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چکیده

فتح سلمیه در راستای فتوحات شام در دوران عمر بن خطاا صاورت ررفات و

این شهر یکی از توابع حمص بوده است .با وجود این ،ساکنان این شاهر تاا دورة

عباسی همواره بر دین مسیحیت باودهانا ،،ذاذا مایتاوان رتات کاه آغااز تااریخ

اسالمیِ شاهر سالمیه در دورة عباسایان باوده اسات .در ایان زمیناه را ارشهاای
مختلتی در منابع تاریخی و جغرافیایی کهن مانن ،تاریخ یعقاوبی ،تااریخ رباری و

األغانی اصتهانی ثبت ش،ه است که اغلب کوتاه و با،ون تتیایا اسات .در ایان
میان ،ر ارش کتا استتاراالمام به عنوان یا

منباع تااریخنگاراناة اساماعیلی و

معجماذبل،ان یاقوت حموی راجع باه تااریخ پیا،ای

شاهر سالمیه حااز اهمیتات

است .در این مقاذه تاالش مایشاود باا بررسای تطبیقای را ارش اساتتاراالمام باا

معجماذبل،ان به بازسازی تاریخ پی،ای

این شهر پرداخته شود .نتایج این پژوه

ضمن ردت م،عای هر دو منبع فوقاذذکر ،از رریق تطبیق انتقادیِ ر ارشهای ایان

دو منبع با یک،یگر و نی ر ارشهای دیگر منابعِ معاصار و متارخر ،و همچناین باا
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کاربستِ روشی تبارشناسانه ظهور سلمیه را بهعنوان ی

شهر اساالمی باه دسات

عب،اهلل بن صاذح بن علی در دهة  150هجری قمری و میادف باا دوران خالفات
منیااور عباساای ماایداناا .،روش پااژوه

در ایاان مقاذااه ،تاااریخی -تحلیلاای و

رردآوری دادهها متکی بر شیوة کتابخانهای است.

واژههای كلیدی :استتاراالمام ،معجماذبل،ان ،سلمیه ،اسماعیلیان.

مقدمه
شهر سلمیه در بخ

مرک ى سوریه ،به همراه دو شهر حمص و حماة مثلثى را تشکیا مىدهن ،کاه

در رأس آن حماة ،در زاویة غربى آن حمص ،و در زاویة شرقى آن سلمیه قرار دارد .فاصلة حمص

و سلمیه پنجاه کیلومتر و فاصله سلمیه و حماه سى و پنج کیلومتر است .بنابراین شهر سلمیه در شرق

این دو شهر و بر حاشیه دشتى که «دشت سماوه» یا «صحراى بنىکلب» نامی،ه ماىشا ،قارار ررفتاه

است .این شهر دورههاى زیادی را پشت سر رذاشته و رروههای مختلتی بر آن حکمرانى کردهان.،

ابت،ا عموریان ،سپس حثّیان ،آرامیان ،آشوریان ،کل،انیان ،ایرانیان ،و سپس اساکن،ر مقا،ونى ،ایان
شهر را در دست ررفتن .،بع ،از آن رومىها به این شهر دست ان،اختن ،که برج و باروهاى قا،یمى

این شهر و قناتهاى مشهور آن به آنها منسو است .آثاار یوناانى و روماى باه شاکا ساتونهاا و

سنگهایى که بر روى آنها نق ها و تیاویر یونانى و رومى وجود دارد ،هامچناان در ایان شاهر
باقى مان،ه است .یونانىها این شهر را سالمیس نامی،هان .،این نامرذاری احتماالً برررفتاه از جناگ

«سالمیس» بوده که در آن یونانىها بار ایرانیاان پیاروز شا،ن ،و یاا از باا شاباهت آن باه یکاى از

شهرهاى یونان به نام سالمیس است که در ساحا دریاى اژه قرار دارد .حسن امین معتق ،است کاه
رعام و نم

بارود یعنى کلرور س،یم و کلرور پتاسیم در ایان

سلمیه به دذیا وجود ترکیبات نم

این قرن در این شهر شهرت داشته است؛ و نم

رعام در این شهر از زمینهااى شاورهزارى اسات

شهر به سالمیس نامرذارى ش،ه است .کلرور پتاسیم تشکیادهن،ة نم
که در شمال این سرزمین وجود دارد و یکى از منابع نم

بارود است کاه در اوایاا

رعام در این منطقه محساو ماىشاود.

براى این شهر وجوه تسمیة دیگرى هام در مناابع کهان وجاود دارد کاه در معجاماذبلا،ان یااقوت

حموى آم،ه است (امین.)333 :1382 ،

اهمیتت شهر سلمیه در قرون دوم و سوم هجری به دذیاا انتخاا آن باه عناوان پایگااه دعاوت

امامان اسماعیلی در دوران ستر است .در ایان زماان ،داعیاان اساماعیلی فعاذیتات خاود را در مناارق
مختلف جهان اساالم رساترش داده و جواماع اساماعیلی در مناارق ری ،دیلام ،رایالن ،ربرساتان،
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ررران و دیگر جاهاا اساتقرار یافات و ساپس امار دعاوت باه کرماان ،فاارس ،بخا هاای شارقی

شبهج یره و عربستان و یمن رسی( ،زکار 271 :2007 ،به بع ،،متن رساذة استتار اإلمام؛ کلام:1383 ،

20-18؛ زاه ،علی .)43/1 :1963 ،در هیچک،ام از مناابع آن دوره ،باه ایان راروه از اساماعیلیان و
امامان مستورشان اشاره نش،ه است .بع،ها عبی،اهلل اذمه،ی بود که برای آناان ادعاای امامات نماود.

عالوه بر این ،بر سرِ نام این امامان مستور در سلمیه اختالف است (زاه ،علی .)75-74 :1963 ،تنهاا
سن ،از امامان فارمی که در آن به نام آنها اشاره ش،ه ،نامة عبی،اهلل اذمه،ی به اسماعیلیان یمن است.

