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شكل گيري شهر سرپل زهاب1 در دوره قاجار2
صباح قنبرى3 
 صباح خسروى زاده4

مقدمه
ــور عراق قرار دارد. در جغرافياي اين  ــتان كرمانشاه و در مرزهاي غربي با كش ــرپل زهاب در غرب اس س
منطقه خرابه هاي دو شهر معروف حلوان و زهاب به چشم مي خورد. حلوان نام يكي از شهرهاي مهم دوره  
ساساني و در واقع مركز استاني به نام شاذ فيروز بوده است كه بناي آن را به قباد ساساني نسبت مي دهند. 
ــاني و قرون نخستين اسالمي، در سده  ــانش در دوره ساس ــهر بعد از گذر از تاريخ درخش روند ويراني اين ش
ــد. تا اينكه قزويني در اواخر قرن هفتم و عبداهللا مستوفي در ميانه  ــريع ش هفتم، هم زمان با حمله مغول تس
قرن هشتم آن را شهري متروك توصيف مي كنند. بعد از يك انقطاع تاريخي، دوباره در ميانه دوره صفوي 

و فقط در فاصله چند كيلومتري ويرانه هاي حلوان، شهر زهاب ساخته شد.

ــهر به صورت «سر پل زهاب» آمده است. در توضيح اين  ــت امروزى، نام ش 1. در اين مقاله، بر خالف تداول نادرس
ــهر به «زهاب»، و فور  ــد گفت كه «زهاب»، محل تراوش و تراويدن آب را گويند و دليل نامگذارى اين ش ــه باي نكت
ــتباه واژه «ذهاب» به جاى «زهاب»، از اواخر دوره قاجار و پهلوى بوده و قبل  ــت. كاربرد اش آب در منطقه بوده اس

از آن، به صورت صحيح «زهاب» به كار مى رفته است. اسناد و سفرنامه هاى دوره قاجاريه، مؤيد اين نكته هستند.
ــت كه به قلم  ــر پل زهاب اس ــى در تاريخ س ــر پل زهاب با عنوان پژوهش 2. اين مقاله برگرفته از كتابى در مورد س
ــد. در اين كتاب عالوه بر پيشينه  ــط انتشارات «تمدن پارس» به زودى منتشر خواهد ش ــندگان اين مقاله، توس نويس

شهرى سر پل زهاب از باستان تا دوره پهلوى، مختصرى نيز به تاريخ مجلس در منطقه، پرداخته شده است.
3. دانشجوى دكترى تاريخ اسالم دانشگاه تهران

4. كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسالمى دانشگاه تهران
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ــده، رو به ويراني نهاد تا اينكه در اوايل دوره  ــهر هيچ گاه رونق حلوان را نيافت و بعد از يك س اما اين ش
ــكل گرفت و به يك رونق نسبي  ــر پل زهاب ش ــهر س قاجار، در فاصله نزديك تري به ويرانه هاي حلوان، ش
دست پيدا كرد. منابع به طور واضح علت تخريب حلوان و زهاب را جنگ ها و بالياي طبيعي نشان مي دهند 
ــد بايد  ــت. به نظر مي رس ــهر بوده اس ــته در تاريخ ش اما عوامل فوق به دليل جغرافياي منطقه به طور پيوس
عامل ديگري باعث اين ظهور و انحطاط شده باشد. در دوره ى قاجار به علت تقويت نهاد روحانيت و تأكيد 
ــيار زياد شد. تالش  ــاه ـ عتبات بس ــئله زيارت، خصوصًا عتبات، عبور و مرور از جاده معروف كرمانش بر مس
ــرج مي كردند، به تدريج در آباداني  ــران و پولي كه خود آنها براي اين مهم خ ــت براي تأمين امنيت زائ دول
مسيركارون هاي زيارتي مؤثر واقع شد. ابهام علمي پژوهش حاضر، چگونگي و چرايي شكل گيري اين شهر 
در اوايل دوره قاجار است. محقق در پي آن است كه بفهمد چه عاملي باعث برآمدن اين شهر در اوايل اين 

دوره  شده است. 

نظريه اختيار و امكان گراي ويدال دو البالش
ــود و به زودي مكتب  ــد. او مخالف جغرافيا گرايي ب ــه به دنيا آم ــالش (1845-1918م) در فرانس دوالب
جغرافيايي انساني فرانسه را بنيان نهاد. در اين مكتب انسان جغرافيايي از مقيد و محدود بودن در چهارچوب 
ــان آزاد و دور از هر گونه قيد و بند طبيعي، تغيير ماهيت  ــازد و به انس ــنهادي طبيعت خود را رها مي س پيش
مي دهد. اين باور، محدوديت هاي عوامل محيطي را در فعاليت هاي انساني انكار نمي كند، ولي مركز تصميم 
ــالش عقايد خود را  ــان منتقل مي كند.1 دوالب ــلب و به انس ــير را از محيط طبيعي س ــت تعيين مس و خالقي
ــاخت. ويدال اعتقاد دارد طبيعت  ــر س ــال 1922منتش ــاني2 در س در كتابي با عنوان اصول و جغرافياي انس
عرضه كنندة بستر ساخت و مقر و مكان جغرافيايي شهر است و انسان به دلخواه، ارگانيسم شهري را بر اين 
نشستگاه مي نشاند. قدرت خالقيت و سازندگي انسان در ساخت و پرداخت شهرها به مراتب بيش از روستاها 
ــان ها بر پهنة زمين نيست. بنابراين جبر تاريخي در  ــت و شهر جز نشانه اي از مساعي عظيم انس ــي اس نقش
مورد ظهور، رشد و قدرت يابي و افول و عظمت شهرها محتمل است و نمي توان آن را به مانند قانون تغيير 
ناپذير قبول كرد. در تكامل شهرها، تنها شرايط آمرأنه طبيعي حاكم و جبر جغرافيايي را نيز در كل و به طور 
ــم جغرافيايي در زايش، رشد و حركت تكاملي  ــت، چرا كه جبر طبيعي و فاتاليس ــته نمي توان باور داش سربس

شهر، اثري نسبي دارد.3 براي اين مدعا يك مثال گويا طرح مي كنيم:

ــي، 1383، ص 22، 116،  ــفه جغرافيا، تهران، مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناس ــكوئي، فلس ــين، ش 1. حس
.218 ،212

2. Principes de Geographie Humaine
3. يداهللا، فريد، جغرافيا و شهرشناسي، تبريز، دانشگاه تبريز، 1384ش، ص 8، 9، 10.
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كويت، شهر بيابان ها
ــهر در كنار كلبه هاي كاهگلي اعراب قرار داشت و زير آفتاب سوزان و روي  ــال 1948 فرودگاه ش  در س
ماسه هاي شني رفتن به شهر مشكل مي نمود، چرا كه اتومبيل الزم براي جابه جايي انسان ها نبود. چند سال 
ــاز مي دهد.  ــرودگاه دورتر مي رود و باند قديمي، جاي خود را به يك محلة نوس ــهر عمران مي يابد. ف بعد ش
ــهر  ــود و به جاي آن، درختاني غرس و مركز قديمي ش خانه هاي كاه گلي و حصارهاي قديمي كوبيده مي ش
ــازگار بر پهنة  ــهري به اعتبار منابع نفتي خود در منطقه به اصطالح ناس ــان ش ــازي مي گردد. بدين س نوس
ــت و درآمدهاي حاصل از فروش منابع نفتي تكنيك نو را در جهت  ــوزان در حال گسترش اس ــن هاي س ش
ــود كه اگر طبيعت  ــؤال مطرح ش جمعيت پذيري ناحيه، به كمك مي گيرد. با طرح اين مثال، امكان دارد س
ــت، آيا هرگز  ــهر نهان و به ذخيره نمي گذاش و محيط جغرافيايي منابع نفتي را در دل خاك پيرامون اين ش
ــرفت پيدا مي كرد؟ به اين سؤال طبق نظريه ويدال مي توان اين  ــان و وسعت،  پيش ــهري با اين نام و نش ش
گونه پاسخ داد: چه بسا محيط هاي بكر و دست نخورده اي كه به مراتب غني تر از آنچه در شهر فوق يافتيم، 
ــيماي شهر به خود نگرفته و به مركز تجمع انساني تغيير وضع نداده اند، چرا كه در  منابع دارند، ولي هنوز س
ــهرها، دست يابي بر تكنولوژي نوآور زمان  ــاخت ش بهره ورگرداندن محيط جغرافيايي و به مقتضاي آن در س
ــران زمين و باالخره زايش و  ــادي و اجتماعي ناظر بر نواحي را در عم ــتم هاي اقتص ــت و سيس ضروري اس

تكوين و رشد شهرها نقشي دارند. 

موقعيت جغرافيايى سرپل زهاب
ــاحت تقريبى 879 كيلومتر مربع بين  ــتان سرپل زهاب با مس ــيمات كشورى شهرس برطبق آخرين تقس
45/52 طول شرقى جغرافيايى تا 34/24 عرض جغرافيايى در غرب كشور قرار گرفته است. اين شهرستان از 
شمال به ثالث باباجانى، از شرق و جنوب شرقى به شهرستان داالهو، از جنوب و جنوب غربى  به شهرستان 
ــال 1368 ش، در  ــيرين و خاك عراق محدود مى گردد.1 تا س ــتان قصرش گيالن غرب و از غرب به شهرس
كنار خسروى، نفت شهر و گيالن غرب، يكى از بخش هاى قصرشيرين محسوب مى شد، اما در اين سال با 
ــاهين بشيوه، دشت ذهاب و پشت تنگ، مركز  ــتان ؛ حومه، قلعه ش دارا بودن يك بخش مركزى و پنج دهس
ــتان 119400 هكتار است و فاصله آن تا كربال 270، تا  ــاحت كل اراضى اين شهرس ــتان گرديد. مس شهرس

تهران 680 و تا كرمانشاه 147 كيلومتر است.
سرپل زهاب به طور كلى در موقعيت آب و هوايى گرم و خشك قرار دارد. اما قسمت هاى شمالى و شرقى 
ــاحت 1251  ــتند. اين تفاوت آب و هوايى، تقريبًا تنها در مس ــتانى هس ــرايط اقليمى معتدل كوهس آن در ش
كيلومتر مربعى اين شهر باعث تنوع در پوشش گياهى و جانورى و البته زيست انسانى شده است. ناحيه گرم 

1. سازمان جغرافيايى نيروهاى مسلح، فرهنگ آبادى هاى كشور (سرپل زهاب، قصرشيرين)، تهران، سازمان انتشارات 
جغرافيايى نيروهاى مسلح، 1386، ص 3
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ــتان هاى گرم و طوالنى با درجه حرارتى نزديك به 50 درجه دارد كه در آن به ندرت  ــهر، تابس ــك ش و خش
برف مى بارد، در حالى كه در نواحى معتدل آن، بارش برف نادر نيست.

