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چکیده
دوره ی مس وســنگ جدیــد بــا ظهــور سیســتم های پیچیــده ی مدیریتــی در 
گســترده ی تبــادالت سیاســی و اقتصــادی برپایــه ی  آغازشهرنشــینی و توســعه ی 
پیدایــش خــط و نــگارش همــراه اســت. در ایــن دوره، شــاهد ظهــور یــک افــق 
فرهنگــی همســان )از اواخــر هــزاره ی 4 و اوایل هــزاره ی 3 ق.م.( در محوطه هایی 
گیان، سه گابی، حصار، ازبکی، سیلک، قبرستان، شهرسوخته،  مانند: گودین، 
یحیی، ملیان، میمنت آباد و ســفالین با مرکزیت شــوش در فالت ایران هســتیم. 
سرمنشــأ اصلــی ظهــور جوامــع پیچیــده و دوران آغاز نگارش، بین النهرین عــراق و 
گســترش ایــن فرهنــگ در هــزاره  همــگام بــا دوره ی اوروک بــوده اســت. بــا ظهــور و 
گســترش تبــادالت و دادوســتد بــا یــک محوطــه ی مرکــزی در  4 ق.م.، شــاهد 
شــاهراه های اصلــی تبــادالت اقتصــادی همــراه هســتیم. دلیــل آن، ظهــور زندگــی 
کوچ نشــینی و اقتصــاد معیشــتی مبتنی بــر دام داری  و حکومت هــای خانســاالری  
کاهــش وســعت  بــر پایــه ی یــک حکومــت مرکــزی )شــوش( بــوده و ایــن ادعــا نیــز بــا 
کم عمــق در  و حتــی شــمار محوطه هــا بــا رســوبات و نهشــته های اســتقرارهای 
فــالت ایــران قابــل اثبــات اســت. دشــت مالیــر در اســتان همــدان و از نواحــی غربی 
کــه دارای آثــاری از دوره ی مس وســنگ جدیــد  ایــران نیــز از جملــه مناطقــی اســت 
و آغــاز نــگارش اســت. در پــی بررســی و شناســایی نواحــی غربــی دشــت مالیــر در 
کــه 13 محوطــه متعلــق  ســال 1390 هــ .ش.، تعــداد 80 محوطــه شناســایی شــد 
دارا هســتند.  را  آغازشهرنشــینی  تحــوالت  و  بــه  دوره ی  مس وســنگ جدیــد 
ســنت های ســفالی رایــج در منطقــه ی مــورد مطالعــه، از ســنت ســفال های 
محوطه هایــی  ســفالی  ســنت های  شــامل  و  کــرده  پیــروی  گرس مرکــزی  زا
گودیــن و از منظــر باستان شــناختی تحت تأثیــر و  گیــان، ســه گابی و  همچــون: 

ــت. ــن V-VII اس گودی ــان V و  گی ــای  ــای تپه ه ــا فرهنگ ه ــق ب هم اف
گان: افق فرهنگی، مس وسنگ  جدید، آغازنگارش، مالیر. کلیدواژ
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مقدمه
ســنگ  و  مــس  دوره ی  تحت عنــوان  ایــران  )آغازشهرنشــینی(  آغازنــگارش 
ــی اوروک )Algaze, 1993( و ظهــور یــک افــق  ــا نفــوذ سیســتم جهان ــد، ب جدی
فرهنگــی )Abdi, 2003( بــا نــام »پدیــده ی آغازایالمی«1 )Alden, 1982( از 3600 
گســترده ی  توســعه ی  نخســتین بار  بــرای  می گیــرد.  دربــر  را  ق.م.  تــا2900 
خ داد، مربــوط بــه  کــه در جوامــع پیش ازتاریــخ ایــران ر سیاســی و اقتصــادی 
اواخر دوره ی اوروک میانه و جدید )3600-3200 ق.م.( و دوره ی آغازایالمی 
تأســیس  سیاســی  و  اقتصــادی  شــبکه هایی  کــه  بــود  ق.م.(   2900-3200(
کــه از طریــق آن فالت مرکــزی ایــران را بــه جنوب غــرب ایــران، جنــوب  گردیــد 
کــرد )Alden, 1982: 613(. جــان  بین النهریــن و شمال شــرق ایــران متصــل 
آلــدن )Alden 1982, 1987( معتقــد اســت: در دوره ی آغازایالمــی همزمــان 
و ســرزمین های  بین النهریــن  بــا  بــرای دادوســتد  III، دروازه ای  بــا شــوش 
III در مقــام  ایــران ظاهــر می گــردد. شــوش  گــرس و فالت مرکــزی  زا مرتفــع 
 International Exchange( یــک ســامانه ی شــبکه ی مبادالتــی بین المللــی 
کــه ســرزمین های فــالت ایــران را شــامل می شــده و طــی   )Network System
یــک شــبکه ی مبادالتــی تمامــی نقــاط )غربــی، شــرقی، شــمالی و جنــوب 
ایــران را به هــم متصــل می کنــد )Lamberg-Kalovsky & Tosi, 1989(. ایــن 
ِگل نوشــته ها و  شــبکه ی مبادالتــی بی ســابقه بــا مرکزیــت شــوش بــر پایــه ی 
کــف نخ بــر، ســینی های اوروکــی،  ســفال های لبه واریختــه، ظــروف ســفالی 
مــواد  هســتند.  شناســایی  قابــل  مناطــق  ایــن  در  اســتوانه ای  مهرهــای 
کــه در امتــداد شــاه راه اصلــی تجــاری  فرهنگــی اوروک جدیــد و آغازایالمــی 
گردیــده  کــه همــان جــاده ی بــزرگ خراســان می باشــد، یافــت  شــرق-غرب 
کــه خــود شــاهدی بــر ایــن ارتباطــات و اشــاعه ی فرهنگــی در اواخــر هــزاره ی 
الــگازه   .)Kohl 1978 & Lamberg-Karlovsky, 1990( اســت  چهــارم  ق.م. 
هــزاره ی  اواخــر  در  فرهنگــی  توســعه ی  ایــن  اســت؛  معتقــد   )2001,  1989(
ــی  ــی و سیاس ــده اجتماع ــای فرآین ــرای پیچیدگی ه ــه را ب ــارم  ق.م.، زمین چه
در مناطــق پیرامونــی جنــوب بین النهریــن فراهــم نمــوده اســت. بــا وجــود 
گســترش فرهنگ هــای اوروک و آغازایالمــی در اواخــر  شــواهد فــراوان مبنی بــر 
کنــار شــاهراه های  کــز عمــده ای را در  کــه بیشــتر مرا هــزاره ی چهــارم  ق.م.  
هــم دوره  اســتقرار های  از  بســیاری  اســت،  داده  قــرار  تحت تأثیــر  ارتباطــی 
کــرده و تأثیــرات فرهنگــی خاصــی را از ایــن دوره  به صــورت بومــی توســعه پیــدا 

.)Alden, 1982: 613( از خــود نشــان نــداده اســت
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.)Gopnik & Rothman, 2011: 89, Fig: 4.6( اVI گودین شکل 1. نمونه سفال های لبه واریخته )اوروکی( 

کــه اشــاره شــد؛ ایــن دوره در ایــران بــا دوره ی مس وســنگ   همان گونــه 
کــه خــود بــه دو زیــر دوره تقســیم  جدیــد )3600 تــا 2900 ق.م.( معرفــی شــده، 
می گــردد: دوره ی اول، مس وســنگ  جدیــد I را می تــوان بــا نفــوذ فرهنــگ 
گودیــن VI و VII، ســیلک III5-7 مــورد  اوروک )میانــه و جدیــد( در الیه هــای 
تحلیل قرار داد؛ این دوره از تاریخ 3600 ق.م. شروع و در تاریخ 3400 ق.م. 
کاوش هــای انجام شــده در  تپه قبرســتان )فاضلی،  پایــان می یابــد. بــر پایــه ی 
1383( و تپــه میمنت آبــاد )یوســفی، 1390( به واســطه ی ســفال های مشــابه 
ماننــد: ســفال های لبه واریختــه )شــکل 1(، ظــروف پایــه دار بــا نقــش پلنــگ و 
کــه شــاخصه ی اصلــی ایــن دوره اســت )شــکل 2(، ســفال هایی ظریــف و  ــز  ب
ــًا نقــش  کــه عمدت ــا رنــگ و نقــش ســیاه بــر زمینــه ی نخــودی  خــوش پخــت ب
گاو )شــکل 4( و بــز را دربــر می گیرنــد، ارتبــاط بــا ســایر نواحــی  حیواناتــی ماننــد؛ 
 II ایــن دوره مــورد بررســی قــرار می گیــرد. دوره ی دوم، مس وســنگ جدیــد
کــه خــود بــه دو دوره ی a و b )مس وســنگ جدیــد IIa 3400 تــا 3200 ق.م. 
و مس و ســنگ جدیــد IIb 3200 تــا2900 ق.م.( تقســیم می شــود. پدیــده ی 
آغازایالمــی )مس وســنگ جدیــد IIb( در الیه هــای: شــوش III، تپــه یحیــی 
گودین V شناســایی شــده اســت  IVc،  ملیان )دوره ی بانش(، تپه ســفالین، 
کــه از 3200 ق.م. آغــاز و در 2900 ق.م. بــه پایــان می رســد )یوسفی زشــک، 

1389: 40(، )جــدول 2(.

 پدیده ی آغاز ایالمی
پدیــده ی آغــاز نــگارش در ایــران بــا نفــوذ فرهنــگ اوروک و تأثیــرات آن بــا 
 2900 تــا   3200  IIb جدیــد  )مس و ســنگ  ایالمــی«  »آغــاز  به نــام  پدیــده ای 
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محوطــه ی  از  آمــده  به دســت  جدیــد  مس وســنگ  پایــه دار   )BOB( منقــوش  ســفال های  نمونــه  ح  طــر  .2 شــکل 
.)1390 )یوسفی زشــک،  رباط کریــم  آبــاد(  )میمــون  میمنت آبــاد 

 Gopnik &( گودیــن شــکل 3. دژ بیضــوی تجــار شوشــی بــا ســاختارهای اوروکی-آغازایالمــی در طبقــه ی IV تپــه ی 
.)Rothman, 2011: 65, fig: 4.1 & 84, Fig: 4.9

براســاس  آن  نام گــذاری  و  آغازایالمــی  پدیــده ی  می شــود.  معرفــی  ق.م.( 
دوره هــای فرهنگــی دشــت شوشــان، اصــواًل بــر مبنــای تغییــرات ســفالینه ها 
بــرای  را  نســبی  گاهنــگاری  تقســیمات  کــه  بــوده  معمــاری  شــیوه های  یــا 
دوره ی  امــا  اســت.  ســاخته  فراهــم  پیش ازتاریــخ  مختلــف  محوطه هــای 
ــه  ک ــران وجــود دارد  ــدی نیــز بعــد از فرهنگ هــای اوروک در ای فرهنگــی جدی
گفــت مبنــای مــادی آن، مــواد فرهنگــی مربــوط بــه  بــه روشــنی می تــوان 
سیســتم های مدیریــت اداری تشــکیل داده اســت )ســرداری زارچی، 1383: 
ــاور پاتــس  ــه ب گفتــه ی ونســان شــایل )Scheil, 1905(، و ب ــه  17(. ایــن دوره ب
 1902 ســال  در   .)Potts, 1999: 74( می شــود  نامیــده   »III شــوش  »متــون 
شــوش  از  آغازایالمــی  گل نبشــته ی  دو  اولیــن،  کشــف  بــا  دمــورگان«  ک  »ژا
کنــار ســایر یافته هــای مدیریتــی و بــا نگاهــی بــر تحــوالت بین النهریــن از  در 
 Amiet, 1968:( کــرده اســت ایــن نقطــه به عنــوان مرکــز ایالــت آغازایالمــی یــاد 
43(. بســیاری از باستان شناســان بــا پافشــاری بــر مرکزیــت شــوش، توســعه 
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گســترش فرهنــگ آغازایالمــی در بخــش وســیعی از فــالت مرکــزی ایــران را  و 
.)Alden, 1982: 13( اوروک می داننــد  فرهنــگ  از  متأثــر 

در  کــه  نوشــتاری  سیســتم  بــرای  اســت  واژه ای  آغازایالمــی  کــه  گفتیــم 
دشــت شوشــان و ســرزمین های مرتفــع غــرب ایــران و شــرق بین النهریــن 
 .)Wright and Johnson, 1975: 269( گشــت بیــن 3100 تــا 2900 ق.م. پدیــدار 
I در  عتیــق  III، سراســر سلســله های  اوروک  بــا جمدت نصــر/  کــه  دوره ای 
گفــت،  می تــوان  چنان کــه  )Ameit, 1979: 168(؛  اســت  برابــر  بین النهریــن 
بــا دوره ی پیــش از خــود تشــابهات و تفاوت هایــی دارد. امــا ایــن تفاوت هــا 
ــازد و  ــر می س ــر اجتناب ناپذی ــن دوره را از یکدیگ ــک ای ــه تفکی ک ــت  ــان اس چن
ــوان مرحلــه ی بعــدی پیشــرفت فرهنــگ اوروک  فرهنــگ آغازایالمــی را نمی ت
گسســتگی واقــع شــده اســت  کــه بیــن ایــن دو، نوعــی  به حســاب آورد؛ چرا

.)Amiet, 1979: 196(
 Le( کروپــل در شــوش  گســتردگی آغازایالمــی را در ســطوح b14–16 در ا
 ،)Lamberg–Karlovsky, 1970: 17(اIVc تپه یحیــی   ،)Brun, 1971: 122
ســیلک IV2 ا)Ghirshman, 1938: 60( ، تپــه ملیان)الیــه ی III( دوره ی بانــش 
جدید )Nicholas, 1990: 88(، ازبکی )مجیدزاده، 1379: 23(، شــهر ســوخته 

کــرد. Iا)Tosi, 1984: 123( می تــوان مشــاهده 
کامیــار عبــدی بــا پیشــنهاد َتــرک واژه ی »دوره« و در عــوض اســتفاده از 
»افــق آغازایالمــی« بــرای ایــن محــدوده ی زمانــی، افــق را بــرای ایــن محــدوده 
زمانــی بــه کار می بــرد )Abdi, 2003: 150(. افــق آغازایالمــی بــا یــک سیســتم 
نگارشــی، هنــر ُمهرســازی و دیگــر داده هــای ســاختار مدیریتــی پیچیــده ی 
در  کــه  ســفالی  مثــال،  بــرای  زیــرا  اســت؛  بین النهرینــی  خاســتگاه  بــدون 
بــا  به چشــم می خــورد،  تــا 13(  )الیه هــای 16  آغازایالمــی شــوش  الیه هــای 
ســفال معاصــر بــا آن در بین النهریــن تفــاوت دارد )Pittman, 1997: 135(. بــه 
گفتــه ی »پیرآمیــه«، قرارگیــری فالت مرکــزی ایــران به عنــوان شــاهراه تجــاری 
بــا تمدن هــای آســیای میانــه و دسترســی بــه  منابــع بســیار شــمال افغانســتان 
کــه وی از آن بــا عنــوان  پیشــرفت دوچنــدان ایــن پیشــه را به دنبــال دارد 
»عصــر تجــارت« یــاد می کنــد. اوج ایــن دوره از نــگاه آمیــه، اوایــل هزاره ی ســوم 
کــه سرتاســر فــالت ایــران را دربــر می گیــرد. از ایــن رو پیشــرفت تعامــالت  اســت 
 Ameit, 1979:( تجــاری در ایــران هم زمــان بــا پدیــده ی »آغازایالمــی« اســت
169(. دوره ی آغازایالمــی، فرهنگــی در قالــب سیســتم نوشــتاری و بوروکراســی 
ــه در دشــت شوشــان و ســرزمین های بلنــد غــرب  ک پیچیــده ی اداری اســت 
 Wright &( خ داده اســت ایــران  و شــرق بین النهریــن )3100 تــا 2900 ق.م.( ر
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Johnson, 1975: 269(. آلــدن نیــز بــه نوبــه ی خــود، دوره ی آغازایالمــی را یــک 
گســترده )پدیــده ی آغازایالمــی( در سراســر ســرزمین  »پدیــده ی فرهنگــی« 
کــه از 3300  تــا 2800  ق.م. بــه مــدت 5 قــرن ادامــه می یابــد  ایــران می دانــد 
)Alden, 1982: 613(. پیدایــش سیســتم نگارشــی در ایــران دارای ابهامــات 
بســیاری بــوده و شــاید در 3300 ق.م. جــدای از دگردیســی سیســتم اداری 
پایــان  بــه  آغــاز شــده و در 3000 ق.م.  نــگارش در بین النهریــن  و پیدایــش 
ایــن  گویــای  اخیــر،  پژوهش هــای   .)Englund, 2004: 102( اســت  رســیده 
کــه حکومــت آغازایالمــی، حکومتــی خانســاالری بــوده و ایــن مــردم  اســت 
کــوچ رو، بــا مرکزیــت مکانــی تــل  براســاس داده هــای تپــه  ســفالین اقوامــی 
ملیــان در جنوب شــرق ایــران بوده انــد )حصــاری و یوسفی زشــک، آبان مــاه 

1389: نشســت نظریه پــردازی، دانشــگاه آزاد ورامین-پیشــوا(. 
بیشــتر تعاریــف بــاال از پدیــده ی آغازایالمــی، بــه ســاختار تشــکیالت اداری 
ــد اقتصــاد معیشــتی، ســاختار اجتماعــی، سیاســی و  ــه رون خالصــه شــده و ب

ــردازد. ــا 2900 ق.م. می پ ــی از 3200 ت ــاز ایالم ــی دوره ی آغ مدیریت

گرس مرکزی )3600 تا 2900 ق.م.( مس وسنگ جدید I و II در زا
گودیــن  ــده ی فازهــای:  گیرن ــر  گودیــن و درب کاوش  هــای  ایــن دوره براســاس 
می باشــد.   V گودیــن  و  )چشــمه نوش(   VI گودیــن  )حســین آباد(،   VII
درصــد  کافــی  نا پخــت  و  کاه  تمپــر  بــا  پوشــش  بــدون  خشــن،  ســفال های 
بدنــه ی  تشــکیل می دهــد.  را  فــاز حســین آباد  از ســفال های  قابل توجهــی 
کــف  ایــن ســفال ها دارای خمیدگــی مالیمــی به ســمت داخــل بــوده و  دارای 
معقــر می باشــند. وجــود ردیفــی از تزیینــات ریــز دورتــادور بدنــه و دو دســته در 
 Levine( گی هــای شــاخص ایــن ســفال ها می باشــد قســمت لبــه از دیگــر ویژ

.)& Young, 1987: 73
گونــه ی دیگــری از ســفال های شــاخص ایــن دوره ســفال، در اصطــالح 
کــه از لحــاظ شــکل  گونــه ی »S« نامیــده می شــود  باستان شناســی ایــران، 
ایــن  بــا  دارد.  شــده  توصیــف  ســفال های  بــه  زیــادی  شــباهت  ظاهــری 
کــه برخــالف آ ن هــا دارای پوشــش و پرداخــت نهایــی می باشــد. در  تفــاوت 
کاســته  از مقــدار ســفال های خشــن  ایــن دوره )چشــمه نوش(  فــاز بعــدی 
)همــان(.  می گــردد  آ ن هــا  جایگزیــن  منقــوش  ظریــف  ســفال های  و  شــده 
کــه بــا پایــان دوره ی مس وســنگ میانــی  گــرس  برخــالف تمامــی نواحــی زا
بــا  و شــروع دوره ی مس وســنگ جدیــد در نیمــه ی دوم هــزاره ی 4 ق.م. 
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.)Gopnik & Rothman, 2011: 79, Fig: 4.6( اVI  حیوانی گودین )BOB( شکل 4. نمونه سفال های منقوش

 .)Abdi, 2003; Henrickson, 1991( کاهــش چشــمگیر اســتقرارها مواجهنــد
گــرس  کاهــش تعــداد محوطه هــا در سراســر منطقــه ی زا کــه بــرای  فرضیه ایــی 
بــا پایــان دوره ی مس وســنگ میانــی و شــروع دوره ی مس وســنگ جدیــد 
کشــاورزی و یک جانشــینی  زندگــی مبتنی بــر  کاهــش  به علــت  می توانســته 
کــوچ روی بــوده )Henrickson, 1985a(، می تــوان  کیــد بیشــتر بــر زندگــی  و تأ
ــز تعمیــم داد. البتــه در ایــن دوره،  ــر( نی ــه مــورد منطقــه ی مــورد نظــر )مالی ب
کــه دارای انباشــت های  تعــدادی از اســتقرارها نیــز در دشــت دیــده شــده 
به عنــوان  نمی توانــد  و  بــوده  دوره  ایــن  رســوبات  از  متــری  چندیــن 
کــه می تــوان  کــوچ رو و موقــت فــرض شــود. در پایــان الگویــی  اســتقرارهای 
بــرای اســتقرارهای دوره ی مس وســنگ جدیــد منطقــه ی مالیــر پیشــنهاد 
بــا  مقاســیه  در  یک جانشــین  روســتاهای  تعــداد  کاهــش  روبــه  رونــد  کــرد، 

کــوچ رو و موقــت اســت. افزایــش تعــداد اســتقرارهای 

موقعیت جغرافیایی دشت مالیر
کــه مالیــر بزرگ تریــن شهرســتان   اســتان همــدان دارای 7 شهرســتان اســت 
کیلومتــر مربــع دارد. ایــن شهرســتان شــامل چهــار  و وســعتی حــدود 3210 
شــهر: مالیــر، ســامن، زنگنــه و ازندریــان و چهــار بخــش: مرکــزی، جــوکار، زنــد 
و ســامن اســت. شهرســتان مالیــر در 48 درجــه و 49 طــول جغرافیایــی و 34 
و 17 دقیقــه ی عــرض جغرافیایــی قــرار دارد و از شــمال بــه همــدان، از شــرق 
ک، از جنــوب بــه بروجــرد و از طــرف غــرب بــه شــهرهای تویســرکان و  بــه ارا
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.)Gopnik & Rothman, 2011: 79, Fig: 4.6(اVI حیوانی گودین )BOB( شکل 4. نمونه سفال های منقوش

نقشه 2. وضعیت جغرافیایی شهرستان مالیر در استان همدان بر روی نقشه ایران )نگارندگان(.