وی در این نامه ،عب،اهلل به جعتر صادق(ع) را ج ،خاود باه حساا مایآورد و مایرویا ،کاه وی

بهخارر تقیه خود را اسماعیا نامی،ه است و جانشینان او نی به همین دذیا نامِ محمت ،بر خود نهادهان،
(قمی.)88 :1963 ،
پرس

عنوان ی

اصلی که در این مقاذه به دنبال پاسخرویی به آن هستیم این اسات کاه شاهر سالمیه باه

شهر اسالمی و سپس اسماعیلی از چه تاریخی و توسط چه کسی بنا نهاده ش ،و نخستین

اسکان رروهی مسلمانان در این شهر در چه تاریخی اتتاق افتاده است؟ در برخی مناابع تااریخی و

جترافیایی مسلمانان مانن ،کتا معجماذبل،ان یاقوت حموی و نیا کتاا اساتتار االماام احما ،بان
ابراهیم نیشابوری داعی فارمی قرون چهارم و پنجم هجری به این مسئله پرداخته ش،ه است .مقایسة

دادههای این دو سنخ از منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی راجع به شهر سلمیه به دذیا اتکاا بار مناابع
خبری نسبتاً متتاوت از اهمیتت باالیی برخوردار است 1.بررسی تطبیقی ر ارشهای این منابع راجاع
به تاریخ شهر سلمیه با کاربست روشای تبارشناساانه و تحلیاا تااریخی رویا،ادها ،موضاوع اصالیِ

بررسی در این مقاذه خواه ،بود .انجام این پژوه

در تاریخرذاریِ پی،ای

مراجعه به ریف وسیع و مختلتی از منابع تااریخی و جغرافیاایی ،باه عناوان یا
ق،می کوچ

ی

شاهر اساالمی باا

تحقیاق بنیاادین و

در بازسازی یا بازنویسی تاریخ فارمیان براساس ترکیبی منطقی از منابع اسماعیلی و

غیراسماعیلی حاز اهمیتت است .مراجعه به مناابع اساماعیلی در بازساازی تااریخ فارمیاان ،از یا

ررف منجر به کشف جنبههای تازهای از تاریخ آنان ش،ه ،و از ررف دیگر زمینة نق ،هار دو سانخ

از منابع (اسماعیلی /غیراسماعیلی) را از رریق تطبیق ر ارشهای تاریخی فاراهم مایکنا .،ایان در
حاذی است که تا به امروز اتکای عم،ة پژوهشگران این حوزه بار مناابع غیراساماعیلی باوده اسات.

 .1ترکی ،بر تطبیق دو منبع معجماذبل،ان و استتار االمام در این مقاذه به دذیا تعارض ج،ی ر ارشهاای آن دو در زمیناه
پی،ای

شهر سلمیه اسالمی است .انتخا کتا معجماذبلا،ان ،باه دذیاا اتکاا را ارشهاای آن بار یا

اسالمی و معاصر نیشابوری ،و نی ی

منباع متقا،م

منبع مسیحی میباش ،که در ادامه به آنها اشاره میشود .ذذا در این مقاذه ،ضامن

مقایسة روایات این دو کتا ؛ با مراجعاه باه حجام وسایعی از مناابع دیگار – اعام از مناابع متقا،م و متارخر– باا اتخاا
دی،راهی انتقادی و است،اللمحور ،تاریخ دقیق پی،ای

شهر سلمیه اسالمی مشخص ش،ه است.
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انجام این پژوه  ،با بررسی موردی ی

روی،اد تاریخی راامی کوچا

اماا مهام در ایان زمیناه

است .تاکنون پژوه های زیادی در موضوع سلمیه بهویژه بازبینیِ تطبیقیِ تاریخ این شهر در منابع
اسماعیلی و غیراسماعیلی انجام نش،ه و تنهاا باه ارازاة مطااذبی پیراماون ایان شاهر و جایگااه آن در
دعوت اسماعیلی یا آثار مختلف اشاره ش،ه اسات .مقاذاهای تحات عناوان «مرک یات سالمیه در

دعوت اسماعیلیه» نوشتة محم ،بن زیود به دذیا پرداختن به تاریخ شهر سالمیه تاا حا،ودی باا ایان
مقاذه قرابت موضوعی دارد .تتاوت مقاذة حاضر با کارهای مشابه در این است که موضوع اصلی در
این مقاذه بازسازی تاریخ پی،ای

شهر سلمیه اسالمی براساس منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی است.

الف .تاریخ دعوت اسماعیلی در سلمیه
محم ،بن اسماعیا (ز121 .ق) که پس از پیوستن اکثریت شیعیان به امام موسی کاظم(ع) ،به مشرق

رفته بود ،در منارق مختلتی از جمله منطقة خوزستان در ایران اختتا ر ی ،که به همین دذیاا ذقاب

«مکتوم» یا «مستور» یافت .وی در این م،ت همچنان ارتباط خود را با اساماعیلیان کوفاه (مبارکیاه)
حتظ نمود و داعیانی برای تبلیغ به نواحی مجاور فرستاد .این مهاجرت در عقی،ة اسماعیلیان قا،یم،

سرآغاز «دوران ستر» است که با استقرار خالفت فارمی به پایان رسی( ،عماداذ،ین ادریاس:1973 ،

 353/4و  .)354محمتاا ،مسااتور ساارانجام در سااال  179هجااری در دوران خالفاات هاااروناذرشاای،

دررذشت (جوینی .) 915/3 :1387 ،باا مارا او ،دوماین شاقاق در نهسات اساماعیلیه پ،یا ،آما،

(نوبختی :1931 ،ص :)61رروهی معتق ،به ادامة امامت در نسا او باوده و مایرتتنا ،کاه یکای از
فرزن،ان کور وی به نام عب،اهلل ملقب به اذرضی جانشین او ش،ه اسات کاه روایات ماورد پاذیرش

دوذات فاارمی اسات (زکاار ،273 :2007 ،ماتن رسااذة اساتتار اإلماام؛ عماداذا،ین ادریاس:1973 ،

