ یــک از آنهــا را در ایــن منطقــه، تعییــن مــکان نکــرده 
اســت. بــا توجــه بــه آنکــه منطقــۀ ماســبذان در قــرون پنجــم و ششــم، ســرزمین قــاع مســتحکم بــوده و آبادانــی 
قابل توجهــی داشــته اســت، نمی تــوان پذیرفــت کــه هیــچ نقطــۀ شــهری و مدنــی ای نداشــته و هیــچ یــک از 

شــهرهای 16 گانــه ای کــه مســتوفی ذکــر کــرده در ماســبذان نبــوده اســت. 
دو مــورخ بــزرِگ هم عصــر بــا مســتوفی، خواجه رشــیدالدین فضــل اهلل و ابن فوطی، نیــز در شــرح منازعات 
اتابــک لــر کوچــک بــا سلیمان شــاه ایــوه، از قلعــۀ بهــار بــا عنــوان کــردی آن )وهــار( یــاد کرده انــد. بــه گفتــۀ 
ابن فوطــی )1997: 230(، در ســال 640 هجــری، حســام الدین اتابــک لــر کوچــک کــه بــه تابعیت از خــان مغول 
تــن داده بــود، بــا ایــات تحــت فرمــان خــود و همچنیــن بــا کمــک گرفتــن از مغــوالن، بــه منطقۀ لحــف حمله 
بــرده؛ ســپس از آنجــا بــه قلعــۀ بهــار رفتــه و آن را در محاصــره گرفتــه اســت. بــه روایــت رشــیدالدین )1373، 
ج2: 1004 و 1005(، »سلیمان شــاه ایــوه کــه در ایــن زمــان، سپهســاالر دربــار خافــت بــود، بــرای نجــات قلعــۀ 
بهــار از محاصــره لرهــا، دســت بــه کار شــد و بــا کســب اجــازه از خلیفــه، بــه ســوی دشــمن رفــت. وقتــی بــه 
حلــوان رســید، لشــکریان فراوانــی بــه او پیوســت؛ ســپس بــا اتابــک لــر در محلــی بــه نــام ســهر جنگیــد و او را 
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بــه قتــل رســاند و ســرش را بــر دروازۀ خانقیــن نصــب کــرد«. توجــه بــه نقــاط جغرافیایــی مــورد توصیــف در 
ایــن دو روایــت، می توانــد در تعییــن محــل قلعــۀ وهــار بــه مــا کمــک کنــد. ایــن دو روایــت، تصریــح دارنــد 
کــه مهاجمــان لــر کوچــک بــه منطقــۀ لحــف، حملــه کــرده بودنــد. بــه گفتــۀ مســتوفی، لحــف، نــام دیوانــی 
منطقــۀ کوهپایــه در شــرق عــراق اســت کــه مهمتریــن شــهر آن، بندنیجین )بعدهــا مندلیجیــن و امــروزه مندلی( 
اســت؛ همچنیــن نیــک می دانیــم کــه قلمــرو اتابــک لــر کوچــک فقــط تــا رود ســیمره بــوده اســت و بــرای 
رســیدن بــه لحــف و خولنجــان، حتمــاً بایســتی از منطقــۀ پشــتکوه عبــور می کردنــد کــه جــزء قلمرو کردســتان 
و سلیمان شــاه بــود. محــل نــزاع سلیمان شــاه بــا اتابــک نیــز ســهر گفتــه شــده کــه بــه نظــر می رســد تصحیفــی 
از ســیمره باشــد )ســهر، ســمر، ســمر، ســیمره(؛ زیــرا بــه تصریــح مــورخ، سلیمان شــاه بعــد از غلبــه بــر اتابــک 
لــر، دو قلعــه از ایشــان را تصــرف کــرد؛ یکــی، قلعــۀ شــیگان و دیگــر، قلعۀ دزبــر شاپورخواســت )همــان: 857(. 
ویرانه هــای قلعــۀ شــیگان، امــروزه بــا نــام تپــه ســیکان در نزدیکــی ویرانه هــای شــهر ســیمره )دره شــهر کنونــی( 
ــا قلعــۀ  دیــده می شــود )ایزدپنــاه، 1350، ج2: 410-419(. قلعــۀ دزبــر نیــز در مرکــز شاپورخواســت، واقــع و ب
ــه حمــداهلل مســتوفی )1364:  ــق اســت )همــان: 48-56(؛ البت ــل تطبی ــاد قاب فلک االفــاک امــروزی در خرم آب
556(، محــل درگیــری آن دو را دهلیــز نوشــته اســت کــه گویــا تصحیــف دهلیــران )دهلــران( باشــد؛ در هــر 
صــورت، تأمــل در نام هــای جغرافیایــی در ایــن روایــات، نشــان می دهــد کــه ایــن اماکــن جغرافیایــی بــه هــم 
نزدیــک بوده انــد. وقتــی لحــف، خانقیــن، حلــوان، ســیمره )یــا حتــی دهلــران( در یــک منطقــۀ نزدیــک بــه 
هــم قــرار داشــته اند، چــه دلیلــی دارد کــه بهــار در یــک فاصلــۀ 63 فرســخی )حــدود 400 کیلومتــر( از ایــن 
منطقــه قــرار داشــته باشــد )همــان، 1362: 165(. بــه تصریــح ابــن فوطــی، مهاجمــان بعــد از غارت لحــف به بهار 
تاختنــد؛ بنابرایــن، بایــد بهــار در همــان نزدیکــی بــوده باشــد؛ وگرنه چگونــه مهاجمــان از اطراف مندلــی یکباره 
بــه ســوی همــدان رفتــه و بهــار را در محاصــره گرفته انــد؟ همچنیــن بــه تصریــح رشــیدالدین، سلیمان شــاه بــرای 
نجــات بهــار بــه منطقــۀ حلــوان رفــت و بــا پیوســتن نیروهــای وفــادر بــه او، بــا اتابــک لــر درگیــر شــد. اگــر واقعاً 
قلعــۀ بهــار، همــان بهــار همــدان باشــد، چگونــه مورخ، شــرح عبــور سلیمان شــاه و لشــکرش از حلوان تــا همدان 