ــهان،  ــت: « در زهاب من اعمال كرمانش ــال 1272 ق آمده اس در تاريخ منتظم ناصرى ذيل حوادث س
ــه به قدر نارنجى كوچك بوده و بعضى مال و مواش را تلف نموده  ــى باريده كه از قرار مذكور، هر دان تگرگ

است. »1
اما تابستان هاى گرم سرپل نيز وقتى با بادهاى سمى همراه شود، كشنده است.2

منابع آبى
ــى منطقه دارد. به نظر مى آيد فقط  ــاره به فراوانى منابع آب ــاى كلمه زهاب ـ محل تراويدن آب ـ اش معن
ــاره به نام رودخانه هاى هواسان، ديره الوند، جگيران و سراب هاى قلعه شاهين، زهاب، قره بالغ، بريموند  اش
پل ماهيت و ماراب براى اثبات اين ادعا كافى  باشد. منشأ رودخانه الوند، چشمه هاى سياوانه و سراب اسكندر 
در كوه داالهو است.3مسير آن تا رود دجله 160 كيلومتر، شيب متوسط آن 8٪ و ميانگين كل بدهى ساالنه 

آن 168 ميليون متر مكعب است.4
ــال 1379 حدود  39/149 مليون متر مكعب برآورد شده است.  ــتان در س بيالن آب زيرزمينى اين شهرس
ــال هاى اخير به علت خشكسالى و عدم مديريت آب، مقدار زيادى از اين ذخاير آبى كاسته شده است.  در س
مجدى شاعر و اديب نامدار كرد نيز كه در سال 1306ق از كنار رودخانه عبور كرده است، مى نويسد: «اسم 
اين رودخانه در اصل حلوان بوده و به مرور دهور به الوند تغيير يافته است. تقريبًا نصف سيروان هست و در 

نزديكى قزل رباط داخل سيروان مى شود»5. 

پستى و بلندى ها
الف ـ كوه ها: شهرستان سرپل زهاب در مسير شمالى ـ جنوبى زاگرس روبروى يال غربى آن قرار گرفته 
ــتر سرپل در ناحيه كوهستانى قرار گرفته و رشته كوه هاى اطراف آن، ادامه سلسله جبال  ــت. قسمت بيش اس

زاگرس در غرب ايران است. 
كوه هاى داالهو و بازى دراز، از ارتفاعات مهم منطقه هستند. داالهو به معناى آشيانه عقاب ها يا تركيبى 
ــت. بازى دراز در جنوب غربى سرپل با  ــنگى با ارتفاع 2250 متر اس ــتانى س از دو حيوان؛ دال و آهو، كوهس

ارتفاع 1152 متر، در شمار رشته كوه هاى قالجه سلسله جبال زاگرس است.

1.  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، ج 3، تهران، دنياى كتاب، 1364، ص 1876
2. احتسابيان، احمد، جغرافياى ايران، بى جا، بى نا، 1318، ص 148

3. كمرى، منوچهر و رضا جمشيدى، سرپل زهاب در گذر تاريخ، كرمانشاه، چشمه هنر و دانش، 1381، ص 32-35
4. جعفرى، عباس، گيتاشناسى ايران، توسعه جغرافيايى و كارتوگرافى و گيتاشناسى، ج 2، تهران، 1379، ص 110

5. مجدى، ملك الكالم، سفرنامه، تهران، نشر توكلى، 1382، ص 139
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ــين  ــتون و تكيه گاه در كتيبه نارامس ــرپل زهاب، پاتيريا بادير به معناى س نام معروف ترين كوه تاريخى س
پادشاه اكدى مربوط به 2400 سال قبل از ميالد آمده است. نقش برجسته و كتيبه آنوبانى نى، پادشاه مقتدر 

لولوبى، را نيز در 2800 سال قبل از ميالد روى اين كوه نقر كرده اند. 
كوه بان زرده، آهنگران، بمو، چناره، باغ كوه و تيله كوه نيز از ارتفاعات مهم سرپل به شمار مى آيند.

ب ـ پستى ها
ــرپل است. اين دشت ها ظرفيت بااليى  ــاهين، پاطاق و بشيوه، چهار دشت مهم س ــت زهاب، قلعه ش دش
ــاورزى و دامدارى دارند. دشت زهاب با وسعت 180/625 كيلومتر مربع، ارتفاعى در حدود  ــعه كش براى توس
547 متر از سطح دريا دارد. پاطاق داراى دو اقليم آب و هوايى سرد و گرم مى باشد و قلعه شاهين از آبادترين 

اين دشت ها است.1

پوشش گياهى و جانورى
تنوع شرايط آب و هوايى و اقيلمى سرپل، باعث تنوع در پوشش گياهى و حيوانى منطقه شده و در واقع 
پوشش گياهى و جانورى غنى اين شهر، هديه كوهستان ها، دشت ها، رودها و چشمه هاى فراوان آن است.

الف ـ پوشش گياهى
به طور كلى مى توان پوشش گياهى منطقه مورد بحث را اين گونه تقسيم بندى كرد:

1. درختان جنگلى؛ بادام كوهى، پسته وحشى و انجير كوهى
2. درختان و گياهان دامنه اى؛ بلوط و ون

3. درختان خاص گرمسيرى؛ نخل، كالى توس، ليمو، نارنج و پرتغال
4. گياهان دارويى؛ شيرين بيان، تلخ بيان و گل گاوزبان
5. گياهان خوراگى؛ كنگر، پيچك، گنور، زو و سيورنه

6. گياهان معطر؛ هزبوه، ريواس، نعناع و پونه2
ــبزى در اين منطقه كاشت  عالوه بر گندم، جو، خيار، گوجه، هندوانه، خربزه، باقال، پنبه، كنجد و انواع س

مى شود.
ب ـ پوشش جانورى

ــت. مردم اين  ــكارگاه تاريخى تبديل كرده اس 1. حيوانات: تنوع حيوانات عمًال اين منطقه را به يك ش
ــتر از آنكه دنبال گوشت قربانى خود باشند،  ــكار را از پدران خود به ميراث برده اند. آنها بيش ــنت ش ناحيه، س
ــتند. حتى قوانين سخت شرعى دين اسالم نيز نتوانسته جلوى شكار حيواناتى  ــكار كردن هس در پى لذت ش
مثل گراز، روباه و خارپشت را بگيرد. در طاق بستان كرمانشاه، صحنه شكار گراز به زيبايى حك شده است. 

1. كمرى، همان، ص 27-28
2. همان، ص 39
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ناصرالدين شاه كه در سال 1287 ق از حلوان گذر كرده است، درباره شكار در اين منطقه مى نويسد:
ــكار دراج رفتيم. بسيار خوب شكار گاهى است...  ــد. به ش ــعبان در زهاب اطراق ش «روز جمعه هفدهم ش

دراج به قدرى بود كه در اردو و ميان چادرها زنده مى گرفتند».1
آهو، گوزن، بزكوهى، قوچ، ميش، گربه وحشى، سنجاب، سمور، گرگ و كفتار در كوه ها و دشت هاى اين 

منطقه زيست مى كنند.
برخى از اشخاص مسن تر منطقه، ميان خاطرات خود به حيواناتى مثل پلنگ و خرس نيز اشاره كرده اند. 
ــانى منطقه دارد. روستاى  ــان از اهميت اين حيوانات در حيات انس ــتاهاى اين منطقه، نش ــى نام روس بررس
كالشى (كل = يك نوع بزكوهى + آش = آسياب)، بزمير آباد (بز+ مير= مردن)، بازگير(باز= يك نوع عقاب+ 

گير= گرفتن) مثال هاى خوبى براى اثبات اين ادعا است.
ــار، مرغابى  ــيارى از پرنده ها از جمله دراج، س ــبى براى زندگى بس ــت گاه مناس 2. پرندگان: حلوان، زيس
ــهره، كالغ، زاغ، شاهين، عقاب، جغد، كركس، قرقى، گنجشك و  ــى، بلدرچين، كبك تيهو، قمرى، س وحش

كبوتر است. ناصرالدين شاه به شكار پرندگانى مثل دراج و قوش اشاره دارد.2
3. خزندگان: مار و عقرب در دشت زهاب، مخصوصًا در تابستان كه هوا خيلى گرم مى شود، آن قدر زياد 

است كه زندگى انسانى را با خطر جدى مواجه مى كند. 

جاده عتبات و اهميت شهر سرپل زهاب در مسير آن
ــيدن به عتبات، دو مسير در پيش رو داشتند؛ مسير اول جاده غرب  در دوره قاجار، زائران ايراني براي رس
ــور از طريق خرم شهر بود. مسير اول به دليل نزديكي  ــور؛ تهران ـ كرمانشاه و مسير دوم در جنوب كش كش
ــير چه در اوايل دوره  ــور، مقرون به صرفه تر بود. اين مس براي زائران تمام نقاط ايران به غير از جنوب كش
ــير براي تدفين به  ــه در اواخر آن، جاده اصلي عتبات بود. جنازه آقامحمدخان قاجار را از اين مس ــار و چ قاج
عتبات بردند. در تاريخ محمدي آمده است: «محمدعليخان سردار اردوي نقش همايون از كرمانشاه سه نفر 

از چاكران را براي ابتياع مايحتاج انسان و عليق حيوان، روانه زهاب ساخت»3.
در اواخر دوره قاجار نيز رضاخان از همين مسير، احمد شاه قاجار را روانه عراق كرد. سرپل زهاب يكي از 
ــاه،  آخرين منازل كاروان هاي زيارتي وحتي تجارتي درخاك ايران بود.4 اين كاروان ها بعد از گذر از كرمانش
ماهيدشت، منازل هارون آباد [اسالم آبادكنونى]،كرند، پاطاق، سرخه ديزه را پشت سر مي گذاشتند تا به قصبه 

1. ناصرالدين شاه، سفرنامه، تهران، كتابخانه سنايى، بى تا، ص 93
2. همان، ص 89-90

ــن التواريخ )، به اهتمام غالم رضا طباطبايى مجد، تهران،  ــاروى، تاريخ محمدى ( احس 3. محمد فتح اهللا بن محمد، س
امير كبير، 1371، ص 310.

ــرحديه، به اهتمام محمد مشيري،تهران،  ــير الدوله، رساله تحقيقات س ــي مش ــيد جعفر خان مهندس باش 4. ميرزا س
انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1248، ص 124
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سرپل زهاب برسند. در واقع سرمنزل كاروان ها، سرخه ديزه، قصبه سرپل و قرابالغ در منطقه سرپل زهاب قرار 
داشت. امكانات رفاهي در سرخه ديزه براي مهمانان تنها يك قهوه خانه بود، اما مردم محلي با اجاره خانه به 

مسافران، هم زندگي خود را مي گذراندند و هم كار زائران را راه مي انداختند1 .
ــراي شاه عباسي و بيدستان كنار رودخانه، پست خانه و حمام در انتظار زائران  اما در قصبه سرپل،كاروانس
بود.2قرابالغ محيط طبيعي از رودخانه و درخت، استراحت گاه خوبي براي كاروان هاي خسته بود.3 سوزماني ها 
ـ كه مردم محلي به آنها كولي ياخراط مي گويند ـ با آواز و رقص در مسير ورودي به قصبه سرپل، روستاي 

ميانكل، با شادكردن مسافران انعام مي گرفتند.4
ــفرنامه هاي مورد مطالعه در پژوهش حاضر، به صورت مشخص به زائراني از تبريز، ايروان، قراباغ،  در س
همدان، نواحي مركزي ايران، تهران، خراسان و مازندران اشاره شده است.براي مثال مؤلف مشكاة المسافرين 
مي نويسد: «امروز پس از اداي فريضه بامداد، از ميان طاق كوچ كرده، عزم سرپل نموديم. راه همه سنگالخ 
ــادي از اهل قراباغ و عراق  ــران مراجعت مي كردند... قافله زوار زي ــادي از اهل ايروان، ولنك ــت...زوار زي اس

مي آمدند و همه را باران تر كرده بود»5.