356/4؛ نوبختی ،بیتا .)71-67 :در همان زمان ،رروه اکثریت اسماعیلیان منکار مارا محمتا ،بان
اسماعیا ش،ه و به انتظار بازرشتِ وی نشستن ،و معتق ،بودن ،که محمتا ،بان اساماعیا اماام قاازم و
هتتمین نارق است که روزی ظهور خواه ،کرد .عب،اهلل پسر محمت ،مستور پس از آنکاه مجباور باه

فرار از عسکر مکرم ش ،،در حمایت خانوادهای از مواذی رایتة بنیعقیا در بیره سااکن شا ،و در
آنجا خود را حجت امام مکتوم معرفی کرد و ادعاا نماود کاه اماام در مختیگااهی دور از دساترس

خلتای عباسی در انتظار است و او بهعنوان حجتِ امام غایب تنها کسی است که با او ارتبااط دارد.
وقتی کار او باال ررفت ،دشمنان سنیمذهب

او را از شهر بیرون ران،ه و خاناههایشاان را در آنجاا

ویران کردن .،به دنبال این رخ،اد ،وی به شام رفت و در آنجا اختتا ر یا .،شارا ایان رویا،اد و

حوادث پس از آن در کتا استتار االمام چنین آم،ه است:
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«  ...زمانی که امام ]از منظر پیروان[ پنهان ش ،،داعیان در حیرت مان،نا ،و ب ررانشاان کاه

هتت نتر بودن ... ،در شهر عسکر مُکْرَم ررد هم آم،ن ... ،و رتتن :،ماا اماماان را از دسات

دادهایم ،و ب،ون امام نه نمازی برای ماست ،نه روزهای و نه اینکه میدانیم زکاتهایمان را
به چه کسی ب،هیم .آنگاه با پیروان و دوست،اران امام جمع ش،ن ،و ]این مااجرا را در میاان
رذاشتن .،آن پیروان[ ه ینهها ]یِ ستر[ را جمعآوری نموده و به داعیان نامبرده در ابت،ای
این کتا رتتن :،بروی ،به جستجوی امام در خراسان ،عراق ،ج یرة حران و یمن پراکنا،ه

شوی .،سپس همة آن افراد هر ک،ام با در دست داشتن صتات و خیوصیات ظاهری اماام

و در کسوت فروشن،ة دورهررد با بارهایی از فلتا ،ریحان ،دوک ریسبافی ،آینه ،کن،ر و
هر آنچه از پارچه کاه باه کاار زناان مای آما ،،باه ساویی رفتنا .،آناان در میاان خودشاان

محاهایی تعیین نمودن ،که هر وقت کارشان در محا جساتجو باه پایاان رسای ،،در آنجاا

جمع ش،ه و از نتیجة جستجوی یک،یگر سؤال کنن ،که آیا به چی ی رسی،هان،؛ تاا ارار در

آن منطقه چی ی نیافتن ،،از آنجا به منارق دیگر برون ،و به همین رریق در جاایی مشاخص

ررد هم بیاین ... ،امام به معرة اذنعمان در جبا اذسماق در دیری که به آن «دیر عیاتورین»

رتته میش ،در ن دیکی کتر قوم رفتاه باود ( » ...ایواناف 93 :1939 ،باه بعا ،ماتن کتاا

استتار االمام).

براساس ر ارش استتار االمام ،آن داعیان پس از جساتجوی بسایار در مناارق حلاب و ج یاره،

سرانجام در معرة اذنعمان واقع در سرزمین حمص در مکانی موسوم به جبا اذساماق ،امامشاان را در

جایی به نام «دیر عیتورین» در ن دیکی کتر قوم مییابن .،در آنجا بود که آن هتت نتر داعی ،کاه
تا پی

از آن او را ن،ی،ه بودن ،،از روی صتات

او را شناخته و با او دی،ار نمودن .،سپس با اعاالن

این خبر به داعیان منارق مختلف ،بسیاری از آن داعیان ن د او آما،ه و باا مارموریتی از رارف اماام

مستور اا عب ،اهلل بن محم،اا به سرزمین خاود باازمیرردنا( ،ایواناف ،94-93 :1939 ،ماتن رسااذة

استتار االمام) .در این کتا  ،راجع به مهاجرت امام اساماعیلی باه شاهر سالمیه و انتخاا آنجاا باه

عنوان مرک دعوت چنین آم،ه است:

« ...آنگاه ]امام[ رو به ایشان کرد و رتت :در اینجا که ساکن ش،م در زمان نیاز ناه دوایای
هست ،نه ربیبی و نه حمامی .آنگاه ]آن داعیان به همراه امام[ پس از رفتن از آن منطقاه و

عبور از شهر شی ر ،شهر حماه و کتر را ] ،نارهان[ به سلمیه آم،ن ،،شاهر تاازهترسیسای
که محمت ،بن عب،اهلل بن صاذح در زمانی که خلیته]ی عباسای[ او را از بغا،اد بیارون کارد،

آنجا را بنا نهاد  ...و ]آن داعیان[ خانة أبیفرحه را برای او خریا،اری کردنا .،ساپس اماام
مانن ،دیگر بازررانان در شهر سالمیه سااکن شا ،،و پاس از ساکونت در آنجاا خاناههاای
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زیادی ساخت و بناهای ج،ی،ی ]نی [ بر بناهای ق،یمی اح،اث کرد] ،سپس[ ترها اختیار

نمود و اقوام و داعیان
داعیان

ن د او جمع ش،ه و قیری باشکوه بنا نهاد .او که عب،اهلل أکبر باود،

را به صورت مختیانه به همة شهرها فرستاده و در کسوت یا

تااجر باه عا ل و

نیب ]آنان[ میپرداخت» (ایوانف 95-94 :1939 ،متن کتا استتار االمام).