را نگفتــه اســت؟ 
چنانکــه دیــده شــد، منطقــۀ ماســبذان بــا داشــتن آب و چشــمه های کافــی در طــول قرون نخســتین اســامی 
ــوردار  ــی برخ ــل توجه ــی قاب ــهری و مدن ــی ش ــده و از زندگ ــاب می آم ــه حس ــال ب ــت جب ــاِد ایال ــاط آب از نق
بــوده اســت. نمی-تــوان پذیرفــت کــه در پایــان قــرن ششــم و بــا غلبــۀ ترکمانــان ایوایــی، یکبــاره مدنیــت از 
آنجــا رخــت بربســته و هیــچ نقطــۀ آبــادی در آن نمانــده باشــد؛ از طرفــی دیگــر، چنانکــه گفتــه شــد، موقعیــت 
کوهســتانی منطقــه بــه وجــود برخــی قــاع و حصانــت آنهــا در برابــر مهاجمــان در ایــن منطقه کمــک می کرد 
و از آنجــا کــه بهــار نیــز فقــط قلعــه )و نــه قصبــه( بــوده اســت، بــه راحتــی می تــوان تصــور کــرد کــه در منطقــۀ 
کوهســتانِی مثلــث شــکِل واقــِع در بیــن رود ســیمره، مندلــی و حلــوان قــرار داشــته اســت و ایــن شــرایط طبیعی، 
امــکان ایجــاد یــک قلعــۀ صعب الوصــول و قابــل دفــاع را فراهــم می کــرد. منابــع بعــد از عهــد ایلخانــی، نامــی از 
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ایــن قلعــه نبرده انــد و ایــن احتمــاالً بــدان خاطــر اســت کــه بعــد از غلبــۀ مغــول بــر ایــن ناحیــه، آن قلعــه، ویــران 
شــده یــا بــا نــام دیگــری بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت. در ارتفاعــات غــرب ایــام نیز روســتایی کوهســتانی 
بــا نــام کــردی اواره )Avare( وجــود دارد کــه بــه فارســی، آن را بهارســتان می نامنــد کــه می توانــد بــا نــام قلعــۀ 
وهــار مرتبــط دانســته شــود؛ بدیــن ترتیــب، معلــوم اســت کــه سلیمان شــاه با ســاخت )یــا تعمیر( قلعۀ مســتحکم 
بهــار در ناحیــۀ ماســبذان و نیــز بــا اســتفاده از شــرایط کوهســتانی و طبیعــی آن منطقه، توانســت بیش از 40 ســال 
در مقابــل مغول هــا مقاومــت کنــد و از نفــوذ و ورود ســربازان مغــول بــه بین النهریــن و بغــداد جلوگیــری نمایــد. 

