
  

  

  

  

  

  )قومس (كومش واليتيا  كومش تاريخي محل كشف

  

  )رفيع( حقيقت عبدالرفيع دكتر

  ايران مترجمان و مؤلفان تئهي مدير

  

  

 از که است ايران مشهور نواحي از يکي )اسالمي جغرافيايي متون در قومس( کومش قديم ةناحي

  .است آمده جغرافيايي و يتاريخ کتابهاي در مکرر آن نام و داشته اهميت همواره قديم روزگاران

 و شرقي نواحي ميان ةرابط طبيعي معبر که آنست در مخصوصاً ناحيه اين اهميت  

 و شرق ميان در اي حادثه کمتر جهت همين به و بوده غربي و مرکزي نواحي با ايران شرقي شمال

  .باشد نيافته راه آن در کومش از اسمي که داده رخ ايران غرب

 هکاتم با توان مي را کومش قديم شهر محل جکسون ويليام و شندلر ةنظري و داليل طبق  

 کومش ايالت ۱روسي مستشرق ،بارتولد ةنوشت طبق. کرد تطبيق اشکانيان معروف پايتخت ،پليس

 مسطورات در .شود مي ديده قوميسنه نام به خاراکسي ايزيدور کتاب در که است واليتي همان

  .است شده ثبت کوميس نام به ارتپ بزرگ لتااي از قسمتي زين بطلميوس

  :است آمده چنين کومش ةدربار ۲ايرانشهر شهرستانهاي تاريخي ةرسال در  

 آنجا در پهلويان نشيمنگاه ساخت، جادوگران پيشواي دهاک يژآ را» برج پنج «کومش شهرستان(

 سو نآ در چول تاز و تاخت مقابل در خود پادشاهي در )اول گردديز( شاپور پسر يزدگرد بود،
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 از پس آيد مي نظر به سلوکيه فرمانروايان اي افسانه ةنمايند دهاک يژآ) بساخت نيرومندي بان ديده

 کتاب در .شود مي ناميده برج پنج نام به اينجا در و دافت مي اهميت از پيلس هکاتم نيشابور، بناي

 که بود يا آتشکده کومش در «:است آمده چنين کومش ةدربار) بزرگ بوندهشن (زندآگاهي،

 اشتباه پنجم بهرام پسر دوم يزدگرد با شاپور پسر اول يزدگرد اينجا در گويا .»سوخته مي خود خودبه

  .است شده

 ةدربار هجري چهارم قرن اوايل نامي جغرافيانويس ،مسعودي حسين بن علي ابوالحسن  

 که معلوم »حريش «نام به بود بزرگي ةآتشکد نيز )کومش (قومس در« :است نوشته چنين کومش

گويند اسکندر وقتي بر آنجا تسلط يافته آن آتشکده را به حال خود . نبود، کي ساخته است

ي عجيب داشته گويند به روزگار پيش در اينجا شهري بزرگ بوده که بناي. گذاشت و خاموش نکرد

اي بزرگ با ساختماني شگفت بوده که بتهايي داشته و چون اين شهر و  است و در آنجا خانه

  ۳.»اند ه را ساخته و آتش را در آن نهادهاين خان هاي آن ويران شده، خانه

 هخامنشي شاهراه ةشود در دور  مربوط به ايران باستان معلوم ميکه از کتابهاي  طوري به  

گذشت و شهرهاي مهم آن نيز   به پارت از سراسر ايالت قومس ميمعروف ري به خراسان يا ماد

نام راه   بين شرق و غرب و بهة بسيار قديم همين راه خط عمدة و از ازمنر سر اين راه واقع بود،ب

  .اند مورخين خارجي آن را تاورس ناميدهابريشم معروف گرديده است و 

آنها قبل از تسخير  ز خراسان فتح کردند، گرگان را بعد ا،در قرن هفتم ميالدي اعراب صفحه  

 شدند،  خراسان که از طرف خليفه معين مي اميراندانستند و حتي خطر نمي گرگان راه قومس را بي

طوري که طبري  کردند، به مان به مقر حکمراني خود عزيمت ميمعموالً از راه جنوب ايران و کر

  .نويسد فقط قتيبه ابن مسلم از راه ري و قومس طي طريق نمود مي

 اصطخري و مالکمسالک و م و احسن التقاسيمدر کتابهاي تاريخي و جغرافيايي قديم مانند   

 حمداهللا مستوفي از شاهراه بين ري و خراسان و مراحل و منازل بين راه نام برده نزهت القلوب

 اصطخري عيناً نقل ممالک سالک وم مراحل و منازل مذکور را از روي ما اکنون .شده است

  :يمكن مي
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يک مرحله، )گرمسار( اراز کهنده تا خو از ري تا آفرندين يک مرحله، از آنجا تا کهنده يک مرحله،

الکلب  الکلب يک مرحله، از رأس ک تا رأساز ديه نم يک مرحله،) ده نمک(از خوار تا ديه نمک 

آباد يک مرحله، تا حرمجوي يک مرحله، تا دامغان يک  از سمنان تا علي تا سمنان يک مرحله،

 از مورجان تا هفدر و مرحله، و از حداده تا بديش يک مرحله، و از بديش تا مورجان يک مرحله،