از آن به بع ،،شهر سلمیه به م،ت بی

ایتای نق

از ص ،سال باه عناوان مرکا دعاوت اماماان اساماعیلی

نمود که شرا حوادث این دوران تا تشاکیا حکومات فاارمی در افریقیاه در دو منباع
1

اسماعیلیِ مربوط به قرون چهارم و پنج هجری اا استتار االمام و سیرة جعتر اذحاجب اا آم،ه است

(ایوانف :1939 ،صص  96به بع ،،متن کتا استتار االمام و سیرة اذحاجاب) .تطبیاق را ارشهاای

تاریخی در این دو منبع اسماعیلی به دذیا اتکا بار مناابع روایایِ متتااوت از مناابع غیراساماعیلی در
بازسازی تاریخ این دوران حاز اهمیتت است .تاریخ پی،ای

شهر سلمیه اساالمی در کتاا اساتتار

االمام ،یکی از این ر ارشهای تاریخی است که بررسی تطبیقی آن باا را ارش مناابع اهاا سانت

میتوان ،ما را به درکی بهتر از تاریخ این شهر در دوران اسالمی و نسابتِ آن باا دعاوت اساماعیلی

برسان .،به نظر میرس ،که ماهیت تجاری شهر سالمیه و ج،ی،اذترسایسباودنِ آن عاماا اساسای در
انتخا این شهر بهعنوان پایگاه دعوت اسماعیلی بوده است .ماهیت تجاری شهر سلمیه که آن را به

مکانی برای اسکان و رفت و آم ،بازررانان تب،یا کرده بود ،به عنوان پوششای بارای فعاذیتاتهاای
تبلیغی امام اسماعیلی و دریافت ه،ایا و وجوهات شرعی از پیروان حاز اهمیتت بود .در ادامه ضمن

بررسی مهمترین ر ارشهای منابع غیراسماعیلی راجع به تاریخ این شهر ،به مقایساة تطبیقای آن باا
ر ارش نیشابوری در کتا استتار االمام پرداخته میشود.

ب) گزارشهای تاریخی در پیدایش سلمیة اسالمی
شهر سلمیه در زمان در سال  15هجری در زمان خالفت عمر بن خطا از بی انسایهاا ررفتاه شا.،
این شهر به دذیا قرار ررفتن در ثغور اسالمی با دوذت بی انس از اهمیتت بااالیی برخاوردار باود .باا

وجود این ،این نظر نی وجود دارد که این شهر ویران باوده و در زماان عباسایان آبااد شا،ه اسات.

عارف تامر در کتا «تاریخ اإلسماعیلیه» مینویس :،از نظر تاریخی مسلم است کاه شاهر سالمیه در
 .1موضوع اصلی کتا استتار االمام ،روایت تاریخ فارمیان در دور ستر است که نیماه نخسات مطاذاب کتاا را دربار

میریرد ،و در نیمه دوم کتا به ماجراهای پاس از اعاالم امامات عبیا،اهلل اذمها،ی ،آغااز دور کشاف و مهااجرت و

تشکیا حکومت میپردازد .موضوع اصلی کتا سیرة اذحاجب تشریح ستر عبی،اهلل اذمها،ی باه سجلماساه تاا تشاکیا
حکومت است؛ یعنی زمانی که دوران استتار امام فارمی به پایان رسی،ه بود.
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زمان ظهور اسالم ویران و غیر مسکونی بوده است ،و نی واضح است که این ویرانی در اواخر عیرِ
بی انسی و در جریان جنگهای آنان با ایرانیان رخ داده است (تامر.)183/1 :1991 ،

در این راستا ،ر ارش منابع کهنِ غیراسماعیلی حاکی از وجاود دو دیا،راه در ماورد پیا،ای

سلمیه به عنوان ی

شهر اسالمی است .از ر ارش برخای مورخاان باه روناهای غیرمساتقیم چناین

برداشت میشود که شاهر سالمیه از هماان قارن نخسات هجاری ،شاهری مساکونی و دارای بافات

جمعیتتی مسلمان بوده است .از جملة این مورخان میتوان به خلیتاة بان خیااط اشااره نماود کاه در
کتا تاریخ خود یا روی،ادهای سال  66هجری آورده است :عب،اذمل

بن مروان در ایان ساال

در سلمیه قربانی کرد (ابن خیاط .)164 :1415 ،محم ،زیود معتق ،است که این را ارش باه معناای
وجود رروه های مهم عربی در این شهر بوده است و اینکه شهر سلمیه از تماامی جهاات و جواناب
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و اقتیادی به ذحاظ قرار ررفتن بر کرانههای بیابان مهم شام و راه تجاریِ

بیناذمللی دارای اهمیتت بوده است (زیود .)147 :1394 ،این در حاذی است که یعقوبی و بسیاری از

مورخان آن عیر و نی مورخان مترخر تیریح کردهان ،که عب،اهلل بن صاذح سلمیه را بنا نهاده است

(یعقوبی161 :1422 ،؛ خطیب بغ،ادی482/9 :1417 ،؛ قلقشن،ی ،بیتاا118/4 :؛ ابان عا،یم ،بایتاا:

2753/6؛ ابن تغری بردی119 /2 :1392 ،؛ حافظ ابرو .)354/1 :1375 ،بهدرستی روشان نیسات کاه

آیا این شهر ویران بوده و سپس عب،اهلل آن را بازسازی نموده است یا نه .ربری نی ر ارش میکنا،

مه،ی خلیتة عباسی زمانی که در راه بیتاذمق،س بود به عنوان مهمان ن د عب،اهلل بن صاذح رفت و
از خانة او در آنجا تعجب کرد (اذطبری ،بیتا .)149/8 :این ر ارش نی مؤی ،ر ارش یعقوبی است.
و نهایتاً اینکه أبواذت،ا مورخ سوری قرن هتتم هجری نی به نقا از ابنحوقاا ماورخ قارن چهاارم،

بیشتر ساکنان شهر سلمیه را فرزن،ان هاشم میدان( ،أبواذتا،ا  )304 :1427 ،کاه باا را ارش دیگار

منابع راجع به بافت جمعیتتی شهر سلمیه در دوران اسالمی همخاوان اسات .در اداماه باه دو روایات

یاقوت حموی و نیشابوری از تاریخ پی،ای

سالمیه و تحلیاا تااریخی آن براسااس را ارش ساایر

منابع ،است،اللهای عقلی و بررسی تبارشناسانة آن روایات پرداخته میشود.