پيشينه شهر سرپل زهاب
ــن دو شهر حلوان و زهاب، حيات تمدني داشته اند.  ــهر سرپل زهاب امروزي، به صورت روش در منطقه ش
حلوان از شهرهاي بزرگ دوره ساساني  و بر سر شاهراه بزرگ خراسان ـ تيسفون قرار داشت. در اوايل دوره 
ــالم، جاده حجـ  به دليل عبور و مرور كاروان هاي حج  ــتگي جغرافيايي قلمرو اس ــالمي نيز به علت پيوس اس
ــالمي به شرقي و غربي،  ــير آن ـ حلوان اهميت خود را حفظ كرد. با حمله مغول و جدايي ممالك اس از مس
جاده حج اهميتش را از دست داد و حلوان رو به ويرانى نهاد. در نتيجه جنگ هاى صفويه- عثمانى به تدريج 
منطقه سرپل زهاب امروزى اهميت زيادى يافت. وقتى عثمانى به موجب قرارداد صلح 1049ق، بخش هايى 
ــين هاى بغداد مركز فرماندهى خود  ــت آورد، زهاب را به عنوان يكى از پاشانش از غرب قلمرو ايران را به دس
ــترش زيارت عتبات، زهاب اين شانس را پيدا كرد تا حيات  ــميت يافتن تشيع در ايران و گس قرار داد. با رس

شهرى خود را تضمين كند.

1. مهاجراني همداني، حسين سفرنامه عتبات،كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي شماره 4791، ص 27- 26
ــون، سفر نامه عتبات، ترجمه سكندر امان اللهي بهاروند، تهران، آگاه، 1362، ص 316؛ محمد  ــر هنري راولينس 2. س

علي خان سديد السلطنه مينايي، سفرنامه، تصحيح و تحشيه احمد اقتداري، تهران، بهنشر، 1362، ص317
3. مهاجراني همداني، همان، ص 36

ــيه كريم  ــنجابي و مجاهدات ملي ايران)، به تحرير و تحش ــردار مقتدر ( ايل س ــنجابي، علي اكبر، خاطرات س 4. س
سنجابي، تهران، نشر و پژوهش شيرازه، 1380، ص65

5. هما، علي اكبر، مشكاة المسافرين، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، نسخه خطي شماره3073، ص99- 55
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الف ـ حلوان
ــانيان باز مى گردد؛ دوره اى كه در آن شاهد  ــخص حلوان، به دوره ساس ــهرى با نام و هويت مش تاريخ ش
رونق شهرسازى در ايران هستيم. حلوان در كنار همدان، دينور و قرمسين از شهرهاى مهم غرب امپراتورى 
ــهر، مركز استانى به نام  ــبت مى دهند. در واقع اين ش ــت. بناى آن را به قباد ساسانى نس ــانى بوده اس ساس
ــوج به «پيروز كواز» «جبال»، «صيمر»، «اربل» و «خانقين» را در  ــت كه پنج طس ــاذفيروز» بوده اس «ش

برداشته است.
ــوان دروازه عراق توصيف  ــن حد جبال و به عن ــهر را در اقليم چهارم، در آخري ــن ش ــان، اي جغرافى نويس
ــهرهاى عراق  ــمار ش ــخص اقليمى، قومى و زبانى در ش كرده اند. اكثر آنها حلوان را با وجود تفاوت هاى مش
ــهرى است كه روى كوه واقع شده و به عراق مشرف  ــد: «حلوان ش آورده اند. براى مثال ابن حوقل مى نويس
ــت.»1 اما به نظر نگارنده و موافق با نظر يعقوبى، مورخ و جغرافى دان  ــه جزء آنجا نگاشته شده اس و در نقش
ــالمى، حلوان يكى از شهرهاى جبال يا كوهستان است؛ منطقه اى كه بعدها به اشتباه آن را عراق  بزرگ اس

عجم ناميدند.2
آنها مناطق اطراف رشته كوه زاگرس را به سبب موقعيت كوهستانى آن، جبال مى ناميدند. مقدسى جبال 
ــان توصيف مى كند و حلوان را دورترين جاى آن در طرف عراق مى داند.3  ــرق عراق و غرب خراس را در ش
ــتباه، جبال را در برابر  ــمت جنوبى بين النهرين را عراق مى ناميدند و برخى از آنها به اش ــان قس جغرافيا  نويس

عراق عرب (جنوب بين النهرين) عراق عجم مى گفتند.
ــانيان، اين شهر  ــت. براى مثال در دوره ساس منظور از كلمه حلوان در دوره هاى مختلف، متفاوت بوده اس
مركز يك استان بزرگ به نام «شاذ فيروز» و در قرون اوليه اسالمى منظور از آن نه يك استان، بلكه يك 
ــهر منحصر مى شود و عاقبت در زمان ايلخانان به  ــلجوقيان به بعد، به نام يك ش ــت و از زمان س منطقه اس
ــود. فهم اين تفاوت، كار را براى محقق دشوار مى سازد. حلوان چون  مجموعه اى از چندين ده اطالق مى ش
ــفون بود، اهميت ويژه اى در تاريخ ايران دارد. عالوه  ــاهراه معروف خراسان ـ تيس ــتگاه هاى ش يكى از ايس
ــهر يكى از  ــت. به گونه اى كه اين ش بر موقعيت تجارى ممتاز، جايگاه نظامى و دينى آن نيز قابل توجه اس

پايگاه هاى نظامى و نقطه هاى مقاومت ساسانيان ضد مسلمانان بود.
ــلمان به اين شهر در دراز مدت، باعث رونق تجارى بيشتر شهر شد. با گسترش  مهاجرات عرب هاى مس

اسالم در ايران، فريضه حج بر اهميت شاهراه خراسان ـ بغداد، دو چندان افزود.
حلوان تا زمان آل بويه (448-320ق ) آن قدر بزرگ شد كه جغرافى نويسانى مثل اصطخرى، ابن حوقل 

و مقدسى، آن را در شمار شهرهاى بزرگ و آباد ذكر كرده اند.

1. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، صوره االرض، ترجمه جعفر شعار، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1345، ص 112
2. يعقوبى، احمد بن ابى واضح، تاريخ يعقوبى، بيروت، دار الصادر، بى تا، ص 176 

ــيم فى معرفة االقاليم، ترجمه علينقى منزوى، تهران، كومش، 1385، ص  ــى، ابوعبداهللا محمد، احسن التقاس 3. مقدس
604



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

327

شكل گيري شهر سرپل زهاب در دوره قاجار/ صباح قنبري- صباح خسروي زاده

ــريع شد تا اينكه قزوينى در اواخر قرن هفتم و  ــهر تس قرن هفتم هم زمان با حمله مغول، روند ويرانى ش
حمداهللا مستوفى در ميانه قرن هشتم، آن را شهرى متروك توصيف مى كنند.

ــت و به نوعى دروازه شرقى پايتخت  ــاهراه اصلى ايران، خراسان- تيسفون قرار داش ــير ش حلوان در مس
ــود. حلوان از  ــور كاروان هاى تجارى از آن ب ــهر، نتيجه عب ــكوفايى اقتصادى ش ــانيان بود. رونق و ش ساس
ــهر،  ــده محصوالتى از قبيل انجير، انار، انگور، ريواس و توت بود. از آنجا كه در اين ش ــاى عم صادركننده ه
آتشگاه كليسا و كنيسه در كنار هم زيست كرده اند، مى توان رونق دينى را هم براى حلوان تصور كرد. زمانى 
ــند، شهر پايگاه نظامى يزدگرد سوم، آخرين پادشاه ساسانى مى شود. قلعه  ــلمان از راه مى  رس كه فاتحان مس
يزدگرد، مرده ريگ آن دوران است. جريربن عبداهللا بجلى با صلح حلوان را فتح كرد و از كشتار پرهيز كرد.
اما به نظر مى رسد واقعيت چيز ديگرى باشد. به روايت طبرى، خسرو شنوم، آخرين والى ساسانى حلوان 
ــخت از قعقاع بن عمرو شكست خوردند. زيبنى كشته  ــهر به نام زيبنى، در نبردى س به همراه دهقان اين ش

شد و خسرو فرار كرد.1
ــد. جريربن عبداهللا بجلى، عزره بن قيس  ــهر از سرگرفته ش ــلمانان، حيات ش بعد از تب و تاب حمله مس

بجلى، قعقاع بن عمرو، عتيبه بن النهاس از اولين حاكمان عرب حلوان هستند. 
ــعد بن  ــيان و ناراضيان خالفت بنى اميه و بنى عباس در امان نبود. س ــوب هاى شورش حلوان از گزند و آش
حذيفه حاكم حلوان از سوى مختار ثقفى كه در سال 66 ق با ادعاى خون خواهى امام حسين (ع) قيام كرده 

بود، دستور داد تا «اكراد» حلوان يعنى مردم شهر را كه مخالف استيالى عرب بودند بكشند. 2
مطرف بن مغيره بن شعبه در سال 77ق ضد حجاج، حاكم مقتدر اموى، خروج كرد و هنگامى كه با عدم 

همكارى مردم منطقه روبرو شد عده اى از آنها را كشت. 
عبداهللا بن معاويه از نوادگان جعفر بن ابى طالب در سال 127ق ضد بنى اميه خروج كرد و حلوان از جمله 

شهرهايى بود كه توانست تصرف كند. 
لشگر عباسيان كه از سمت خراسان حركت كرده بود، قبل از عراق، حلوان را از سلطه بنى اميه آزاد كرد. 
هارون خليفه عباسى، هنگام تقسيم سرزمين هاى قلمرو خالفت براى دو فرزندش امين و مأمون، حلوان را 

مرز قرار داد، اما خيلى زود مأمون قسمت غربى خالفت و از جمله حلوان را تصرف كرد.
طبرى در ذكر وقايع سال 251 ق از حمله خوارج به حلوان  نام مى برد. مساور بن عبدالحميد خارجى در 
جنگى با مردم حلوان، 400 تن از آنها را كشت. در اين جنگ عده اى از زائران خراسانى نيز كه در كنار مردم 

شهر، ضد خارجيان جنگيده بودند، كشته شدند، اما عاقبت مساور مجبور به فرار شد.3
مردآويج بن زيار كه خود را احيا كننده شكوه ايران باستان تصور مى كرد، در سال 318 حلوان را تصرف 

1. طبرى، محمد بن جرير، تاريخ طبرى، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، بى تا، ج 4، ص 34
2. همان، ج 6، ص 232 
3. همان، ج 8، ص 253
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ــامانيان بود. در اين  ــال 323ق، حلوان در تصرف س ــت داد. از اين زمان تا س كرد، اما خيلى زود آن را از دس
سال عمادالدوله على بن بويه، اين شهر را از سلطه سامانى خارج كرد.

ــنويه بن حسين كرد،  ــنويه و بنى عنازى در تاريخ حلوان اهميت خاص دارند. حس ــله محلى حس دو سلس
ــت. اين خاندان هم زمان با آل بويه حكومت دارند. بعد از حسنويه، قدرت به  ــنويه اس ــله حس ــه سلس مؤسس
فرزندش بدر رسيد. بدر، دست نشانده عضدالدوله ديلمى بود. هالل فرزند او كه از قضا با پدرش نيز اختالف 
ــد  ــر حاكميت اين منطقه وارد جنگ ش ــت، با ابوالفتح محمد بن عناز حاكم محلى حلوان بر س و جنگ داش
ــت سال طول كشيد. بعد از او،  ــت خورد. به روايت ابن اثير، حاكميت محمد بن عناز بر حلوان بيس كه شكس
پسرش ابوالشوك عنازى حاكم حلوان شد، اما اين مسئله مورد تأييد بغداد نبود؛ از اين رو لشكرى از آنجا به 
ــوى ابوالشوك آمد كه توانست اين حاكم محلى را فرارى دهد. 1عاقبت اين ابراهيم ينال بود كه شكست  س
نهايى را به ابوالشوك در سال 437ق وارد كرد. سعدى فرزند و جانشين ابوالشوك نيز با وجود مقاومت زياد، 

عاقبت در سال 446 ق از سلجوقيان شكست خورد.
ــورش هاى محلى مقتدرانه بود. حمالت آنها در سال هاى 437ق،  ــلطه سلجوقيان بر حلوان با وجود ش س
ــاهيان به حلوان متزلزل بود. لشكركشى  ــلطه خوارزمش ــد، اما س 440ق، 445ق و 456ق بر حلوان تكرار ش
ــالمى براى تصرف بغداد موفقيت آميز نبود. لشكر جورماغون سردار  ــاه به غرب خالفت اس محمد خوارزمش
ــال ها بعد هالكو، بنيان گذار ايلخانان، حلوان را شهرى متروك ساخت. آخرين نفس هاى تمدنى  مغولى و س
شهر حلوان را لشكركشى تيمور قطع كرد. به واقع سده هشتم، قرن خاموشى حلوان است تا اينكه در اوايل 

دوره صفويه در فاصله چند كيلومترى از ويرانه هاى حلوان، شهر زهاب حيات خود را شروع كرد.