ســطح  از  شهرســتان  ایــن  متوســط  ارتفــاع  اســت.  شــده  محــدود  نهاونــد 
کیلومتــر اســت. پوشــش  آب هــای آزاد 1780 متــر و فاصلــه اش از همــدان 86 
ــر آب  ــر از نظ ــت. مالی ــه ای اس کوه پای ــتپ  ــوع اس ــر از ن ــتان مالی ــی شهرس گیاه
کوهســتانی و نیمه بیابانــی ایــران قــرار  و هوایــی، در مــرز آب و هــوای معتــدل 
گرفتــه و خصوصیــات هــر دو نــوع آب و هــوا را داراســت. متوســط بارندگــی 
مالیــر2   میان کوهــی  دشــت  می رســد.  میلی متــر   242/2 بــه  آن  ســالیانه ی 
کرمانشــاه بــا  معبــر طبیعــی بیــن دشــت های میان کوهــی لرســتان، همــدان و 
گی هــا و قابلیت هــای خــاص اقلیمــی اش، پتانســیل الزم شــرایط مســاعد  ویژ

زیســت محیطی جهــت اســتقرار جوامــع انســانی را دارا می باشــد. 
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کــم وســعت  گرس مرکــزی، درهــای  دشــت مالیــر، در حاشــیه ی شــرقی زا
کــه آن جــاری هســتند، عمومــًا از بــرف و بــاران  اســت و رودهــا و نهرهایــی 
گیاهــان  کــه  فصــول مرطــوب ســال تغذیــه می شــوند و در فصــل تابســتان 
کاًل خشــک می شــوند، یــا آب آ ن هــا بــه حداقــل میــزان  نیــاز بــه آب دارنــد، یــا 
آب دهــی می رســند. مهم تریــن رودخانــه ی شهرســتان مالیــر، رودخانــه ی 
کــه  آمــده(  به شــمار  گاماســی آو  آب ریــز  حوضــه ی  از  )کــه  »حرم آبــاد« 
ــد  ــی بخــش زن کوه هــای جنوب ک و  کوه هــای راســوند ارا سرشــاخه های آن از 
گرفتــه و  کالن، اردک لــو، چشــمه علی محمد( سرچشــمه  )ماننــد: رودهــای 
پــس از عبــور از روســتاهای ایــن بخــش و پیوســتن شــاخه هایی از اطــراف آن 
گاماســی آو  ــه رود  ــد ب ــه شــهر مالیــر می رســد و ســپس در اطــراف شــهر نهاون ب
 ،)161-3  :1385 )جعفــری،  می ریــزد  کرخــه  رود  بــه  ســرانجام  و  پیوســته 

)نقشــه 4(. 

تحوالت فرهنگی دوره ی مس وسنگ جدید در دشت مالیر
کــه در دوره ی مس و ســنگ  نشــان می دهــد  باستان شناســی  بررســی های 
بیشــتر  گســترش  اقلیمــی موجــب  جدیــد دشــت مالیــر وضعیــت مناســب 
از  زیســتگاه هایی  حتــی  به طوری کــه  گردیــد؛  ایــران  غــرب  در  زیســتگاه ها 
اواخــر  در  امــا  شــده اند،  شناســایی  نیــز  متــری   2000 ارتفــاع  در  دوره  ایــن 
ایــن دوره، یعنــی مس وســنگ جدیــد )حــدود 3500 تــا 3000 ق.م.( نوعــی 
اخیــر  آمــد. مطالعــات  به وجــود  زیســتگاه ها در منطقــه  کاهــش محســوس 
به روشــنی نشــان می دهــد در ایــن مقطــع زمانــی نوعــی تغییــر بافت هــای 
کنــده به ســوی شــکل گیری نوعــی الگــوی خطــی در حاشــیه ی  اســتقراری پرا
می شــود  مشــاهده  گرس مرکــزی  زا غــرب  به ســوی  گاماســی آو  رودخانــه ی 
کــه احتمــااًل اندکــی  )سعیدی هرســینی، 1385: 515(. ایــن بــدان معناســت 
ــه ی  ــه از خصیص ک ــدت  ــاه م کوت ــالی های  ــروز خشک س ــا ب ــی و ی ــار محیط فش
میانــی  دوره ی  در  کن  ســا جمعیــت  عمــاًل  اســت،  گــرس  زا اقلیــم  ذاتــی 
مس وســنگ را وادار نمــود تــا با تغییر در اســتراتژی معیشــتی خــود از دامداری 
ــا  ــی رودخانه ه ــا و حواش ــی در دلتاه ــاورزی آب کش ــوی  ــم به س ــاورزی دی کش و 
کشــت آبــی در غــرب  جابه جــا شــوند و ایــن درســت همزمــان بــا رواج شــیوه ی 
ــران دوره ی ســبز و چغامامــی در مرزهــای  ــه منشــاء آن از دهل ک ایــران اســت 
گرفتــه شــده بــود؛ شــاید به واســطه ی مهاجــرت  گــرس بــا بین النهریــن  غربــی زا
کــه در واقــع پاســخی سیســتماتیک  یــا پدیــده ی انتشــار ایــن شــیوه ی نویــن 
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گــرس بــود، به عنــوان یــک شــیوه ی  بــه پیامدهــای ناشــی از خشک ســالی در زا
کاهــش محســوس جمعیــت  گردیــد. در چنیــن فضایــی  کننــده انتخــاب  مهــار 
کوهســتانی اتفــاق می افتــد و ایــن خــود  بومــی در مناطــق حاشــیه ای مرتفــع و 
کم ســکنه  کــه به تدریــج در حــال اشــغال مناطــق  می توانســته بــرای قومــی 
ــی از ســکنه بوده انــد، فضایــی بســیار مناســب به وجــود آورده باشــد  ــا خال و ی

)مترجــم، 1390: 144(.
گیرنــده دوره ی اوروک میانــه،  نفــوذ دوره ی مس وســنگ جدیــد )دربــر 
گیــان  کلیــدی  محوطــه ی  دو  بــا  غــرب  در  ایالمــی(  آغــاز  دوره ی  و  جدیــد 
گســترده شناســایی  گودیــن )کنــگاور( بــر پایــه ی مطالعــات دقیــق و  )نهاونــد( و 
گرفتــن بررســی های روشــمند شهرســتان مالیــر  گردیــده اســت. امــا بــا صــورت 
در ســال های اخیــر )بختیــاری، 1387( و )جانجــان 1391( محوطه هایــی از 
کــه دریچــه ی  گردیــده  دوران مس وســنگ جدیــد در مالیــر شناســایی و ثبــت 
کــرده  جدیــدی از اســتقرارهای دوران آغازنــگارش را بــرای محققیــن ایجــاد 
جدیــد  مس وســنگ  دوران  از  محوطه هایــی  پژوهش هــا  ایــن  در  اســت. 
کــه مــوج حرکــت،  گرفتــه اســت  ــگارش( در مالیــر مــورد شناســایی قــرار  )آغازن
گســترش اســتقرارهای اواخــر هــزاره ی 4 ق.م. را بــه ســمت غــرب  دادوســتد و 
گرس مرکــزی )همــدان( را نشــان می دهــد.  و بخش هایــی از نواحــی شــرق زا
گرفتــه در دشــت مالیــر؛ 7 محوطــه مربــوط بــه دوران  بــا بررســی های صــورت 
مس و ســنگ جدیــد از بخــش زنــد )جانجــان، 1391( و 9 محوطــه از بخــش 

ــدول 2(. ــت )ج ــده اس ــایی ش ــاری، 1388( شناس ــامن )بختی س
گســترش  در تفســیر ایــن محوطه هــا وضعیــت مناســب اقلیمــی موجــب 
شناســایی  نیــز  آن  از  فراتــر  و  متــری   2000 ارتفــاع  در  زیســتگاه ها  بیشــتر 
خودنمایــی  ســامن  بخــش  از  بیشــتر  زنــد  بخــش  در  امــر  ایــن  شــده اند، 
می کنــد. محوطه هــای مس وســنگ جدیــد در بخــش زنــد در ارتفــاع بیــن 
گرفتــه، امــا در مقایســه بــا بخــش  1889 تــا 2230 متــر از ســطح دریــا قــرار 
ــا 2133 متــر از  ــر یعنــی؛ در ارتفــاع بیــن 1662 ت کمــی پایین ت ســامن ارتفــاع، 
گرس  کــه نشــان از مســاعد بــودن اقلیــم جغرافیایــی زا ســطح دریــا قــرار دارنــد 
ــا  ــدول 2(. ام ــت )ج ــوده اس ــن دوره ب ــودی در ای ــوچ عم ک ــت و  ــی حرک و حت
کاهــش محســوس  در ایــن دوره )یعنــی حــدود 3600 تــا 2900 ق.م.( نوعــی 
گــرس و حتــی در ســایر نقــاط اســتقراری ایــن  زیســتگاه ها در منطقــه ی زا
کــوچ روی  اقتصــاد مبتنی بــر  نکتــه ی  ایــن  تفســیر  آمــد. در  به وجــود  دوره 
رویکــرد  آثــار محوطه هــای دوره ی مس وســنگ جدیــد  ارتفــاع  و عمق کــم 

ــه ایــن ســوال اســت. ــرای پاســخ ب بهتــری ب
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جدول 2. محوطه های شناسایی شده از دوره ی مس وسنگ جدید )اوروک-آغازایالمی( دشت مالیر )نگارندگان(.

می تــوان  مالیــر،  دشــت  در  اوروکــی  فرهنــگ  نفــوذ  تحلیــل  بحــث  در 
کــه شــاخص ترین نــوع ســفال ایــن دوران  حضــور ســفال های لبه واریختــه 
کــه به وفــور در محوطه هــای مس وســنگ جدیــد در  اســت را بیــان داشــت 
مالیــر مشــاهده می شــوند. از نکتــه مشــخصات حضــور آثــار فرهنــگ اوروکــی، 
گرس مرکــزی )همــدان( بــا نــام  کــه در شــرق زا می تــوان حضــور ســفال هایی را 
کــه در محوطه هــای ایــن  کــرد  V, VI, VII را اشــاره  گودیــن  ســفالینه های 
گســترده ی  گردیــده و نشــان از نفــوذ فرهنــگ اوروک و تأثیــرات  دوره یافــت 
گرس مرکــزی و  گودیــن V, VI, VII را در بخش هــای مختلــف نواحــی شــرقی زا
کــه اشــاره  ــه  کــرد. همان گون ــا ایــن فرهنــگ و دوره را عنــوان  هم افــق بــودن ب
گیــان را بــا قرارگیــری  گودیــن و  گردیــد، در تفســیر ایــن موضــوع، می تــوان 
کوچ روهــا و همچنیــن پــل ارتباطــی در مســیر دادوســتد  در مســیر حرکــت 
گرس مرکــزی و نواحــی شــرقی و شــمالی  اقتصــادی به ســمت بخش هایــی از زا
آن دانســت و از ایــن دو محوطــه می تــوان به عنــوان هســته ی اصلــی در غــرب 
گودیــن را به عنــوان محــدوده ی هســته ی  گیــان و  نام بــرد. در ایــن پدیــده، 
برهم کنش هــای  را  محوطــه  دو  ایــن  پیرامونــی  محوطه هــای  و  مرکــزی 

ــرد. ک ــی  ــه معرف ــن دو محوط ــی ای فرهنگ
آثــار  اســاس  بــر  محوطــه،  دو  از  بایــد  مالیــر  شهرســتان  زنــد  بخــش  در 
فرهنــگ اوروکــی و وســعت آ ن هــا، به عنــوان شــاخص ترین محوطه هــای ایــن 
ــه  ــو )نقش ــه قلعه ن ــی و تپ ــه ذغال ــداز: تپ ــه عبارتن ــن دو محوط ــرد؛ ای دوره نام ب

.)1
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گرس مرکزی و دو محطه ی شاخص مالیر )نگارندگان(. نقشه 1. نقشه هوایی محوطه های شاخص مس وسنگ جدید زا

شکل 5. سفال لبه واریخته ی )اوروکی( به دست آمده از تپه ذغالی )جانجان، 1391: 508(.

تپه ذغالی
بــا وســعت 18200 متــر مربــع، در ارتفــاع 2112 متــر از ســطح آب هــای آزاد قــرار 
دارد، ایــن محوطــه بیشــترین وســعت را در بیــن محوطه هــای دیگــر، دربیــن 
محوطه هــای دوران مس وســنگ جدیــد را به خــود اختصــاص داده اســت. 
گودیــن V, VI, VII شناســایی  در ایــن محوطــه نفــوذ و حضــور ســفال های 
گردیــده اســت. در بیــن ســفال های فرهنــگ اوروکــی تپــه ذغالــی ســفال های 
لبه واریختــه )شــکل 5(، ســفال های پایــه دار منقــوش حیوانــی بــا رنــگ ســیاه 
ــر  ــه ُمهــر تأییــد ب ک روی نخــودی )BOB(، )شــکل 7 و 6( مشــاهده می شــوند 
گودیــن V, VI, VII اســت. ایــن تپــه از جملــه تپه هــای مالیــر  هم افــق بــودن بــا 
کــه آثــار دوره ی پیش ازتاریــخ )مس وســنگ قدیــم( تــا دوره ی تاریخــی  اســت 
)اشــکانی( را به طــور پیوســته در خــود دارد و بــا توجــه بــه فراوانــی و تنــوع 
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شکل 6. سفال منقوش )BOB( حیوانی به دست آمده از تپه ذغالی )جانجان، 1391: 508(.

شکل 7. پایه ی سفالی منقوش )BOB( به دست آمده از تپه ذغالی )جانجان، 1391: 508(.

کندگــی اســتقرارهای ایــن  گاهنــگاری و پرا گونه هــای ســفالی ایــن دوره هــا در 
کوهســتانی مالیــر بســیار حایــز اهمیــت اســت. دوران در ناحیــه ی 

گونه هــای  تمامــی  و  مس وســنگ  دوره ی  ســفال های  ذغالــی  تپــه  در 
Red Slip, BOB و تنــوع ســفالینه های ســاده، منقــوش نخــودی و  ســفال 
ــا نقــوش قهــوه ای و ســیاه شناســایی شــده اســت.  ــا تیــره ب قهــوه ای روشــن ت
غ قدیــم و جدیــد از نــوع ســفال  همچنیــن ســفال های شــاخص عصــر مفــر
گودیــن III منقــوش نیــز  یانیــق بــا دســته های حلقــوی نخجوانــی و ســفال 
بــه  آهــن می تــوان  آثــار عصــر  از حضــور  یافــت می شــود.  به وفــور  در ســطح 
و  زاویــه دار  فرم هــای  بــا  روشــن  و  تیــره  ســاده ی  کســتری  خا ســفال های 
گونه شناســی اولیــه ی آ ن هــا به نظــر  کــرد. در  I اشــاره  لــه ای شــکل آهــن  ال
غ و  ــار اســتقراری در ایــن تپــه نیــز مربــوط بــه دوره ی مفــر می رســد، عمــده آث
آهــن باشــد. ســفال های شــاخص دوره ی اشــکانی ایــن محوطــه نیــز شــامل 
کنــده و قطعاتــی از  گونه هایــی از لبه هــای خمــره و ســبوهای بــزرگ بــا تزییــن 
کــه در ســطح تپــه و زمین هــای مجــاور آن  یافــت  کلینکــی ظریــف اســت  ســفال 

می شــوند.
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تپه قلعه نو
ــر از ســطح آب هــای  ــع، در ارتفــاع 1959 مت ــر مرب ــا وســعت 17000 مت ــو ب قلعه ن
آزاد قــرار دارد؛ ایــن محوطــه بعــد از تپــه ذغالــی، بیشــترین وســعت را نســبت 
به خــود  را  زنــد  بخــش  جدیــد  مس وســنگ  دوران  محوطه هــای  دیگــر  بــه 
ســفال های  حضــور  و  نفــوذ  نیــز  محوطــه  ایــن  در  اســت.  داده  اختصــاص 

V, VI, VII مشــاهده می گــردد.  گودیــن 
گســترده طیــف دوران  بــا توجــه بــه شــواهد ســطحی، آثــاری از اســتقرار 
مختلــف )مس وســنگ قدیــم تــا دوره ی اشــکانی( را نشــان می دهــد. ایــن 
گرفتــه و به نظــر می رســد  تپــه به نــام قلعه نــو، نــام خــود را از روســتای قلعه نــو 
خــود روســتا به واســطه ی ایــن تپــه بــزرگ به نــام قلعه نــو خوانــده می شــود. 
کامــل مس و ســنگ،  کندگــی ســفال های متنوعــی از دوره ی  در ســطح تپــه پرا
گونه هــای ســفال Red Slip, BOB و تنــوع زیــادی از ســفالینه های  تمامــی 
ســاده و منقــوش نخــودی )شــکل 8( و قهــوه ای روشــن تــا تیــره بــا نقــوش 
غ  قهــوه ای و ســیاه وجــود دارد؛ عالوه بــر آن ســفال های شــاخص عصــر مفــر
گودیــن III در ســطح به وفــور  قدیــم و جدیــد از نــوع ســفال یانیــق و ســفال 
 Iکســتری آهــن یافــت می گردنــد. از عصــر آهــن می تــوان بــه ســفال های خا
ــی از  ــه قطعات ــن محوط ــکانی ای ــاخص دوره ی اش ــفال های ش ــرد. س ک ــاره  اش
ــادی دارد.  کــم بســیار زی کــه در ســطح تپــه ترا کلینکــی ظریــف اســت  ســفال 

شکل 8. سفال منقوش )BOB( حیوانی به دست آمده از تپه قلعه نو )جانجان، 1391: 313(.

نتیجه گیری
ناحیــه ی شــرقی  بــه موقعیــت جغرافیایــی منطقــه ی مالیــر در  نگاهــی  بــا 
ــا مناطــق همجــوار  گرس مرکــزی متوجــه موقعیــت بینابینــی ایــن منطقــه ب زا
)کنگاور-گودیــن، جنوب غرب-شــوش و حتــی فالت مرکــزی ایران-ســیلک( 
طــی  در  مناطــق  ایــن  اســتقرارهای  پیش ازتاریــخ  توالــی  بــود.  خواهیــم 
تــا حــد زیــادی  کاوش  هــای باستان شناســی صــورت پذیرفتــه  بررســی ها و 
گونه هــای  مشــخص شــده اســت. ایــن منطقــه از نظــر الگوهــای اســتقرار و 
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گودیــن اســت. مالیــر در دوره ی مــس وســنگ جدیــد بــا  ســفالی از متأثــر از 
کنــگاور اســتقرارها در این دوره  کاهــش اســتقرارها مواجــه اســت، ولی در  رونــد 
ــا این وجــود شــباهت الگــوی اســتقراری مالیــر در دوره ی  افزایــش می  یابــد. ب
ــن  ــای ای ــطح محوطه ه ــفالی س ــاخص س ــای ش گونه ه ــد،  ــنگ جدی مس وس
کاوش هــای الیه نگارانــه همــراه بــا  کنــگاور نشــان می دهــد.  دوره را متأثــر از 
ــار ایــن دوره، به خصــوص تپه زاغــه و تپــه قلعه نــو  نمونه بــرداری تعــدادی از آث
کــه الیه هــای دوره هــای نوســنگی جدیــد)؟(، مس وســنگ قدیــم، میانــی و 
کمــک شــایانی  جدیــد تــا دوره ی تاریخــی )اشــکانیان( را دارا اســت، َنه تنهــا 
در روشــن شــدن دقیــق تأثیــرات فرهنگــی هریــک از دوره هــای مــورد بحــث در 
کــرد؛ بلکــه تاریــخ شــروع و پایــان دوره ی مس وســنگ  مالیــر را ترســیم خواهــد 
روشــن  را  اســت  نشــده  مشــخص  به درســتی  هنــوز  کــه  را  منطقــه  جدیــد 
می ســازد.  بــا شــروع دوره ی مس وســنگ قدیــم شــاهد افزایــش بی شــمار 
یــک  کنــگاور  کــه در  ایــن درحالی ســت  و  بــوده  محوطه هــا در ماهیدشــت 
ــی و  ــزارش شــده اســت. در دوره ی مس وســنگ میان گ محوطــه از ایــن دوره 
ــه  ــت تری در منطق ــای یک دس ــن دوره، فرهنگ ه ــن ای ــل آغازی ــژه مراح به وی
کم اســتقراری  رایــج می شــود. هــر دو حــوزه ی )کنــگاور و مالیــر(  به بیشــترین ترا
رســیده و از نظــر ســنت های ســفالی، شــباهت ویژه ایــی به چشــم می خــورد؛ 
کل  بــا شــروع دوره ی مس وســنگ جدیــد بــاز هــم شــرایط تغییــر می یابــد، در 
کــه مالیــر نیــز  کاهــش چشــم گیر اســتقرارها هســتیم  گــرس شــاهد  منطقــه ی زا
کاهــش تعــداد اســتقراها روبــه رو شــده  از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و بــا 
ــوان منطقــه ی مــورد بحــث در  ــان براســاس ایــن شــواهد، می ت اســت. در پای
کنــگاور )گودیــن( در شــرق  ایــن پژوهــش )دشــت مالیــر( تحت تأثیــر منطقــه ی 

آورد. به شــمار  گرس مرکــزی  زا در 

پی نوشت

1. Proto – Elamite. 
2. مالیــر دارای 3 مســیر دره ای و ورودی اســت. نخســت، دشــت نوشــیجان و دره ی جــوکار 
ــوه  ک ــار  کن ــا عبــور از  ــه ب ک ــه همــدان متصــل می کنــد. دوم، دره ی ســامن اســت  ــر را ب ــه مالی ک اســت 
کــوه ســفیدکوه از  کنــار  گــذر از  کریــدور ورودی نهاونــد بــه بروجــرد اســت )بــا  علمــدار و نقاره خانــه 
گــذر  کــه ســامن را بــه بروجــرد می رســاند و ســپس بــا  نهاونــد بــه همــان مســیری منتهــی می شــود 
ــوه  ک ــا  ــوار ب ــروزان« و همج ــیاب« از »پی ــه ی »گاماس ــا رودخان ــو ب ــد، همس ــی نهاون از دشــت میانکوه
کــوه  کــه از ســوی دیگــر  کرمانشــاه می رســد.( ســوم، دره ای دیگــر اســت  تاریخــی طبــل خانــه بــه 
ک می رســد. گــوراب، زنگنــه و ســپس بــه تــوره ی ارا کــوه »َســرده« بــه  گذشــتن از  »علمــدار« و پــس از 
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کتابنامه
- بختیــاری، ذبیــح اهلل )1388(، »گــزارش بررســی و ثبــت آثــار شهرســتان 
ــتان  ــگری اس گردش ــی و  کل میراث فرهنگ ــیو اداره  ــوکار«. آرش ــش ج ــر بخ مالی

همــدان، جلــد 1 و 2 )منتشــر نشــده(.
مقدماتــی  »گــزارش   ،)1388( عبــاس  مترجــم،  و  بهــزاد؛  بلمکــی،   -
کل  اداره  آرشــیو  بهــار«.  باستان شــناختی شهرســتان  و شناســایی  بررســی 
)منتشــر  همــدان  اســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی، 

نشــده(.
- پــرو. ژان. دلفــوس )1376(، شــوش و جنوب غــرب ایــران. ترجمــه ی  
انجمــن  نشــر  شــوش،  بین المللــی  گردهمایــی  گــزارش  اقبــال،  هایــده 

فرانســه. ایران شناســی 
آثــار شهرســتان  - جانجــان، محســن )1391(، »گــزارش بررســی و ثبــت 
گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی و  مالیــر بخــش زنــد و مرکــزی«. آرشــیو  اداره 

اســتان همــدان، جلــد 1 و 2 )منتشــر نشــده(.
پیدایــش  و  تجــارت  فرهنگــی،  »تعامــالت   ،)1390( رضــا  رســتم پور،   -
جوامــع پیچیــده در اواخــر هــزاره ی چهــارم و اوایــل هــزاره ی ســوم قبل از میالد 
کارشناســی  در فالت مرکــزی ایــران«. پایان نامــه بــرای دریافــت اخــذ درجــه ی 
گرایــش باستان شناســی )پیــش از تاریــخ(، دانشــگاه آزاداســالمی، واحد  ارشــد 
گــروه باستان شناســی،  تهــران مرکــزی، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، 

تابســتان )منتشــر نشــده(.
- ســرداری زارچی، علیرضــا )1384(، »فــن مدیریــت اداری و شــکل گیری 
جوامــع پیچیــده در جنوب غــرب ایــران در هــزاره ی چهــارم قبل از میــالد«. 

