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:مترجم  

 سمیه حمیدی
شناسیکارشناسی ارشد ایران آموختهدانش  

 دانشگاه تهران
 

متعلق به  شهریکالن، 3ثاادینیا مِ 2ماحوزه آرامیِ، ترجمه عربی از کلمه (جمع شهر)مدائن به معنای شهرها 
است؛ چندین قرار گرفتهکیلومتری جنوب شرق بغداد کنونی دجله، سی در کرانه رودکه است دوره ساسانی 

کدیگر متصل ـلی از قایق به یـتوسط پو ودند، ـبانه گسترش یافتهـداد دو ساحل رودخـمجزا که در امت شهر
الجالوت سأر محل اقامتو پایتخت اداری شاهنشاهی، اقامتگاه زمستانی پادشاه، منطقه، این . شدندمی

یهودیان، ؛ یونانیان ها وها، ایرانیز آرامیا مختلط یدر میان جمعیت. یهودیان و جاثلیق مسیحیان نسطوری بود
 ویالها، ها،کاخ ، سرشار ازشهرکالن این تجاری و صنعتی مسکونی، مناطق. نیز بودندمسیحیان و زردشتیان 

 .بوداز سکنه  خالی هایزمین و تاریخی بناهای تشریفاتی، هایساختمان ها،باغ ها،پارک
شرقی  بر روی کرانهدر سده یکم پیش از میالد توسط اشکانیان [ از این شهرها]ترین شهر قدیمیتیسفون  ]...[

 کوشک، سلطنتیاقامتگاه قدیمی  آنجا؛ در شدنامیده می( العتیق نةالمدی: عربی)«  کهنشهر »بود و ساخته شده
در همان نزدیکی، منطقه مسکونی . قرار داشت و این شهر مرکز اداری محلی بود ،(بیضقصر األ: عربی)سفید 

و البته بدون محاصره دیوارها در طول تاریخ گسترش فراوانی  شکل گرفتهدر پایان دوره ساسانی  4رسپانبَاَ
و شاید  خزانه؛یک حمام، یک ، مجموعه کاخ یک، (ایوان کسری)باشکوه بود که تاالری بزرگ جا در آن. بودیافته
شهر  م045ر سال د ر، خسرو اولـومتر دورتـپنج کیل. شدساخته ایی ـهشکارگاه و اصطبلیک ، خانهـضرابیک 

 را  بودندسوریه گرفته شده ۀاسیرانی که در انطاکیجا آندر ، و را تأسیس( ةالرومی: عربی) 0خسرو کِاَندیوهوِ
_________________________________________________________________ 
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فصلنامه ایران شناسی

 در اواخر قرن ششم مخصوص خود را داشت، امـحمسواری و زمین مسابقه اسباین شهر که . کرد زندانی
 . بوددرآمدههزار نفر جمعیت ا سیب محلی ادارییک مرکز  صورتمیالدی، به

ها به آن اردشیر ساخته شد که عربهمانندی توسط اردشیر اول به نام وِدر کرانه غربی، شهر دایره م032حدود 
 غرب در ؛بود صنعتی و تجاری عمدتاً آن جمعیت بافت. گفتندسیر و یهودیان ماحوزه و مسیحیان کوخه میهرَبِ

. بودگرفته قرار جاثلیق جامع کلیسایدر آنجا  و داشت را خود ضرابخانه که بود محلی اداری مرکزیک  ،دجله
 اما ؛بود الجالوترأس  اقامت محلاین شهر  همچنین ،ی در این شهر ساکن بودندبسیار ثروتمند یهودیان
 زدۀپل طاق اردشیر، کهومتری جنوب وهکیلدر پنج تقریباً 6ساباط .بودشده رها ششم قرن در شهر از بخشی

 . ودششهر در نظر گرفته میکالن پهنهدر  اوقات گاهیدجله را در بر دارد،  و کلِنهرالمَبین 