ب ـ زهاب
ــمال شهر سرپل زهاب  ــتاى كوئيك مجيد در 14كيلومترى ش ــتان زهاب به مركزيت روس  امروزه دهس
ــت وبا180/625 كيلومتر  ــا55 45  طول جغرافيايى و32-34عرض جغرافيايى قرار گرفته اس ــن 44 45  ت بي
ــرپل زهاب را در بر دارد.2در برهان قاطع ذيل كلمه زهاب  ــعت بخش س ــاحت، 20/5 درصد از وس مربع مس
ــهاب، تراويدن آب باشد از كنار رودخانه و چشمه و تاالب و امثال  ــت: زهاب به فتح اول بر وزن ش آمده اس
ــد، خواه زمين باشد و خواه شكاف سنگى  ــمه را نيز گويند؛ يعنى جايى كه آب از آن مى جوش آن و موضع چش
كه قعر آن مشخص نباشد و چشمه اى كه هرگز نايستد و پيوسته روان باشد. وقتى در زمان شاه طهماسب، 
ــم اورامان براى دور ماندن از  ــوى ياغى گرديد، بهرام ميرزابيگ حاك ــاه صف خان احمدخان اردالن بر پادش
فتنه خان اردالن تصميم گرفت تا به منطقه زهاب كه در قلمرو خان اردالن نبود، برود.3در تاريخ عالم آراى 

1. عزالدين ابى الحسن ابن اثير، الكامل، بيروت، دارالصادر، 1420، ج 9، ص 225
2. سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، پيشين، ص87

3. سلطاني، محمد علي، ايالت و طوايف كرمانشاهان، تهران، ناشر، مؤلف، 1372، ص36
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عباسى آمده است كه در سال 18جلوس شاه عباس بين ايران و عثمانى در زهاب «تالقى عسكريين» روى 
ــهور به قلعه لك را «دوسه هزار» خانوار ذكر مى كند  ــكندر بيگ تركمان جمعيت  قلعه زهاب مش نمود.1  اس
ــه جمعيت قصبه  ــاه عباس، آنها را به طرف خاك عثمانى كوچ مى دهند.2 مقايس ــال 38 جلوس ش كه در س
سرپل زهاب در اوايل دوره مشروطه، تقريبًا هزار نفر، اهميت جمعيتى قلعه زهاب را نشان مى دهد. راولينسون 

در سال1254ق و در زمانه ويرانى شهر زهاب آمارجمعيتى آن را دويست خانوار تخمين مى زند3.
ــلطان مراد چهارم عثمانى به نام عهدنامه زهاب يا  ــال 1049ق قرارداد صلحى بين شاه صفى و س در س
ــيرين بسته شد. متن كامل عهدنامه در كتاب خالصة السير آمده است.4ساروخان طالش نماينده شاه  قصرش
ــن عهدنامه را تنظيم كردند. طبق قرارداد  ــا وزير اعظم مرادچهارم در«محل زهاب» اي صفى و مصطفى پاش
ــتان وبادراى و قصبه مندجلين الى درتنگ كه سنور درتنگ  ــد: «جس ــتناد به خلد برين قرار ش زهاب و با اس
ــاه  واالجاه[عثمانى] دارد وكوه به منسوبان دولت  ــت آنچه صحرا است، تعلق به منسوبان پادش ــرميل اس س
واليت نشان[ايران] متعلق است».5براساس همين قرارداد، زهاب از ايران جدا و به قلمرو عثمانى افزوده شد. 
مؤلف خلد برين در ذكر قرارداد صلح، از زهاب با عنوان «قريه» نام مى برد.6  به نظر مى رسد زهاب در اين 
زمان از جمله نواحى واليتى  به نام «درتنگ» بوده است كه البته تعريف حدود جغرافيايى اين واليت، كارى 
ــخت است. شرف خان بدليسى مى نويسد كه اين واليت در اوايل به نام حلوان اشتهار داشت. سلطه  بس س
ــكر، آالنى، قلعه زنجير، روانسر، دوان و زرمانيكى گسترده و حتى زمانى از  حاكم آنجا بر جغرافياى پاوه، باس
حدود دينور تا بغداد در يد قدرت او بود. مؤلف شرفنامه، والى اين سرزمين بزرگ را «حاكم درنه و در تنگ و 
همدان و زهاب»مى نامد.7 محمديوسف واله قزويني حدود درتنگ را از مندجلين ( مندليج  ) شهرمندلي امروزي 
در خاك عراق و در مرز با قصرشيرين تا سرميل اسم منطقه اي در بين كرند و سرپل زهاب توصيف مي كند.8

ــي آمده است كه زهاب نام محلي از توابع درتنگ است.9بعدها با توسعه زهاب،  در تاريخ عالم آراي عباس
درتنگ ويران شده، ازجمله نواحي آن در شمار آمد.10

ــكننده دو امپراطوري عثماني و قاجار قرارگرفته بود، توسعه  زهاب به خاطر موقعيت نظامي كه در مرز ش

1. اسكندربيگ منشي تركمان، تاريخ عالم آراي عباسي، نيمه دوم جلد دوم، تهران، گلشن، 1350، ص661
2. همان، ص 1019 

3. راولينسون، پيشين، ص 9
4. اصفهاني، محمد معصوم بن خواجگي، خالصه السير، تهران، علمي 1368، ص271- 268

ــا نصيري، تهران، انجمن آثار و مفاخر  ــف واله قزويني، خلد برين، تححيح و تعليق دكتر محمد رض ــد يوس 5. محم
فرهنگي، 1380، ص257

6. همان، 286
7. امير شرف خان بد ليسي، شرفنامه، مصر، نشر فرج اهللا ذكي كردي، بي تا، ص 411-412

8.  واله قزويني، همان، ص 275
9.  اسكندر منشي تركمان، همان، ص1072 

10. مشير الدوله، همان، ص 110 
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ــهر زهاب در حدود سال1738م توسط يك پاشاي ترك عثماني ساخته شد و  ــون مي گويد ش يافت. راولينس
ــد، در خانواده ها و موروثي بود. شهر زهاب پس از  ــت ايرانيان فتح ش حكومت آنجا تا زماني كه زهاب به دس
ــد.1 زهاب در حمله تهماسب  قلي خان (نادر افشار) سردار  ــين تابع بغداد تبديل ش مدتي به يكي از ده پاشانش
ــداد انتخاب گرديد.2 در  ــا، والي بغ ــال 1142ق به عنوان مركز فرماندهي احمدپاش ــه به عثماني در س صفوي
زمان اين حمله، حاكم زهاب احمدبيگ باجالن تابع عثماني بود.3 مؤلف دره نادري درباره لشكركشي نادر به 
ــير و جاده به جانب «زهاب» زهاب يافت... به زهاب رسيده... برعسكر رو  ــد: «از خالف مس زهاب مي نويس
مي تاخته... و ذهاب را با زهاب شمشير آبگون درياي خون ساخته، در ظالم گرد و غبار از گلوله هاي آتش بار 
انجم و اختر پديد آورده اند».4در تاريخ منتظم ناصري آمده است كه در نتيجه لشكر كشي طهماسب قلي خان 

احمد پاشاي باجالن و بسياري از معتمرين عثماني، زنده دستگير شدند.5 
ــاز پس گرفت. زهاب  ــت رفته را ب ــت و خيلي زود، عثماني نواحي از دس ــا اين پيروزي ها دوامي نداش ام
موقعيت نظامي خود را در دوره زنديه نيز حفظ كرد. آزاد خان رقيب كريم خان زند، مدتي در زهاب بود و آنجا 
ــا نام داشت. وكيل الرعايا  ــاي بغداد، طلب كمك كرد.6حاكم زهاب در زمان كريم خان زند، عبداهللا پاش از پاش
ــم سفارت به زهاب فرستاد و پاشاي آنجا را به قبول اطاعت  ــاني، وزير خود را به رس ميرزا محمدجعفر خراس
ــان زند داد، محمد  ــا جواب رد به خ ــكش دعوت كرد.7 وقتي عبداهللا پاش ــتادن گرو و پيش دولت زند و فرس
ــاي زهاب نيز فوراً ايل باجالن وجاف را به كمك  ــردار زنديه، قصد حمله به زهاب را كرد. پاش علي بيگ س
طلبيد.8محمدعلي بيگ به محمدپاشاي ببه رقيب عبداهللا پاشاي زهابي و احمدپاشاي ببه كمك كرد تا اينكه 
آنها را در سال 1189ق شكست داد.9 با وجود شكست پاشاي زهاب، اين منطقه در دست عثماني باقي ماند. 
ــر به سروري برآورد و دم از خودسري مي زد. در  ــه اي س بعد از مرگ كريم خان در 1193ق، هر كس در گوش
همين تاريخ ، اهللا قلي خان زنگنه به هواي سلطنت افتاد و قريب بيست هزار نفر سوار و پياده از طوايف زنگنه 

1. راولينسون، همان، ص 9
2. محمد امين زكي بيگ، زبده تاريخ كرد و كردستان، ترجمه يد اهللا روشن اردالن، تهران توس، 1380 ، ص 158

3. محمد كاظم مروي، عالم آراي نادري، تصحيح محمد امين رياحي، تهران زوار 1364 ، ص 252
4. ميرزا مهدي خان استر آبادي، دره نادري، به اهتمام سيد جفر شهيدي، تهران،چاپخانه دانشگاه تهران، 1341، ص 

302
5. اعتماد السلطنه، همان، ج2، ص 1032

6. غفاري، ابو الحسن، گلشن مراد، به اهتمام غالمر ضا طبا طبايي مجد، تهران، زرين،9136،ص 209
7. همان، ص 320

ــن امين، مجمل التواريخ، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص،  ــتانه، ابو الحس 8. گلس
300

ــنندجي، تاريخ كردستان، به كوشش محمد رئوف توكلي، تهران، نشر  ــريف قاضي، زبده التواريخ س 9. مال محمد ش
توكلي،1379، ص 64
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كلهر و ايالت سرحدات زهاب و خاك عثماني آماده ساخته، عزم تصرف كردستان نمود.1
ــال 1210ق، يعني اوايل دوه قاجار، شهر زهاب را اين گونه توصيف  مؤلف مرآت االحوال جهان نما در س
مي كند: «و در اين سفر به اتفاق بعضي به شهر زهاب كه اول حدود روم است و در خارج راه مرتع است رفتم 
و آثار قلعه و خندق او را كه مرحوم اهللا قليخان زنگنه خراب كرده بود، به نظر عبرت ديدم. شهري است آباد 
ــن صوري در آن بسيار است».2وقتي جنازه آقامحمدخان  ــنت و جماعت اند و حس و اهالي آن اغلب از اهل س