حمداهللا مستوفي از  .يک مرحله،از هفدر تا اسدآباد يک مرحله، و از اسدآباد از اعمال نيشابور است

شمارد و از آنجا تا ده نمک  الً نامي از آن نيست يک مرحله ميورامين تا رباط خمارتکين را که فع

  .آورد  ميحساب جداگانه نام مي برد و ده سرخ را نيز يک مرحله به ةرا مرحل

اين . )شايد اشتباهاً باي آن را انداخته است( نويسد الکل مي الکلب را وي رأس  رأسةمرحل  

هر سمنان قرار دارد و داراي  فرسنگي مغرب ش۶ريباً در ق در السگرد کنوني است که تهمرحل

س محسوب باني مغرب ايالت قوم  ديدهةاين قلعه آخرين نقط نام دز الجوردي، اي بوده به قلعه

 بعد از سمنان به طرف دامغان را ة مرحلاحسن التقاسيمهمچنين مقدسي در کتاب . شده است يم

  .رباط ناميده است

ست که ترين آنها راهي ا ام برده شده که مهمنديگر قومس نيز در کتابهاي مذکور از راههاي   

 ةشاهرود از نزديکي قصبرود و در حال حاضر نيز اين راه از شمال  از شاهرود به طرف گرگان مي

  .رود چهل دختر و پس از آن به گرگان ميخرقان عبور نموده به سوي  نوةبسطام و قلع

 اين راه در حال حاضر از شمال غربي .ديگر راهي است که از سمنان به فيروزکوه امتداد دارد  

زء ايالت آباد و افتر به سوي فيروزکوه که در گذشته ج  مؤمنةسمنان و پس از عبور از قصب

ي اخير راه سمنان در سالها .رود ضر جزء استان مرکزي ايران است ميطبرستان بوده و در حال حا

ذشته اين راه بسيار گ ولي در سفالت شده استآطور مهندسي تسطيح و  به فيروزکوه به

در گذشته  رسد فيروزکوه به ايالت قومس، نظر مي طرفي به از کوهستاني بوده و العبور و صعب

 هجري ۸۰۶ا که در سال يزيرا کالويخو سفير اعزامي دربار اسپان. اي نيز داشته است داگانهسير جم

کوه به ايالت قومس ز سفر خود از فيروةتيمور گورکاني به ايران آمده است دربارامير يداربراي د

 و شب را هم دم از فيروزکوه به راه افتاديم شنبه پانزدهم ژوئيه پيش از سپيده سه«: نويسد چنين مي

در هواي آزاد به سر برديم و شب بعد يعني چهارشنبه را نيز به همين منوال گذرانديم زيرا در 
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پيوسته از کوههاي  و م مسکوني و آبادي بر سر راه خويش نيافتيةعرض دو روز مزبور هيچ دهکد

نبه سرانجام به گذشتيم، بعد از ظهر پنجش هاي بسيار مي هاي تند و گذرها و تنگه بلند و سراشيبي

  .» بزرگي رسيديم که در کنار رودي استة دهکد،آهوان

همچنين از شاهرود راهي از طريق بسطام به قسمت شمالي خراسان و جاجرم و وادي   

در اسفراين به رفته  ور به ساحل گرگان و شهر گرگان مياسفراين وجود داشته و راهي که از نيشاب

حد شمالي م راه ديگري از طريق جاجرم به سرره از بسطاشده است، باالخ راه مذکور متصل مي

ز دامغان به امسافرت . خراسان و سواحل اترک و خاني بجنورد و قوچان و دره گز بوده است

است، مسير اول پايين آن از پذيرفته  م راه پايين و راه باال انجام مينا سطام و نيشابور نيز از دو راه بهب

ال شاهرود و بسطام بوده  مسير راه باال از نواحي کوهستاني شمهاي جنوبي شاهرود و دهکده

يده ولي آثار آن در بعضي جاها  جديد متروک گردةهاي مذکور در اثر احداث خط شوس است، راه

الدوله  رسد اينست که صنيع نظر مي يگري که ذکر آن در اينجا الزم بهکنون باقي مانده است، راه دتا

  :نويسد  ميمطلع الشمسدر 

ار نزديکي وجود دارد که حاال شتردارها از  بيابانک سمنان و شهر اصفهان راه بسيةبين دهکد  

 ةنمايند، اين راه از جنوب بيابانک به طرف جندق و اصفهان امتداد دارد، عقيد آن مسافرت مي

ه اين است که شاه عباس کبير که پياده به زيارت مشهد مقدس رفته از اين را بعضي از مطلعان بر

  .عبور نموده است

ير مرکزي وباشد که از وسط ک شهرهاي دامغان و سمنان و جندق ميراه ديگر اين واليت از   

سفالت آصورت شوسه  هاي اخير اين راه توسط استانداري سمنان به در سال (كرده استايران عبور 

 هست که از بين العبور ديگري در اين نواحي راههاي صعب ).تا اصفهان امتداد يافته استو شده 

  .توان نام برد  ساري را مية، و شهميرزاد به فوالد محله و چهاردانگراهها تويه دربار به ساريآن 

که شامل شهرهاي سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام حاليه است ) قومس( ايالت کومش   

 ارتباطي ةاره نقطبه علت موقعيت طبيعي و جغرافيايي غير قابل تغيير خود در سير ادوار تاريخ همو