 .1روایت یاقوت حموی و نیشابوری از شکلگیری سلمیة اسالمی
یاقوت حموی در کتا معجماذبل،ان می نویس :،رتته شا،ه کاه سالمیه در ن دیکای مؤتکتاه باوده

است .زمانی که عذا اذهی بر اهاذی مؤتکته نازل ش ،،خ،اون ،بر ص ،نتار از آناان رحام نماوده و
آنان را نجات داد .آن ص ،نتر به سلمیه رفته در آنجا ساکن ش،ن ،و به هماین مناسابت «سالم مازاة»

نامی،ه ش،ن ،که به مرور به سلمیه تغییر یافت .سپس صاذح بن علی بان عبا،اهلل بان عبااس در آنجاا
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من ل ررفت و به همراه فرزن،ش (عب،اهلل) بناهایی در آنجا ساخته و ساکن ش،ن .،در این شهر مقبرة

افراد زیادی از تابعین قرار دارد ،و در مسیر آن به سمت حمص قبر نعمان بن بشیر قرار دارد .و آنجا

شهر کوچکی در منطقة بیابانی حماة است که بین آنجاا و حمااة باه مساافت دو روز فاصاله اسات.

بطلمیوس میروی :،رول شهر سلمیه  86درجه و بیست دقیقه ،و عرض آن سی و هتت درجه و پنج
دقیقه است  ...و اها شام سلمیه را با فتح سین و الم ،و کسر میم و یا نسبت میخواننا .،ابان رااهر

مینویس :،سلمیه بین حماة و رفنیته قرار دارد و أبوثور هاشم بن ناجیة اذسلمی منساو باه ایان شاهر
است (یاقوت حموی.)241-240/3 :1995 ،

این ر ارش کوتاه از تاریخ سلمیه با ر ارش متیااتاری از ایان شاهر و تااریخ آن در کتاا

استتار االمام قابا مقایسه و ارزیابی است .نیشابوری نی از شخیی موسوم به محم ،بان عبا،اهلل بان
صاذح نام میبرد که به دستور خلیتة عباسی از بغ،اد خارج شا،ه و در جاایی دیگار (سالمیه) منا ل

میریرد (ایوانف 95-94 :1939 ،متن کتا استتار االمام) .وجاه اشاتراک هار دو روایات ،اساکان

شخیی از اخالف علی بن عب،اهلل بن عباس بن عب ،اذمطلب در سلمیه اسات .یااقوت حماوی ایان

شخص را صاذح بن عب،اهلل بن علی بن عب،اهلل بن عباس میدان ،و منظور نیشابوری نوة همان شخص

یعنی محم ،بن عب،اهلل بن صاذح بن علی بن عب،اهلل است .یا

قریناة تااریخی در ترییا ،اینکاه ایان

شخص از خان،ان عباسی و خویشاون ،خلیتة بغ،اد بوده ،ادامة روایات نیشاابوری در اساتتار االماام

است .وی در جریان ر ارش کارهاای قرمطای در سالمیه ،از وساارت ب رراان قبیلاة علییای نا د

أبومه ول برای جلوریری از قتا هاشمیان سخن میروی( ،ایوانف 100 :1939 ،ماتن کتاا اساتتار

االمام) .همچنین ماجرای نامههای کشفش،ه در خیمة پسار أباا األغار ساردار عباسای ،کاه توساط
هاشمیان سلمیه به خلیتة بغ،اد نوشته ش،ه بود و از او در مقاباا قرمطای درخواسات کما

کارده

بودن ،،همگی حاکی از وجود رروه قابا توجهی از هاشمیان در سلمیه اسات کاه باا خلیتاة بغا،اد

نسبت خویشاون،ی داشتهان( ،ایوانف 101 :1939 ،متن کتا استتار االمام).

براساس ر ارش نیشابوری ،هاشمیان به عنوان خویشاون،ان خلیتة عباسی و به همراه محم ،بان

عب،اهلل بنیانگذار سلمیة اسالمی ،بافت اصلی جمعیتت سلمیه را تشکیا میدادن ،و ساکنان قبلی شاهر

که مسیحی بودن ،،از آنجا بیرون ران،ه ش،ن( ،ایوانف 95 :1939 ،متن کتا اساتتار االماام) .آنگااه
با رونق سلمیه به عنوان ی

شهر تجاری ،که در مسیر حرکت کااروانهاا باود ،تااجرانی از اهااذی

بلخ ،رقّه ،م،ینه ،حلب و دیگر جاها در آنجا ساکن ش،ن .،در ادامه به تحلیا روایی این دو ر ارش

اا یاقوت حموی و نیشابوری اا از زمان بنیانرذاری و بنیانرذارِ سلمیة اسالمی پرداخته میشود.
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 .2منابع روایات در كتاب معجمالبلدان و استتار االمام
یاقوت حموی در کتا خود به نقا از بطلمیوس یونانی (168-90م) ارالعاات دقیقای از موقعیتات

شهر سلمیه ارازه میده( ،یاقوت حموی .)241-240/3 :1995 ،کر شهر سالمیه در اثار بطلمیاوس

میتوان ،مؤی ،ماهیت مسیحی و ق،مت سلمیه باش ،که در ر ارش نیشابوری نی ترییا ،شا،ه اسات.