نتیجه گیری 
والیــت ماســبذان بــه عنــوان بخشــی از ناحیــۀ جبــال )کوهســتان(، حائل میــان منطقۀ کوهســتانی زاگــرس میانی 
و جلگــۀ پســت بین النهریــن بــود کــه از شــمال بــه جلگــۀ ماهیدشــت و کوه هــای ســرپل زهــاب و از جنــوب بــه 
حوضــۀ رود کرخــه محــدود می شــد. از شــرق نیــز تــا درۀ رود ســیمره و از غــرب تــا عــراق را در بــر می گرفــت. 
ایــن منطقــه کــه امــروزه بخــش اعظــم اســتان ایــام را شــامل می شــود، در قــرون نخســتین اســامی، ماســبذان 
نامیــده می شــد. ماســبذان از منظــر جغرافیــای طبیعــی، از دو ناحیــۀ دشــت و کوهســتان تشــکیل شــده بــود؛ بــه 
ــه شــمار  همیــن خاطــر از خــوش آب و هواتریــن نقــاط ایــران در عهــد باســتان و قــرون نخســتین اســامی ب
می رفــت. بــا توجــه بــه اشــتراکات فرهنگــی ســاکنان ایــن ناحیــه بــا مناطــق مجــاور خــود، جزئــی از بــاد پهلــه 
نیــز بــه شــمار می رفــت. شــرایط اقلیمــی مناســب، موقعیــت اســتراتژیک آن بــر ســر راه ارتباطــِی ایــراِن مرکزی 
بــا عــراق، نزدیکــی بــه پایتخــت )تســیفون و بعدهــا بغــداد(، داشــتن مراتــع و شــکارگاه های غنــی، موقعیــت 
مســتحکم و صعب الوصــوِل طبیعــی، از وجــوه اهمیــت ایــن ناحیــه در طــول دورۀ تاریخــی از اســام تــا حملــۀ 
مغــول در ایــن ناحیــه هســتند؛ بنابرایــن، حــوادث فــراوان و متعــدد تاریخــی در ایــن ناحیــه، حــادث شــده و نــام 
شــهرها، روســتاها و قــاع ایــن منطقــه را در متــون تاریخــی و جغرافیایــی جاودانــه ســاخته اســت. ایــن پژوهــش 
نشــان داد کــه عــاوه بــر شــهر و قلعــۀ بــزرگ و مشــهور ســیروان، شــهر آذیوخــان، روســتای الرذ، قلعــۀ ماهکی 
و قلعــۀ خولنجــان از نقــاط معتبــر ایــن ناحیــه بوده انــد؛ همچنیــن در ایــن مقالــه، معلــوم شــد کــه برخــاف آنچه 
تاکنــون همــۀ پژوهشــگران پنداشــته و نگاشــته اند، قلعــۀ وهــار )بهــار( بــه عنــوان پایتخــت بزرگتریــن مخالــِف 
مغــوالن؛ یعنــی امیــر شــهاب الدین سلیمان شــاه ایــوه در ایــن منطقــه قــرار داشــته و او بــه پشــتوانۀ موقعیت طبیعی 

منطقــه و اســتحکام قلعــۀ بهــار، بیــش از 40 ســال از ورود مغول هــا بــه بین النهریــن جلوگیــری کــرده اســت. 

جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی
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