ان واقع است که شرق و غرب و شمال شرق ايران بوده است، زيرا در جنوب آن کوير مرکزي اير
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به همين . باشد و در شمال آن نيز سلسله کوههاي غير قابل عبور البرز قرار دارد غير قابل عبور مي

  . شده استناميده) ابريشم(علت اين سرزمين باريک طويل معبر طبيعي شاهراه تاريخي 

  :اند ه وجه تسميه به شرح زير ذکر کردهبراي کومش س  

پناهگاهي است که از چوب يا ني چه کومه در لغت به معني «کومش در آغاز کومه شه بوده  -۱

ان براي کمين کردن شکار در آن و شکارچي» سازند و زارعان براي حفاظت از زراعت مي

سيع و پر از شکار نيز هاي و ه و داراي مزرعهر آباد بودچون اين سرزمين در گذشته بسيا. نشينند مي

طبق دستور پادشاهان در نقاط مختلف اين واليت پناهگاههاي متعدد براي همين «بوده است 

ر زمان در اثر کثرت استعمال و به مرو» اند گفته شه مي ه و هر يک از آنها را کومهمنظور برپا کرد

در فرهنگ آنندراج لغت کومه .  به قومس تبديل شده استشه به کومش و بعد توسط تازيان کومه

 :چنين بيان شده است

 خرگاهي که از چوب و علف در صحرا سازند و پاليزبانان ،بالضم و واو مجهول و فتح ميم= کومه(

و مزارعان در آن نشينند و پاليز و زراعت خود را حفظ نمايند و صيادان نيز سازند و در آن نشسته 

شه بود  که شهرکي است، گويند در اصل کومهقشمه . ين کنند و آن را کازه نيز گويندو بر صيد کم

که براي شکار شاهي ساختند و به تدريج خانه و ده و قريه و قصبه شده و معرب گرديده، و 

 اکنون معرب آن قومس است ،کومش که شهري قريب به دامغان بوده و خراب شده نيز چنين بوده

  .)قاطع سهواً فرمس به فاو را ضبط شدهو در فرهنگ برهان 

چون در کوههاي اين ايالت معادن مس زياد است و مس يکي «کومش در ابتدا کوه مس بوده  -۲

بدين نام خوانده شده و به مرور »  هخامنشيان بوده استةترين صادرات اين سرزمين در دور از مهم

  .به کومس و کومش تبديل شده است

بنابراين مردم اين . طور دائم آب در آن جاري باشد  به رودهايي است کهچون اين ايالت فاقد -۳

لت اين اند و به همين ع ادرت به ايجاد قنات و کاريز کردهنواحي براي اولين بار در تاريخ مب

اند، در فرهنگ  مردم آن به نام کومشي ناميده شدهکن و  عنوان چاه سرزمين به نام کومش که به

 :مش چنين معني شده استآنندراج نيز لغت کو
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لبي که مط) کن باشد  چاه جوي و کتکن را گويند که چاه»جوشش«به کسر ثالث بر وزن = کومش(

در حال حاضر مردم گرگان و مازندران به مردم : رسد اينکه نظر مي تذکر آن در اينجا الزم به

  .گويند اهرود و دامغان و سمنان کومشي ميشهرهاي ش

ر و تجسم و تعبي. بوده است) پايتخت(که به معني شهر بزرگ شاهان ) کوي مس(ي مس کَ -۴

باشد که در همان محل  پايتخت مشهور اشکانيان مي) روازهصد د(س يلنمادي از شهر هکاتوم پ

  .قرار داشته است

  

  خزاين ابومسلم در كومش

شته شدن ابومسلم اند بعد از ک  هجري نوشته۱۳۷در ضمن وقايع سال طوري که ابن اثير و طبري  به

 شعبان ۲۵ عباسي در ة خليف،قييخراساني سردار بزرگ نهضت خراسانيان به فرمان منصور دوان

 هجري سنباد مجوس که يکي از دوستان و طرفداران جدي وي بود علم طغيان ۱۳۷سال 

 سنباد از نيشابور که در آنجا سکني داشت به عزم خونخواهي ابومسلم خراساني حرکت .برافراشت

ان و نواحي کوهستاني شمال کومش کرد و در اندک زماني اتباع زيادي از جمله زردشتيان طبرست

سنباد ابتدا سرزمين . و مزدکيان و رافضيان و مشبه گرد او جمع شدند) سنگسر و شهميرزاد و پريم(

 را اشغال کرد و به خزاين ابومسلم که در اين شهر امانت سپرده بود دست يافت،) کومش(قومس 

نشين حجاز پيشروي کند و کعبه  خواهد به سوي ايالت عرب ينکه ميآنگاه قصد خود را مبني بر ا

  .را منهدم سازد اعالم داشت

  

  ي اين شهر بزرگ كومش و انهدام كلةزلزل

 مهيبي در ايالت کومش به وقوع پيوسته ة هجري زلزل۲۴۲اند در سال  طوري که مورخان نوشته به

ريخته و شهر  هاي اين ايالت فرو هرها و دهکدهي از ساختمانهاي شکه در اثر آن قسمت مهم

ابن واضح يعقوبي . شده استبزرگ کومش که مرکز اين ايالت در آنجا واقع بوده به کلي زير و رو 

و نيشابور و توابع آن ) ومشک( هجري در قومس ۲۴۲در سال «: باره چنين آورده است در اين