کارشناسی ارشــد، دانشــگاه تهــران )منتشــر نشــده(. پایان نامــه 
- سعیدی هرســینی، محمدرضــا )1385(، »بررســی و تحلیــل داده هــای 
گاماســیاب در دوران مس ســنگی«.  باستان شــناختی حوضــه ی رودخانــه ی 
تربیت مــدرس،  دانشــگاه  باستان شناســی،  دکتــری  دوره ی  پایان نامــه ی 

دانشــکده علــوم انســانی. تهــران )منتشــر نشــده(.
حســن  طالیــی،  و  احمــد؛  چایچــی،  محمدرضــا؛  سعیدی هرســینی،   -
غ دشــت نهاونــد  )1387(، »گــزارش مقدماتــی بررســی اســتقرارهای عصــر مفــر
گاماســیاب(«. مجلــه ی دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی  )سرچشــمه ی 

دانشــگاه تهــران، شــماره ی 2، دوره ، 57، ص. 180.
مجلــه ی  اوروک«.  فرهنــگ  »گســترش   ،)1377( کامیــار  عبــدی،   -
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باستان شناســی و تاریــخ، ســال 11)شــماره ی اول و دوم(، شــماره ی پیاپــی 
.22 و   21

کوهســتانی  - علیــزاده، عبــاس )1387(، شــکل گیری حکومت عشــایری و 
عیــالم باســتان. تهران.

اطالعــات  »سیســتم   ،)1382( ســهراب  امیریــان،  و  مهــدی؛  قرخلــو،   -
کاربــرد آن در باستان شناســی«. مجلــه ی نامــه انسان شناســی،  جغرافیایــی و 

بهــار و تابســتان، شــماره ی 3، صــص: 178-167.
کریمــی،  کاشــان. ترجمــه ی اصغــر  گیرشــمن، رومــان )1379(، ســیلک   -

کشــور. تهــران: ســازمان میراث فرهنگــی 
بــه  - مترجــم، عبــاس )1390(، »نشــانه هایی از یــک مهاجــرت قومــی  
پرتوکاوش هــای  در  ق.م.  ســوم  هــزاره ی  در  ایــران  غــرب  و  شــمال غرب 
)نامــه   ایــران  باستان شناســی  پژوهش هــای  فصلنامــه  باستان شناســی«. 
باستان شناســی(، شــماره ی 1، دوره ی اول، پاییــز و زمســتان، صــص: 137-

.146
حفریــات  فصــل  دومیــن  و  نخســتین   ،)1379( یوســف  مجیــدزاده،   -
 .)1378-1377( ســاوجبالغ  ازبکــی:  محوطــه  در  باستان شــناختی 
ــماره ی 1. ــی، ش ــای مقدمات گزارش ه ــله  ــی، سلس ــکده باستان شناس پژوهش
گیــان«. مجلــه ی رشــد آمــوزش تاریــخ،  - مظفــری، احمــد )1384(، »تپــه 

شــماره ی 19، تابســتان، صــص: 64-61.
- نظری ارشــد، رضــا )1386(، »گــزارش فصل نخســت بررســی و شناســایی 
کبودرآهنــگ«. آرشــیو  گل تپــه و مرکــزی شهرســتان  باستان شــناختی بخــش 
همــدان  اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  میراث فرهنگــی،  کل  اداره 

)منتشــر نشــده(.
- ویــت، مــری؛ و دایســون، رابــرت )1382(، گاهنــگاری ایــران از حــدود 
احمــد  و  ج  پورفــر کبــر  ا ترجمــه ی  میــالد.  از  پیــش  دوهــزار  تــا  هشــت هزار 

نســل باران. نشــر  چایچــی، 
ــه ی  ــه«. ترجم ــن تپ گودی ــای  کاوش ه ــزارش  ــر )1347(، »گ کایل ــگ،  - یان
مجیــد وهــرام، مجلــه ی بررســی هــای تاریخــی، مــرداد و آبــان، شــماره ی 15 و 

16، صــص: 242-225.
کنــش اســتقرارهای  - یوســفوند، نســیم )1390(، »بررســی و تحلیــل پرا
مــدرک  دریافــت  بــرای  پایان نامــه  مالیــر«.  دشــت  مس وســنگ  دوره ی 
گرایــش پیش ازتاریــخ، دانشــگاه  کارشناسی ارشــد در رشــته باستان شناســی 
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آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز )منتشــر نشــده(.
- یوسفی زشــک، روح اهلل )1389(، »پیدایــش نهادهــای پیش حکومتــی 
ــران؛ خانســاالرهای آغازایالمــی در تپــه سفالین-پیشــوا«.  ــزی ای در فالت مرک
دانشــکده  باستان شناســی-پیش ازتاریخ،  تخصصــی،  دکتــرای  رســاله 

ادبیــات و علــوم انســانی، دانشــگاه تهــران )منتشــر نشــده(.
محوطــه ی  الیه نــگاری  »گــزارش   ،)1390( روح اهلل  یوسفی زشــک،   -

نشــده(. )منتشــر  کریــم«  آباد-ربــاط  میمنــت 

- Abdi, K., )2003(, “The Early Development of Pastoralism In The 
Central Zagros Mountains”, Journal of World Prehistory, Vol. 17, No. 
4.

- Alden, J. R., )1982(, “Trade And Politics In Proto-Elamite Iran.” 
In: Current Anthropology, Vol. 23, No. 6, December, 613 – 640.

- Alden, J. R., )1982(, “Market Exchange As Indirect Distribution: 
An Iranian Example”, In Ericson, J. E And Earle, T )Eds.(, Contexts 
For Prehistoric Exchange, New York, Academic Press, 83-101.

- Algaze, G., )1989(, “The Uruk Expansion: Cross Cultural 
Exchange In Early Mesopotamian Civilization”, Current Anthropology 
30, 571-608.

- Alizadeh, A., )2009(, “Prehistoric Mobile Pastoralists in South-
Central And Southwestern Iran In Nomads, Tribes & State In Ancient 
Near-East”, Edited By: Jeffery Szuchman, Pp. 129-145. Oriental 
Institute Seminars No. 5. Chicago: The Oriental Institute of The 
University of Chicago.

- Englund, R. K., )2004(, “The State of Decipherment of Proto-
Elamite.” In: S. Houston, Ed., The First Writing: Script Invention As 
History And Process )Cambridge, UK: Cambridge University Press( 
100 – 149.

- Ghirshman, R; )1938(, Fouilles De Sialk, Volume I. Paris: 
Geuthner.

- Gopnik. H & Rothman. M, )2011(, On The High Rod: The History 
of Godin Tepe of Iran, Bibliotheca Iranica, Archaeology, Art And 
Architecture, Series, No, 1.

- Henrickson, E. F. )1991(, “Chalcolithic Era”. In: Encyclpaedia 
Iranica, E, Yarshter )Ed( Vol. V, Fasc. 4, Costa Mesa, California: Mazda 
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Publishers.  Pp. 347-353.
- Henrickson, E. F., )1985a(, “The Early Development of Pastoralism 

In The Central Zagros Highlands )Luri Stan(”, Iranica Antiqua 20, 
1985a, Pp. 1-42.

- Lamberg-Karlovsky, C. C., )1970(, Excavation At Tepe Yahya, 
Iran, 1967-1969, American School of Prehistoric Research, Bulletin, 
27, Peabody Museum, Harvard University.

- Levine, L. D., & Young, Jr., T. C., )1987(. “A Summary of The 
Ceramic Assemblages Of The Central Western Zagros From The Middle 
Neolithic To The Late Third Millennium B.C.” In: Pr´Ehistoire De La 
Mesopotamia: La Mesopotamia Prehistories Et Exploration Recent Du 
Djebel Hamrin, E´ Ditions De La Centre National De La Recherché 
Scientifique, Paris, Pp. 15–53.

- Pittman, H., )1997(, “The Administrative Function of Glyptic Art 
In Proto – Elamite Iran: A Survey of The Evidence”. Sceaux D’orient 
Et Leur Employ. Res Orientales. Vol. X: 133 – 153.    

- Potts, D., )1999(, The Archaeology of Elam: Formation And 
Transformation of An Ancient Iranian State.  Cambridge: Cambridge 
University Press.

- Potts. D. T., )1999(, The Archaeology of Elam )Cambridge, UK: 
Cambridge University Press(.

- Preucel, R. W., & Hodder. I., )1996(, Process, Structure and 
History, In Preucel, R.W.

- Rothman, M., )2001(, Uruk Mesopotamia And Its Neighbors: 
Cross-Cultural  Interactions and Their Consequence In The Era of 
State Formation. Santafe SAR Press.  

- Scheil, V., )1905(, 1900 Textes Elamites-Semitiquse (Memories De 
La Delegation En Perse 2; Paris, France: Ernest Leroux)Document 
En Ecriture Proto-Elamite (MDP 6). Parise: Leroux.1923 Textes De 
Comptabilite Proto-Elamites )Memories De La Delegation En Perse 
17; Paris.

- Scheil, V., )1905(, Documents En Ecriture Proto-Elamite (MDP6). 
Paris: Leroux.

- Tosi, M., )1979(, The Proto-Urban Cultures of Eastern Iran And 
The Indus Civilization: Notes And Suggestions For A Spatial-Temporal 
Frame To Study The Early Relationship Between India And Iran, In 
Taddei. M )Ed(, South Asian Archaeology 1977, Serries Minor 6, 
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Istituto Universitarrio Orientale Seminario Di Studi Asiatici, Naples, 
149-71.

- Tosi, M., )1984(, “The Notion of Craft Specialization And Its 
Representation In The Archaeological Record of Early States In 
The Turanian Basin”, In Spriggs, M)Eds.(, Marxist Perspective In 
Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge, 22-53.

- Wright, H. T. & Johnson, G., )1975(, Population, Exchange And 
Early State Formation In Southwestern Iran, American Anthropologists, 
77, 267-89. 

- Young, T. C. Jr., )1969(, Excavations At Godin Tepe. First Progress 
Report Occasional Papers No: 17 Art And Archaeology Toronto.  

- Young, T. C. Jr. & Levine, L. D., )1974(, Excavation of The Godin 
Project: Second Progress Report Occasional Papers No: 26 Art And 
Archaeology, Toronto.
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از صص: 27-41
دریافت مقاله: 1397/08/13؛ پذیرش مقاله: 1397/10/26

چکیده
اندیشــه ی سیاســی ایرانشــهری، یکــی از عوامــل تــداوم حیــات سیاســی و 
فرهنگــی ایــران زمیــن به شــمار مــی رود و تأمل جــدی درباره ی هویــت تاریخی 
و فرهنگــی ایرانیــان از مجــرای تحلیــل تــداوم اندیشــه ی سیاســی ایرانشــهری 
کــه از جایــگاه معنــوی  قابــل فهم تــر اســت. رکــن اصلــی اندیشــه ی ایرانشــهری 
و ویــژه ای در جهان بینــی اعتقــادی و آرمان گرایــی سیاســی جامعــه ی ایرانــی 
کــه مهم تریــن مشــخصه ی  برخــوردار اســت، نهــاد شــاهی یــا شــهریاری اســت 
آن در اندیشــه و خــرد سیاســی ایرانــی نیرو هــای مــاورای طبیعــی شــهریار و 
تأییــد الهــی او اســت. ایــن اندیشــه بــه دوره ی اســال می نیــز انتقــال یافــت 
کــه ایــن  گذاشــت. یکــی از دوره هایــی  و تأثیــرات خــود را بــر ایــن دوره نیــز 
کــرد دوره ی ســلجوقی اســت. خواجــه  اندیشــه نمــود بیشــتری در آن پیــدا 
کــه هــم در زمینــه ی سیاســت  نظام الملــک طوســی، وزیــر مقتــدر ســلجوقیان 
عملــی و هــم در زمینــه ی نظــری حضــور فعالــی در ایــن دوره داشــت بــا نــگارش 
سیاســت نامه براســاس الگــوی ایــران باســتان، ارکان اندیشــه ی ایرانشــهری 
را مجــدداً رونــق بخشــید، و بــا ایــن تدبیــر تأثیــر بســزایی در ارتبــاط بیــن دیــن 

و دولــت ایجــاد نمــود.
گان: ایرانشهر، سلجوقیان، خواجه نظام الملک، سیاست نامه.  کلیدواژ
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مقدمه
بــا  سیاســت نامه،  نویســنده ی  و  وزیــر  به عنــوان  نظام الملــک،  خواجــه 
بهره گیــری از اندیشــه ی ایرانشــهری،  زمینــه ی مشــروعیت بخشــی در حکومــت 
کــه الگــوی حکومتــی ایــران  تــرکان ســلجوقی را به وجــود آورد. ایــن اندیشــه 
بــا توجــه  کمیــت  تــداوم ســاختار حا و  بقــا  بــا  باســتان محســوب می شــود، 
خواجــه  اســت.  ارتبــاط  در  فرهنگــی  و  سیاســی  اجتماعــی،  مناســبات  بــه 
کوشــش نمــود، تــا جایی کــه امکان پذیــر بــود، فرمانروایــان جدیــد  نظام الملــک 
بــا  نظام الملــک،  خواجــه  بیامــوزد.  ایرانشــهری  فرمانروایــی  آداب  و  ادب  را 
آشــنایی از فرهنــگ اســاطیری ایــران، شــالوده ی اندیشــه ی سیاســی نویــن 
خــود را پایه گــذاری نمــود، و در آن عناصــری از آرمان خواهــی ایرانشــهری را 
بــا واقع گرایــی سیاســی دوره ی اســالمی و عصــر چیرگــی تــرکان بــر ایران زمیــن 
کوشــش  کــرد. آن چــه در ایــن اقــدام نظام الملــک دارای اهمیــت اســت،  جمــع 
گسســت از اندیشــه ی سیاســی خالفــت و شریعت نامه هاســت.  موفــق وی در 
تفســیر  نوعــی  طوســی،  نظام الملــک  خواجــه  سیاســت نامه ی  حقیقــت  در 
سیاســی  اندیشــه ی  درنهایــت  کــه  بــود  ایرانشــهری  سیاســی  اندیشــه ی 
ایرانشــهری را از جنبــه ی آرمانــی آن جــدا و بــه نظریــه ی مطلقــه ی موجــود 
گــون  گونا کــرد. خواجــه نظام الملــک در فصــول  در دوره ی اســالمی تبدیــل 
دســتگاه  و  دیــوان  کارآمــدی  و  عدالــت  برقــراری  اهمیــت  بــه  سیاســت نامه 
کیــد دارد، و به طــور ویــژه  کــردن نیازهــا و حاجــات مــردم تأ حکومــت در بــرآورده 
کیــد می کند و تدبیر سیاســی پادشــاه  کــم از احــوال رعیــت تأ کامــل حا گاهــی  بــر آ
دربــاره ی مســائل مملکــت را به شــکل مصداقــی بــا بیــان انــواع حکایت هــا مــورد 
کیــد بــر اســلوب  بحــث قــرار می دهــد. بیــش از ســی ونه فصــل سیاســت نامه بــا تأ
کلــی اندیشــه ی سیاســی ایرانشــهری نگاشــته شــده اســت. فصــول انتهایــی 
نااســتواِر حکومــت  و  بنیــان سســت  و  زمانــه ی ســلجوقیان  بــه  نیم نگاهــی 
آنــان دارد و نیــز خــروج اســماعیلیه را در قالــب نقدهــای مســتتر در حکایــات 
کنــد. در ایــن مقالــه ســعی  کنــد و شــاه را بــه تأمــل وادار  سیاســت نامه بازگــو 
شــده نگاهــی اجمالــی بــه مفهــوم ایرانشــهر در ایــران باســتان و تأثیــرات آن در 

گــردد. اندیشــه ی خواجــه نظام الملــک طوســی 

پادشاه آرمانی در دین زرتشتی
براســاس قانــون مینــوی در دیــن زرتشــت ، اهورامــزدا سرچشــمه ی راســتی 
مخالــف  کردارهــای  و  گفتارهــا  اندیشــه ها ،  همــه ی  اســت؛  ک  پــا ضمیــر  و 
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اشــا )راســتی(، بــرای انســان زیــان آور اســت )نــاس، 1370: 458(.  جلــوه ی 
ــر، 1387:  254- کــی و عدالــت اســت )وارن بهتریــن اشــه، بهتریــن راســتی، پا

به ســوی  را  انســان  و  می کنــد  آلــوده  را  آدمــی  فــروغ  کــه  چیــزی  و   . )255
گنــاه باعــث دور شــدن انســان از خیــر و  گنــاه اســت.  بدی هــا می کشــاند، 
نیکــی می شــود، آنان کــه درخشــش های اخالقــی در وجــود خــود را خامــوش 
می شــوند  غوطــه ور  تباهــی  در  و  می پیوندنــد  انگره مینیــو  بــه  می کننــد، 
)نــاس، 1370: 458(.  انســان مختــار اســت میــان اندیشــه ی نیــک و بــد، یکــی 
کــه انســان در زندگــی ســه  کیــد دارد  کنــد؛ در عین حــال، زرتشــت تأ را انتخــاب 
کــردار نیــک- را شــعار خــود قــرار دهــد، و هــر  گفتــار نیــک و  اصــل -پنــدار نیــک، 
کنــد  کــه انســان بــر مبنــای سرشــت اصلــی خــود )نیکــی و راســتی( رفتــار  زمــان 
کل یگانــه و متحــد می گــردد. ایــن مفاهیــم  روان و خــردش بــا روان و خــرد 
کــردار نیــک بایــد از  گفتــار و  کــه انســان در اندیشــه،  نشــانگر ایــن نکتــه اســت 
خــرد مقــدس یــاری بجویــد و اســاس زندگــی خــود را بــر مبنــای راســتی بنیــان 
کــه اهورامــزدا بــر جهــان  نهــد. بــر اســاس تعالیــم آییــن مزدیســنا، همان گونــه 
پایین تــر،  سلســله مراتب  در  ترتیــب،  همــان  بــه  می بخشــد،  نظــم  قدســی 
یــک قــدرت متمرکــز نیــز بــر زمیــن نظــم و امنیــت برقــرار می کنــد؛ ایــن قــدرت 
کــه وظیفــه ی وی برقــراری نظــم بــر روی زمیــن اســت.  متمرکــز شــاهی اســت 
بــر  تســلط  نیــرو،  قــدرت،  َوئیریــه(، جلــوه ی  )َخشــثَره  امشاســپند شــهریور 
245(؛   :1375 )گیمــن،  اســت  مطلــوب  ســلطنت  و  شــهریاری  خویشــتن، 
شــهریور در عالــم مینــوی )روحانــی( نماینــده ی ســلطنت  ایــزدی، فــّر،  اقتــدار 
و ســیطره ی خداونــد اســت )آمــوزگار، 1384: 17(؛ شــهریور، نمــاد ســلطنت ُپــر 
کــه شــکوه و اســتقرار خــود را از اراده ی آفریــدگار  قــدرت و توانــا در زمیــن اســت 
که پناه درویشــان اســت و  یافتــه اســت   )مــدرس زاده، 1380: 367( ؛  حکومتــی 
بــا چیرگــی بــر نیروهــای بــد و مخــرب، حکومــت را از آســیب آنــان نــگاه مــی دارد 
کــه  کار آن اســت  )رضایــی، 1374: 233(. در ُبندهــش آمــده اســت؛ شــهریور را 
عــدل و داد در دل پادشــاهان دهــد، پیوســته پادشــاهان را عــادل نــگاه  دارد، 
کــه عــادل بــود دوســت شــهریور اســت )عفیفــی،  1374: 568(.  و هــر پادشــاه 
ایــزد )ملــک( در قرآن  کریــم و ایــزد شــهریور در اســاطیر ایرانــی، هــر دو نمــادی از 
فرمانروایــی مطلــق خداونــد بــر زمیــن و بهشــت الهــی هســتند؛ حکومت هــای 
ــت، برچیــده شــدن نیروهــای شــر، توانایــی  ــه براســاس عدال ک مــورد آرزویــی 
رزمــی، لشــکری و یــاوری بــر ســتمدیدگان بنــا شــده اند و از تنعــم، برکــت و 