ایوانف نی در ترجمهای که از کتا استتار االمام به زباان انگلیسای ارازاه نماوده ،ماهیات مسایحی

ساالمیه و حاکمیاات امپرات اوری بی ا انس باار ایاان شااهر در دورهای از تاااریخ آن را ترییاا ،ماایکناا،

( .)Ivanow, 1942: p. 161در روایت نیشابوری در استتار االمام ،ساکنان قبلی شهر سلمیه پای

از

ورود محم ،بن عب،اهلل بن صاذح ،مسیحیانی بودهان ،که محم ،بن عب،اهلل پس از ورودش باه آنجاا،
آنها را بیرون میکن[« :،در زمانِ آم،ن محمت ،بن عب،اهلل به این شهر] بیست و چهار دیر مسایحی در
آن منطقه بود .او نقشه هایی برای شهر کشی ،،به همراه غالمان

منطقه را از آنجا بیرون نمود» (ایوانف.)95 :1939 ،

در آنجا سااکن شا ،و سااکنان آن

عالوه بر بطلمیوس ،منبع دیگرِ ر ارش یاقوت ،شخیی به نام ابن راهر است که باه ناام کاماا

وی اشاره نش،ه است  .دو نتر با این نام از نظر زمانی بر یاقوت مق،م هساتن :،یکای مطهار بان رااهر

مق،سی جغرافیدان و تاریخنگار معروف دورة عباسی و صاحب کتا «اذب ،و اذتاریخ» اسات کاه
ظاهراً در کتا وی اشاره ای به نام سلمیه نش،ه است؛ و دیگری ،شخیی موسوم به محم ،بن راهر
قیسرانی اذشیبانی (منسو به شهرک قیساریه در شام) نویسن،ه و محا،ث صاوفی ،صااحب کتاا

« األنسا اذمتتقة فی اذخط اذمتماثلة فی اذنقْط و اذسبط» است که در قرن پانجم هجاری مایزیساته
است .نتایج بررسیها در این تحقیق نشان میده ،که یاقوت بخشی از ر ارش خود راجع به سلمیه
را از همین کتا وی نقا کرده است (ابن اذقیسرانی ،بیتا)76 :؛ هر چن ،تعیین دقیق منبع را ارش

یاقوت ،مسئلة اصلی این سطور نیست؛ بلکه آنچه اهمیتت دارد آن است کاه اتکاا یااقوت در ایان

ر ارش ،که از تاریخ و جغرافیای سلمیه در دورة اسالمی به دست میده ،،بر مناابعی اسات کاه از
نظر زمانی مؤخر بر استتار االمام است.

نیشابوری در کتا استتار االمام به هیچ ک،ام از منابع خود اشاره نمیکن .،تنها را ارة موجاود

در کتا استتار االمام ،جملة پایانی آن است که مناابع روایاات خاود را آثاار مکتاو موجاود در
زمان نویسن،ه راجع به تاریخ فارمیان معرفی میکن .،وی مینویس ... « :،و ایان چیا ی باود کاه در
مورد مه،ی نوشته ش،ه و مشهور است» (ایوانف 106 :1939 ،متن کتا استتار االمام) .این عبارت

نشان میده ،که نیشابوری روایات خود را با مراجعه به منابع ما،ون اساماعیلی ،کاه وی باه عناوان
ی

داعی عم،ه در دوذت فارمی به آنها دسترسی داشته ،ارازه کرده است .روش روایت وی نیا
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ترکیبی است ،ب،ینمعنی که با مراجعه به ر ارشهای مختلف راجع به روی،ادها و ج زیات آنهاا،

به ارازة ر ارشی واح ،و یکپارچه میپردازد .منحیربهفرد بودنِ دادههای تاریخی در استتار االمام و

اختالف آشکار برخی روایات آن با ر ارشهای مناابع تااریخی و جغرافیاایی غیراساماعیلی نشاان

میده ،که کتا وی براساس منابعی تا،وین شا،ه کاه در دساترس مورخاان غیراساماعیلی نباوده
است .این تتاوت در منابع روایی سبب ش،ه است که این کتاا باه عناوان منبعای بارای اصاالا و

تکمیا ر ارشهای تاریخی دیگر منابع حاز اهمیتت باش ،،زیرا برخالف منابع غیراسماعیلی کاه از

زاویهای بیرونی به حوادث مینگرن ،،روی،ادها را از منظری داخلی ر ارش میکن.،

تتاوت دو منبع استتار االمام و معجماذبل،ان در نامِ بنیانگاذار سالمیة اساالمی اسات کاه یااقوت

حموی او را صاذح بن علی بن عب،اهلل و و بیشتر منابع غیراساماعیلی چاون یعقاوبی او را عبا،اهلل بان

صاذح میدانن .،در مقابا ر ارش نیشابوری که او را محم ،بن عب،اهلل نوة صاذح بن علی میدان ،،با
روش تبارشناسانه و از رریق تطبیق شرایط تاریخی دوران هر ک،ام از این افراد قابا پیگیری است؛

اررچه بروز چنین اشتباهی از ررف هر ک،ام از دو مورخ نه به دذیا ع،م اعتبار تااریخی کتاا او،
بلکه امری ربیعی در تاریخنگاری است که ناشی از نوع و میا ان وثاقات مناابعِ در دساترسِ ماورخ

است .آنچه اهمیتت دارد روش برخورد محققان باا ایان مناابع در تااریخراذاری دقیاق رویا،ادها و

بازسازی یا بازنویسی تاریخ فارمیان اسات  .ارار روایات یااقوت را در ماورد ناام بنیانگاذار سالمیه
بپذیریم ،بای ،رتت که صاذح بن علی بن عبا،اهلل بان عبااس باه عناوان عماوی ابواذعبااس ساتاا و

منیور دوانیقی تا سال  151یا  152هجری بیشتر زن،ه نبوده است (صت،ی .)265-264 :1401 ،وی
در رول دوران حیات خود نق

فعاذی در دوذت و حکومت عباسی داشت که از آن جمله میتوان

به امارت میر و عه،هدار ش،ن منیب امیراذحاج توسط وی اشاره نماود (کنا،ی ،بایتاا :ص102؛

اذطبری ،بیتا 496/7 :و 670؛ ابن خلکان ،بیتا )115/6 :و چنانکه ابن خلکان ر ارش میده ،وی
در روستایی موسوم به بطیاس در ارراف حلب قیری سااخته و باه هماراه فرزنا،ان