 يازده شب مانده از شعبان ،خلقي بسيار بمردند و روز شنبهها روي داد که در قومس  زلزله
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ي در خراسان ياي به آنها رسيد که در اثر آن دويست هزار نفر مردند و پس از آن شهرها لرزه زمين

چنين آورده ) قومس(  کومشة زلزلة دربارعجايب البلدان صاحب کتاب ۴.»به زمين فرو رفت

 شد که شهري بدان ي شديدة سرزمين قومس چنان زلزلدر اربعين و اثنين از هجرت در«: است

 گرديد و چهل هزار آدمي از خاک برآوردند و اين زلزله به دامغان و خراسان بربزرگي زير و ز

  .»خرابي تمام رسانيد

ابن جوزي در تنقيح از محمدبن حبيب هاشمي  «:نويسد  ميتاريخ حبيب السيرخواندمير در   

که از ساکنان قراء   چنان.»ل سيزده قريه از قراي قيروان به زمين فرورفتنقل نموده که در ايام متوک

 هجري در دامغان ۲۴۲« اثنين و اربعين ماتين ةزياده از چهل و دو نفر نجات نيافتند و در سن

بسطام نيز به زلزله خراب شد و  ثلث ابنية. اي واقع شد که نصف عمارات آن بلد ويران گشت زلزله

طور  بنابراين شهر تاريخي کومش به ۵.» نيشابور و صنعا نيز اين حادثه دست داددر ري و جرجان و

  .اهميت افتاده است ه و ازويران شد هجري در اثر زلزله به کلي ٢٤٢قطع در سال 

اند، در  ثبت نموده» فرمس« قومس را ،برهان قاطعبعضي از صاحبان لغت از جمله مؤلف   

 فرهنگ جهانگيريف صاحب = فرمس «: چنين آمده است»فرمس«مقابل لغت  فرهنگ آنندراج در

 وي ل بثاني زده و ميم مضموم شهر دامغان است و صاحب برهان هم بهنوشته که فرمس به فتح او

اند نام اصلي اين شهر کومش بوده و آن را معرب کرده و قومس  اقتفا کرده و هر دو خطا کرده

اند  خوانده) فا( و قاف را )را(را ) واو(اند  ف نمودهو لغت به غلط افتاده تصحيخواندند و صاحبان د

 و آثار آن باقي مانده، در و شهر دامغان جداگانه بوده است و االن آباد است و کومس خرابست

البلدان زکريابن محمد المحمود القزويني گويد در اربعين و اثنين از هجرت در زمين قمس  عجايب

زرگي زير و زبر گرديد و چهل هزار آدمي از خاک  شديد شد که شهري بدان بهچنان زلزل

 علي اي حال مردم آنجا را اکنون .زلزله به دامغان و خراسان خرابي تمام رسانيد برآوردند و اين

  .»کومشي خوانند
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  محل شهر كومش

ا نظر مي رسد اين است که در حال حاضر ديگر نام کومش ي لبي که تذکر آن در اينجا الزم بهمط

شود و محلي که نام آن نيز از نظر لغوي با لغت کومش يا  ين نواحي استعمال نميقومس در ا

قومس شباهت نزديک داشته باشد در نواحي مذکور وجود ندارد، فقط محل قوشه را که در بين 

 کيلومتري مشرق سمنان ١٣٠و   کيلومتري مغرب دامغان٣٦شهرهاي سمنان و دامغان يعني در 

توان  مي) قومس(فيايي با محل شهر کومش ائن و شواهد تاريخي و جغراواقع است با توجه به قر

 قوشه آثار ساختمانهاي فرو ريخته و خراب شده از ةتطبيق داد، زيرا در يک کيلومتري جنوب قري

هاي کومش  خرابه( قوشه ةشود، که از طرف ساکنان قري ديمي به وسعت بسيار زياد ديده ميشهر ق

نام  ش از نام دختر فرهاد چهارم که به مارکوارت نام کومةبنابر عقيد. شود ناميده مي) يا کومش شهر

لت اشکانيان در طور که در ضمن شرح ايالتهاي دو  همان. بوده است گرفته شده(koshm) کشم

 ةدر رسال. نام داشت) قومس= کومش( آنان کميسنه ةگان ام يکي از ايالتهاي هژده تاريخ قومس آورده

  . تاريخي آن نيز نام برده شده استةي ايران، از کومش و آتشکدتاريخي شهرستانها

 قوم معني شده است، و ، قومس به فتح ميم مهتر و اميرالموارد اقرب و االرب منتهيدر کتاب   

برخي از محققان . اند که اين سرزمين محل سکونت بزرگان دين زرتشت بوده است برخي نوشته

 استدالل آنان بر اين .اند در يک مکان دانسته و مطابق يافته محل شهر کومش و پايتخت کيانيان را

 اين کلمه به مرور به کومس و کومش . بوده»مس کوي« و »مس کي«پايه است که کومش در اصل 

اند در  ن دري که آن را به کيان جمع بستهدر استانهاي زبا) کي (ة کلم.و قومس تبديل شده است

که آريائيان  نجا پيداست که اين کلمه در زماني از اي.نوشته شده) کوي(و در اوستا ) کاويه(ريگ ودا 