فزونــی برخوردارنــد )مــدرس زاده، 1380: 370(.
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فّره ایزدی در شهریاران
در ابتــدای یشــت نوزدهــم، فــّره ی ایــزدی چنیــن تعریــف شــده اســت: فــره، 
فروغــی اســت ایــزدی، بــه دل هرکــه بتابــد از همــگان برتــری یابــد. از پرتــو ایــن 
گــردد و  ــاج و تخــت  ــده ی ت ــد، برازن ــاهی رس ــه پادش کســی ب ــه  ک ــت  ــروغ اس ف
کامیــاب و پیروزمنــد باشــد ) یشــت ها،  گســتر و دادگــر شــود و همــاره  آســایش 
کهــن »فــر« پــس از اســالم در تفکــر اشــراق  پذیرفتــه  1347، ج2: 315( . مفهــوم 
شــد. »فــر« بــا حفــظ هســته ی مفهومــی اولیــه ی خــود وارد حیطــه ی عرفــان 
گــذرگاه ذهنــی و در انطبــاق بــا بینــش  اصولــی آییــن  شــد و بــا عبــور از ایــن 
کالبــد و هیئتــی مــورد قبــول  یافــت.از ســوی دیگــر » فــر« نمــادی از  جدیــد، 
صــورت  در  نفــس  اســت.این  ســهروردی  اندیشــه ی   در  بیــن  غیــب  نفــس  
ــد. » فــر« از ســوی دیگــر، در ایــن نظــام  ــه تجســم درمی آی نمادیــن جام جــم ب
کــه تابــش آن تمامــی پیامبــران را  فکــری نور ســکینه یــا نور محمــدی اســت 
ــاه  ــواه پادش ــدس ، خ ــم  ق ــدگان عال ــن برگزی ــزه ی ای ــه ممی ــرد و وج ــر می گی درب
ــد ایــن  و خــواه پارســا و خــواه نیرومنــد اســت )جعفــری، 1381: 149(. خداون
کــه قابلیــت درخواســت آن را داشــته  کســی عطــا می کنــد  نیــروی ایــزدی را بــه 
بــه تمــام وظایــف اخالقــی و معنــوی و  بــرای به دســت آوردن آن  باشــد، و 
گرفتــه و صاحــب  کــرده، دل او محمــل ایــن نیــرو قــرار  اجتماعــی خــود عمــل 
اقتــدار و بصیــرت می شــود. مهم تریــن جلــوه ی بــروز و ظهــور ایــن نیــرو، در 
کــه  پادشــاهان اســت. »جمشــید« نمــادی از شــهریاران پیشــدادی اســت 
پادشــاهی وی عصــر طالیــی  به شــمار می آیــد. دوران  ایــزدی  فــره  جلوه گــر 
ــده اســت. در هنــگام پادشــاهی  گردی حکومــت در ایــران باســتان نام گــذاری 
او خــوراك و آشــام، فاســد نشــدنی بــود، جانــوران و مردمــان هــر دو، فناناپذیــر 
گیاهــان هــر دو، خشــک نشــدنی بــود. در هنــگام پادشــاهی  بودنــد، آب هــا و 
کســی پیــر و فرتــوت نمی شــود،  گــرم مــی وزد و َنــه بــاد ســرد مــی وزد.  او، َنــه بــاد 
ــزده ســاله به نظــر می آینــد. مــرگ وجــود  ــد هــر دو چــون جــوان پان ــدر و فرزن پ
نــدارد، جهــان ایــن چنیــن سرشــار از آرامــش و ســعادت بــود، پیــش از این کــه 
گفــت،  گویــد و عصیــان نســبت بــه پــروردگار روا دارد. امــا وقتــی دروغ  او دروغ 
کیــد الهــی و موهبــت فــّره ی ایــزدی بی بهــره شــده فــّر از او آشــکارا بــه  از تأ
پیکــر مرغــی )وارغــن( بیــرون رفــت. فــّر، در ســه نوبــت از جمشــید می گســلد، 
کــه بــر همــه ی ســرزمین های اهورایــی  بخــش اول را ُمهــر دریافــت می کنــد 
ک  کــه بــر اژی دهــا تســلط می یابــد؛ دومیــن بخــش نصیــب فریــدون می شــود 
کــه اژدهــای شــاخ دار و  گرشاســب دالور  پیــروز می گــردد و ســومین بخــش را 
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زیانبخــش را نابــود می کنــد، نصیــب می بــرد. بــه این ترتیــب، بــا از دســت رفتــن 
فــر، جمشــید نمایندگــی خداونــد و فرمانروایــی خــود را از دســت می دهــد و 
اژی دهــاك )ضحــاك( ســه پــوزه ی زشــت نهــاد، بنــا بــه روایــت یشــت ها بــر وی و 
ایــران مســلط شــده، ظلــم و ســتم آغــاز می شــود، و دوران شــادی و بی مرگــی 

پایــان می پذیــرد ) آمــوزگار، 1384: 55-53(.
گرفتــه از اعتقــاد بــه فــره ی ایــزدی اســت و  اندیشــه ی ایرانشــهری، نشــأت 
در اندیشــه ی ایرانیــان بــه پادشــاهان و اقــوام ایرانــی تعلــق داشــته و چنان کــه 
در یشــت ها آمــده اســت »ایــن فــّر همیشــه از آن ایرانیــان بــوده و تــا ظهــور 
سوشــیانت و دامنــه ی رســتاخیز از ایــران روی برنخواهــد تافــت« )یشــت ها، 

1347، ج 2: 315(.

پادشاه آرمانی از نگاه فردوسی در شاهنامه
گی هــای شــاه  کاملــی از فــّره ایــزدی و  ویژ در شــاهنامه ی فردوســی مفهــوم 
آرمانــی ایــران باســتان وجــود دارد. در شــاهنامه، همچــون یشــت ها شــرط 
گردیده اســت؛  اساســی و الزم بــرای پادشــاهی ایــران، داشــتن فــّره ایــزدی ذکــر 

کو بود شهریار زمین کسی 
گوهر و فّر و دین هنر باید و 

کسی را دهد تخت شاهی
که با فّر و برز است و باهوش و رای خدای ) شاهنامه(.

کــه بــه دیــن مزدیســنا و قانــون آن، اشــه  کســی اســت  شــهریار نیــک، 
ــتین  ــن و نخس ــد. مهم تری ــرده باش ک ــی  ــود درون ــر را در خ ــن عنص ــده و ای گروی
گــی پادشــاهی نیــک، پیونــد وی بــا دیــن اســت. پادشــاه خــوب، تجلی گــر  ویژ
کمیــت وی در روی زمیــن اســت.  روح خداونــد بــوده، نمــادی از اقتــدار و حا
کــه مظاهــر آفرینــش، دیــن خوبــی و شــادی پیروانــش را  وظیفــه ی اوســت 
گســترش دهــد؛ زیــرا ایــن تمایــل و آرزوی خداونــد بــرای همــه ی انســان ها 
اســت ) هینلــز، 1388: 98(. در شــاهنامه نیــز، از مســئولیت خطیــر پادشــاه 
ــت. در  ــده اس ــادی آورده ش ــات زی ــت، ابی ــن و داد اس ــه ی دی ــان اقام ــه هم ک
ــی  ــت؛ وقت ــده اس ــی ش ــّر معرف ــب ف ــاه صاح ــن پادش ــرث اولی کیوم ــاهنامه،  ش
او  مطیــع  دام  و  دد  از  موجــودات  تمــام  می تابــد،  کیومــرث  از  ایــزدی،  فــّر 
می شــوند. پــس از او، هوشــنگ، نخســتین پادشــاه پیشــدادی، بــا اســتفاده 
از فــّر، آهــن را از ســنگ جــدا و آهنگــری پیشــه می کنــد . پــس از هوشــنگ، 
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کیانــی،  فــّر بــه طهمــورث، و پــس از وی بــه جمشــید می پیونــدد. او بــا فــّر 
خانــدان  بــه  فــّر  پیوســتن  از  پــس  می کنــد.  خــود  فرمانُبــردار  را  جهانیــان 
کیــکاوس می رســد،  کی قبــاد اســت، باالخــره فــّر بــه  کــه اولیــن آنــان  کیانیــان 
کــه فــّر او تیــره شــده و ســرزمین  امــا اعمــال نابخردانــه ی وی باعــث می شــود 
ایــران رو بــه ویرانــی نهــد. فــره به ترتیــب بــه شــاهان سلســله های مختلــف 
ایــران می رســد و هــر یــک بــا اســتفاده از آن بــه جهانــداری و جهانگشــایی 
کــه بقــا و  گسســت فــّر از شــاه ناراســت، مشــخص می کنــد  می پردازنــد. اصــل 
کیهــان یــا همــان اشــه، عــدول  کــه از ســامان مقــرر  تــداوم فــّر تــا زمانــی اســت 
بــه علــت دعــوی خدایــی، و  فــّر جمشــید  گسســته شــدن  باشــند؛  نکــرده 
ــه  ک ــه علــت بی خــردی و مــوارد مشــابه، همــه نشــان از ایــن دارد  کیــکاوس ب
دوام و بقــای پادشــاهی از پیــش تعییــن شــده و قطعــی نیســت و هــر لحظــه 
بــا پیمــودن راه خــالف و ناراســتی و عــدول از حــق، فــّر از ایشــان جــدا شــده و 
در این صــورت مــردم نیــز دیگــر شــاه را برگزیــده و نماینــده ی خــدا نمی داننــد، 
ــر  ــی؛ مظه ــگاه فردوس ــد. در ن ــورش می کنن ــش ش ــه وی و بیدادگری های و علی
کــه به واســطه ی فــّره خــود  رحمــت ایــزدی، شــاه نیــک و فرهمنــد، اســت 
کــرده و شــر و دشــمنی را بــه صفــا و  کینه هــا پــاك  جهــان را از آلودگــی، ســتم و 
ــح  ــد و صل ــی می کنن ــا زندگ ــح و صف ــرده اســت و همــه در صل ک ــل  ــتی تبدی آش

جهانــی ایجــاد می شــود ) فردوســی، ج 8 و 9(.

خواجه نظام الملک طوسی
»خواجــه  بــه  ملقــب  توســی«،  اســحاق  بــن  بن علــی  علی  حســن  »ابــو 
نظام الملــک« در قریــه ی رادکان تــوس در خانــه ای دهقانــی بــه دنیــا آمــد 
ــوم اســالمی را همچــون  ــی مقدمــات عل کودک ــادری، 1378: 124(. وی در  )ق
زبــان عربــی و قــرآن خوانــد و در یــازده ســالگی بــه فقــه و حدیــث و ســایر علــوم 
گشــت و  غ شــد و فاضلــی عالــم و دبیــری توانــا  شــرعیه و فنــون ادبــی فــار
اعمــال دیوانــی پرداخــت و در بــالد خراســان، هرچنــد صباحــی در خدمــت 
ــا انحطــاط ســلطنت و هجــوم  ــرد. در بیســت ویک ســالگی ب ــه ســر ب امیــری ب
ترکمانــان ســلجوقی بــه خراســان، خواجــه در خدمــت ســلجوقیان بــه ناچــار 
کار سیاســی خــود را آغــاز نمــود. تــا  وارد شــد و در آن دوره بحرانــی و ُپــر التهــاب 
قبــل از ظهــور ســلجوقیان دولــت دودمان هــای ایرانــی و حتــی ُتــرکان غزنــوی، 
گســترش متصرفات  کــه بــا  زودگــذر و مســتعجل بــود و تنهــا ســلجوقیان بودنــد 
 .)19  :1367 )طباطبایــی،  ســاختند  ممکــن  را  ایــران  ملــی  وحــدت  خــود، 
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خواجــه نظام الملــک طوســی )485-408 هـــ.ق.(، وزیر برجســته ی ســالطین 
کــرده  کار  کــه در هــر دو سیاســت نظــری و عملــی  کســانی اســت  ســلجوقی از 
کســری  اســت. خواجــه نظام الملــک در مــدت بیســت ونه ســال و هفــت مــاه و 
وزارت در زیــر دســت آلب ارســالن و ملکشــاه در اداره ی امــور و فتــح بــالد و 
ج  کفایــت و حســن تدبیــر بــه خــر ســرکوبی مخالفیــن ایــن دو پادشــاه چنــان 
کاشــغر را تحــت امــر ایشــان آورد و نــام  گرفتــه تــا  کــه دولتــی وســیع از حلــب  داد 
و نشــان آن دو ســلطان را در شــرق و غــرب عالــم معلــوم آن زمــان، جــاری و 
کــه در  کــه بایــد قســمت عمــده ی شــهرت و پیشــرفتی را  ــا آنجــا  کــرد ت ســاری 
کاردانــی  کارهــا نصیــب آلب ارســالن و ملکشــاه شــده از برکــت خردمنــدی و 

خواجــه دانســت )طوســی، 1347: مقدمــه(. 

سیر الملوک جلوه گاه اندیشه ی سیاسی خواجه نظام الملک طوسی
نظــر  در  بــا  کــه  بــود  عرفانــی  و  علمــی  شــخصیتی  نظام الملــک،  خواجــه 
گرایــش بــه عــدم  گرفتــن مشــکالت عدیــده ی حکومــت ســلجوقیان اعــم از: 
کــز  تمرکــز و نتایــج مترتــب بــرآن، ماننــد: تغییــر مکــرر پایتخــت و ایجــاد مرا
ســطوح  تمــام  بــه  نظامــی  طبقــه ی  فزآینــده ی  تجــاوز  قــدرت،  مختلــف 
کشــوری در  تشــکیالت  و  ناتوانــی دیوان ســاالری  کشــاورزی،  فعالیت هــای 
ارائــه ی راه حــل مناســب جهــت برون رفــت از چهارچــوب ســنتی حکومــت 
کــز و ایــاالت شــدت یافتــن  ــازوان حکومــت در مرا ــرکان، اعمــال ســلطه بــه ب ت
در  صلیبــی  جنگ هــای  و  اســالمی  مرزهــای  درون  در  داخلــی  جنگ هــای 
آنــان  فعالیــت چشــمگیر  و  نــزاری  اســماعیلیه ی  امپراتــوری،  غیــر  مرزهــای 
کم بــر جامعــه،  در المــوت، اصفهــان و قهســتان اســت. شــرایط ویــژه ی حا
کامــل  ــه در تعــارض  ک ــان  ــا ســنن خــاص قبیله ایــی آن ــرکان ب پــس از تســلط ت
بــا ســنت رایــج پادشــاهی ایرانــی بــود، خواجــه نظام الملــک را ترغیــب بــه 
کــه نتیجــه ی ســی ســال تجربیــات وی می باشــد،  کتابــی ارزشــمند  تألیــف 
حکومــت،  عرصــه ی  در  پیش آمــده  مســأله ی  مهم تریــن  بتــوان  تــا  نمــود؛ 
کــم و حــدود و اختیــارات وی  گزینــش حا یعنــی نحــوه ی مشروعیت بخشــی و 
کتــاب  را مشــخص و تبییــن نمایــد )کلوزنــز، 1363: 47(. مطالــب موجــود در 
کلــی بــه دو دســته ی اصلــی تقســیم می شــود: 1. پنــد و  سیاســت نامه به طــور 
کــه در تمــام فصــول به جــز فصل هــای 44- 47 خطــاب  انــدرز و توصیه هایــی 
ــات،  ــه ســلطان پیرامــون مســائل مختلــف مملکتــی آمــده اســت. 2. حکای ب
کــه در تأییــد پنــد و اندرزهــای اولیــه ذکــر شــده اســت. اخبــار، احادیــث و آیاتــی 
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مفهوم ایرانشهر در سیر الملوک
کتــاب، چنیــن آمــده اســت: »ایــزد تعالــی انــدر هــر عصــری و روزگاری  در آغــاز 
یکــی را از میــان خلــق برگزینــد و او را بــه هنرهــای پادشــاهانه ســتوده و آراســته 
گردانــد و مصالــح جهــان و آرام بنــدگان بــدو بــاز بنــدد و در وزیــری نیامــد. 
گردانــد و هیبــت و حشــمت او در دل هــا  فســاد و آشــوب و فتنــه را بــدو بســته 
و چشــم خالیــق بگســتراند تــا مردمــان انــدر عــدل او روزگار می گذراننــد و آمــن 

ــت او می خواهنــد« )طوســی، 1347: 11(. همــی باشــند و بقــای دول
از ســوی خداونــد صــورت  پادشــاه  گزینــش  نظام الملــک،  دیــدگاه  از   -
مســئولیت  می گــردد.  جمــع  وی  در  پادشــاهی  فضایــل  ســپس  می گیــرد، 
تــا عــدل و امنیــت  کــه همــان اقامــه ی دیــن و داد اســت،  خطیــر پادشــاه 
بــرای خالیــق به وجــود آورد و آرامــش بنــدگان در ســایه ی آن، بقــای دولــت 
کــه وی بــرای پادشــاه در نظــر می گیــرد  وی خواهنــد؛ بنابرایــن مشــروعیتی 
ــا پــس  ــد اســت، ام ــی توســط خداون ــزدی، برگزیدگ ــره ای ــه ی ف همچــون نظری
ــور می ســازد.  ــه فضایــل را در پادشــاه متبل ک ــد اســت  گزینــش، ایــن خداون از 
در ادامــه ی عبــارات آمــده اســت: »چــون العیاذبــاهلل از بنــدگان عصیــان و 
اســتخفافی بــر شــریعت و یــا تقصیــری انــدر طاعــت و  فرمان هــای حــق تعالــی 
کــردار ایشــان را  کــه بدیشــان عقوبتــی رســاند و پــاداش  پدیــد آیــد و خواهــد 
ــدان  ــی ب بچشــاند... هــر آینــه از شــومی عصیــان، خشــم و خــذالن حــق تعال
بــرود و شمشــیرهای  ایشــان  میــان  از  نیــک  پادشــاهی  رســد،  مردمــان در 
کــه را دســت قوی تــر هرچــه  کشــیده شــود و خون هــا ریختــه آیــد و هــر  مختلــف 
گناهــکاران همــه اندرمیــان فتنه هــا و خون ریــزش  کنــد، تــا آن  خواهــد همــی 
گناهــکاران، بســیاری از بی گنــاه در آن  هــالك شــوند ... و از جهــت شــومی ایــن 

فتنــه نیــز هــالك شــوند« ) همــان: 12-11(.
- بنابــر آن چــه پیش تــر ذکــر شــد، در اندیشــه ی ایرانشــهری آن چــه موجــب 
خشــم خداونــد و تباهــی جهــان می شــود، عصیــان پادشــاه اســت؛ امــا بــا توجــه 
ــه ایــن عبــارت، در دیــدگاه خواجــه نظام الملــک، عصیــان و تقصیــر بنــدگان  ب
کــه خشــم خداونــد را بــر می انگیــزد و مردمــان را مســتوجب عقوبــت  اســت 
می ســازد، در نتیجــه پادشــاهی نیــک از بیــن رفتــه و به جــای آن فتنــه و فســاد 
ایجــاد می شــود )همــان: 12(. ضمــن آن کــه در اندیشــه ی ایرانشــهری، بقــای 
دولــت بــه اعمــال و رفتــار پادشــاه بســتگی دارد و توصیه ایــی بــرای دعــای مردم 
جهــت بقــای آن ذکــر نشــده اســت. نــزد ایرانیــان باســتان، یکــی از الزامات مهم 

شــاهی، اصــل و نســب ایرانــی اســت )یشــت ها، 1347، ج 2: 315(.
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در حالی کــه نظام الملــک، ملکشــاه را چنیــن توصیــف می کنــد: »خداونــد 
کــه پادشــاهی و پیــش َروی در  عالــم شاهنشــاه اعظــم را از دو اصــل بزرگــوار، 
خانــدان ایشــان بــود و پــدر بــر پــدر همچنیــن تــا افراســیاب بــزرگ، پدیــد آورد 
ــد، آراســته  ــی بودن کــه ملــوك جهــان از آن خال کرامت هــا و بزرگی هــا  ــه  و او را ب
گردانیــد. پــس آنچــه بــدان حاجت باشــد، ملوك را از دیــدار خوب و خوی نیکو 
کار بســتن انــواع ســالح،  و عــدل و مردانگــی و دلیــری، و ســواری و دانــش و بــه 
کــردن بــر خلــق خــدای عزوجــل، و  و راه بــردن بــه هنرهــا، و شــفقت و رحمــت 
کــردن نذرهــا و وعده هــا و دیــن درســت و اعتقــاد نیکــو و دوســت داشــتن  وفــا 
طاعــت ایزدتعالــی، الجــرم ایزدتعالــی بــر انــدازه ی شایســتگی و اعتقــاد نیکــو، 
گردانیــد و هیبــت  او را دولــت و مملکــت داد و همــه ی جهــان را مســخر او 
ــه  ــذار اوینــد و ب ــا جهانیــان خراج گ ــه همــه ی اقالیــم رســانید ت و سیاســت او ب