قاجار را براي دفن در عتبات مي بردند، مايحتاج «اردوي نقش همايون»را از زهاب خريدند.3
ــرپل زهابـ  مرز  ــاه طاق گراـ در 15كيلومتري س ــتناد به تاريخ ذوالقرنين در اوايل دوره فتحعلي ش با اس
دولت ايران و عثماني بود.4 علي پاشا وزير پاشا نشين بغداد، خود براي استحكام مرزها به طاق گرا آمد.5 در 
سال 1221ق علي پاشا با سي هزار سوار و پياده به منزل زهاب آمد. عبدالرحمن پاشاي شهر زور كه به دربار 
ــا، تاب مقاومت نياورد؛ از شهر زور به كردستان  ــته بود، در برابر سليمان پاشا خواهرزاده علي پاش ايران وابس
فراركرد.6سپاه سليمان پاشا در كنار درياچه مريوان از سپاهيان ايراني شكست خورد. نوروزخان و محمدعلي 
ــال هاي  ــوار از زهاب تا مندليج را مورد تاخت و تاز قرار دادند.7 در س ــردارايراني نيز با دو هزار س خان، دو س

1223ق به بعد، منوچهربيگ اهالي نوسود در نزديكي پاوه به زهاب كوچ داد.8
ــاهزاده محمدعلي ميرزا والي  ــت:«نواب ش ــال1226ق آمده اس در تاريخ منتظم ناصري ذيل حوادث س
كرمانشاه و لرستان و خوزستان و عربستان ملقب به دولتشاه به امر خاقان با جمعي از امرا به تدبير او حركت 
ــال، وارد زهاب گرديدند».9در اين زمان فتاح پاشا از سوي عبدالرحمن پاشاي  ــعبان اين س كردند و در غره ش
شهر زور حاكم زهاب بود و توان مقابله در برابر دولتشاه را نداشت.10به اين ترتيب محمدعلي ميرزا دولتشاه، 
برادر عباس ميرزا، موفق شد تا زهاب را از سلطه177ساله عثماني رها سازد. وقتي كه در سال1237ق قرارداد 
ــاس عهدنامه زهاب(1049ق)عمل شود، اما ايران منطقه  ــد، قرار بود تا بر اس ــته ش صلحي در ارزنه الروم بس
زهاب را تخليه نكرد. راولينسون در اين باره مي نويسد:«طبق معاهده1823م، ايران و عثماني قرار شد دوباره 

ــر توكلي، 1364 ، ص  ــتاني، علي اكبر، حديقه ناصرى، تصحيح محمد رئوف توكلي، تهران، نش 1. وقايع نگار كردس
160

2. بهبهاني، احمد بن محمد علي آل آقا، مرآت االحوال جهان نما، قم، انصاريان، 1373، ج1، ص196
3. ساروي، همان، 237

ــارفر، تهران، وزارت فرهنگ و  ــل اهللا، تاريخ ذوالقرنين، تحقيق و تصحيح ناصر افش ــيرازي، ميرزا فض 4. خاوري ش
ارشاد اسالمي سازمان چاپ و انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 1380 ، ج1، ص 252

5. همان، ص 223-224
6. اعتمادالسلطنه، همان، ج3، ص 1483؛ خاوري شيرازي، همان، ص 256- 254

7. همان؛ عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه، اكسيرالتواريخ، به اهتمام جمشيد كيان فر، تهران، ويسمن، 1370، ص113
8. سلطاني، ايالت و طوايف كرمانشاه، ص 43

9. اعتماد السلطنه، همان، ج3 ، ص 1051
10. اسناد و مكاتبات تاريخ ايران، به كوشش محمد رضا نصيري، تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1372، ج1، ص 214



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

332

شكل گيري شهر سرپل زهاب در دوره قاجار/ صباح قنبري- صباح خسروي زاده

ــاي بغداد  ــود، ولي نه دولت ايران مايل به انجام چنين كاري بود و نه پاش زهاب به مقامات ترك واگذار ش
قدرت باز پس گرفتن آن را داشت.1 

ــهر زهاب را مشتي خرابه با كمتر از200  ــون در سال1254ق، يعني در زمان محمدشاه قاجار، ش راولينس
خانه مسكوني توصيف مي كندكه180 خانوار كورد و20 خانواركليمي دارد.2مسيوچريكف در سياحت نامه خود 
مي نويسد:«با انتشار فوت محمدشاه قاجار، رئيس قبيله كلهر، درهمان ساعت با500 نفر سوار به طرف شهر 
ــفند بسيار ازمردم آن  ــهر را آتش زده و بازارها را جميعًا تاراج نمود و گله و گاو وگوس زهاب حمله ورگرديد، ش

شهر به غارت برد»3.
ــران و عثماني  ــه ارزنه الروم دوم بين اي ــاه قاجار، عهدنام ــلطنت محمدش ــال 1262ق، يعني اواخرس  در س
ــيم واليت زهاب است.در رساله سرحديه آمده است: «فقره دوم  ــد. فقره دوم اين عهدنامه درباره تقس منعقدش
ــب غربي آن را به دولت  ــيطه واليت زهاب يعني اراضي جان ــران تعهد مي كند كه جميع اراضي بس ــت اي دول
ــرقي واليت زهاب، يعني جميع اراضي جباليه  عثماني ترك كند و دولت عثماني نيز تعهد مي كند كه جانب ش
ــليمانيه  ــهر و واليت س آن را مع درة ِكِرند به دولت ايران ترك كند و دولت ايران قويا تعهد مي كند كه حق ش
ــرقي واليت زهاب بين طرفين  ــيطه و ش از هرگونه ادعا  صرف نظر(كند)».4بعد از قرارداد در تعريف اراضي بس
ــت، ولي ايران اراضي بسيطه را  ــيطه زهاب مي دانس اختالف درگرفت. عثماني تاطاق گرا را در زمره اراضي بس
قريب يك سوم از اراضي زهاب واقع در مابين رود سيروان و رود حلوان و رشته جبل قشقه وآق داغ مي دانست. 
تالش عثماني براي باز پس گيري زهاب در قالب يك قرارداد صلح، ناكام ماند. آنها به تحركات ايران در زهاب 
حساسيت داشتند. حيدر افندي در سال1272ق در نامه اي به آقاخان نوري نسبت به اعزام سپاه ايران به زهاب 
ــيطه زهاب را موافق عهدنامه ارزنه الروم طلب  ــال 1288ق نيز اراضي بس اعتراض مي كند.5دولت عثماني در س
مي كند و ايران در جواب اعالم مي كند كه اگر دولت عثماني اراضي بسيطه زهاب را ادعا مي كند، دولت ايران 
ــيرالدوله مأمور  ــي اراضي ييالقات را مطالبه مي نمايد.6 چريكف مي گويد كه مش هم محال قطور و غيره و بس
ايران براي بررسي اختالفات ارضي با عثماني پس از تحقيقات الزم در خارج قصبه زهاب كه اردوگاه مأموران 

چهار دولت ايران عثماني انگليس و روسي بود، مجلس مذاكره تشكيل داد.7

1. راولينسون، همان، ص5
2. همان، ص9

3. چريكوف، سياحت نامه، ترجمه ابكار مسيحي، به كوشش علي اصغر عمران، تهران، امير كبير، 1379 ، ص 159
4. مشيرالدوله، همان، ص44؛ هدايت، رضا قلي خان، تاريخ روضة الصفاي ناصري، تصحيح جمشيد كيان فر، تهران، 
ــاطير، 1380، ج10، ص 8334؛ لسان الملك سپهر، ميرزا محمد تقي خان، ناسخ التواريخ، به اهتمام جهانگير قائم  اس

مقامي، تهران، امير كبير، 1377، ج2، ص 191
5. نصيرى، همان، ج 3، ص 113

6. همان، ص 191
7. چريكف، همان، ص 16
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ــه دارد: «بالجمله  ــر حدي ــاله تحقيقات س ــير الدوله در رس در واقع بهترين تعريف را از حدود زهاب، مش
ــتمل بر بلوكات و مزارع عديده و جبال شامخه و مرتع مشتمله بر تالل و صحاري است.  مملكت زهاب مش
ــان و بان زرده و در تنگ و بمو و شاه   ــته كوه هاي داله هو و گاوميش ــد از رش زياده از يك ثلث آن عبارت باش
كرم و پشت قلعه زنجير و خره ره درنه و اراضي واقعه در مابين اينها و رود خانه ضميگان(زمكان) و سيروان 
ــير الدوله ثلث ديگر زهاب را اراضي واقع  ــميران است».1مش ــتكوه و ش تا در بند خان كه من جمله محال پش
ــته جبل قشقه و آق داغ از قبل بلوكات خانقين و حاجي قاره ودكه  ــيروان و رود حلوان و رش در مابين رود س
ــد كه از هر دو اين رودها، نهرهاي بزرگ جهت زراعت، احداث و به اين جلگه ها  ــف مي كند و مي گوي توصي
جاري كرده اند. مؤلف رساله سرحديه مي نويسد كه اينها همگي در تصرف عثماني است و به واسطه قابليت 

زمين و مراقبت مباشرين، معمورترين بلوكات زهاب است.2
يك ثلث باقي از بلوكات زهاب عبارت از اراضي مركبه از بر خي جبال و تالل و صحاغري است كه هم 
جباليه و هم بسيطه مي توان گفت. قصبه زهاب و جلگه آن هم كه تقريبًا دو فرسخ طول و يك فرسخ عرض 
ــكان  ــان و بان زرده و از طرفي ديگر به جبال باغ كوه و بزينان و بيش دارد و از طرفي به جبال بزرگ گاميش
ــف تحفه ناصري بيگزاده هاي زهاب را  ــت، در اين حصه قرار مي گيرد.3 مؤل ــران محدود و محاط اس و آهنگ
ــاه در روز جمعه 17 شعبان سال  ــت.4اردوي ناصرالدين ش ــانزده فرقه اصلي طبقات كرد آورده اس از جمله ش

1274ق در جلگه زهاب اطراق مي كند و شاه در ساحل رود خانه به شكار دراج مي رود.5 
ــاه التماس نمود كه او را با  ــاي جاف به اصرار و خواهش از امراي ناصرالدين ش ــال ها بعد،  محمد پاش س
ايل جاف اجازه ورود به خاك ايران بدهند. ميرزا حسين خان سپهساالر بر خالف نظر شاهزاده معتمدالدوله 
ــيخان و جوانرود را براي مراتع و مزارع و  ــاه را راضي كرد تا محل زهاب و ش حاكم جوانرود، ناصرالدين ش
محل سكونت عشاير جاف معين و دوازده هزار تومان به عنوان مدد معاش به محمد پاشا ريس ايل مرحمت 
كنند. اما محمد پاشا با عشاير جاف بعد وصول پول، زهاب و جوانرود را به كلي خراب و به سرعت به شهر 

زور كوچ كرد.6 
ــع، نهرهاي زهاب و  ــاره قريه ها، مزارع، مرات ــت كه به اج ــت كتابخانه ملي موجود اس ــندي در فهرس س
ــلطان (1266-1336ق) و حكم حسام الملك( 1275-1346ق) به  ــيرين به وكالت از طرف ّظل الس قصر ش

1. مشيرالدوله ، همان، ص 110
2. همان، ص 112

3. همان
ــكراهللا، تحفه ناصري، مقابله و تصحيح دكتر حشمت اهللا طبيبي، تهران، امير كبير، 1375 ، ص  ــنندجي، ميرزا ش 4. س

34
5. ناصرالدين شاه، سفر نامه به كربال و نجف، تهران، كتابخانه سنايي، بي تا، ص92-93

6. ميرزا شكراهللا سنندجي، همان، 315-315 و 332-333
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جوانميرخان سرتيپ احمد وند در سال 1303ق اشاره دارد.1جوانمير، پسر احمد، معروف به اجل رييس طايفه 
ــوريده و از طرف كركوك  ــران ايل جاف بر حكومت عثماني ش احمد وند (همه وند) چلبي با قتل يكي از س
ــادي به وجود آورده بود.2  ــر پل زهاب، كانون فس ــردار مقتدر در نواحي س به ايران مهاجرت كرد. به قول س
حاجيه علويه كرماني در اين باره مي نويسد:«اينجا[قصرشيرين] جايي است كه جوان امير كرد جلوي زوار را 
ــال يك دفعه قدغن مي شد زوار نيايد. در هشت سال قبل از اين[يعني  ــت كه هر چند س مي گرفت و مي كش