شود که  ده است و به همين جهت حدس زده ميشاند پيدا  تهزيس هندي و آريائيان ايراني با هم مي

که در داستانها ) گيو (ةعقيده دارند که کلمبرخي .  مؤسس اين خاندان بوده است،مراد از کاوه

که هنوز در زبان پارسي وجود ) کيا(انيان نام مردان تاريخي بوده است و لفظ  اشکةهست و در دور

 نام خانوادگي اين کلمه در آغاز برخي نامها آمده و پيداست که حکم لقب يا. دارد همان کلمه باشد

در زبانهاي دري آمده، و به ) کي(صورت  اوستائي و چه به) کوي(صورت  داشته است و چه به

 ياند و از اين جمع صفت نسب  گفته»کياني« يا »کيان«همين جهت آن را جمع بسته و خاندان 
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 بدين ييدر نامهاي قديم اوستا.  آمده است»تاج کياني« و »درفش کياني«اند که در ترکيب  ساخته

 و کوي ارش »اپيوه«، »پي و هوياکيکوي ا« ياکي لهراسب »کوي ائوروت اسپه«: صورت آمده است

کي گشتاسب در  کي ويشتاسپ يا  يا»کوي ويشتاسپه«کي آرش همان آرش تيرانداز معروف و  يا

 کيارش يا: خوريم ها برمي  به ما رسيده است به اين نامداستانهايي که در زبان پهلوي يا زبان دري

ن، کي خسرو، کي کاووس، کي کي ارش، کي آذر، کي اردشير، کي بهمن، کي بيرش، کي پيشي

قباد، کي لهرساب، کي منوش، کي وهرام يا کي بهرام، کي گشتاسب يا کي ويشتاسب بنابراين 

 زبانهاي بعد همه ر د»کي« در زبان اوستا و »کوي« در زبان سنسکريت و »کاويه«ترديدي نيست که 

 ة و پيشوايان اسماعيلي»ندرانماز«که در القاب برخي از پادشاهان طبرستان   چنان.به معني شاه است

 با توجه .دهد فرماندهي و پيشوايي معني مي» کياني«ايران به همين معني آمده است و در زبان دري 

 که همان شهر »کُوي مس« يا »کَي مس«شهر  ۶. به معني بزرگ است»مس «به اينکه در زبان پهلوي

 معني »پايتخت«يعني شاه بزرگ کومس و کومش و قومس مورد بحث باشد جاي سکونت يا شهر 

 شهرستانهاي ةطور که گفته شد در کتاب زند آگاهي بوندهشن بزرگ و رسال ويژه همان  به.دهد مي

کومش، «:  مربوط به دوران باستان و زبان پهلوي است تصريح شده کهةماند ايران که آثار باقي

نويسان اسالمي قسمتي از رافيا جغ.»اي بزرگ داشته و نشيمنگاه پهلويان در آنجا بوده آتشکده

ب آن آباد شاهرود در مشرق و السگرد سمنان در مغر  مشهد را که عباس-شاهراه کنوني تهران

 در ظاهر .اند  ثبت کرده،باشد مش ميکه معرب کو نام قومس اي به واقع است جزو واليت جداگانه

 در زمان فتح . استکرده ض بوده و بدين جهت اغلب تغيير ميحد سياسي مصنوعي محاين سر

ارم دامغان که يعقوبي در قرن چه  چنان،عربان قسمت شرقي کومش داخل در واليت خراسان بود

  .خواند را شهر اول خراسان مي

اما «:  قومس چنين سخن رفته استة ابي القاسم بن حوقل دربارالمسالک والممالکدر کتاب   

 اينکه وسعت بسيار دارد زياد معمور قومس شهر بزرگ آن دامغان است که به سبب کمي آب با

  .»تر است نيست خوار و سمنان از دامغان و بسطام از سمنان کوچک

 ةدربار) هجري۳۷۲سال (  که از کتابهاي نثر قرن چهارم هجري استحدود العالمدر کتاب   

 است ميان ري و خراسان بر راه اي ناحيه )قومس( کومش «:چنين نوشته شده )قومس(کومش 
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 ةو از وي جام ست و اين ناحيتي آبادان و نعمت است و مردمان جنگي، اها ه اندر ميان کوحجاج و

  .» جهان چنان نباشد و از آنجا به گرگان و طبرستان برندةي که اندر هميها کيس خيزد و ميوه

 ةقومس و سمنان و دامغان و بسطام پيوست «: مي نويسدمسالک وممالکاصطخري در کتاب   

 هجري نوشته شده است ۳۴۵  که در سالالتنبيه و االشرافمسعودي در کتاب  ۷.»يکديگر است

شود که  ا گاهي سبب ميه  زيادي زلزله.خيز است شهرهاي قومس زلزله «:نويسد  قومس ميةدربار

ها زيادتر از حد معمول  و زماني نيز آب در آن چشمه آب و خشک گردد هاي اين ايالت کم چشمه

  .»فوران نمايد

  احسنکه يکي از مشهورترين جغرافيانويسان قرن چهارم هجري است در کتاب مقدسي   

 : آن به شرح زير استة قومس مطالبي نوشته است که ترجمة دربار االقاليمفةالتقاسيم في معر

هاي نيکو دارد و وسعت آن هشتاد فرسنگ در هفتاد  وسيعي است با نزهت و ميوهة ناحي قومس