کــه بــدو می کننــد از شمشــیر او امن انــد« )همــان : 13(. تقربــی 
به عنــوان  بــرای ملکشــاه  کــه  بزرگــوار  اصــل  از دو  یکــی  - نظام الملــک، 
کــه  اســت  تورانــی  افراســیاب  تــا  وی  نســب  رســاندن  می کنــد؛  یــاد  برتــری 
در  پیــش َروی  و  )پادشــاهی  می شــود  محســوب  فریــدون  نســل  از  هرچنــد 
خانــدان ایشــان بــود، و پــدر بــر پــدر همچنیــن تا افراســیاب بــزرگ، پدیــد آورد(.
کیــکاوس، شــهریاری غیــر ایرانــی اســت؛ همچنان کــه در یشــت ها ذکــر  امــا 
که  شــده اســت، از جملــه نیروهــای اهریمنــی و شــاهان بد محســوب می شــود 
گریــزان اســت و او پــس از ســه بار تــالش جهــت  فــّر متعلــق بــه ایرانیــان، از وی 
کام می مانــد، و در شــاهنامه نیــز به عنــوان شــاه بــی فــر  به دســت آوردن آن نــا
و بداندیــش و تباهــی آور معرفــی شــده اســت )یشــت ها، 1347، ج 2: 341-
کــه فــّر مــورد نظــر وی، همــان الزاماتــی را داشــته  343(. به نظــر نمی رســد 
کــه فــر ایــزدی دوران باســتان از آن برخــوردار بــوده اســت؛ زیــرا ایرانــی  باشــد 
بــودن، یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای فــّره ایــزدی اســت. نظام الملــک، در 
ادامــه پــس از ذکــر صفــات ملکشــاه، جهــان را مســخر او می دانــد تــا جهانیــان 
خراج گــذار او باشــند و از شمشــیر او ایمــن؛ در حالی کــه، مطابــق اندیشــه ی 
سیاســی ایــران باســتان، جهــان مســخر شــاه می شــود تــا جهــان و جهانیــان 
در ســایه ی عدالــت پادشــاه، بــه داد و رفــاه روزگار بگذراننــد و عالــم، آباد شــود.
کتــاب »تــا مردمــان انــدر عــدل او بگذراننــد«، تقریبــًا  در جملــه ی آغازیــن 
همیــن منظــور از بیــان وزیــر اعظــم ســلجوقی، اســتنباط می شــود. و ایمنــی از 

شمشــیرش بــه میــزان نزدیکــی بــه وی، عنــوان می کنــد.  
کــه  - نکتــه ی قابل توجــه در اندیشــه ی خواجــه نظام الملــک ایــن اســت 
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کــه  کمــان اعــم از نیــک و بــد، نــزد پــروردگار، بــه میــزان عدلــی  پادشــاهان و حا
در میــان مردمــان بــه کار می بندنــد حســاب و عقــاب دارنــد: »پادشــاهان را 
نــگاه داشــت رضــای اوســت عزاســمه، و رضــای حــق تعالــی، انــدر احســانی 
گســترده آیــد، بســته اســت.  کــه میــان ایشــان  کــرده شــود و عدلــی  کــه بــا خلــق 
گــردد، آن ملــک پایــدار بــود و هــر روز  چــون دعــای خلــق بــه نیکویــی پیوســته 
بــه زیــادت باشــد و آن ملــک از دولــت و روزگار خویــش برخــوردار بــود و بدیــن 
جهــان نیکونامــی و بــدان جهــان رســتگاری یابــد و حســابش آســان تر باشــد 
گفته انــد: الملــک یبقــی مــع الکفــر و الیبقــی مــع الظلــم. )معنــی آن  کــه بــزرگان 
کفــر بپایــد و بــا ســتم و ظلــم نپایــد(، )طوســی، 1347: 15(. کــه ملــک بــا  اســت 

ج  کــه باشــند خــار - از دیــدگاه نظام الملــک، حکمرانــان بــا هــر مقامــی 
از حسابرســی حــق تعالــی نیســتند و البتــه بازخواســت و حسابرســی خــدا 
اندیشــه ی  در  حالی کــه  در  می پذیــرد؛  صــورت  فرمانــروا  عدالــت  میــزان  بــر 
اهورایــی  نماینــده ی  و  خوبــی  و  نیکــی  عیــن  فرهمنــد  شــاه  ایرانشــهری، 
خداونــد بــر روی زمیــن اســت، بــا وجــود آنــان جهــان بــه نیکــی درمی آیــد.  در 
کــه شــاه مطابــق  متــون دینــی پهلــوی و حتــی شــاهنامه ی فردوســی تــا وقتــی 
ــق ایــن  ــّر اســت، پادشــاهان مطاب آییــن مزدیســنا عمــل می کنــد و صاحــب ف
کــه به خاطر  آییــن، در صورتــی مــورد عــذاب و عتــاب حــق تعالــی قــرار می گیرند 
ــت  ــت حکوم ــورت حقانی ــن ص ــردد، در ای گ ــدا  ــان ج ــّر از آن ــند، ف ــال ناپس اعم
خــود را از دســت می دهنــد، و مــورد قهــر و عــذاب خداونــد قــرار می گیرنــد.  
- حکایت هــای زیــر نشــان می دهــد در اندیشــه ی خواجــه نظام الملــک، 
کتــاب آن دنیــا معــذور  حکمرانانــی چــون »یوســف نبــی« نیــز از حســاب و 

نیســتند.
» یوســف پیغامبــر )صلــوات اهلل علیــه و ســالمه( چــون از دنیــا بیــرون رفــت، 
کننــد.   می آوردنــد او را تــا حظیــره ی ابراهیــم؟ع؟ تــا او را نــزد پــدران خــود دفــن 
کــه او  کــه ایــن جــای او نیســت  گفــت: "هــم اینجــا بداریــد  جبرییــل؟ع؟ آمــد و 
کــه رانــده اســت بــه قیامــت ببایــد دادن". پــس چــون حــال  را جــواب ملکــی 
ــه باشــد« )همــان:  کار دیگــران چگون ــا  یوســف پیغمبــر ایــدون باشــد، بنگــر ت

.)15
- امیــران نیــک از دیــدگاه ســیرالملوك، هرچنــد خصــال نیکــو دارنــد، امــا 
کلکــم مســئول نیســتند،  کلکــم راع و  آنــان جــدا از دایــره ی قهــر و لطــف خــدا 
ــی  ــد و حت ــت دهن ــه قیام ــخ ب ــد پاس ــود و بای ــاب می ش کت ــاب و  ــان حس و از آن

کســی چــون یوســف پیامبــر؟ع؟ مســتثنی از ایــن قاعــده نیســت.
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کــه را روز قیامــت  کــه هــر  و یــا در خبــر چنیــن آمــده اســت: » از پیغمبــر؟ص؟ 
کــه ایشــان را بــر خلــق حکمــی و فرمانــی بــوده باشــد(  کســانی  کننــد )از  حاضــر 
بــوده باشــد، عــدل دســت های وی  گــر عــادل  ا بــود.  دســت های او بســته 
ــم بــوده باشــد، جــورش  ــر و هــم در ظال گ کنــد و بــه بهشــت رســاند و ا گشــاده 

خ افکنــد« )همــان: 16(. ــه دوز ــا غل هــا اورا ب همچنــان دســت بســته ب
کســی فرمانــی بــوده باشــد در  کــه او را بــر  کــه روز قیامــت هــر  »خبــر اســت 
ایــن جهــان، بــر خلــق یــا بــر مقیمــان ســرای و بــر زیردســتان خویــش، او را 
گوســفندان نــگاه داشــته باشــد جــواب از او  کــه  کننــد و شــبانی  بــدان ســؤال 

بخواهنــد« )همــان: 16(.
خواجــه نظام الملــک، هــدف خــود را از آوردن ایــن حکایــات مشــخص 
کــه انــدر آن روز بــزرگ جــواب ایــن  می کنــد: »خداونــد عالــم )ملکشــاه( ، بدانــد 
کســی حوالــت  گــر بــه  کــه زیــر فرمــان  اوینــد، از او خواهنــد پرســید و ا خالیــق 
کــه َمِلــک ایــن مهــم بــه  کنــد نخواهنــد شــنید.  پــس چــون چنیــن اســت بایــد 
کار خلــق غافــل نباشــد و چنان کــه توانــد آشــکارا  هیچ کــس بــاز نگــذارد و از 
کوتــاه می کنــد  و نهــان احــوال ایشــان برمی رســد و دســت های دراز از خلــق 
او  دولــت  روزگار  در  آن  بــرکات  تــا  مــی دارد،  بــاز  ایشــان  از  ظالمــان  ظلــم  و 

.)17-16 )همــان:  می رســد« 
و  ناامنــی  از  وزیــر  دغدغــه ی  نشــان دهنده ی  جمــالت  ایــن 
گــرد بــا آن مواجــه  کــه پــس از تســلط قبایــل صحرا بی عدالتی هایــی اســت 
شــده اســت. حکایت هــای بیــان شــده در ســیرالملوک پنــد و نصیحــت بــه 
اســت. امنیــت،  و  عدالــت  برقــراری  بــرای  ســلجوقی  کمــان  حا و  ملکشــاه 
ایــران  شــاهان  مــورد  در  حکایت هــا  ایــن  نظیــر  ســیرالملوك،  در   -
باســتان نیــز آورده می شــود، پادشــاهان ایــران نیــز، جــز بــا اقامــه ی عــدل و 
داد از حســاب آن دنیــا مصــون نیســتند، و هــدف آنــان از مظالــم نشســتن 

اســت. آن جهــان  بهــر جــواب  از  احتیــاط  رعایــا  بــا  بی واســطه 
بلنــد  کاهــی  دو  عجــم  ملــکان  از  بیشــتر  کــه  پیشــینیان  کتــب  »در 
در  کــه  متظلمــان  تــا  بایســتاندی  آنجــا  بــر  اســب  پشــت  بــر  و  بســاختندی 
گــرد شــده بودنــدی همــه را بدیدنــدی و داد هــر یــک بدادنــدی  آن صحــرا 

.)18 )همــان: 
تمــام ایــن احتیاط هــا را ملــوك عجــم بــرای رعایــت عــدل در میــان رعایــا، 
کرده انــد تــا چیــزی بــر ایشــان پوشــیده نگــردد«  از بهــر جــواب آن جهانــی 

)همــان: 19(.
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به ویــژه  باســتان،  ایــران  ملــوك  بــه  نســبت  نظام الملــک،  خواجــه 
انوشــیروان، نظــر بســیار مثبتــی دارد؛ از قــول ا نوشــیروان می گویــد: »تا دانســته 
کار  باشــی، پادشــاهان همیشــه در حــق ُضَعفــا اندیشــه ها داشــته اند و در 
ــن  ــی ای ــک نام ــر نی ــد از به کرده ان ــاط  ــان احتی ــان و غالم ــتگان و مقطع گماش
جهــان و رســتگاری آن جهــان. و هــر دو-ســه ســالی عمــال و مقطعــان را بــدل 
کــرد تــا ایشــان پــای ســخت نکننــد و حصنــی نســازند و دل مشــغولی  بایــد 

ندهنــد و بــا رعایــا نیکــو رونــد و والیــت آبــادان بمانــد« )همــان: 55(.
گناهــی  در حکایتــی دیگــر، انوشــیروان بــه موبــد چنیــن می گویــد: »هیــچ 
ــزاردن  گناهــان پادشــاهان، و حق گ ــر از  ــی بزرگ ت نیســت نزدیــک خــدای تعال
ایشــان نعمــت ایــزد تعالــی را، نــگاه داشــتن رعیــت اســت و داد ایشــان دادن 
کــردن. پــس چــون شــاه بیدادگــر باشــد،  کوتــاه  و دســت ســتمکاران از ایشــان 
کفــران نعمــت آرنــد.  کننــد و  لشــکر همــه بیدادگــر شــوند و خــدای را فرامــوش 
ــه  ک ــد  هــر آینــه خــذالن و خشــم خــدای در ایشــان رســد، و بــس روزگار برنیای
کشــته شــوند و  گناهــان همــه  جهــان ویــران شــود و ایشــان بــه ســبب شــومی 

کنــد« )همــان: 58-57(. ملــک از آن خانــه تحویــل 
شــهریاران  گنــاه  بزرگ تریــن  نظام الملــک؛  خواجــه  حکایــت  ایــن  در   -
کــه خشــم و غضــب خداونــد را  کــردن حــق رعایــا عنــوان می کنــد  را ضایــع 

می کشــاند. نابــودی  بــه  را  جهــان  و  برمی انگیــزد، 
الزم  امنیــت  عــدل،  گزینــش  بــا  می کنــد  ســعی  نظام الملــک،  خواجــه 
کــه باعــث رفــاه و آبادانــی رعیــت و پادشــاه اســت را به وجــود آورد،  کــه بــه  را
کــه از اندیشــه های  »چرخــه ی عدالــت« یــا »دایــره ی قــدرت« معــروف شــده، 
کــرات از آن نام بــرده شــده اســت. کتــب اســالمی بــه  ایــران باســتان اســت و در 

ــوان اســتنباط نمــود؛ همچــون  - در روایت هایــی ماننــد روایــت زیــر می ت
کــم َنه تنهــا انســان ها، بلکــه حیوانــات را نیــز  نظریــه ی فــره ایــزدی عــدل حا

فــرا می گیــرد.
»عبــداهلل عمــر بــن خطــاب، به وقــت بیــرون رفتــن پــدرش از دنیــا، پرســید 
گفــت )بــدان جهــان( )گفــت زودتــر می خواهــم(  کــی ببینــم؟(  کــه ) ای پــدر تــرا 
گفــت شــب اول یــا شــب دوم یــا شــب ســوم مــرا در خــواب می بینــی. عبــداهلل 
بــن عمــر بــن خطــاب بعــد از دوازده ســال از مــرگ پــدرش، او را در خــواب 
کــه مگــر نگفتــه بــودی پــس از ســه شــب تــو را  می بینــد و بــه وی می گویــد 
ــی )پلــی( ویــران  گفــت: ای پســر مشــغول بــودم، ... پول در خــواب می بینــم؟ 
ــر  ــفندی را ب گوس ــد.  ــته بودن ــادان آن نداش ــاِر آب ــتگان تیم گماش ــود و  ــده ب ش
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کنــون جــواب آن  آن پــول )پــل( دســت بــه ســوراخی فــرو شــد و بشکســت، تــا ا
مــی دادم« )همــان: 16(.

لیث صفــاری  یعقــوب  سرکشــی  و  عصیــان  حکایــت  در  نظام الملــک،   -
علیــه خلیفــه ی عباســی، دالیــل مشــروعیت خلیفــه را از زبــان وی، چنیــن 
ــر خلیفــه ی  کــه ب بیــان می کنــد: »یعقــوب عاصــی شــده اســت... هــر آن کــس 
کــرده  رســول خــدای عزوجــل مخالــف شــود، بــا رســول خــدای عزوجــل خــالف 
کــه ســر از طاعــت رســول؟ع؟ بیــرون بــرد، همچنیــن باشــد  کــس  باشــد و هــر 
کشــیده باشــد و از دایــره ی مســلمانی  کــه ســر از طاعــت خــدای تعالــی بیــرون 
خویــش   کتــاب  محکــم  در  تعالــی  خــدای  چنان کــه  باشــد،  شــده  بیــرون 

"اطیعــواهلل و اطیعــوا الرســول و اولــی االمــر منکــم " می گویــد )همــان: 22(.
کثــر  کــه مــورد اســتناد تقریبــًا ا بــا ذکــر آیــه ی اطیعــواهلل و اطیعوالرســول؛ 
و  فرمانروایــان  بــه  بخشــیدن  مشــروعیت  جهــت  مســلمان  بــزرگان  و  فقهــا 
کمــان پــس از پیامبــر می باشــد، وزیــر اعظــم ســلجوقی بــه حیطــه ی دانــش  حا
کــه مســلمین در طــی چنــد قــرن پــس از پیامبــر و بنابــر ضروریــات  سیاســی 
کــه بــه "اولــی االمــر"  زمانــه بــه آن دســت یافته بودنــد، وارد می شــود. ایــن آیــه 
بخشــیدن  جهــت  مســلمان  اندیشــمندان  کثــر  ا دســتاویز  اســت،  معــروف 
کــه یکــی پــس از دیگــری  وجهــه ی شــرعی و دینــی بــه قدرت هــای متعــددی 

ــت. گرف ــرار  ــد، ق ــر می آورن ــر ب س

نتیجه گیری
اندیشــه ای  کشــورداری،  پهنــه ی  در  نظام الملــک  خواجــه  آرمانــی  الگــوی 
بازپرداختــی  بــا  خواجــه  سیاســت نامه ی  بــود.  ایرانشــهری  ســویه های  بــا 
سیاســی  اندیشــه ی  عنصــر  بنیادی تریــن  کــه  آرمانــی  شــاهی  نظریــه ی  از 
حکومتــی  خواهــان  نظام الملــک  زیــرا  می شــود؛  آغــاز  اســت،  ایرانشــهری 
ــز بســان ساســانیان و پیــروان آن شــیوه در پــس از اســالم،  یکپارچــه و متمرک
گــرا و  بــود. وی از دشــمنان سرســخت جریان هــای وا همچــون ســامانیان 
ــد،  ــور می انجامی کش ــامان  ــی س کندگ ــه پرا ــان ب ــش آن کن ــه  ک ــب  ــتقالل طل اس
کــه تســلط تــرکان مــی رود،  به شــمار می آمــد. ایــن امــر، به ویــژه در هنگامــی 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛  یابــد،  تــداوم  ایــران زمیــن  بــر  کم کــم 
ــز  ــه تمرک ــا هرگون ــود ب ــز خ ــز از مرک گری ــه ای و  ــوی قبیل ــل خ ــان به دلی ــه آن ک چرا
قوایــی مخالفــت می ورزیدنــد و خواجــه در ایــن میــان تــالش داشــت تــا بــا 
پشــتوانه ی قــدرت پادشــاه، وزیــر و ســایر نهادهــا از قــدرت قبایــل ُتــرک بکاهد. 
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در فصــل اول سیاســت نامه بــا یــادآوری اهمیــت عقــل و خــرد در حکمرانــی 
کیــد  گزینــش مامــوران حکومتــی را عدالــت می شناســد. خواجــه بــا تأ اســاس 
کشــور شــرط آســایش دو جهانــی اســت، خواســت مــردم و  بــر این کــه آبادانــی 
کــم را از اصــول اساســی حکومــت بــر می شــمارد.  طاعــت خداونــد بــرای حا
کشــور  وی بــا ترســیم مصلحت گرایانــه ی هســتی و تبییــن عمــران و آبادانــی 
بــه مثابــه روش عادالنــه بــرای پادشــاه ، در واقــع پرداخــت دوبــاره مفهــوم 
بعــدی  فصــول  در  خواجه نظــام  اســت.  جدیــد  قالبــی  در  »اشــه«  و  خیــر 
ــا  ــی ملــوک را نگاشــته و ب ــدر شــناختن قــدر نعمــت ایــزد تعال سیاســت نامه ان
بیــان حکایت هــای از خلفــا اهمیــت شــناخت قــدرت خداونــدی را متذکــر 
ــا بیــان حکایت هــا و نصایــح ســعی در  می شــود. خواجــه در طــی هــر فصــل ب

رفــع مشــکالت پیــش َروی حکومــت دارد.
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تهــران: انتشــارات فکــر روز.
- مــدرس زاده، مریــم )1380(، »بررســی تطبیقــی مفهــوم "ملــک" در قــرآن 
کریــم بــا "شــهریور" در اســاطیر ایرانــی و نقــش فلــز در دو آییــن«، نشــریه: علــوم 
تابســتان،  شــماره ی 37 و 38، صــص: 361 -  و  بهــار  انســانی-فرهنگ،  

.376
- نــاس ، جــان )1386(، تاریــخ جامعه ادیان، مترجــم: علی اصغر حکمت،  

تهران: انتشــارات علمی فرهنگی.
- وارنــر، رکــس )1387(، دانشــنامه اســاطیر جهــان، ترجمــه ی ابوالقاســم 

اســماعیل پور، تهــران: نشــر اســطوره، چــاپ ســوم. 
ایرانــی، مترجــم: مهنــاز  - هینلــز، جــان راســل )1388(، اســطوره های 

اســالمی. انتشــارات مؤسســه مطالعــات هنــر  تهــران:  شایســته فر، 
تهــران:   ،2 جلــد  پــورداود،  ابراهیــم  گــزارش:   ،)1347( یشــت ها،   -

طهــوری. انتشــارات 
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چکیده
کــه به دلیــل موقعیت مهــم و اســتراتژیک خود  قزویــن، از جملــه شــهرهایی اســت 
در تمــام ادوار تاریخــی مــورد توجــه حکومت هــای مختلفــی قــرار گرفتــه و قرارگیری 
آن در شــاهراه های ارتباطــی ضامــن حیــات شــهر و تــداوم حیــات اجتماعــی، 
گــون اســالمی بــوده اســت. تــا آن جــا  گونا سیاســی و اقتصــادی آن در طــی دوران 
کــه ایــن شــهر در دوره ی صفویــه و در زمــان حکومــت شــاه تهماســب بــه پایتختــی 
برگزیــده شــد و رونــد توســعه و گســترش شهرســازی آن در ایــن دوره فزونــی یافــت، 
امــا بعــد از انتقــال پایتخــت در دوره ی صفویــه وضعیــت شــهر روبــه ویرانــی نهــاد 
ــًا هیــچ  و بعــد از ایــن دوره و نیــز در دوره ی افشــار در پیرامــون شــهر قزویــن تقریب
چیــز بــه جــز روســتاها و شــهرهای ویــران شــده و روبــه زوال دیــده نمی شــد. بــا 
آغــاز دوره ی قاجــار، بــار دیگــر امنیــت و رونــق تجــاری در ایــران به وجــود آمــده و بــا 
انتخــاب تهــران به عنــوان پایتخــت، قزویــن نیــز به علــت نزدیکــی بــا آن از اهمیــت 
ــیر راه  ــر مس ــن در س گرفت ــرار  ــت ق ــن به عل ــهر قزوی ــردد. ش ــوردار می گ ــژه ای برخ وی
رشــت بــه تهــران و نیــز قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ی ابریشــم بــار دیگر یــک دوره ی 
بافــت  اوایــل دوره ی قاجــار  را تجربــه می کنــد؛ به طوری کــه  ســازندگی جدیــد 
گســترش فزاینــده ای داشــته اســت. در  شــهری از لحــاظ ســاختارهای مســکونی 
همیــن دوره مهم تریــن خیابــان شــهر، یعنــی خیابــان »ســپه« محــل برگــزاری 
جشــن های حکومتــی می گــردد و رونــد توســعه ی مجــدد شــهر از ایــن نقطــه آغــاز 
می شــود. هدف اصلــی در ایــن مقالــه شــناخت هویــت بافــت  شــهری قزویــن در 
گــردآوری  دوره ی قاجــار اســت. نیــل بــه ایــن هــدف در ســایه نقل و تحلیل تاریخ و 