در سال 1304ق] شاه ما با شاه عثماني دست يكي كردند و او را كشتند».3
ــت  ــدن آنها به عثماني در فهرس ــندي نيز در باره قلع و قمع همه  ونديها در منطقه زهاب و پناهنده ش س
اسناد كتابخانه ملي موجود است.4در 21 شعبان 1307ق تلگرافي از سرپل زهاب به تهران مي رسد كه در آن 

بيان شده است مردم از بابت مأمور شدن علي مردان خان سر تيپ به حكومت زهاب تمامًا شادي دارند.5
ــام الملك در باب انجام اوامر مربوط  ــرپل به حس ــندي ديگر نيز درباره تلگراف علي مردان خان از س س
ــاره به فقره احمدوند ها وجود دارد.6در دوره  ــلوك با مامورين، پرداخت اقساط واش ــن س به حفظ طرق، حس
ــرپل زهاب به طور كامل اين شهر كنار مي زند.  ــود و س ــهر زهاب شنيده نمي ش ــمي از ش مظفري، ديگر اس
سديدالسلطنه سال1316ق هيچ اشاره اي به شهر زهاب نمي كند و مؤلف مشكاة المسافرين در سال 1317ق 
ــنگي سرپل مي داند و مي نويسد به خاطر آن پل زهاب نيز مي گويند.7به نظر  زهاب را دهكده اي در نيم فرس
مي رسد تحليل راولينسون در باره علت تخريب زهاب، جنگ هاي ايران و عثماني، چندان درست نباشد، چرا 
ــطحي تخريب شهر زهاب  ــترش پيدا كرد. تداوم جنگ، علت س كه زهاب در اوج جنگ ها به وجود آمد وگس
است. در واقع شكل گيري شهر سرپل در مسير اصلي جاده عتبات باعث شد تا اين شهر در حاشيه قرار گيرد 
ــت. زهاب محل  ــت عثماني دارا بود، در ايران نداش و به تدريج رو به ويراني نهد. اهميتي كه زهاب در سياس
ــگور، بيسري، شاه منصوري، منوچهري و  ــالق طوايف كرد مثل باباجاني، كرگه اي، قبادي، كالشي، س قش
ــتر از اينكه با ايالت ايراني منطقه مثل كلهر  ــنت بودند واز نظر قومي بيش ولد بيگي بود.8اين طوايف اهل س

سنجابي وگوران سنخيت داشته باشند، با ايل خود جاف در طرف مرزهاي عثماني پيوند داشتند.

ــناد كتابخانه ملي ايران، سند اجاره قرا مزارع، مراتع و نهر هاي زهاب و قصر شيرين به جوانمير خان  ــت اس 1. فهرس
سر تيپ احمد وند، شماره دستيابي396/1302

2. سنجابي، همان، ص 65؛ اوبن اوژن، ايران امروز، ترجمه و توضيحات علي سعيدي، تهران، زوار ،1362 ، ص 356
3. حاجيه خانم علوي كرماني، روزنامه سفر حج ، به كوشش رسول جعفريان، قم، نشر مورخ، 1386، ص 102

4. فهرست اسناد كتابخانه ملي ايران، سند قتل عام همه ونديها در زهاب، شماره دستيابي296/3620
5. عباسي، محمد رضا و پرويز بديعي، گزارش اوضاع سياسي و اجتماعي واليات عصر ناصرى، تهران، سازمان اسناد 

ملي ايران، پژوهشكده اسناد، 1372، ص 61 
6. فهرست اسناد كتابخانه ملي ايران، تلگراف عليمراد خان از سرپل به حسام الملك، شماره دستيابي296/1372

7. همان، ص 57
8. وقايع نگار كردستاني، علي اكبر، عشاير و طوايف كرد، به كوشش محمد رئوف توكلي، تهران، نشر توكلي، 1364، 

ص 37-36، 56 ، 59، 61 و 77- 76
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اهميت مذهبي و سياسي عتبات در دوره قاجار
 شهرهاي مذهبي عراق اعم از كربال، نجف، كاظمين و سامرا كه هر كدام مدفن يك يا چند تن از امامان 
هستند را عتبات عاليات مي گويند. زيارت، يكي از مناسك رايِج اغلِب مذاهب اسالمي، از جمله شيعه است. 
ــيعه، زيارت عتبات، همواره مورد توجه پيروان اين مذاهب بوده  با توجه به نقش محوري امام در مذهب ش
ــاهان صفوي براي تحقق اهداف مذهبي و اعتقادي خود و براي كسب مشروعيت مذهبي  ــت. زماني ش اس
منازعات طوالني را بر سر تصرف عتبات با عثماني شروع كردند. شاه اسماعيل بعد از تصرف بغداد و عتبات 
ــيد. جنگ هاي صفويه و عثماني و  ــا را تعمير و اصالح كرد.1با عقد قرارداد زهاب، عتبات به عثماني رس آنج
ــاخت. اين امكان در دوره افشاريه و زنديه نيز  ــترش زيارت عتبات را غير ممكن س منازعات آنها امكان، گس

به علت آشوب هاي داخلي و البته جنگ هاي با عثماني به وجود نيامد.
ــدن  ــيع در تمام نقاط ايران و قوي ش ــترش تش ــور، گس ــي در كش ــتقرار ثبات سياس  در دوره قاجار، اس
ــه به اماكن متبركه  ــد. دادن آماري دقيق از زائران ايراني ك ــور، باعث رونق عتبات ش ــاد مذهبي در كش نه
ــت، به نتيجه اي منطقي  ــا مي توان با مرور آماري كه در منابع مختلف آمده اس ــت، ام مى رفتند، ممكن نيس
ــي به منابع آرشيوي عثماني، زائران ايراني عتبات را در پايان قرن 19م،  ــيد. مك داول، ظاهراً با دسترس رس
ــوي اين  ــراه 8000 جنازه براي تدفين در كربال و نجف ذكر مي كند.2چارلز عيس ــاالنه 120/000 نفر هم س
ــلطنه، كار پرداز ايران در بغداد،  ــم را100/000 3،  روزنامه حبل المتين روزانه600-500 نفر4،  احتشام الس رق
100/000 و اوزن اوبن400/000 مي دانند. 5تفاوت فاحش رقم اوبن با ديگر، منابع از بي دقتي او نيست. آمار 
ــال هاي پس از معاهده الرزنه الروم دوم است كه در نتيجه ثبات سياسي و  ــروطه و س او مربوط به اوايل مش

آرامشي كه در روابط ايران و عثماني حاصل شده بود، زيارت عتبات، رونق چند باره يافته بود.
ــمارش زائران  ــت نيز عدد جالبي در ش ــال 1318 ق به زيارت عتبات رفته اس  ميرزا علي ناييني كه در س
ــدد ادج هايي را كه از طرف باال يعني  ــت...در صدد برآمديم كه ع ــه مي دهد:  «امروز منزل ميان طاق اس ارائ
ــمار آمد. حيرتم برده بود و  كربالي معلي مي آيند، معين نمايم تا اواخر منزل، هفتصد و هفتاد و دو نفر به ش
بعضي از تعداد به در رفته بود     «.6 از دوره قاجار، شاهان ايراني چون از سلطه مستقيم بر عتبات نااميد شدند، 

1. روملو، حسن بيگ، احسن التواريخ، به سعي و اهتمام نارمن سيدن، تهران، كتابخانه شمس، 1347، ص 103- 102
2. مك داول، ديويد، تاريخ معاصر كرد، ترجمه ابراهيم يونسي، تهران ، پانيذ، 1383، ص 156

3. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند،(تهران، نشر گسترده، 1369)، ص 197
4. روزنامه حبل المتين، سال هشتم، شماره 9 1314ق

5. شهسواري، ثريا، نقش عتبات عاليات در مناسبات ايران و عثماني در دوره قاجاريه، استاد راهنما دكتر ايرج تنهاتن 
ناصري، پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته تاريخ، دانشگاه تهران، مرداد 1386، ص 386

ــيد خليل طاوسي، مجله پيام بهارستان ، دوره دوم، سال  ــفر كربال، تصحيح س 6. ناييني، ميرزا علي خان، روز نامه س
سوم، شماره نهم، پاييز89، ص 160- 159
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ــيدند به شيوه غير مستقيم، كنترل سياسي خود را بر عتبات، حاكم سازند.1 به دستور فتحعلي شاه، براي  كوش
نذورات عتبات، ماهي يك هزار تومان در نظر گرفته شده بود و اين عالوه بر كمك هاي گاه و بي گاه دولت 
ــازي اماكن متبركه بود. آقا محمد خان قاجار، 500 خانوار بلوچ را در كربال توطن داد تا از  قاجار براي بازس
ــاه خود به زيارت عتبات رفت و سفرنامه او نيز در اين  ــود ببرد.2ناصرالدين ش آنها براي تأمين منافع ايران س
باره مشهور است. در اين زمان، حوزه علميه نجف، مركز علمي جهان تشيع بود و علماي برجسته اين حوزه 
مثل آيت اهللا نائيني و ميرزا صالح شيرازي در ايران و ساير ممالك اسالمي طرفداران زيادي داشتند. شاهان 
قاجار از روي اعتقاد به دليل سياسي، از زيارت عتبات حمايت مي كردند. فقره هفتم عهد نامه الرزنه الروم دوم 
ــاهان قاجار تا  دولت عثماني را براي اعطاي امتيازات به زوار ايراني مجبور مي كرد.3 اهميت عتبات براي ش
حدي بود كه وقتي وهابي ها در سال 1216ق به اماكن متبركه حمله بردند، دولت ايران براي تنبيه مهاجمان 

به عثماني اولتيماتوم داد.

رونق جاده عتبات و شكل گيري شهر سر پل زهاب
ــرپل زهاب گسترش پيدا كرد. كاروان ها  با رونق زيارت عتبات، عبور و مرور كاروان هاي زيارتي نيز از س
ــرپل، سرخه ديزه، قصبه سرپل و قرابالغ براي استراحت توقف مي كردند. سرپل در  ــه منزل س معموًال در س
ــار را براي دفن در عتبات  ــهري نيافته بود. وقتي جنازه آقامحمدخان قاج ــل دوره قاجار، هنوز حيات ش اواي
ــان و عليق حيوان“ را از  ــردار اردوي حمل كنندة نعش همايون، مايحتاج“انس مي بردند، محمد علي خان س
شهر زهاب و نه سرپل تهيه كرد .4در جنگ هاي عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه با عثماني نيز زهاب مطرح 
است،5اما در زمان محمد شاه به تدريج نام سرپل يا پل زهاب يا سرپل زهاب در كنار زهاب آشكار مي گردد. 
راولينسون در سال 1838م وكنت دوسرسي در سال 1839م به طور مشخص نام سرپل زهاب اشاره مي كند. 
ــاده تر بگويم سرپل را آن طور كه اغلب ناميده مي شود  ــون مي گويد:«كاروانسراي سرپل زهاب يا س راولينس

ترك كرديم.»6
ــرپل زهاب مي نامند.»7دوره ناصرالدين شاه  ــد:«اين ناحيه را س ــي نيز در اين باره مي نويس كنت دوسرس
ــده  ــت. در نتيجه صلح ايجاد ش ــال هاي پس از عهد نامه الرزنه الروم دوم1262ق اس (1313-1264 ق) س
ــفرنامه هاي عتبات مربوط به دوره قبل از عهدنامه و افزايش  جاده عتبات، رونق زيادي يافت. تعداد اندك س

1. شهسوارى، پيشين، ص 3
2. هدايت، مهدي قلي خان، سفرنامه مكه، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، تيراژه، 1368، ص 229

3. مشيرالدوله، همان، ص 79
4. ساروى، همان، ص 310

5. زكي بيگ، همان، ص 168؛ اعتضاد السلطنه، همان ص123
6. راولينسون، همان، ص 31

7. كنت دوسرسى، همان، ص 235
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ــي، مأمور پي گيري اختالفات  ــيو چريكف روس ــم گير آن در دوره ناصري، اين ادعا را ثابت مي كند. مس چش
مرزي ايران و عثماني، در سفر نامه خود مربوط به سال 1268ق مي نويسد: «از ريجاب به طرف پل زهاب 
ــاه در 16 شعبان 1276ق نوشته است:«امروز بايد به سرپل زهاب برويم، لكن اردو  مي رويم.»1ناصرالدين ش
را از سرپل گذرانيده، به قرابالغ برده اند، رسيديم به پل زهاب، سه چشمه كهنه و قديم قدري خرابي دارد...