مردم کمتر در اين نواحي در قومس شهر کم و  .آن کوه استفرسنگ است و بيشتر مساحت 

الت زياد داري رواج دارد و خراج اين اي مراتع زياد گله  در اين ناحيه در اثر وجود.کنند زندگي مي

 ۸. آن دامغان و شهر آن سمنان و بسطام و بيار و مغون استةقصب. باشد است و هواي آن معتدل مي

 ةرا که گاهي بهاي يک قطع )قوميس(اب خود دستمالهاي پشمي مؤلف مذکور در جاي ديگر کت

  .رسيده توصيف کرده است  درهم مي۲۰۰۰آن به 

 ة دربارالبلدانابن واضح يعقوبي ضمن بيان وضع شاهراه بزرگ ري به خراسان در کتاب   

 بزرگ دوازده منزل راه است که ةجاد از ري تا قومس بر شاهراه و «:قومس چنين نوشته است

القدر  ست و قومس شهري است با وسعت جليلخي از آن در معموره و برخي ديگر در بيابانها ابر

و نام شهر آن دامغان است و اين شهر اول شهرهاي خراسان است و عبداهللا بن عامربن کريز در 

ساختن  خالفت عثمان بن عفان در سال سي آن را فتح کرد و مردم آن قومي از عجمند و در

 هستند و خراج آن به دو ميليون و پانصد  مردمقيمت ماهرترين مي قومسي گرانپوشاکهاي پش

  ۹.»که در خراج خراسان داخل استرسد جز آن هزار درهم مي

 آن به شرح زير ة قومس را توصيف کرده است که ترجممعجم البلدانياقوت حموي در   

  درجه و ربع عرض آن۷۷ن طول آ. دارد  در اقليم رابع قرار كهايست بزرگ قومس ناحيه «:است
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 است پهناور قومس معرب کومس است و سرزميني .باشد خمس و سي دقيقه مي درجه و ۳۶

رار دارد و شهر مشهور آن  کوهستان طبرستان قةا و کشتزارها که در دامنه مشتمل بر شهرها و ده

 ،بيار است ه در نيان ري و نيشابور واقع شده و از شهرهاي مشهور آن بسطام وكدامغان است 

 تأليف ابوالفداء تقويم البلدان در .مارند و برخي آن را جزء ري دانندگروهي سمنان را نيز قومس ش

ايست در طول عح يه و عرض   ناحيهسقوم «: قومس چنين آمده استةعمادالدين اسماعيل دربار

 سين  واو و فتح ميم و در آخرش آمده است که قومس به ضم قاف و سکوناللبابدر . لوکه

گويند و آن از بسطام است تا سمنان و نيز اين دو شهر نيز از   ميآن را به فارسي کومش. نقطه بي

قومس ميان خراسان و جبال است و ابتداي آن  : گويدالمشترکياقوت در  .کومش به حساب آيند

ني قومس سرزمي :احمد کاتب در کتاب خود گويد. ن آن دامغاة مغرب سمنان است و قصبةاز ناحي

نيز صاحب  . نام شهر آن دامغان است و دامغان آغاز شهرهاي خراسان باشد،است وسيع و جليل

آن ميان خراسان و  ها باشد و  بزرگي است در آن بالد بسيار ديه گويد که قومس سرزمينالمشترک

  ۱۰.»بالد جبل يعني عراق عجم واقع شده و از شهرهاي آن بسطام و بيار است

 قومس چنين آورده ة دربارمطلع شمسالدوله در جلد سوم کتاب  خان صنيع محمدحسن  

سمنان و دامغان همه در خاک قومس واقع شده و  و بسطام و پوشيده نباشد که شاهرود «:است

قومس معرب کوه مس است چون در غالب کوهستان اين ناحيه معدن مس بوده و هست و به اين 

 .ايست هشتاد فرسخ عرض دارد مس اسم ناحيهاند قو م معروف شده و علماي جغرافي گفتهاس

امتداد خاک قومس در انتهاي خوار است در سمت  ، قديم االيام دامغان بودهرکرسي اين ايلت د

يها اهالي اين آباديها و طبرستان طرف خراسان و در همين زمان استرري تا آخر خاک بسطام از

  .»نامند ناحيه را کومشي مي

يعني شهرهاي (رسد که ايالت تاريخي کومش  نظر مي ب الزم بهدر پايان توضيع اين مطل  

نام   بهش۱۳۴۰ آنها، طبق تقسيمات کشوري در سال ةسمنان و دامغان و شاهرود و نقاط تابع

 خورشيدي با اضافه شدن شهرهاي ۱۳۵۵فرمانداري کل سمنان ناميده شد و سپس در سال 

بعد در سال .  نام گرفت»استان سمنان«نام  و ورامين و دماوند و فيروزکوه به )خوار( گرمسار
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ضر همچنان استان ترتيب شهرستانهاي ورامين و دماوند و فيروزکوه از آن جدا شد و در حال حا به

  .شود سمنان ناميده مي

  

  ) صد دروازه(كشف محل شهر تاريخي كومش 

و  )۱۸۰ ص (تاريخ قومسبه راهنمايي نگارنده در ) رشيديخو ۱۳۴۵( ميالدي ۱۹۶۶در سال 

» جان هانسمن «ةوسيل به )کومش(شهر تاريخي کومس ) ۳۳۵ -۳۳۴  ص،چاپ دوم (تاريخ سمنان

 اين .که روزگاري پايتخت شاهان پارتي بود شناسايي گرديد» دروازه شهر صد«کشف و با عنوان 