کتابخانــه ای و میدانــی امکان پذیــر خواهــد بــود.   داده هــای اســنادی، 
گان: قزوین، بافت شهری، منابع مکتوب، قاجار. کلیدواژ
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مقدمه
در دوره ی قاجــار بــار دیگــر ایــران امنیــت و رونــق تجــاری را تجربــه می کنــد 
بــه  بــه جهــت موقعیــت خــاص جغرافیایــی خــود و نزدیکــی  نیــز  و قزویــن 
ــار یــک  ــد و دیگــر ب ــژه ای می یاب پایتخــت قاجارهــا، یعنــی تهــران، اهمیــت وی
دوره از ســازندگی را پشت ســر می گــذارد. در ایــن دوره  بافــت شــهری قزویــن 
گســترده تر شــده و مهم تریــن خیابــان شــهر، یعنــی  نســبت بــه دوره ی صفویــه 
کــه در دوره ی صفویــه محــل برگــزاری مراســمات حکومتــی  خیابــان »ســپه« 
کــرده و همچنــان  می گــردد و در دوره ی قاجــار نیــز اهمیــت خــود را حفــظ 
محلــی بــرای برگــزرای جشــن های حکومتــی بــوده و نقطــه ی عطفــی بــرای 
گــون می باشــد. همچنیــن در دوره ی قاجــار،  گونا توســعه ی شــهر در جهــات 
بناهایــی جدیــد و بــه ســبک نویــن، هماننــد مهمان خانــه و مدرســه و نیــز 
اولیــن دفتــر تلگــراف در قزویــن ســاخته می شــود؛ لــذا در مقالــه ی پیــِش رو 
ســعی بــر ایــن اســت تــا بــا اســتفاده از متــون و منابــع مکتــوب اولیــه ســاختار 
شــهری قزویــن را در دوره ی قاجــار مــورد مطالعــه قــرار داده و نیــز بناهــای 
ســاخته شــده در ایــن دوره؛ از جملــه بناهــای مذهبــی و غیــر مذهبــی، خــواه 
ــا در  گرفتــه ت به صــورت واحــد و خــواه به شــکل یــک انــدام مــورد بررســی قــرار 
کلــی از شــهر قزویــن در دوره ی قاجــار و تغییــرات  ــر  نهایــت بتــوان یــک تصوی
ایجــاد شــده در ایــن شــهر را به ویــژه در زمــان ناصرالدین شــاه به دســت آورد، 
بــرای ایــن منظــور خالصــه ای از وضعیــت شــهر از صــدر اســالم تــا دوره ی قاجــار 

و ســپس وضعیــت شــهر در دوره ی مذکــور بیــان می گــردد.
بــرای ایــن مهــم از منابــع دســت اولــی همچــون ابن خردادبــه )1306(، 
قدامــه )1370(، بــالذری )1337(، خواندمیــر )1380(، علی یــزدی )1387(، 
 ،)1349( ادیب الممالــک   ،)1374( اعتمادالســلطنه   ،)1356( حاج ســیاح 
ناصرالدین شــاه قاجــار )1367( و...؛ و نیــز نوشــته های ســیاحان اروپایــی از 
کــه در  کارالســرنا )1362( و...  جملــه: لیدی شــل )1368(، بروگــش )1367(، 
دوره ی قاجــار از قزویــن بازدیــد نمــوده  و توصیفــات خــود را بــه رشــته ی تحریــر 

درآورده انــد، اســتفاده شــده اســت. 

 روش پژوهش
مطالعــات  اصلــی  شــیوه ی  دو  بــر  و  اســت  تاریخــی  نــوع  از  حاضــر  تحقیــق 
کــه بــا ارزیابــی  کتابخانــه ای و نیــز مطالعــات میدانــی اســتوار اســت  اســنادی و 
و تلفیــق منابــع اســنادی و مطالعــات میدانــی نتایــج مربــوط بــه آن، بیــان و 

ــت.  ــده اس ــتدالل ش اس
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بافت شهر قزوین از صدر اسالم تا دوره ی قاجار
کــه شــواهد  قزویــن، از جملــه شــهرهای فتح شــده توســط مســلمانان اســت 
تاریخــی و باستان شــناختی، وجــود عناصــری از قبیــل: حصــار و دژ و مســجد 
کــه از ملزومــات شــهرهای اســالمی می باشــد را در ایــن شــهر نشــان می دهــد؛ 
کــه جغرافی نویســان اســالمی از صــدر اســالم تــا قــرون میانــه از  به گونــه ای 
گرفتــه تــا مســتوفی )1362(  توصیفــات خــود را از بافــت  ابن خردادبــه  )1306( 
شــهری قزویــن بــه رشــته ی تحریــر درآورده انــد و به وجــود: دژ، حصــار، مســجد 
گفته هــای برخــی از ایــن مورخیــن  کــه بــه اختصــار  کرده انــد،  و نیــز بــارو اشــاره 

ــردد.  ــر می گ ذک
گســترش مناطــق مســکونی در قزویــن، پــس از ورود  رونــد شهرســازی و 
ــت و در  گرف ــدان  ــتابی دو چن ــال 24 هــ .ق. ش ــرزمین در س ــن س ــه ای ــالم ب اس
یــا »دروازه ی بهشــت« نامیــده شــد.  کوتــاه به عنــوان »باب الجنــه«  مدتــی 
گفته هــای مورخینــی ماننــد: ابن خردادبــه )1306: 21(، بــالذری )1337:  در 
ــاره  ــوین« اش ــی »َکش ــام فارس ــا ن ــن ب ــار و دژ قزوی ــود حص 329- 333(، به وج
شــده اســت. به وجــود شارســتان و حصــار در بافــت شــهری قزویــن و مســجد 
جامــع در درون حصــار شــهر در متــون مورخینــی همچــون مقدســی )1361، 
مــوارد مذکــور، مقدســی به وجــود  اشــاره شــده اســت. عالوه بــر  ج2: 584( 
کــه در آن دژی نیــز هســت، اشــاره دارد. مورخیــن دیگــری همچــون  ربضــی 
بازارهــای درون آن صحبــت  بــاروی قزویــن و  از  ناصرخســرو )1370: 5-7( 
هفتــم  ســده ی  دوم  نیمــه ی  در   )504-508  :1373( قزوینــی  می کننــد. 
کــه  ــا دو قلعــه در میــان یکدیگــر توصیــف می کنــد  هجــری قزویــن را شــهری ب
در  ســراج  منهــاج  همچنیــن  می نامیدنــد.  »شهرســتان«  را  وســط  قلعــه ی 
کــه در حوالــی شــهر قزویــن  کوهــی  زمــان اســتیالی مغــوالن به وجــود حصــار بــر 
کتــاب  اســت اشــاره داشــته اســت )طبقــات ناصــری، 1363، ج2: 181( و در 
یــاد  قلعــه  عنــوان  بــا  قزویــن  از  حبیب الســیر )خواندمیــر، 1380، ج3: 33( 
می شــود. مســتوفی )1362: 779-778( از مورخین نیمه ی ســده ی هشــتم 
هجــری، عالوه بــر حصــار و بــارو، از محــالت ُنه گانــه ی قزویــن یــاد می کنــد. 
در ســده ی نهــم هجــری شــرف الدین علی یــزدی از دیگــر مورخیــن دوران 
اســالمی اســت و بــا توجــه بــه این کــه بیشــتر بــه بررســی اوضــاع اجتماعــی و 
سیاســی و جنگ هــای اتفاق افتــاده در خــالل ایــن دوره پرداختــه، به وجــود 
قلعــه ای در قزویــن نیــز اشــاره می کنــد و بــا توجــه بــه نوشــته ی مورخــان زمــان 
صفــوی، ماننــد »اســکندر منشــی« ایــن قلعــه تــا زمــان شــاه تهماســب نیــز 
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ــه  ک ــه  وجــود داشــته اســت )علی یــزدی، 1387، ج1: 134(. در دوره ی صفوی
گرفــت. بــا  قزویــن بــه پایتختــی برگزیــده شــد، لقــب »دارالســلطنه« را به خــود 
انتخــاب قزویــن به عنــوان پایتخــت در دوره ی شــاه تهماســب، در ســال 926 
ش. / 1548 م. بــا طرحــی از پیــش اندیشــیده شــده تغییراتــی در ســاختار 
کــم جمعیتــی  کالبــدی شــهر پدیــد آمــد. در ایــن دوره شــهر به دلیــل افزایــش ترا
گرفــت؛ به همیــن  کمبــود قــرار  از نظــر امکانــات زندگــی، به ویــژه منابــع آب در 
دلیــل بــا ســاخت قنات هــای جدیــد و اســتفاده از آب رودخانه هــا و تأســیس 
گســترش یافــت. مرکزیــت  شــبکه ی آب انبارهــا، شــهر در محورهــای جدیــدی 
کــه روی محــدوده ی مســجد جامــع قــرار داشــت، بــا اجــرای ایــن  اصلــی شــهر 
تغییــرات به ســوی شــمال مســجد جامــع، یعنــی شــبکه ی بــازار و میــدان شــاه 
گســترش قزویــن در ایــن دوره در زمین هــای جعفرآبــاد  انتقــال یافــت؛ در واقــع 
کشــاورزی می شــد، اتفاق  کــه در شــمال شــهر قــرار داشــت و شــامل زمین هــای 
افتــاد. قزویــن  مــدت 51  ســال در دوره ی  ســلطنت  شــاه  طهماســب، شــاه 
 اســماعیل دوم، ســلطان  محمــد  خدابنــده و شــاه  عبــاس  اول پایتخــت ایــران  
بــود  تــا  آن کــه شــاه  عبــاس در ســال 1006 هــ .ق. پایتخــت  را  بــه  اصفهــان  منتقــل  
کــه پایتخــت  ســاخت )ســتوده، 1348: 174-173(. شــهر قزویــن از زمانــی 
بــه اصفهــان منتقــل  شــد، موقعیــت خــود را از دســت داده و روبــه خرابــی 
کــه شــاهان صفــوی و جانشــینان  شــاه عباس  و ویرانــی می گــذارد؛ هرچنــد 
ــا شــروع  گاه گاهــی در ایــن شــهر اقامــت می کردنــد. پــس از دوره ی صفویــه و ب
کــه در نواحــی مختلــف در شــهرهای ایــران  دوره ی افشــار و نیــز جنگ هایــی 
کثــر شــهرها تغییــرات بنیادینــی نداشــت. بــا  اتفــاق افتــاد، ســاختار شــهری در ا
کم کــم  ــر شــده، قزویــن پــس از شــاه تهماســب  ــر ذک ــِب پیش ت توجــه بــه مطال
گرفــت و در طــی دوره ی شــاه عبــاس و پــس از آن  از دوره ی اوج خــود فاصلــه 
کاســته شــد.  بــا انتقــال پایتخــت بــه اصفهــان بیــش از پیــش از اهمیــت آن 
ــر از  کوتاه ت ــه(،  ــی زندی ــد از آن )یعن ــز دوره ی بع ــاریه و نی ــی دوره ی افش از طرف
کــه در صفویــه ی اتفــاق  کــه در شهرســازی فعالیــت زیــادی آن گونــه  آن بودنــد 
کــدام از ایــن حکومت هــا محــدود بــه منطقــه ی  افتــاد، به چشــم آیــد؛ زیــرا هــر 
خاصــی از ایــران بودنــد و ماننــد دوره ی قبــل از خــود، یعنــی دوره ی صفویــه 
کل  کار می آینــد، بــر  کــه بعــد از ایــن حکومت هــا بــر ســر  و نیــز دوره ی قاجــار 
ســاختار شــهری ایــران تســلط و اشــراف نداشــته و عمدتــًا تغییــر و تحــوالت 
شهرســازی آ ن هــا بــه یــک یــا دو شــهر خــاص، هماننــد مشــهد و شــیراز محــدود 
می گــردد. بــر طبــق نقشــه های برجــای مانــده از دوره ی صفــوی پــس از شــاه 
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تــا جایی کــه  بافــت شــهری قزویــن تغییــرات شــاخصی نداشــته  تهماســب 
به وضــوح  قاجــار،  دوره ی  نقشــه های  بــا  صفــوی  نقشــه های  تطبیــق  بــا 
می تــوان دریافــت شــهر در دوره ی افشــار و زندیــه هیچ گونــه تغییــر بنیادینــی 
کارکــرد دوره ی صفویــه را داشــته اند؛  گاهــًا بناهــا همــان ســاختار و  نکــرده و 
کشــوردار باشــد، پادشــاهی  کــه پادشــاهی  کلــی نــادر شــاه بیــش از آن  به طــور 
کــه در دوره ی افشــار در پیرامــون  کشورگشــا بــود، ایــن نکتــه تــا بدان جاســت 
شــهر قزویــن تقریبــًا هیــچ چیــز به جــز روســتاها و شــهرهای ویــران شــده و 
ــه زوال دیــده نمی شــد و ایــن مطلــب در نوشــته های بعضــی از ســیاحان  رو ب
کــه برخــی از مورخیــن معاصــر  از جملــه »هــان وی« بــه آن اشــاره شــده اســت 

ــته اند. ــاره داش ــه آن اش ــز ب ــزاد )1392: 444( نی ک ــد پا مانن

بافت شهری قزوین در دوره ی قاجار
بــا آغــاز دوره ی قاجــار، بــار دیگــر امنیــت و رونــق تجــاری در ایــران به وجــود 
آمــده و بــا انتخــاب تهــران به عنــوان پایتخــت، قزویــن نیــز به علــت نزدیکــی 
قــرار  به علــت  قزویــن  برخــوردار می گــردد. شــهر  ویــژه ای  اهمیــت  از  آن،  بــا 
گرفتــن در مســیر جــاده ی  گرفتــن در ســر مســیر راه رشــت بــه تهــران و نیــز قــرار 
ابریشــم بــار دیگــر یــک دوره ی ســازندگی جدیــد را تجربــه می کنــد. والــی شــهر 
بــروز  کافــی  لیاقــت  خــود  از  کــه  »سعدالســلطنه«  به نــام  قاجــار  دوره ی  در 
می دهــد، مدیریــت توســعه ی شــهر را در ایــن دوره عهــده دار می گــردد. بــا 
بررســی نقشــه های برجــای مانــده از دوره ی صفویــه تــا اوایــل دوره ی قاجــار، 
گســترش فزاینــده ای داشــته  بافــت شــهری از لحــاظ ســاختارهای مســکونی 
ــا دوره ی ســلطنت ناصرالدیــن شــاه به علــت حملــه ی  اســت. شــهر قزویــن ت
ــا مرزهــای  ــرِد شــهر ب گ گردا ــا باغــاِت  ــود، ام ــده ب ــارو و حصــار مان مغــوالن بی ب
بلنــد و راه هــای باریــِک مالــرو در فاصلــه ی باغ هــا، خــود در حکــِم حصــاری 
گســترش شــهر قزویــن تعــداد محــالت  بــرای شــهر بــوده اســت. در ایــن دوره بــا 
گی هــای مکانــی  کــه غالبــًا اســامی ایــن محــالت بــا ویژ آن از 9 بــه 17 می رســد 
و افــراد شــاخص آن محلــه و نیــز اصنــاف آن و غیــره ارتبــاط دارد. اســامی 
ــه کتابچــه ی سرشــماری قزویــن  ــی از جمل کتــب متفاوت ــه در  ک ایــن محــالت 
ــن درخــت(،  ــد )ُب در ســال 1298-1299 هــ .ق. آمــده اســت، عبارتنــد از: آخون
ــده وار(،  ــار )کن ــازان، خندقب ــه، تنورس ــتاول(، پنبه ریس ــتهول، فش ــی )فش بالغ
کوشــک، ُســکه ُشــریحان،  خیابــان، دباغــان، دیَمــج، راه چمــان، راه ری، راه 
ُگلبنیــه و مغــالوک  ســوق االغنام )گوســفند میــدان، قــوی میــدان(، ُقمــالق، 
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)چینی بنــدان(. نــام محلــه ی هفدهــم شــهر محلــه ی »حالجــان« نــام دارد 
خیابــان  مهم تریــن  قاجــار  دوره ی  در  اســت.  نشــده  آن  بــه  اشــاره ای  کــه 
شــهر، یعنــی خیابــان ســپه، دوبــاره محــل جشــن های حکومتــی می گــردد 
و این بــار عملکــرد عبــوری مهــم شــهر منجــر بــه شــکل گیری بنایــی جدیــد 
و  قزویــن«  »مهمان  خانــه ی  بنــا،  ایــن  کــه  می گــردد  خیابــان  جنــوب  در 
کــه بــه دســتور  نخســتین مهمان خانــه بــه ســبک نویــن در قزویــن می باشــد 
ناصرالدین شــاه قاجــار توســط »آقاباقــر سعدالســلطنه« در ســال 1297 هــ .ق. 
بخــش  )دبیرســیاقی، 1381: 619(. مهمان خانــه، مهم تریــن  ســاخته شــد 
مجموعــه ای وســیع تر، موســوم بــه »مجموعــه ی دولتــی« بــود؛ ایــن مجموعــه 
کننــده ی خیابــان بــوده و از جنــوب بــه خیابــان  از ســمت شــمال، محــدود 
تهــران می رســید و در ســمت غــرب آن نیــز مســجد جامــع قرار داشــت. خیابان 
گــذر شــهر صفــوی، ســتون فقــرات نظــام شهرســازی  به عنــوان مهم تریــن 
دولتخانــه ی  اصلــی  -ورودی  قاپــو  عالــی  ســردر  از  و  شــکل داده  را  قزویــن 
صفــوی- آغــاز شــده و تــا جلوخــان مســجد شــاه امتــداد می یافــت. درســت در 
همیــن نقطــه، مهمان خانــه و مجموعــه ی دولتــی دوره ی ناصــری ســاخته 
شــد. مجموعــه بــا اســتفاده از موقعیــت ممتــاز مکانــی به واســطه ی وجــود 
ح  کالبــد شــهر مطــر مســجد جامــع، خیابــان و بازارچــه، به صــورت جــدی در 
کارایــی و عملکــرد خــود، تبدیــل بــه هســته ای در  و بــا توجــه بــه مدیریــت، 
کــه تعــداد  مقابلــه بــا دیگــر هســته های شــکل دهنده ی شــهر شــد؛ به گونــه ای 
کاروانســرا در اطــراف مجموعــه شــکل گرفت و رقیبــی بــرای بــازار  قابل توجهــی 

گردیــد )پرهیــزکاری، 1386: 24-26(.
ــه ابعــاد حــدودی 37×23  ــی مستطیل شــکل ب ایــن عمــارت، دارای پالن
کــه به صــورت تــک ســاخته شــده و داخــل  ــا امتــداد شــرقی-غربی بــود  متــر ب
مــی داد.  را تشــکیل  کــه شــمال مجموعــه ی دولتــی  قــرار داشــت  حیاطــی 
کــه بهتریــن دیــد آن در  مهمان خانــه از چهــار جهــت، دارای دیــد و منظــر بــود 
ــی  ــان دولتــی و ســردر عال جبهــه ی شــمالی به ســمت حیــاط و باغچــه، خیاب
قاپــو بــود. بنــا به صــورت دو طبقــه بــر روی صفــه ای مرتفــع ســاخته شــده 
کــه بــرای دسترســی بــه صفــه در چهــار طــرف آن، پلکان هــای آجــری بــود  بــود 
ــه در ســمت شــمالی به صــورت مســتقیم و سرپوشــیده، و در دیگــر جهــات  ک
ــاختماِن طبقــه ی اول بــر روی صفــه قــرار  ــود. س ــش ب ــد پوش دو طرفــه و فاق
ــا دور بنــای  ــه و آشــپزخانه و رواقــی دور ت ــاق، قهوه خان داشــت و شــامل ده ات
اصلــی بــود. طبقــه ی دوم، طرحــی متفــاوت بــا طبقــه ی اول داشــت. در ایــن 
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گــردش دور بنــا را میســر  کــه امــکان  طبقــه رواق تبدیــل بــه ایوانــی روبــاز شــده 
کــه  می ســاخت )همــان: 55-51(. طبقــه ی دوم نیــز دارای هشــت اتــاق بــود 
بنایــی  مهمان خانــه،  جنــوب  و  شــمال  در  بــزرگ  ارســی های  به وســیله ی 
کاشــیکاری  باشــکوه و مجلــل به وجــود آورده و دارای تزئینــات خارجی شــامل 
ایــران »نقــش شــیر  نقــش دولتــی  لچکــی قوس هــا،  معقلــی و هفت رنــگ، 
پرده هــای  شــیروانی،  رنگ آمیــزی  و  تزئینــی  ســتون های  و  خورشــید«  و 
ــود )حاج آقامحمــدی و  ــوان ب ــا شیشــه های ال ــزرگ ب ُرســی های ب