كاروانسراي معتبري مالحظه شد».2 
ژاك دمرگان نوشته است كه ناحيه زهاب شامل دو شهر يا ده بزرگ است: « يكي سرپل و ديگري قصر 
ــاهان در آن توقف مي كنند. نام سرپل از آنجا است  ــيرين كه كاروان ها در طي مرحله بين بغداد وكرمانش ش
كه در بين محل، پلي بر رود حلوان قرار دارد».3 سرپل زهاب در دوره ناصري داراي تلگراف خانه و قورخانه 
بوده است كه قسمتي از اسناد تلگراف هاي روزانه آن نيز موجود است. مجدي در سال 1306ق سرپل را اين 
ــت. پس طي چند فرسخ به  ــتي و بلندي اس گونه توصيف مي كند: « صبح حركت كرديم؛ راه همه دره و پس
ــرپل تقريبًا پنجاه خانواري دارد. سمت شمال آن كوه و ساير جهات ثالثه آن  ــرپل ذهاب رسيديم. س قريه س

جلگه است. رودخانه الوند از وسط آن مي گذرد».4
ــرپل  ــفر عتبات رفته بود، درباره س ــال هاي حكومت ناصري به س حاجيه علويه كرماني كه در آخرين س
ــراي كثيف بدي منزل كرديم. آنجا همه چيز هست،  ــديم. در كاروانس ــد: «وارد پل زهاب ش زهاب مي نويس
ــقف ها چوب و ني، گل ماليدند رويشان».5 سديدالسلطنه  ــنگ [و ]گل باال آوردند. س ــان همه از س خانه هاش
ــرپل رسيده است، به بيدهاي كاشته  ــنبه 12 صفر سال 1316ق به س ــير زيارت عتبات ش مينايي كه در مس
ــد: «كاروانسرايي در پل زهاب موجود و  ــاره مي كند و مي نويس ــده در كنار رودخانه الوند و پل روي آن اش ش
ــوزني و يك دسته سرباز، هميشه در  ــت و چهار عراده توپ س قورخانه محكمي دولت ايران آنجا بنا كرده اس
ــرپل زهاب و قصرشيرين] را حسين  ــند...پل زهاب هم خالصه دولت بود و هر دو نقطه [س ــاخلو باش آنجا س

خان گوران اجاره نموده است.6 
علي اكبر هما، مؤلف مشكاة المسافرين در سال 1317ق، يعني دوره مظفري، تنها مكان دلپذير سرپل را 
رباط شاه عباسي مي نويسد و خانه هاي رعايا را ساخته از ني و چوب و بي سليقه تر از طويله توصيف مي كند و 
ضمن اشاره به پل زهاب بر روي رودخانه الوند به توپخانه، پستخانه و تلگراف خانه سرپل هم اشاره مي كند.7 
ــد كه از كثرت زوار، تعيين منزل خوب در سرپل مشكل  ــفر كربال مي نويس ــال بعد، مؤلف روزنامه س يك س

1. چريكف، همان، ص 168
2. ناصرالدين شاه، همان، ص 89-91 

3. ژاك دومرگان، جغرافياي غرب ايران، ترجمه و توضيح كاظم وديعي، تبريز، انتشارات چهر، 1339، ج2 ، ص 108
4. مجدى، همان، ص 141

5. علويه كرمانى، همان، ص 102
6. سديدالسلطنه مينايي، همان، ص 316-318

7. علي اكبر هما ، همان، ص 55، 59
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بود و ادامه مي دهد: « از پل زهاب كه مرحوم طهماسب ميرزا مؤيد الدوله به خرج دولت علّيه ساخته و بعد 
ــال مرحوم حسام الملك به مرّمت آن پرداخته، گذشتيم؛ الحق پلى است به كمال استوارى آراسته  از چند س
ــال 1322ق در سه منزل سرخه ديزه، قصبه سرپل و قربالغ اطراق  ــته».1 كه در س و از ثواقب مناقص پيراس
ــرخه ديزه، رقص و شادماني سوزماني ها در قصبه سرپل و استراحت در  ــت. از قهوه خانه "كثيف" س كرده اس

قربالغ صحبت مي كند.2
ــرپل زهاب را اين گونه توصيف مي كند: «سرپل در دو سوي  ــروطه س ــال هاي مش اوژن اوبن در اولين س
رودخانه قرار گرفته و بر روي رود يك پل قديمي با دو چشمه زده اند. چادرهاي سياه، پناهگاه هايي با پرچين 
حصيري، كاروانسرايي ويران، چند زاغه گلي با يك سروستان و جمعًا چهل خانه، مجموعه موجودي سرپل 
را از آثار آباداني تشكيل مي دهد».3ابن شيخ كه در همين سال ها از نجف به تهران سفر كرده است، جمعيت 
قصبه سرپل را هزار و سرخه ديزه را چهارصد نفر ذكر مي كند.4با توجه به اينكه دشت هاي سرپل مخصوصًا 
ــت، تخمين جمعيتي قصبه سرپل، كاري سخت  ــالق عشاير و طوايف كرد منطقه بوده اس زهاب، محل قش
خواهد بود. از طرفي اوبن به چهل خانه اشاره مي كند؛ يعني جمعيتي كه حد اكثر به پانصد نفر مي رسد و از 
ــيخ عدد هزار را ذكر مي كند؛ گفتيم كه مجدي در سال 1306ق به پنجاه خانوار سرپلي  ــويي ديگر ابن ش س
اشاره دارد. زمان مسافرت ابن شيخ در زمستان، يعني موعد قشالق عشاير بوده است، عشايري كه تعدادي 
از آنها در قصبه سرپل و حومه آن چادرها و خانه موقتي شان را بر پا مي كردند. بلوشر كه در اواخر دوره قاجار 
از گيالن غرب- شهر همجوار سرپل- ديدن كرده است، آن را اين گونه توصيف مي كند: «گيالن جايي بود 
ــب وضع مرتع تغيير مي كرد. هنگامي كه وارد شديم، تعداد اهالي آن به حدود ده  ــكنه آن بر حس كه تعداد س

هزار تن بالغ مي شد و موقعي كه آنجا را ترك كرديم، به صد نفر هم نمي رسيد».5

كسب درآمد مردم از كاروان هاي زيارتي
ــير زائران و در قصبه ها،  ــيوه از كاروان هاي زيارتي تحصيل درآمد مي كردند. در مس مردم بومي  به چند ش
ــايه سرپل ـ  ــهر همس ــيرين ـ ش ــكل گرفت؛ براي مثال حاجيه علويه درباره قصر ش دكان هاي مختلفي ش
مي نويسد: «چند دكان و بازار دارد. قصابي، نانوايي، بقالي، االن هندوانه، خيار، بالنگ هم دارند...آنجا [سرپل 
زهاب] همه چيز است».6 حاجيه علويه از خريد انگور عسكري، ماست و پنير، قفل و قندشكن هاي خوب در 

1. ميرزاعلي خان نائيني، همان، ص160-  159
2. مهاجراني همداني، همان ص 27، 30 ،36

3.  اوژن اوبن، همان، ص 356
ــگاه تهران، نسخه خطي شماره 880،  ــفرنامه، كتابخانه مركزي دانش ــيخ، س 4. حايري، محمد بن زين العابدين ابن ش

ص63
5. بلوشر، ويپرت، سفرنامه، ترجمه كيكاوس جهانداري، تهران، شركت سهامي انتشارات خوارزمي، بي تا، ص 52

6. علويه كرمانى، همان، ص 102
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كرند، شهر ديگر همجوار سرپل خبر مي دهد.1 مؤلف روزنامه سفر كربال نيز به خريد بلوط، نان، ماست و ليمو 
در همين شهر اشاره دارد.2حسين مهاجراني مي نويسد كه در خسرو آباد از مردم محلي كبك خريده است.3 
گاهي دكان دارها مقداري رشوه به قراسواران- مأموران دولتي راه- مي دادند تا آنها مسافران را مجبور به 
اطراق در جاهاي خاصي نمايند. براي مثال چند نفر زوار به ظهير الدوله 1341-1281ق. شكايت بردند كه 
قراسواران مانع است كه هر جا ميل داريم منزل كنيم ما را مجبور مي كنند كه بايد حتمًا فالن جا منزل كنيم 
ــواران  و هر چه الزم داريم از فالن دكان بخريم و آن دكان هم قيمت هر چيز را پنج برابر مي خواهد. قراس
را خواستيم. تحقيق كرديم معلوم شد مستأجران چند دكان به قراسواران پول مي دهند كه اين طور مردم را 

مجبور كنند كه در همين آبادي منزل كنند و از همين دكان ها چيز بخرند».4
ــت نيز محلي براي كسب  ــرخه ديزه قرار داش قهوخانه هاي بين راهي كه يكي از معروف ترين آنها در س

درآمد بود. ابن شيخ از نوشيدن چاي در قهوخانه سرخه ديزه همراه «جناب رشيد نظام» صحبت مي كند.5
ــي ـ كه آخرين آثار آن در حال نابودي است ـ محل خوبي  ــرپل به نام شاه عباس ــراي س تنها كاروان س
براي كسب درآمد از كاروان هاي زيارتي بود. اين كاروان سرا در ورودي قصبه سرپل، در كنار رودخانه الوند 
ــكيل داد. مؤلف مشكاة المسافرين درباره اين كاروان سرا  ــته اوليه شهر سرپل زهاب را تش و پل زهاب، هس
ــرپل شديم، همه جا را  ــد: « من و حاجي ابو طالب پيش رانديم تا منزلي تعيين كنيم. چون وارد س مي نويس
ــت».6ناصرالدين شاه  ــي اس ــتيم. محل مرغوبي نديديم، زيرا مكان دلپذير اينجا يك باب رباط شاه عباس گش
درباره اين كاروان سرا مي نويسد: «كاروان سراي معتبري مالحظه شد. از بناهاي مرحوم شيخ عليخان زنگنه 
ــين خان قراگوزلو تعمير كرده است».7 اما علويه كرماني8 و اوژن اوبن9در دوره  ــت كه مرحوم محمد حس اس

بعد از ناصري، به ويراني آن اشاره مي كنند. 
ــافران بود. وقتي  ــرپل براي پذيرايي از مس ــراي كثيف و ويران، تنها محل مرغوب س  همين كاروان س
كاروان سرا شلوغ بود، مسافران مجبور مي شدند تا خانه هاي مردم محلي را اجاره كنند. ابن شيخ و ميرزاعلي 
نائيني به اجاره خانه هاي رعيتي اشاره مي كنند.10گاهي حتي مسافران به علت كثرت زوار و كمبود خانه هاي 