 خراسان و شرق روستاي قوشه واقع شده و در ةشهر چندين کيلومتر در دل کوير در جنوب جاد

 خورشيدي به سرپرستي مشترک جان ۱۳۵۷ و ۱۳۵۵، ۱۳۵۰، ۱۳۴۵چهار فصل در سالهاي طول 

 وسيعي است پوشيده ةاين محل در حال حاضر محوط .هانسمن و ديويد استروناخ حفاري گرديد

هاي مذکور برخالف  تپه. بزرگ و کوچک سر برآورده است ةاز سفال که از ميان آن چندين تپ

متأسفانه باد و باشند و  گ مير يک ساختمان بزةماند  کدام در حقيقت باقيباستاني هر يها ديگر تپه

ها  جز اين ساختمان هگونه اثري از طبقات باستاني قابل لمس ديگري ب ها هيچ باران در طول قرن

با اين وجود حفاران محل با در نظر گرفتن وضعيت پراکندگي و پخش سفالهاي . اند باقي نگذاشته

 ,Aروفـا را با حـه و آنهـاوت گشتـت متفـار قسمـي محوطه به چهـطرح تقريبادر به ـي قـسطح

B, C, D اند  مشخص نموده.  

 ةدور C ة استقرار پارتي، محوطB ةمنطق  آهن و عصر هخامنشي،ةعنوان دور به A ةمنطق  

هر  قرارگيري ةبا در نظر گرفتن نحو .اسالمي است  آثارةماند باقي D ةساساني و باالخره محدود

 شهر کومس حفاران به اين نتيجه رسيدند که رفته رفته ةبه دنبال استقرار قبلي در محوط استقرار

 است که منابع آبي مورد دليلموقعيت شهر به سمت شمال و غرب منطقه متمايل گشته و اين بدان 

 منطقه به در موجود ةماند صرفنظر از سفال تمامي آثار باقي .اند آن جهت متمرکز بوده استفاده در

لذا تقريباً غير ممکن است که بتوان با اطمينان در . گردد آن باز مي هاي بعد از دوران اشکاني و دوره

ي از ليکن گاه اطالعات. مورد چگونگي استقرار هخامنشيان و يا پيش از آن در اين شهر صحبت کرد

 شهر کومس در ةيم نقشنها جهت ترسآتوان از  رسد که مي دست مي طريق منابع تاريخي موجود به



 

  

  ياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محليتاريخ و جغراف382

 پيش از ميالد ۳۳۰دانيم که اسکندر مقدوني در سال  در اين خصوص مي.  سلوکيها بهره بردةدور

نويسد چنين  در مورد آن شهر مي» آپين«يفي که به مدت سه روز در اين شهر توقف کرد و توص

بنياد گرديده ) د قبل از ميال۲۸۱ -۳۱۲( »سلوکوس نيکاتور «ةوسيل کلني از سلوکي به :گويد مي

ر واقع شهر که پايگاه دست سلوکيان د  بهدر اينجا بايد گفت اکثر شهرهاي ساخته شده. است

اي مشخص و نيز محافظت از منابع و   وجودي آنها اداره و کنترل محوطهليلداند و  نظامي بوده

 سلوکيان آخرين آوري است کهر اين زمينه الزم به يادد. اي آن منطقه بوده استه محصوالت و راه

 البته نه با حکومتي بودند که کنترل تمامي طول راه تجاري از آسياي مرکزي تا درياي مديترانه را،

شد چندين  ز اين راه که به شرق ري کشيده مي در طول قسمتي ا.در اختيار داشتند ،قدرت کامل

قابل . و کاليوپه )کومس( هکاتم پلس آپاميه، الئوديسيه، ،)ري( يوروپوس :کلني قرار داشت

عنوان نقشه و طرح کلني  توان به آنچه مي« :گويد  است و جان هانسمن در مورد آن ميتشخيص

ممکن از کار گوش سلوکي در سطح زمين غيرما متأسفانه رديابي اين شهر چهارا. »يوناني پذيرفت

 ةوسيل  شهري که بهعنوان دست نيست که بتوان در وجود آن بهگونه دليلي در  همه هيچ با اين. درآمد

ي در اين حقيقت نهفته عنوان يک مرکز ارتباط اهميت کومس به. ه ترديد کرد شدايجاد» سلوکوس«

عنوان شهري که  از آن به)  پيش از ميالد۲۲۳-۱۸۲(اسکندر و هم انتيوخوس سوم است که هم 

بود، استفاده  )گرگان( يابي به هيرکانيا  ايشان در اين سوي البرز جهت دستمحل شروع مبارزات

عنوان نخستين  تيان اين محل را بهگردد پار  شک هم اين اهميت است که باعث مياند و بدون کرده

سکونت پارتيان در کومي و يا به .  هيرکانيا انتخاب نمايندةپايتخت خود در خارج از محدود

ال خود عبارتي شهر صد دروازه از آن قرن سوم تا اول پيش از ميالد طول کشيد و به دنب

هايي که تاکنون حفاري گشته و در  ساختمان. ر اين شهر بر جاي گذاشتساختمانهاي متعددي د