سااکن شا،ه

است (ابن خلکان ،بیتا :ج ،6ص .)118عالوه بر این ،در هیچکا،ام از مناابع موثاق دیگار ،روایات

یاقوت حموی در مورد نام بنیانرذار سلمیة اسالمی تریی ،نمیشود .ذذا تا به اینجا ،پذیرفتن روایات

نیشابوری در استتار االمام و نسبتدادن این واقعه به عب،اهلل بن محم ،نوة صاذح بن علی بان عبا،اهلل

منطقی به نظر میرس( ،ن.ک :شکا.)1

ایوانف در پاورقی ترجمة انگلیسی استتار االمام به این مااجرا اشااره نماوده و ماینویسا :،پا،ر

محم ،بن عب،اهلل در زمان مه،ی خلیتة عباسی م،تی واذی عراق بوده و در سلمیه نی خانهای مجلاا
داشته است .این ربیعی است که هاروناذرشی ،محم ،را به محاا ملا

پا،رش تبعیا ،کارده باشا،
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( .)Ivanow, 1942: p. 161بنا بر این ر ارش ،قبا از محما ،بان عبا،اهلل ،پا،رش در آنجاا ساکنی

ر ی،ه است .اما این ر ارش اذ اماً با ر ارش استتار االمام در تناقض نیسات؛ زیارا مایتاوان چناین
پن،اشت که شکاریری سلمیه بهعنوان ی

شهر اسالمی ،مهاجرت هاشمیان به آنجا و بیروننمودن

قبایا مسیحی از آن برای نخستین بار در زمان محم ،بن عب،اهلل اتتاق افتاده اسات ،اررچاه پای

از

آن نی این شهر به صورت شهری مسیحینشین و تحت ذوای مسلمانان وجود داشته است .در ادامه،
با کاوشی دقیق تر در منابع آن دوره ،ر ارش نیشابوری در استتار االمام به چاذ

کشی،ه میشود.

شکل 1

ربری یا حوادث سال  163هجری مینویس :،و در این ساال مها،ی خلیتاة عباسای زفار بان

عاصم را از حکومت ج یره مع ول نمود و عب ،اهلل بن صاذح بن علی را به جای او رماشت .در این

زمان ،مه،ی به ررف بیتاذمق،س در حرکت بود که در میاناة راه باه منا ل عبا،اهلل بان صااذح در

سلمیه رفت (اذطبری ،بایتاا149/8 :؛ ابان خیااط291 :1415 ،؛ ازدی465/1 :1427 ،؛ ابان خلا،ون،

 .)331/2 :1363این ر ارش نشان میده ،که عب،اهلل بن صاذح در این زمان در سالمیه سااکن باوده
اسات .براسااس را ارش دیگاری از خلیتاه بان خیااط کاه ابان عسااکر نیا از وی نقاا مایکناا،،

هاروناذرشی ،در سال  177هجری او را به غ وة تابستانی فرستاد ،ساپس در ساال  188هجاری او را

ع ل نمود و پسر خود قاسم را به جای او رماشت (ابن خیاط297 :1415 ،؛ ابن عساکر/29 :1415 ،

 ،)180این در حاذی است که خاود ابان عسااکر و برخای دیگار از مورخاان متقا،م ماننا ،خطیاب

بغ،ادی ،تاریخ وفات او را در ربیعاالول سال  186هجری در سلمیه میداننا( ،ابان عسااکر:1415 ،

182/29؛ خطیب بغا،ادی .)483 /9 :1417 ،را ارش ابان عسااکر از فعاذیتات عبا،اهلل بان صااذح در
دستگاه حکومت عباسی ،در قسمتهای مختلاف کتاا «تااریخ م،یناة دمشاق  » ...دارای تنااقض

است (ابن عساکر .)178/29 :1415 ،با وجود این ،این ر ارشها نشان میده ،که عب،اهلل بن صااذح
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تا سالهای پایانی خالفت هاروناذرشی ،زن،ه بوده و در دساتگاه حکاومتی عباسایان فعاذیتات داشاته
است.

خطیب بغ،ادی راجع به عب،اهلل بن صاذح چنین ر ارش میده« :،أحم ،بن حمی ،اذجهنی نسابه

نقا می کن ،که وی دارای من ذت باالیی بود و در سلمیه واقع در سرزمین شام اقامت ر ی،ه بود تاا
اینکه در زمان خالفت هاروناذرشی ،به بغ،اد آما( »،خطیاب بغا،ادی .)482/9 :1417 ،مکماا ایان
ر ارش ،روایت حافظ ابرو مورخ مترخر است که مینویس« :،سلمیه م،یناهای دذگشاای و موضاعی

خرم است و آ های آن از کاری می باش .،و این م،ینه عب،اهلل بن صاذح بان علای بان عبا،اهلل [بان

عباس] بن عب ،اذمطلب بنا کرده است و پسرش آنجا میبود ،و این موضع بار جاناب بادیاه حیانی

است حیین» (حافظ ابرو .)354/1 :1375 ،حافظ ابرو به حسور محما ،پسار عبا،اهلل بان صااذح در

سلمیه اشاره می کن ،،یعنی همان شخیی که نیشابوری در کتا استتار االمام بناای سالمیه را باه او
نسبت می دها .،حساور ایان شاخص در سالمیه توساط مورخاان متقا،متار نیا ترییا ،شا،ه اسات

(قلقشن،ی ،بیتا ،)118/4 :اما در هیچک،ام از منابع غیراسماعیلی از او به عنوان بانی سلمیه یاد نمی-

شود .این مسئله نشان میده ،که شهر سلمیه اسالمی پی

از دورة خالفت مه،ی عباسی و پاس از

مرا پ،رش صاذح بن علی (م 151ق) یعنی بین سالهای  150تاا  160هجاری توساط عبا،اهلل بان
صاذح بنا نهاده ش،ه است .چنانکه از محتوای ر ارش بغ،ادی اساتتاده مایشاود ،مایتاوان چناین

استنتاج نمود که عب،اهلل بن صاذح در زمان خالفت منیور دوانیقی به این منطقه تبعی ،شا،ه و آنجاا

را آباد نموده است 1.چنین استنتاجی حاکی از آن است کاه اعماالِ نسابتدادهشا،ه باه محما ،بان

عب،اهلل بن صاذح در کتا استتار االمام ،در واقع مربوط به پ،ر وی عب،اهلل بن صاذح است ،اما زمان
ورود امام اسماعیلی  -عب،اهلل اکبر – به این شهر در دورة پسر وی محم ،،یعنای پاس از ساال 186
هجری بوده است.