1. همان، ص 103
2. ميرزا على خان نائينى، همان، ص 159

3. مهاجرانى همدانى، همان، ص 159
ــا، تهران، آبي، 1385،  ــيف اهللا وحدني ــش س ــفرنامه، به كوش 4. علي بن محمد بن ناصر ظهير الدوله، خاطرات و س

ص256-257 
5. ابن شيخ حايري، همان، ص66- 65

6. علي اكبر هما، همان، ص 56
7. ناصرالدين شاه، همان، ص 91
8. علويه كرمانى، همان، ص 102

9. اوژن اوبن، همان، ص 356
10. ابن شيخ حايري، همان، ص63؛ ميرزاعلي ناييني، همان، ص160
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رعيتي، مجبور مي شدند تا در طويله ها اقامت كنند. حاجيه علويه مي نويسد:«ما در جايي منزل كرديم كه دو 
گاو با گوساله، دو االغ، گوسفند، مرغ سگ، گربه، قريب ده نفر همه صاحب خانه هستند. در يك اتاق خوش 
مي گذرد. خداوند سالمتي بدهد».1البته خانه هاي رعيتي به قول سديدالسلطنه تفاوتي با «النه مرغان و مراج 
شتران و مرابض اغنام و طويله گاوان و خران» نداشت.2نائيني نيز در اين باره مي نويسد:«كثرت زوار در اين 
ــب را به حالي در ايوان طويله گذرانديم».3  ــت كه تحصيل منزل از صعاب اميد است...ش منازل به حدي اس
مسافران گاهي كه هوا خوب بود خوابيدن در محوطه باز اطراف كاروانسرا در باغ كنار رود خانه الوند يا قره 

بالغ را به خانه هاي رعيتي ترجيح مي دادند.
ــارت قرار مي گرفت. در اوايل  ــت و هم برخي از مردم بومي مورد دزدي و غ ــط دول  اموال زوار هم توس
ــروطه، شكايتي مبني بر دريافت وجه از زوار توسط نظميه كرمانشاه به مجلس شوراي ملي مي رسد كه  مش
ــواران مأمورين  ــت.4 قراس ــته اس البته وزارت داخله در گزارش خود به مجلس، آن را بدون اجازه مركز دانس
ــناد مجموعه  ــام از زوار، گاهي نيز به زور از آنها پول دريافت مي كردند.5در اس ــي راه، ضمن گرفتن انع دولت
ــيرين، به چند مورد دزدي از بازرگانان كوچك محلي اشاره شده است.  ــال 1307 ق قصرش تلگراف هاي س
ــوال مي خوانيم:«از قرار معلوم، نُه رأس قاطر و يابو از اهالي مندليج به خاك  براي مثال در تلگراف دوم ش
ــرده، گندم را جا  ــر آنها ريخته، مال ها را ب ــرار به س ــدم خريداري كرده اند. در مراجعت اش ــران آورده، گن اي
گذاشته اند».6يا «در دويست قدمي قصر، يك نفر سرباز برف بار كرده، جهت نايب خانقين مي برده، شش نفر 

دزد بر سر او ريخته، مال و بار و لباس او را برده اند».7 
ــاره مي كند، از سكوت و همراهي سيدي  ــافرين اش ظهيرالدوله كه به دزدي خوانين منطقه كنگاور از مس
كه مثًال زندگي خود را وقف خدمت به زوار كرده است، تعجب مي كند.8دزدي در مسير جاده عتبات به مرور 

به يك فرهنگ تبديل شد. سكوت آن سيد از پذيرش همين فرهنگ خبر مي دهد.
 در گفتگوهاي متعددي كه نگارندگان با مطلعين محلي انجام داده اند، اين نتيجه حاصل شد كه در دوره 
ــجاعت و توانايي تلقي شده است. داستان محلي  ــرپل، يك ارزش و معيار ش ــير جاده س قاجار، دزدي در مس
ــان مي دهد. مردم بومي روايت مي كنند كه  ــرخ ديزه گوشه اي از اين فرهنگ را نش ــاهدان س و معروف «ش

1. علويه كرمانى، همان، ص 103
2. سديدالسلطنه مينايى، همان، ص 57

3. ميرزاعلي نائيني، همان، ص 159
ــيوهاي كتابخانه مجلس  ــروطيت در كردستان و كرمانشاه[از آرش ــنادي از مش ــهرضايي، رضا، گزيده اس 4. آذري ش

شوراي اسالمي]، تهران كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، 1385، ص 35
5. علي اصغر خان امين السلطان، علي آباد نامه يا سفرنامه ذهابيه، به كوشش حسين مدرسي طباطيايي، قم، چاپخانه 

حكمت، 1335، ص 215؛ ظهر الدوله، همان، ص257
6. عباسى، همان، ص 68

7. همان، ص 69
8. ظهيرالدوله، همان، ص 255-256
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ــيدن به قصبه سرپل ـ چندين نفر از اهالي منطقه، اموال  ــرخه ديزه ـ اولين منزل كاروان ها قبل از رس در س
مسافرين را مي دزديدند و زماني كه مال باخته ها به خوانين محلي شكايت مي بردند، شش نفر ديگر از مردم 
بومي به دروغ گويي مسافران و پاكي دزدها شهادت مي دادند. اين شهادت هاي دروغ ادامه پيدا كرد تا اينكه 

با غضب خداوند به سنگ تبديل شدند.
 اين داستان عالوه بر اينكه به رواج دزدي در مسير جاده عتبات اشاره مي كند، نكته جالب توجه ديگري 
نيز دارد. در داستان نه دزدها، بلكه شاهدان دروغ گو به سنگ تبديل مي شوند. مردم محلي خود نيز از دزدي 
ــغلي پديد آمدكه كارش رديابي دزدها بود؛ كار آنها بسيار  يكديگر در امان نبودند. در نتيجه و به ضرورت، ش
دقيق است. نگارندگان در دوران كودكي خود، چندين كار موفقيت آميز آنها را شاهد بوده اند. معروف ترين اين 
آدم ها در روستاي بازگير سرپل زهاب زندگي مي كردند. بلوشر كه البته جانب انصاف را به كنار نهاده است، 
ــته از اين دزدي ها مي نويسد: «كردها در شمار تعليم ناپذير ترين و رام نشدني ترين راهزنانند و به همين  خس
از منزلت و احترام آنان پيش همگان سخت كاسته است...كلهرهاي غارتگر از رعد و طوفان استفاده كردند 
تا شب هنگام مالقاتي از اردوي ما بكنند در ديواره چادرها سوراخي تعبيه مي كردند و هر چه را دم دستشان 

بود، بي دريغ مي دزديدند و ما ناگزير همه شب ها با آن عناصر در حال تير اندازي بوديم».1 
سردار مقتدر نيز در خاطرات خود به راهزني علي اكبر خان فتح االياله پسر فرخان، حاكم سابق سنجابي 
ــاره مي كند و از جمله مي گويد كه در كل داود، نيم فرسخي سرپل، علي اكبرخان،  ــرپل و قصر اش در بين س

كاروان تجارتي را با شصت قاطر بار، مورد حمله قرار داد».2

مسافران جاده عتبات
 به طور كلي مي توان مسافراني را كه از جاده سرپل عبور مي كردند، به سه دسته تقسيم كرد. اول زائراني 
ــوم  ــاد نزديكان خود به عتبات مي رفتند و س ــاني كه براي دفن اجس ــتند؛ دوم كس كه فقط قصد زيارت داش
بازرگانان. در دوره قاجار سلطان و رعيت شيعي مذهب، آرزو داشتند كه با دفن در خاك عتبات، گناهانشان 
ــر نبود، متوجه قم و مشهد مي شدند. آقا  ــان افزون گردد و اگر دفن در عتبات مّيس ــوده و اعمال نيكش بخش
ــدند. مك داول، آمار  ــپرده ش ــاهزاده قاجاري در قم به خاك س ــاه و ش محمدخان قاجار در نجف و چند ش
ــال  ــد.3 كارپرداز ايران در بغداد س جنازه هايي را كه از ايران به كربال و نجف مي رفتند، 8000 نفر مي نويس
ــراي هر كدام از اين جنازه ها در خانقين دوازده  ــد ب 1290ق آمار جنازه ها را 20/000 نفر مي داند و مي نويس
ــده تلگراف هاي  ــت قران پول مي گرفتند.4 در مجموعه جمع آوري ش قران و در كربال يا نجف چهار الي هش
ــت در يعقوبيه قرنين  ــي وبا در بروز ظهور اس عهد ناصري در اين باره مي خوانيم: «در خاك عثماني ناخوش

1. بلوشر، همان، ص 50، 57
2. سنجابى، همان، ص 129، 133

3. مك داول، همان، ص 156
4. شهسوارى، همان، ص 164
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ــازه مي آورند».1عالوه بر زائران  ــه كلي ممانعت دارند... با اين حالت همه روزه جن ــتنه اند، جنازه ها را ب گذاش
كاروان هاي زيارتي نيز از اين جاده مي گذشتند. مؤلف مشكاة المسافرين با اشاره به عبور يك كاروان تجاري 
ــتر، بلكه متجاوز، همه را مال التجاره محل بود در  ــرپل مي نويسد: «مكاري هاي عرب با ششصد نفر ش از س
ــته اند».2 در خاطرات  ــط خيمه بر افراش ــتران بر گرفته و دور خود جمع كرده، در وس صحرا افتاده، بارها از ش
ــصت قاطر بار از سرپل اشاره شده است.3 از ايران  ــنجابي به عبور يك كاروان تجارتي با ش ــردار مقتدر س س
ــفند، توتون، برف، گندم، جو و برنج به عثماني و از آنجا چاى، قند،  ــمش، روغن،گوس محصوالتي مثل كش

اسلحه و غيره به ايران صادر و وارد مي شده است.4

نتيجه گيرى
ــرپل زهاب كه در 52×45 طول شرقى تا 24 ×34  ــهر، موضوع پژوهش حاضر است. س ــكل گيرى ش ش
عرض جغرافيايى در غرب كشور قرار دارد، عنوانى است كه براى اين موضوع انتخاب كرده ايم. در جغرافياى 
سرپل تا به امروز و به صورت مشخص، سه شهر حيات تمدنى داشته اند؛ حلوان، زهاب و سرپل. شهر زهاب 
ــت، در ميانه دوره قاجار، رو به ويرانى نهاد  ــكل گرف ــه در ميانه  دوره ى صفوى و البته در قلمرو عثمانى ش ك
ــئله پژوهش حاضر، يافتن پاسخى  ــرپل زهاب به شكوفايى رسيد. مس ــهر س و تنها در چند كيلومترى آن ش
براى اين سؤال است كه چرا سرپل زهاب در دوره قاجار شكل گرفت؟ محققين براى پاسخ به اين پرسش، 
نظريه اختيار و امكان گراى ويدال دوالبالش را مورد استفاده قرار داده اند. بر اساس اين نظريه، ضمن قبول 
ــت كه تصميم مى گيرد در چه جغرافيايى  ــان اس ظرفيت ها و محدوديت هاى جغرافيايى، در نهايت اين انس
تمدن خود را بيافريند. بر اساس همين نظريه، مدعاى اصلى پژوهش حاضر اين گونه تنظيم شد كه با توجه 
ــهرى در اين منطقه  ــير جاده  عتبات و رونق اين راه، به تدريج حيات ش ــرپل زهاب در مس به قرار گرفتن س
ــد. با مطالعه منابع و مآخذ مختلف و به كارگيرى تلفيقى از روش كتابخانه اى و ميدانى، مدعاى  ــروع ش ش

اصلى پژوهش به اثبات رسيد.

1. عباسى، همان، ص 69
2. على اكبر هما، همان ص 59 ؛ علويه كرماني، همان، ص129؛ عباسي، همان، ص 67، 69

3. سنجابى، همان، ص 129
4. علويه كرماني، همان، ص129؛ عباسي، همان، ص 67 ،69