. )حصين (محکم است اقامتگاهي که VI مشتملند بر ساختمان مورد آنها اطالعاتي در دست داريم

 V ةحوطم باالخره و باشد مذهبي ةاستفاد با اي ابنيه رسد مي نظر به که IV ،IIV ،XIII هاي محوطه

 ترتيب بدين و داشته شهر احتياج مورد مواد ديگر و آذوقه ةذخير جهت عملکردي مطمئناً که

 VI و V ةمحوط دو نزديک بتسن به ةفاصل. کرد ياد اداري ساختمان عنوان به آن از توان مي

 داشته مذهبي ةاستفاد شد گفته که VIIة شمار ساختمان با حصين اقامتگاه و اداري نياساختم



 

  

383   )قومس (كومش واليتيا  كومش تاريخي محل كشف

  

 پارتي شهر مرکزيت مجموع در بنا سه اين قوي احتمال به که کشد مي ميان به را بحث اين. تاس

 ةمحوط کل از اي گوشه در مرکز اين گرفتن قرار موقعيت و اند آورده مي وجود به را دروازه صد

 جز هب. دارد مطابقت دقيقاً اند داشته قرار هيرکانيا که پارتي هاي قلعه و شهرها ديگر اصول با شهر

 ةابني ديگر گرفتن قرار وضع و موقعيت در بتواند تا نيست دست در ديگري مدرک شد گفته آنچه

 کرده احاطه را شهر که ييبارو يا ديوار از نيز اثري حال عين در. باشد ما راهنماي کومس در پارتي

 وضعيت زا آنچه ةمطالع با. شود نمي ديده زمين سطح در چه و هوايي عکسهاي روي از چه باشد

 در پارتيان استقرار که رسيم مي نتيجه اين به رسد مي دست به موجود ةابني گرفتن قرار عمومي

 شکل نشانگر شود مي داده احتمال و شهر يک تا است داشته را اردوگاه صورت بيشتر کومس

 نوعي داراي پارتي شاهان. باشد مي اوليه زمانهاي اين در ويژه به پارتي ةجام عشاير و اي طايفه

 بسپاريم خاطر به را مسئله اين اگر. بودند خويش سلطنتي مختلف شهرهاي مابين عشايري زندگي

 که بگوييم چنين توانيم مي بازگرديم، کومس در شده حفاري ساختمانهاي ةمجموع به دوباره و

 هك اند بوده اهيزيارتگ يا و ايلي مراکز احتمال به اند بوده مذهبي اي استفاده داراي نظر به که اي ابنيه

 درباريان و شاه حضور هنگام به پارتي کومتح متحد دهندگان خراش يا و مختلف طوايف ملوک

 VII و V ،VI ساختمانهاي يعني شهر مرکز که حالي در ،کردند مي اطراق آنها اطراف در کومس در

 اند تهگرف نتيجه محل حفاران که گونه همان تفضيل اين با .است بوده اردوشاهي محل خود

 نيز و اردوشاهي جوابگوي که چرا داشت مي غذا ةذخير و انباري ةاستفاد بايست مي V ساختمان

 بتوانند که محلي چنين داشتن اختيار در به نياز شدند مي جمع محل در که گزاراني خراج و طوايف

  .نمود مي دوچندان نندک ذخيره آن در را احتياجات گونه همه

 آثار محل در اوليه پارتي ةدور از که نحو اين به آن، از پس دوران يا و متأخر پارتي دوران از  

 کومس امپراتوري، مراکز از دوري علت به خاطر بدين شايد .بينيم نمي چيزي است، مانده برجاي

 کتبي مدرک .است مانده باز نوسازي و گسترش از شهر بالطبع يا و داده دست از را خود اهميت

 )م۴۲۱ -۳۹۹ (اول يزدگرد ساساني پادشاه ةوسيل به» کومش« دهد يم نشان که است دست در

 خود محل در ديگر مدارک و ساختمان چند وجود همچنين و است گرديده استحکاماتي به مجهز

 است عقيده اين بر هانسمن جان حال اين با .دهد مي خبر کومس از ساسانيان ةاستفاد و حضور از
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 محلي حکومت ميالدي ششم قرن اواخر در بسطام شورش زمان در و ساسانيان ةدور اواخر در که

 قرباني کومس حقيقت در و گشت منتقل دامغان به کومس از داشت عهده بر را منطقه اين ةادار که

 سرعت را کومس سقوط منطقه اين بر اعراب ةغلب. گرديد گسترش و سعهوت حال در دامغان

  )مهيني کرد هلن ةمترج ورث، چارلز مارتين قلم به.(بخشيد يبيشتر

از سال  )قومس =کومش( نوشته شد شهر تاريخي کومش طور که قبالً بدين ترتيب همان  

هر اريخ به بعد اهميت شت بسيار شديد به کلي از بين رفت و از اين ةزلزل هجري به علت ۲۴۲

 هولي ايالت کومش که بعد ب س به شهر دامغان منتقل گرديديليا هکاتم پ) صد دروازه(کومش 

 گفته  نام يافت همچنان در تاريخ به اين منطقهغييرفرمانداري کل سمنان وسپس به استان سمنان ت

  ۱۱.شود شده و مي
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