نتیجهگیری
شهر سلمیه پی از آنکاه مرکا ِ دعاوت اساماعیلی باشا ،،شاهری اساالمی اسات ،ذاذا مورخاان و

جغرافیدانان مسلمان در آثار خود ارالعاتی راجع به آن ارازه دادهان .،این شهر به سبب دربر داشتن
 .1مهم ترین سن ،تاریخی در تریی ،این ادعا ،ر ارش منابع متع،د تاریخی از جمله ربری و ابن خیاط است که به بازدیا،
مه،ی از خانة وی در سلمیه در سال  163هجری و در جریان ستر خلیته به بیتاذمق،س میانجام ،که در همان زمان او
را به امارت ج یره منیو میکن .،این ر ارش حاکی از آن است که وی سالها قباا از آن تااریخ اقا،ام باه آباادانی

سلمیه نموده است ،به رونهای که مه،ی با دی،ن خانة او در آنجا تعجب میکنا( ،اذطباری ،بایتاا149/8 :؛ ابان خیااط،

.)291 :1415

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 21 /

از ص ،سال تاریخ دعوت اسماعیلی ،از جایگاه بااالیی در تااریخ ایان فرقاه برخاوردار اسات.

بی

کتا استتار االمام به عنوان تنها متن تاریخنگارانة اسماعیلی ،که حاوی مطااذبی راجاع باه پیا،ای

سلمیه است ،هماکنون در دسترس محققان قرار دارد .این کتاا باهدذیاا اتکاا بار مناابع شاتاهی و
درونفرقهای ،به ارازة ر ارشی دقیق و زمانمن ،از تاریخ پی،ای

معجماذبل،ان نی علیرغم ارجاع به منابع متقا،م در باا پیا،ای

شهر سلمیه نپرداخته اسات .کتاا

شاهر سالمیه ،باه ارازاة ر ارشای

متعارض با کتا استتار االمام در این زمینه میپردازد .مقایسة روایات کتا استتار االمام راجاع باه
پی،ای

سلمیه با کتا معجماذبل،ان یاقوت حموی در این پژوه

نشان میدها ،کاه باا توجاه باه

قراین تاریخیِ موجود در سایر منابع کهن مسلمانان ،شهر سلمیه بهعنوان ی

شهر اساالمی در دهاة

 150هجری و توسط شخیی از خان،ان عباسی به نام عب،اهلل بن صاذح بن علی بن عب،اهلل بن عبااس
بن عب،اذمطلب که در دوران منیور دوانیقی به این منطقه رفته بود ،بنا نهاده ش ،و پس از مرا این

شخص در سال  186هجری و استقرار پسر وی – محم – ،به جای او بود که عب،اهلل بن محما ،بان
اسماعیا بن جعتر اذیادق(ع) به همراه برخی داعیان خود به این شاهر مهااجرت نماوده و باا مرکا
قرار دادن این شهر تجاری ،در کسوت ی

بازسازی و تعیین تاریخِ نسبتاً دقیاق یا

تاجر به نشر دعوت خود پرداخت.

رویا،اد تااریخیِ مارتبط باا نهسات فاارمی براسااس

ترکیبی انتقادی از منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی در این پژوه

رویای ضرورت بازنویسی تاریخ

فارمیان بهویژه در دورة ستر است .نگارش تاریخ این دوره از حیات فارمیان به دذیا اتکا محققاان

این حوزه بر منابع غیراسماعیلی ،دارای تناقض های فراوانی است .این ب،ان دذیاا اسات کاه تااریخ

اسماعیلیان بهویژه در دوران پی

از تشکیا خالفت فارمی در افریقیه به سبب سرّیباودن ساازمان

دعوت و نبود منابع ارالعاتی دقیق راجع به آنان ،در هاذهای از ابهاام قارار دارد و ذا وم مراجعاه باه

منابع اسماعیلی ،که ری ی

قرن اخیر از کتابخاناههاای سارّی پیاروان ایان فرقاه باهویاژه در هنا،،

افغانستان و یمن کشف ش،ه ،امری اذ امی است .مراجعة انتقادی به ایان مناابع در کناار ساایر مناابع

تاریخی -جغرافیایی مسلمانان ،محققان را در بازنویسی جنبههاای مختلاف حیاات ایان فرقاه یااری
خواه ،رسان.،
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Abstract
Salamiyah as a part of Syria was coquered in the era of Omar ibn Khattab. This city
has been one of Homs's subsidiaries. The inhabitants of this city by the Abbasid
period have always been Christians. Therefore, it can be said that the beginning of
the history of Salamiyah as an Islamic city refers to the Abbasids era. In this regard,
there are various reports in historical and Geographical sources about this city,
which is often short and without details. Meanwhile, the reports of the Istitar AlImam as an Ismaili historiographical source and Mu'jam al-Buldan, in the history of
the emergence of Salamiyah are important. In this paper, we attempt to rewrite the
history of the emergence of Salamiyah as an Islamic city by comparing the reports
of these two books. This research, using a genealogical approach, shows that
Salamiyah as an Islamic city was established by Abdullah b. Saleh ibn Ali in 150
AH (coincided with the period of the Abbasid caliph, Al-Mansour).
Keywords: Istitar Al- Imam, Mu'jam al-Buldan, Salamiyah, Isma'ilia
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