ُ
منقــوش، و ا

ــود،  ــر ب ــا ســال 1310 ش. دای ــه ت ــه ایــن مهمان خان ک حمیــدی، 1377: 79(، 
کردنــد تــا محوطــه ای به نــام »ســبزه میــدان«  امــا در آن هنــگام، آن را خــراب 
غــرِب  و  ســعادت آباد  بــاغ  غــرِب  در  قاجــار  دوره ی  طــی  در  شــود.  احــداث 
مدرســه ی پیغمبریــه )ســاروتقی( و شــرق مســجد پنجه علــی خیابانــی ســاخته 
ــام دارد. در  ــه« ن ــان پیغمبری ــان ســپه می پیونــدد و »خیاب ــه خیاب کــه ب شــده 
شــرق ایــن خیابــان دومیــن مهمان خانــه ی قزویــن بــا نــام »گرانــد هتــل« 
ــرزوی شــاپور در حــدود ســال های 1299-1300 ش. ســاخته  ــاب ب توســط ارب
شــد. بنــای ایــن عمــارت از طــرف خیابــان، دو طبقــه و از جانــب حیــاط، ســه 
طبقــه بــود و طبقــه ی بــاالی دکان هــا و رســتوران، اتاق هــای محــل اســتراحت 
ــه  ــاغ ســعادت آباد و حرم خان ــه در قســمتی از ب ــرار داشــت. ایــن مهمان خان ق

صفــوی ســاخته شــد )دبیرســیاقی، 1381: 619-620(.
 در ســال 1320 هــ .ق. در ســمت شــرقی ســردِر عالی قاپــو و متصــل بــه 
کــه  گوشــوار شــرقی آن مدرســه ای بــا نــام »مدرســه ی امیــد« احــداث شــد 
امــروزه مرکــز اســناد میراث فرهنگــی قزویــن اســت )همــان: 492(. بــا توجــه 
بــاز می یابــد،  بــه این کــه در دوره ی قاجــار قزویــن دوبــاره اهمیــت خــود را 
ــود  ــات خ ــرده و توصیف ک ــدن  ــهر دی ــادی از ش ــی زی ــی و خارج ــیاحان داخل س
از ایــن شــهر را بــه رشــته ی تحریــر درآورده انــد. بــر طبــق توصیفــات آ ن هــا، 
نیســت.  قاجــار  دوره ی  بــا  قابل مقایســه  صفــوی  دوره ی  در  قزویــن  شــهر 
کــه در ســال 1183 هــ .ق. از قزویــن دیــدن نمــود،  اولیویــه، اولیــن ســیاحی 
کمتــر نســبت بــه دوره ی صفــوی می دانــد و  آن را شــهری دارای جمعیتــی 
کثــر ابنیــه و عمــارات ســلطنتی آن تخریــب شــده و  کــه ا اشــاره بــه ایــن دارد 
کنین شــهر بــد می باشــد )اولیویــه، 1371: 67(. در فاصلــه ی  خانه هــای ســا
بازدیــد  قزویــن  از  متعــددی  ســیاحان  هــ .ق.   1257 تــا   1250 ســال های 
کــه توصیفــات مشــابهی را از شــهر بیــان می دارنــد؛ از جملــه ی  می نماینــد 
کــورف«، »الکســیس ســولتیکف«،  ایــن ســیاحان می تــوان »بــارون فیــودور 
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»کنــت دوسرســی« و »اوژون فالنــدن« را نام بــرد. فالنــدن در توصیــف خــود 
کــه، ایــن شــهر دارای خیابان هــای عریضــی  از قزویــن بــه ایــن اشــاره دارد 
بــوده و نیــز دارای بارویــی در اطــراف می باشــد؛ همچنیــن خیابــان ســپه را 
کــه در دوره ی قاجــار دوبــاره اهمیــت خــود را بــاز می نمایــد، خیابــان عریضــی 
کاشــته شــده بــود  کــه در دو طــرف آن درختــان چنــاری  توصیــف می کنــد 
و بــه قصــر بــزرگ شــاهی منتهــی می شــد. از طــرف دیگــر بــه ایــن نکتــه نیــز 
کاهــش یافتــه و شــهر  کــه در ایــن دوره جمعیــت قزویــن به شــدت  اشــاره دارد 
بــد  و  مخروبــه  خانه هــای  دارای  و  دیــده  آســیب  زیــادی  زمین لرزه هــای  از 
کــه قزویــن را  ســاخت می باشــد. همچنیــن فالنــدن از جملــه ســیاحانی اســت 
کــه شمشــیرهای خوبــی  جــزو شــهرهای صنعتــی ایــران در آن زمــان می دانــد 

)فالنــدن، 1356: 101-103(. اســت  تولیــد می کــرده  
در فاصلــه ی ســال های 1257 تــا 1267 هــ .ق. بناهــای متعــددی در شــهر 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه ایــن بناهــا  قزویــن ســاخته و یــا تعمیــر می شــوند 
ــه »حــاج محمدرحیــم«  ــه صفــا« مشــهور ب ــرد: ســاخت بنــای »گرماب ک اشــاره 
کنــار رودخانــه ی  کــه ایــن بنــا در وســط بازارچــه ی صفــا  در ســال 1259  هــ .ق. 
گرفتــه اســت. ســاخت بنــای »مســجد  ســابق و خیابــان مولــوی فعلــی قــرار 
کــه در محلــه ی ُقمــالق واقــع  و مدرســه ی صالحیــه« در ســال 1262 هــ .ق. 
کــه ســاخته و یــا تعمیــر  شــده اســت. در ســال 1263 هــ .ق. بنــای دیگــری 
کــه عمــوم مــردم آن را »ســبزه مســجد«  شــد »ســردِر مســجد ســبز« می باشــد 
کــه در محلــه ی آخونــد واقــع شــده اســت. »مقبــره ی شــهید ثالث«،  می گوینــد 
کتیبــه ی آن در ســال  کــه بــر طبــق  بنــای ســاخته شــده دیگــری می باشــد 
1263 هــ .ق. و در قســمت غــرب شــاهزاده حســین واقــع شــده اســت. »ســرای 
حاج رضــا«، در نیمــه ی دوم قــرن ســیزدهم از دیگــر بناهــای ســاخته شــده 
ــر از دِر شــرقی ســرای شــاه و در جهــت جنوب شــرقی  کمــی پایین ت ــه  ک اســت 
کــه دِر  آن قــرار دارد. شــمال ایــن ســرا، محوطــه ی شــترخان و بارانــداز اســت 
آن بــه بــازاِر وزیــر بــاز می شــود. بنــای دیگــری در ســال 1267 هــ .ق. بــه دســتور 
ج می باشــد  کــه »بنــد«ی بــر روی رودخانــه ی دز ناصرالدین شــاه ســاخته شــد 

)دبیرســیاقی، 1381: 302(. 
ــددی  ــراد متع ــز اف ــا 1300 هــ .ق. نی ــال های 1265 هــ .ق. ت ــه ی س در فاصل
ــوان  ــراد می ت ــه از جملــه ی ایــن اف ک توصیفــات خــود را از قزویــن نگاشــته اند 
کــه وی هنــگام بازدیــد خــود از قزویــن در  بــه »لیدی شــل« اشــاره داشــت 
کاخ هــای ویــران شــده یــا در حــال  ســال 1265 هــ .ق. آن را شــهری بــا بناهــا و 
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فــرو ریختــن توصیــف می کنــد )لیدی شــل، 1368: 49(. در ســال 1273 هــ .ق. 
و رودخانه هــای شــهر صحبــت  قزویــن  بســیار  باغــات  از  »ادیب الممالــک« 
طــی  در  کــه  افــرادی  دیگــر  از   .)40-42  :1349 )ادیب الممالــک،  می کنــد 
بروگــش«  »هنریــش  می شــود،  قزویــن  وارد  هــ .ق.   1280-1279 ســال های 
ــوده  ــیاری ب ــای بس ــهر دارای خرابی ه ــات وی، ش ــق توصیف ــر طب ــه ب ک ــت  اس
ــان  ــادی نیــز داشــته اســت. همچنیــن وی در ایــن زمــان خیاب و جمعیــت زی
ســپه را خیابانــی عریــض و زیبــا معرفــی می کنــد )بروگــش، 1367: 157-179(. 
اردوی ناصرالدین شــاه  در فاصلــه ی ســال های 1286 هــ .ق. و 1290هــ .ق. 
می شــود  قزویــن  وارد  دوره  ایــن  در  وی  کــه  داشــت  قــرار  شــهر  شــمال  در 
تــا  هــ .ق.   1288 ســال های  طــی  در   .)7  :1367 قاجــار،  شــاه  )ناصرالدیــن 
»فرهاد میــرزا  سررشــته دار«،  »میرزا علــی  جملــه:  از  افــرادی  هــ .ق.   1295
از  کارالســرنا«  »مــادام  و  مهنــدس«  »میرزاســلیمان خان  معتمدالدولــه«، 
قزویــن دیــدن نمــوده و توصیفاتــی مشــابه را بــه رشــته ی تحریــر درآورده انــد.

به گونــه ای  می باشــد،  ســایرین  از  کامل تــر  کارالســرنا،  مــادام  توصیــف 
کــه وی قزویــن را شــهری مخروبــه بــا خانه هــای بــد ســاخت و فــرو ریختــه و 
ــه ایــن دارد  کثیــف توصیــف می کنــد و همچنیــن اشــاره ب کوچه هــای تنــگ و 
کــه بناهــای باقی مانــده از دوره ی صفویــه در وضعیــت خوبــی نمی باشــند. در 
کارالســرنا بــه ســاخت اولیــن  فاصلــه ی زمانــی ســال های 1294-1295 هــ .ق. 
ایــران و در شــهر قزویــن  اولیــن تلگراف خانــه در  نیــز  دفتــر خــط تلگــراف و 
کــه هــر دو در قصــر ســلطنتی قدیــم دایــر شــده اســت. وی  اشــاره می کنــد 
کــرده و  همچنیــن خیابــان ســپه را خیابانــی بــا درختــان شــکوهمند توصیــف 
کاله فرنگــی ســاخته شــده در وســط آن نــام می بــرد  نیــز از بــاغ وســیع و عمــارت 

 .)249-254  :1362 )کارالســرنا، 
آن را  قزویــن  از  خــود  بازدیــد  در  ســیاح«  »حــاج  هــ .ق.   1296 ســال  در 
کــه در ایــن ســال عمــارت  کــرده و اشــاره بــه ایــن دارد  شــهر بزرگــی معرفــی 
کــم وقــت قزویــن مرمــت شــده اســت  چهلســتون توســط سعدالســلطنه، حا
)حــاج ســیاح، 1356: 205-204(. اعتمادالســلطنه در ســال 1297 هــ .ق. بــه 
کــه از بناهــای بــزرگ زمــان قاجــار می باشــد  بنــای مهمان خانــه اشــاره داشــته 
)اعتمادالســلطنه، 1374: 77(، و ایــن بنــا تــا ســال 1310 هــ .ق. دایــر بــود و 
کــه آن  کــرده و به جــای آن ســبزه میدانــی احــداث شــد  ســپس آن را خــراب 
هــم در موقــع امتــداد یافتــن خیابــان ســپه تــا ایســتگاه راه آهــن از میــان رفــت 

 .)321  :1381 )دبیرســیاقی، 
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ســال های  فاصلــه ی  در  قزویــن  از  خــود  بازدیــد  در  دیوالفــوآ«  »مــادام 
یکســان  ارتفــاع  بــا  خانه هایــی  بــا  بــزرگ  شــهری  آن را  هــ .ق.   1300-1299
کــه در ســال 1300 هــ .ق. بــه  می دانــد )دیوالفــوآ، 1371: 125-109(. »اورســل« 
کســتان های  ایــران آمــده و از قزویــن دیــدن نمــوده، آن را شــهری بــا باغ هــا و تا
ــه ی  بســیار در اطرافــش معرفــی می کنــد. وی همچنیــن عمــارت مهمان خان
گرفتــه و ذکــر می کنــد  قزویــن را از لحــاظ زیبایــی بــا قصــر ســلطنتی اشــتباه 
بــا  اورســل  بــود.  اروپایــی  ســبک  بــه  هتــل  تجهیــزات  و  وســایل  تمــام  کــه 
وجــود زوال و انحطــاط قزویــن، آن را یکــی از شــهرهای علمــی ایــران باوجــود 
کــه مــدارس  کــه در ایــن شــهر دایــر اســت، می دانــد و عنــوان مــی دارد  مدارســی 
از شــهرت عمــده ای برخوردارنــد. اورســل در  کشــور  ایــن شــهر در سرتاســر 
کــرده و آن را خیابانــی بیــن قصــر  بازدیــد خــود از شــهر از خیابــان ســپه نیــز عبــور 
شــاهی و مهمان خانــه به صــورت بلــواری مشــجر بــه درازای ششــصد متــر و 
ــر ازدحام تریــن نقطــه ی شــهر نیــز  کــه ُپ پهنــای دویســت متــر معرفــی می کنــد 

.)62-85  :1352 )اورســل،  می باشــد 
کــه اواخــر حکومــت قاجــار اســت،  تــا 1304 هــ .ق.   در ســال های 1300 
ــران در  ــکا در ای ــفیر امری ــتین س ــن«، نخس ــه »بنجامی ــی، از جمل ــراد مختلف اف
 1302-1303 ســال  در  فراهانــی«  »میرزامحمدحســین  هــ .ق.،   1301 ســال 
هــ .ق.، و »بروگــش« بــرای بــار دوم در ســال 1304 هــ .ق. )1374: 80-72(، از 
کرده انــد. ایــن افــراد در بازدیــد خــود از شــهر قزویــن بــه بنــای  قزویــن دیــدن 
ایــن  در  شــهر  زیبــای  بناهــای  از  کــه  داشــته اند  اشــاره  آن  مهمان خانــه ی 
از قزویــن، آن را دارای جمعیتــی  دوره می باشــد. فراهانــی در بازدیــد خــود 
کاروانســرا، ســی حمــام، چهــل  بالغ بــر ســی هــزار نفــر، ششــصد دکان، هشــت 
از  وی  می دانــد.  یخچــال  دوازده  و  مدرســه  ُنــه  کوچــک،  و  بــزرگ  مســجد 
ــه  ــی ب ــده و برخ ــر ش ــی تعمی ــه برخ ک ــهر  ــای ش ــز دروازه ه ــن و نی ــالت قزوی مح
ــرد. بروگــش، شــهر قزویــن  ــام می ب ــده اســت، ن ــه باقی مان ــت خراب همــان حال
کوچه هــا و  را در زمــان بازدیــد خــود دارای خانه هــای مخروبــه ی زیــادی در 
کــه مســاجد  میادیــن شــهر معرفــی می کنــد. وی همچنیــن عنــوان می کنــد 
و قصرهــای باشــکوه دوره ی شــاه تهماســب اغلــب ویــران شــده و باغ هــای 
باشــکوه ســلطنتی به صــورت باغ هــای ســاده و نیمه مخروبــه درآمــده اســت. 
ــکاری  ــی درخت ــپه را خیابان ــان س ــی خیاب ــهر، یعن ــی ش ــان اصل ــش، خیاب بروگ
کــه دو طــرف آن، خانه هــا و مغازه هــای زیــادی ســاخته  شــده معرفــی می کنــد 
کنــار  گردشــگاه اصلــی اهالــی شــهر به شــمار مــی رود و در  شــده و ایــن خیابــان 
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کــه مدخــل بــاغ و عمــارت ســلطنتی  خیابــان از ســاختمان بزرگــی یــاد می کنــد 
ــی قاپــو می باشــد و در زمــان  ــه همــان ســردِر عال ک شــاه تهماســب اول اســت 

ــم قزویــن اختصــاص داشــته اســت.  ک ــه محــل ســکونت حا ــد وی ب بازدی
گفته هــای ســیاحان در بازدیدشــان از شــهر قزویــن این گونــه  از تمامــی 
کــه شــهر در دوره ی قاجــار اهمیــت نســبی خــود  کــه بــا توجــه بــه ایــن  برمی آیــد 
گســترش پیــدا می کنــد، و عــالوه بــر ســمت شــرق خیابــان ســپه،  را بــاز یافتــه و 
ــد  در قســمت غــرب آن نیــز محالتــی از جملــه: محله هــای ابهــر، ارداق، آخون
گوســفندمیدان ســاخته می شــود و شــهر در ایــن زمــان از ســمت غــرب نیــز  و 
کــه از  توســعه می یابــد. بــا اینکــه در ایــن دوره بناهایــی ازجملــه مهمان خانــه 
ــز اولیــن مــدارس نویــن، ماننــد  ــزرگ و مــدرن قاجــار می باشــد و نی بناهــای ب
مدرســه ی امیــد در ایــن شــهر ســاخته می شــود؛ امــا همچنــان به صــورت 
کثیــف توصیــف می شــود.  کوچه هــای بــد و  شــهری مخروبــه بــا خانه هــا و 

بــاز ترســیم توســط  نقشــه 1. شــهر قزویــن در در دوره ی قاجاریــه و تحــوالت شــهری آن )دبیرســیاقی، 1381، 701؛ 
نگارنــده(.
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و  اصلی تریــن  به عنــوان  همچنــان  ســپه  خیابــان  قاجــار،  دوره ی  طــی  در 
ــود.  ح ب ــر ــهر مط ــان ش ــن خیاب مهم تری

نتیجه گیری
کــه در تمامــی ادوار تاریخــی دارای  قزویــن، از جملــه شــهرهایی می باشــد 
ــا دوره ی  ــالم ت ــدر اس ــیاری از ص ــان بس ــت و مورخ ــوده اس ــژه ای ب ــت وی اهمی
قاجــار توصیفــات خــود را از ایــن شــهر بــه رشــته ی تحریــر درآورده انــد و بــه 
موقعیــت اســتراتژیک ایــن شــهر و نیــز قرارگیــری آن در مســیر هــای مواصالتــی 
کــه ضامــن بقــای شــهر و نیــز ادامــه بقــای  شــرق بــه غــرب و شــمال بــه جنــوب 
گــون اســالمی  گونا اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی آن در طــی دوره هــای 
صفویــه  دوره ی  در  قزویــن  شــدن  انتخــاب  بــا  داشــته اند.  اشــاره  شــده، 
گســترش شهرســازی در آن  به عنــوان پایتخــت ایــن دودمــان رونــد توســعه و 
کــه لقــب »دارالســلطنه« بــر آن  آغــاز شــده و بــه اوج خــود می رســد، تــا آنجــا 
اطــالق می گــردد؛ امــا بــا تغییــر پایتختــی در اواخــر همیــن دوره، شــهر روبــه 
گــذارده و از دوره ی اوج خــود فاصلــه می گیــرد و ایــن رونــد همچنــان  ویرانــی 
در زمــان حکومت هــای افشــار و زندیــه نیــز تــداوم می یابــد؛ زیــرا در زمــان ایــن 
ــًا  کل ســاختار شــهری ایــران وجــود نداشــته و عمدت ــر  دو حکومــت، تســلط ب
ــز تحت حکومــت  ــه دو مرک تغییــر و تحــوالت ســاختار شــهری فقــط محــدود ب
ــار دیگــر شــهر قزویــن به دلیــل  ایــن خاندان هــا می شــود. در دوره ی قاجــار، ب
گرفتــه و توســعه ی  موقعیــت خــاص خــود و نزدیکــی بــا تهــران مــورد توجــه قــرار 
کــه همچنــان  ســاختار شــهری قزویــن رونــد فزاینــده ای می یابــد؛ به گونــه ای 
در ایــن دوره ی مهم تریــن قســمت شــهر، یعنــی خیابــان ســپه، محــل برگــزاری 
مراســمات و جشــن های حکومتــی بــوده و نیــز عملکــرد بنیــادی مهمــی بــرای 
از جملــه  بناهــای جدیــدی  توســعه ی ســاختار شــهری، هماننــد ســاخت 
گــون پیــدا می کنــد.  گونا مهمانخانه هــا و مــدارس بــه ســبک نویــن در جهــات 

کتابنامه
- ابن خردادبــه، عبیــداهلل بــن عبــداهلل  )1371(، المســالک و الممالــک، 
تهــران: مؤسســه مطالعــات و  آنــدره میــکل،  کرنــد و  مترجمــان: ســعید خا

انتشــارات تاریخــی میــراث ملــل، موسســه فرهنگــی حنفــا.
ســفرنامه ی  دافع الغــرور:   ،)1349( عبدالعلــی  ادیب الممالــک،   -

خوارزمــی. تهــران:  افشــار،  ج  ایــر به کوشــش:  آذربایجــان، 
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- اعتمادالســلطنه، محمدحســن خان )1374(، چهــل ســال تاریــخ ایــران 
ج افشــار، جلــد 1،  در دوره پادشــاهی ناصرالدیــن شــاه قاجــار، به کوشــش: ایــر

تهــران: اســاطیر.
گیــوم )1371(، ســفرنامه ی اولیویــه: تاریــخ اجتماعــی -  - اولیویــه، آنتــوان 
اقتصــادی ایــران در دوره ی آغازیــن عصــر قاجار، ترجمــه ی محمد طاهرمیرزا، 

تصحیــح و حواشــی: غالمرضــا وهــرام، تهــران: اطالعات.
ترجمــه ی  ایــران،  و  قفقــاز  ســفرنامه ی   ،)1382( ارنســت  اورســل،   -
علی اصغــر ســعیدی، تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی.
صاحبقــران،  ســلطان  دربــار  بــه  ســفری   ،)1367( هنریــش  بروگــش،   -

اطالعــات.  تهــران:  اول،  جلــد  ُکردبچــه،  حســین  ترجمــه ی 
- بروگــش، هنریــش )1374(، ســرزمین آفتــاب، ترجمــه: مجیــد جلیلونــد، 

تهــران: نشــر مرکــز.
- بالذری )1337(، فتوح البلدان، ترجمه: محمد توکل، تهران.

کــزاد، جهانشــاه )1392(، تاریــخ شــهر و شهرنشــینی در ایــران از آغــاز تــا  - پا
دوره ی قاجــار، تهران: آرمانشــهر.