خانواده سلطنتی ساسانی، اشراف  افتاد؛ هاعربانی که مدائن به دست زم م،636مارس / ق66در ماه صفر سال 
ساکنین . سرباز به اسارت گرفته و خزائن سلطنتی به میزان زیادی غارت شدند چندین. و ارتش گریختند

شرایط در مورد  صلحی امضا کردند، و اینپیمان  ،جزیه پرداخت وقاص در ازایبن ابی سفید با سعد کوشک
. قرارداد صلح امضا کردندها با عرب جداگانهکه ساکنین الرومیه مانده شهر نیز اعمال شد تاجایییت باقیجمع

 دررفتند می نیروها که هنگامی. سفید را اشغال کرد و ارتش خود را در منازل خالی اسکان دادکوشک سعد 
 .هایشان در مدائن را با خود بردندخانه درهای ،مستقر شوند کوفهدر خود  دائمی مقرهای

 ،رانیـای( اشراف)ان ـانـدهق م656 /ق36سال در . دمان ابتـث اًـنسبت ،حـبالفاصله پس از فتجمعیت بومی 
 مرکزاین منطقه ، .ابتدای سده هشتم م./ قماندند و در انتهای سده اول  در آنجاها الجالوت و جاثلیقرأس

 هایبخش کوچکی از عرب باساسانی  برترجایگزینی طبقات  ،عمدهتغییر . شدمحسوب می نیز مانویان
توسط  که (م695/ ق66زار سوارکار در ، هم663/ ق33سیصد سوارکار در )بودند آمده مسلمانی بود که از کوفه

شهر را به ازدواج خود  زنان ساعتی کهمسلمانان در اولین  و زداَ قبایل انرهبر .شدندرهبری می اشراف کوفی
واقع ( العتیقالمدینة )مسجد بزرگ مسلمانان در شهر کهن . آنها دست یافتند( هایزمین)به اموال  ،درآوردند

 . بود

که جاده اصلی به سمت شرق را کنترل ، چراشدمحسوب میکوفه  ودر ابتدای دوره اسالمی، مدائن کلید قلمر
سلمان فارسی که در زمان خالفت عثمان در . بودمرکز اداری منطقه دیاله تحت نظر دولت کوفه  کرد ومی

مور اولین مأ ،بن الیمان ةحذیف؛ امرای این منطقه بود ، یکی از اولین(م656-633/ ق35-03)مدائن از دنیا رفت 
در  م656/ ق36او در سال  .مالیاتی مدائن در زمان خلیفه دوم، عمر، نرخ مالیات را برای دیاله تعیین کرد

الی ـامور نظامی، فرهنگی و مهمزمان به لب ـاغشهر  ترِقدیمیان با این حال، فرمانروای. از دنیـا رفتمدائن 
های زمان داشت که درهم ایضرابخانههمچنین شهر کهن . سفید اقامت داشتندکوشک و در  پرداختندمی

 . شددر آن ضرب می ،امویان بعد از اصالح پول

بن مسعود،  سعد. علی و ضد خوارج بودند خاندان طرفدار کوفه، با روابطشان نتیجه در مدائن مسلمانان
_________________________________________________________________ 

 (.آلمانی)  Vologasias؛ (انگلیسی) Valashabad؛ آبادبالش( 6
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. برابر خوارج دفاع کرداز شهر در  م353 /ق63در سال ( م334-353/ق 04-63) (ع)اندار تحت خالفت علیفرم
کوشک سفید  در ،و پیش از انعقاد توافق خود با معاویه خارجعلی از کوفه  بن حسن م334/ ق04در سال 

 شهر سمتبه بهرسیر از دالمستورِ خوارج سیماک، فرماندار شهر، مانع عبور، م330/ ق06در سال . ساکن شد
، سعد بن م330/ ق35وم حمایت کردند و در سال مسلمانان مدائن از خاندان علی در طول فتنه د. شد شرقی

در مدائن  که کوفیشیعه  434د  با رَطوالنی قاضی بود، به توابین به رهبری سلیمان بن صُ حذیفه که مدتی
 م363/ ق36 در را مسلمانان جمعیت و غارت را هاآن زارقهخوارج اَ کههنگامی شهر این شیعیان. بودند، پیوست

 این شهر م393/ ق33 سال در نیز[ از خوارج] شبیب. شدند مواجه خودنگری حزبی عواقببا  کردند، عام قتل
 فرقه که بود همانجا در. بودند( التغُ) افراطیون از مدائن شیعیان ،.م هشتم/ .ق دوم قرن در. کرد اشغال را

 این فرقه از .شد تأسیس کند، عمل خود میل به تواندمی شناسد،می را امام که هرکسی بود معتقد که حارثیه،
 .در آنجا بودند م44/ ق0 قرن در نیز اسحاقیه انگرایافراط .کردند م حمایت300/ ق423سال  علویان در قیام

ت مدائن اهمیاما  ؛ماند -جایی که ابومسلم کشته شد- در الرومیهم 350/ ق463موقتاً در سال منصور  اگرچه
مهمترین بخش جمعیت، . از دست داد م332/ ق405سیاسی و تجاری خود را بعد از تأسیس شهر بغداد در 

سفید توسط منصور تخریب شد و کوشک بخشی از . الجالوت در پایتخت جدید ساکن شدندرأسجاثلیق و 
-269)تخریب توسط المکتفی . صورت خرابه باقی ماندبه م،335/ ق456رغم دستور بازسازی آن در سال علی
کار خت کاخ تاج در بغداد بهبه پایان رسید و مصالح آن در سا م946 /ق294در سال ( م946-942/ ق295
قاضی مجزا نداشت [ این شهر] .مدائن بیشتر در بخش کشاورزی بود ، اهمیت.نهم م./ قدر سده سوم . شدبرده

های سلمان، نزدیک ایوان و در این دوره، مقبره .مشترک بودسایر شهرها آن با بغداد و  قضاوتمنصب  و
اما  بود،از بین رفته، الرومیه .دهم م/ .قدر قرن چهارم . ساخته شد اسپانبر شهر یک رودخانه درحذیفه نزد

بغداد را تشکیل  حومۀ ،گرازارها و دو مسجد بزـهای آجری، بانـبا ساختم شهر در کرانه شرقی، بخشی از
  . بودمانده باقیای بزرگ در کرانه غربی که آتشکدهحالیدر داد،می

. وجود داشت شهری کوچک در کرانه شرقی همچنان ،.دوازدهم و سیزدهم م ./قهای ششم و هفتم در سده
و مقبره سلمان پانزدهم شعبان هر سال توسط اهل سنت و در عهده داشتند  شهر امر قضا را بر خودِ نِساکنا
شیعیان امامیه وجود روستایی متعلق به  ،در کرانه غربی. شدهای مختلف توسط شیعیان زیارت میزمان

 همچنان. سیزدهم م/ .دهند که بهرسیر تا سده هفتم قمی نشان 3شده در تل باروداهای یافت، و سکهداشت
 .مرکزی شیعی باقی ماند ،.چهاردهم و پانزدهم م/ .قهای هشتم و نهم تا سدهپابرجا بوده؛ این شهر کوچک 

در سال  بازسازی شد و مجدداً( م4304-4326/ 6ق4405-4462)مقبره سلمان توسط سلطان مراد چهارم 
، دوره اخیر اطراف مقبره ساخته شدهکه در  پاکسلمانروستای . قرار گرفت تعمیرمورد . م4940-4945

 .را زیارت کنند عراق مقابردیگر زمانی که بخواهند  ؛انسراهایی است برای اقامت زائران شیعهدارای کارو

سمت بغداد بر روی خطی از با توقف پیشروی بهها تیسفون، ترک نبرددر  م4954نوامبر  26-22در تاریخ 
 .شکست دادند را 9تاونزندژنرال به فرماندهی  هندی-های ایوان کسری، ارتش آنگلوشرق ویرانه

_________________________________________________________________ 
 Tall Baruda .7                                  .استاشتباه کرده است و نویسندهق 4409سال درگذشت سلطان مراد چهارم ( 6
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