- پرهیــزکاری، مهــرزاد )1386(، مهمان خانــه ی بــزرگ قزویــن، تهــران: 
گردشــگری اســتان قزویــن. رونــاس، ســازمان میــراث فرهنگــی و 

- حاجی آقامحمــدی، عبــاس؛ و حمیــدی، محمدرضــا )1390(، ســیمای 
اســتان قزویــن، قزویــن: انتشــارات طــه.

الدین الحســینی المدعوبه  همــام  بــن  غیاث الدیــن  خواندامیــر،   -
)1380(، تاریــخ حبیــب الســیر فــی اخبــار افــراد بشــر، مقدمــه ی جالل الدیــن 

خیــام. تهــران:  دبیرســیاقی،  محمــد  زیرنظــر:  همائــی، 
و  قزویــن  شــهر  بنــای  تاریخــی  ســیر   ،)1381( محمــد  دبیرســیاقی،   -
کل  کشــور پژوهشــگاه، اداره  بناهــای آن، قزویــن: ســازمان میــراث فرهنگــی 

امــروز. حدیــث  قزویــن،  اســتان  میراث فرهنگــی 
کلــده و شــوش، ترجمــه ی علــی  - دیوالفــوآ، مــادام ژان )1371(، ایــران 

محمــد فره َوشــی مترجــم همایــون، تهــران: دانشــگاه تهــران.
مجلــه ی  قزویــن«،  شــهر  »تاریخچــه   ،)1348( حســینعلی  ســتوده،   -
.165-210 صــص:   ،6 و   5 شــماره ی  چهــارم،  ســال  تاریخــی،  بررســی های 

و  آدم هــا  کارالســرنا:  مــادام  ســفرنامه ی   ،)1362( کارال  مــادام  ســرنا،   -
زوار. تهــران:  ســعیدی،  علی اصغــر  ترجمــه ی  ایــران،  در  آئین هــا 

حــاج  خاطــرات   ،)1356( ســیاح  محمدعلی حــاج  محالتــی،  ســیاح   -
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امیرکبیــر.  تهــران:  ســیاح،  حمیــد  به کوشــش:  ســیاح، 
- شــیل، لیدی مــری )1368(، خاطــرات لیــدی شــل: همســر وزیــر مختــار 
انگلیــس در اوایــل ســلطنت ناصرالدیــن شــاه، ترجمــه ی حســین ابوترابیــان، 

تهــران: نشــر نــو.
- علی یــزدی، شــرف الدیــن )1387(، ظفرنامــه تیمــوری، جلــد 1، تهــران: 

کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســالمی.
- فالنــدن، اوژن )1356(، ســفرنامه ی اوژن فالنــدن بــه ایــران، ترجمــه ی 

حســین نورصادقــی، تهــران: اشــراقی.
تصحیــح:  ســفرگیالن،  روزنامــه ی   ،)1367( ناصرالدین شــاه  قاجــار،   -

جهانگیــری. فرهنگــی  موسســه  تهــران:  ســتوده،  منوچهــر 
- قبادیانی مــروزی، ناصــر خســرو )1370(، ســفرنامه، به کوشــش: محمــد 

دبیرســیاقی، تهــران: زوار.
ــم:  ــاد، مترج ــار العب ــالد و اخب ــار الب ــد )1373(، آث ــی، زکریا بن محم - قزوین

ــر قاجــار، تهــران: امیرکبیــر. میرزا جهانگی
گزیــده،  تاریــخ   ،)1362( بکراحمــد  حمداهلل بن ابــی  مســتوفی،   -

امیرکبیــر. تهــران:  نوایــی،  عبدالحســین  دکتــر  به اهتمــام: 
فــی  احسن التقاســیم   ،)1361( احمــد  محمدبــن  مقدســی،   -
ــان  ــرکت مولف ــران: ش ــد 2، ته ــزوی، جل ــی من ــم: علینق ــم، مترج معرفة االقالی

ایــران. مترجمــان  و 
- منهــاج ســراج )1363(، طبقــات ناصــری، یــا، تاریــخ ایــران و اســالم، 
تهــران: دنیــای  و مقابلــه و تحشــیه: عبدالحــی جیبــی، جلــد 2،  تصحیــح 

کتــاب.
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چکیده
کوچــک، در پــی ضعــف قــدرت ســلجوقیان و  شــکل گیری قــدرت اتابــکان ُلــر 
کــم شــدن پایــگاه نفــوذ آ ن هــا در میــان بخش هــای مختلــف  خانــدان عباســی و 
کــه ایــن سلســله بیشــتر حالــت ایلــی و  ســرزمین عــراق عجــم رویــداد. از آنجــا 
کــه دسترســی  تبــاری داشــته اند، مرکــز حکمرانــی و ســلطنت خــود را در دژهایــی 
بــه آ ن هــا خیلــی ســخت بــود، انتخــاب می کردنــد؛ همچنان کــه از ایــن دوران 
قلعه  هایــی باقی مانــده اســت. در ایــن دوران مــا شــاهد ســاختن مقبره هایــی 
کــه آیــا در  بــرای بــزرگان ایــن سلســله هســتیم. پرســش اصلــی تحقیــق ایــن اســت 
کــرده اســت؟ فرضیــه ی ایــن تحقیــق ایــن اســت  ایــن دوره شهرســازی پیشــرفت 
کــه در ایــن دوره بــا توجــه بــه ماهیــت حکومــت ایــن سلســله و حالــت جنــگ آوری 
آ ن هــا بیشــتر، ســاختن قلعه هــا رواج دارد و شهرســازی چنــدان رواج نداشــته 
ــی انجــام  ــه ای و میدان کتابخان ــه به صــورت مطالعــات  ک اســت. در ایــن تحقیــق 
کــه ویژگــی شهرســازی و معمــاری ایــن سلســله تــا  شــده اســت، ســعی بر آن شــده 
حــدودی بررســی شــود. روش تحقیــق به صــورت میدانــی و مطالعــات توصیفــی و 
کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. نتایــج به دســت آمــده نشــان دهنده ی آن اســت 
کوشــش امــرای ایــن سلســله در توجــه بــه ســاختن قلعــه و دژ  کــه بیشــتر ســعی و 
کــه  در ایــن دوران شــهرهایی  گفــت  بــوده اســت؛ امــا در بحــث شــهر ســازی بایــد 
از ادوار گذشــته وجــود داشــته اســت، در ایــن سلســله شــهر نشــینی چنــدان رونــق 
نداشــته و شــهرها اغلــب کوچــک و محــدود توصیــف شــده اند. اغلــب این شــهرها 

دارای حصــاری بوده انــد.
گان: لرستان، معماری اتابکان، شهرنشینی، مقبره. کلیدواژ
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مقدمه
تکاپــوی مــردم لرســتان بــرای دســت یابی بــه فرمانروایــی بومی-محلــی از 
گشــت )مســتوفی، 1346: 551(.  آغــاز ســده ی ششــم هجــری قمــری آغــاز 
از ســال 550 تــا 656 هـــ.ق.، یعنــی ســده ی پایانــی فرمانروایــی عباســیان، 
گــرس، اتابــکان لرســتان  کوه هــای زا در مرزهــای خــاوری دربــار بغــداد و در 
ــران و در  ــر ای ــر در باخت کوچــک به عنــوان حکومتــی محلــی در میــان قبایــل ل
بخشــی از عــراق عجــم ســر بــر آوردنــد و پایه هــای نیــروی خــود را بــا توجــه بــه 
ضعف هــای دربــار عباســی و ســلطه ی سیاســی ســلجوقیان در عــراق عجــم 
دربــاره ی   .)29-37  :1367 )قفس اوغلــی،  کردنــد.  پایــدار  بــود،  یافتــه  راه 
گــون اســت و دو دیــدگاه اصلــی وجــود دارد؛  گونا پیشــینه ی اتابــکان، نظرهــا 
ــوب  ــان و منس ــه علوی ــر ب ــی دیگ ــیان و برخ ــه عباس ــوب ب ــا را منس ــی آ ن ه برخ
کــه ایــن دو ادعــا را  بــه عبــاس بــن علــی دانســته اند، ولــی مــدرک و ســندی 
گزارش هــای محلــی  کنــد وجــود نــدارد. برخــی منابــع روزگار صفــوی و  تثبیــت 
مطالبــی در انتســاب آ ن هــا بــه عبــاس بــن علــی بیــان داشــته اند )اســکندربیگ 
منشــی، 1382: 470/1-469؛ عالــم آرای صفــوی، 1363: 130؛ میــر، 1387: 
صــالح،  و  )بهرامــی   ،)18  :1388 فهمــی،  168-167؛   :1378 خودگــو،  63؛ 
ــکان خورشــیدی  ــاب نســبت و نســب اتاب ــه در ب ک 1390(. نخســتین ســندی 
ــت.  ــتوفی اس ــداهلل مس ــده ی حم گزی ــخ  ــاب تاری کت ــد  ــخن می گوی ــتان س لرس
کــول مانــرود منشــعب شــده و در  کــه از  ُلــر  وی در ذکــر قبایــل و تیره هــای 
کنــده شــده اند، هیــچ اشــاره ای دال بــر پیونــد نســبی  گــون پرا گونا جاهــای 
کــه آنــان  کوچــک و عباســیان نــدارد. ولــی در ضمــن قبایلــی  میــان اتابــکان لــر 
و  »عباســی«  به نام هــای  تیــره  دو  از  برشــمرده  لــر  طایفه هــای  شــمار  در  را 
ــه تبعیــت از مســتوفی  ــع بعــدی نیــز ب ــاد می کنــد، البتــه مناب »ابوالعباســی« ی
 :1383 نطنــزی،  55؛   :1364 )مســتوفی،  می کننــد  ذکــر  را  نام هــا  همیــن 
والیــات  بــرای  هـــ.ق.   570 تــا   530 ســال های   .)57  :1343 بدلیســی،  49؛ 
ــا همگرایــی و  ــه ب ک ــود  کوچــک و ایــالت و طایفه هــای آن، دوره ای ب لرســتان 
ــرای نفــوذ در امــور سیاســی  ــان ب گاهــی ُلرهــا و تالش هــا و تکاپوهــای آن خودآ
آوردن  به دســت  بــرای  تــالش  و  لرســتان  کوه هــای  و  عجــم  عــراق  والیــات 
و  )بهرامــی  اســت  بــوده  همــراه  ســلجوقی  فرمانروایــان  دربــار  در  منصبــی 
صــالح، 1390(. شــیوه ی زندگــی و حکومتــی اتابــکان، ایلــی و تبــاری بــوده 
ــه  ــه دسترســی ب ک ــز فرمانروایــی خــود را در دژهایــی  اســت. ایــن سلســله مرک
ــر می گزیدنــد. جنبــه ی دیگــری از هنــر و معمــاری  ــود ب آ ن هــا بســیار ســخت ب
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اتابــکان لرســتان ســاختن بناهــای آرامگاهــی بــوده اســت. بیشــتر ایــن مقابــر 
ــا  ــا به وســیله ی مــردم عــادی ســاخته شــد، ی کــه در ایــن زمــان پدیــد آمــده؛ ی
به وســیله ی خویشــاوندان بــرای رهبــر خــود می ســاختند. اتابــکان لــر را ابتــدا 
کــه فرزنــد ابوطاهــر به نــام »هزاراســپ«  کــرد، امــا از آنجــا  »ابوطاهــر« تأســیس 
بســیار بــه اتابــکان اقتــدار بخشــید و از طــرف دیگــر توانســت تأییــدی بــرای 
ــکان  ــمی اتاب ــیس رس ــت تأس ــرد، در حقیق ــی بگی ــی عباس ــش از خالف حکومت
لــر به نــام اوســت؛ بنابرایــن بســیاری از منابــع از »اتابــکان لــر« به نــام »هــزار 
کرده انــد ) ابراهیــم اقبــال آشــتیانی، 1385: 452-448(. اســپیان« هــم یــاد 
کــه بــا توجــه  هــدف و ضــرورت ایــن تحقیــق در ایــن مــورد خالصــه می شــود 
گــی شهرنشــینی  بــه این کــه در مــورد ایــن سلســله، تحقیقــی راجــع بــه ویژ
گوشــه ای از زوایــای تحقیــق  و شهرســازی صــورت نگرفتــه اســت، بتوانیــم 
ح خواهــد شــد:  کنیــم. در ایــن راســتا پرســش های پیــِش رو طــر را روشــن 
کوچــک و دوره ی قبــل چیســت؟  1-تفــاوت اساســی بیــن معمــاری اتابــکان لــر 

2-مفهــوم شــهر و شهرنشــینی در ایــن دوره چیســت؟

روش تحقیق
روش تحقیــق پژوهــش حاضــر، روش ترکیبی )پیمایشــی و توصیفی-تحلیلی( 
مطالعــات  از  نیــاز،  مــورد  داده هــای  و  اطالعــات  جمــع آوری  بــرای  اســت. 
کتابخانــه ای و همچنیــن بررســی های میدانــی، از قبیــِل بازدیــد از محل هــا 
اســتفاده شــده و در مرحلــه ی بعــد، تجزیــه و تحلیــل اطالعــات مــورد بررســی 

گرفتــه اســت. قــرار 

وضعیت شهرنشینی در این دوره
کوچــک، شــهر هــای متعــدی در ایــن بخــش از ســرزمین  در عهــد اتابــکان لــر 
وجــود داشــته اســت. حمــد اهلل مســتوفی در دو اثــر ارزنــده ی خــود، یعنــی 
کــه به ترتیــب در ســال های 731 و 741 هـــ.ق.  گزیــده و نزهةالقلــوب  تاریــخ 
ح مختصــری در بــاره ی هــر یــک از  کــرده، فهرســتی از آ ن هــا را بــا شــر تألیــف 
ــاد،  ــه می دهــد. وی از شــهر هــای شاپورخواســت، بروجــرد، خرم آب آ ن هــا ارائ
کوچــک خبــر داده،  کوهدشــت، دهلــران، و غیــره در منطقــه ی لــر  ســیمره، 
اواخــر  کــه در  او  کــرده اســت.  گــزارش  آ ن هــا وخیــم  را  اغلــب  امــا وضعیــت 
دوره ی حکومــت ایلخانــان می زیســت، نــام بســیاری از شــهرهای پیشــین را 
کــه خــراب و فقیــر و بــه دهکــده مبــدل شــده بودنــد را ذکــر می کنــد؛ به عنــوان 
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گفتــه ی وی در عهــد او شــهرهای پیــِش رو ویــران بوده انــد: »در  مثــال: بــه 
عــراق عــرب: حیــره و خالــص و عکبــرا و قادســیه و رومیهــو نهــروان، در عــراق 
ــرم  ــتان: خ ــان، در لرس ــاد، دلیج ــرجهان و فیروزآب ــنقرآباد و س ــم: ری و س عج
موجــب  بیــش  و  کــم  شــهرها  خرابــی  و...  کوهدشــت  و  ســیمره  و  ضآبــاد 
کشــاورزی آ ن هــا نیــز می گردیــده« )پطروشفســکی، 1375: 184(. انحطــاط 

کوچک )خودگو، 1378: 156(. تصویر 1. شهرها و قلمرو اتابکان لر 

وضعیت و تشریح شهرهای اتابکان 
بروجرد

از پیشــینه ی تاریخــی بروجــرد قبــل از اســالم، آثــار و شــواهد مســتندی در 
کــه مهم تریــن آ ن هــا  ــا اتــکاء بــه بناهــای قدیمــی شــهر  دســت نیســت؛ لــذا ب
کــه قبــل از اســالم ایــن شــهر وجــود  مســجد جامــع اســت، می تــوان دریافــت 
کــه در ایــن رابطــه در منابــع و متــون تاریخــی آمــده  داشــته اســت. آنچــه 
داشــتن  به واســطه ی  مادهــا  زمــان  در  بروجــرد  کــه  می  کنــد  نقــل  اســت، 
می رفتــه  به شــمار  ســلطنتی  کــز  مرا از  یکــی  سرســبز،  زمین هــای  و  مراتــع 
و ســاالنه دوازده هــزار اســب خاصــه در آن تربیــت می شــدند و ایــن کار در 
ــز ادامــه داشــته اســت )بروجــردی، 1351: 9(. بروجــرد  زمــان ساســانیان نی
کوچــک در دوره ی اتابــکان بــوده اســت.  از شــهرهای مشــهور اتابــکان لــر 
در ایــن دوره آمــده اســت: »بروجــرد از اقلیــم چهــارم اســت و شــهر بــزرگ 
ــوده اســت. آب و هوایــش وســط  ــی و در دو جامــع عتیــق و حدیــث ب طوالن
اســت و شــرابش نیکوســت و درو و زعفــران بســیار بــود« )مســتوفی، 1364: 
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گسترش شهر بروجرد تا زمان قاجار )نصرالهی و پیرحیاتی، 1391: 1.88(. تصویر2. مراحل 

گذشــته، دارای حصــار و خنــدق و باغــات زیــادی بــوده  78(. شــهر در ادوار 
اســت. قلعــه ی مشــهور »رومیــان« در ایــن شــهر اســت. آنچــه از ایــن تپــه 
ــوان در  ــدن را می ت ــن تم ــار چندی ــه آث ک ــد  ــان می ده ــت، نش ــده اس باقی مان
آن بــاز یافــت. ایــن قلعــه تــا قــرن نهــم، یکــی از قلعه هــای مهــم بــوده اســت. 
ایــن قلعــه در زمــان »ملک غزالدیــن محمــود« آبــاد بــوده اســت. در ظفــر 
نامــه نیــز هنــگام حملــه ی تیمــور در قــرن هشــتم هجــری بــه لرســتان، از 
ــرای  ــی از ام ــور، یک ــان تیم ــه فرم ــه ب ک ــرده  ــام ب ــرد« ن ــه وروج ــام »قلع آن به ن
اســت  شــده  منصــوب  آن  کوتوالــی  بــه  قلــداش«  »ســیف الدین  به نــام  او 
کــه  ویــژه ای  موقعیــت  به خاطــر  بروجــرد  شــهر   .)514  ،1373 )ایزدپنــاه، 
گاهــی جــز همــدان محســوب  گاهــی جــزو قلمــرو اتابــکان لرســتان و  داشــت، 
خــود  بــرای  را  آن  داشــتند  ســعی  ترتیبــی،  هــر  بــه  اتابــکان  ولــی  می شــد؛ 
کشــمکش ها و منازعاتــی برســر آن میــان  کننــد و در ایــن راه بارهــا  حفــظ 
اتابــکان و حــکام همــدان واقــع شــد )خودگــو، 1378: 147(. بــا توجــه بــه 
عکس هــای  و  مختلــف  منابــع  و  قدیمــی  کتاب هــای  در  شــهر  توصیــف 
بــارو،  ج و  بــر ایــن شــهر در آن زمــان دارای  کــه  قدیمــی، نشــان می دهــد 
دروازه هــا، در ورودی هــای شــهر و حصــار و خنــدق داشــته اســت. بــا توجــه 
ــان  ــه در آن زم ــن قلع ــد ای ــر می رس ــهر، به نظ ــن ش ــان در ای ــه ی رومی ــه قلع ب

کوچــک بــوده اســت. پناهــگاه مناســبی بــرای امــرای اتابــکان لــر 
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کــه مربــوط بــه ســده ی 10  هـــ.ق. می باشــد )کیانــی،  ج و بــاروی قدیــم شــهر بروجــرد در   تصویــر 3. دروازه ی ورودی و بــر
.)393 :1365

تصویر 4. نمایی از قلعه رومیان )ایزدپناه، 1362: 566(.

سیمره
از عهــد باســتان، محــل ییــالق و قشــالق پادشــاهان عیالمــی و پایتحــت دوم 
کــه اینــک »دره شــهر« نامیــده می شــود، بــوده اســت.  آ ن هــا، یعنــی محلــی 
شــهر ذکــر شــده در دوره ی ساســانیان نیــز رونــق داشــته و ییــالق امــرا و بــزرگان 
ــت  ــین والی کم نش ــیمره ی حا ــرب، س ــه ع ــس از حمل ــت. پ ــوده اس ــانی ب ساس
قــرن چهــارم هجــری قمــری  ایــن والیــت حتــی در  و  بــوده  مهــر جانقــذق 
کســرت نعمــت شــهرت داشــت )ایزدپنــاه، 1363: 461-462(. ســیمره  بــه 
گردیــد ) ابن اثیــر، 1362:  بــا آن  کــه در ســال 258 هـــ.ق. بــر اثــر زلزلــه ویــران 
115(، ولــی بــاز رونــق ســابق خــود را به دســت آورد، ولــی در دوره ی اتابــکان 
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کاســته شــد. چنان کــه مســتوفی در ایــن  کوچــک از اعتبــار و اهمیــت آن  لــر 
کنــون خــراب اســت درو و  زمینــه می نویســد: »ســیمره، شــهری نیکــو اســت و ا
کوهســتان غیــر از آنجــا خرمــا نمی باشــد« )مســتوفی،  خرماســت و در همــه ی 
1336: 78(. یاقــوت حمــوی مؤلــف قــرن هفتــم هجــری قمــری در مــورد شــهر 
ســیمره می نویســد: »شــهری اســت از نواحــی جبــال از ســوی خوزســتان و آن 
را به نــام مهــر جانقــدق خواننــد و آن آبــادان و دارای میوه هــا و آب هاســت، 
از منســوبان بــدان: ابوتمــام ابراهیــم پســر احمــد پســر حســین پســر احمــد 
کــه اصــل وی از ســیمره، ولــی رئیــس  پســر حمــدان ســیمری از مــردم بروجــرد 
بروجــرد بــوده... )حمــوی، 1362: 125(.درمــورد ایــن شــهر اطــالع دقیقــی در 
کــه در مــورد ایــن شــهر شــده، بیشــتر  آن دوره در دســت نیســت و توصیفاتــی 

معرفــی شــهر اســت تــا جزییــات شــهر نشــینی و معمــاری آن.

شاپورخواست
گفتــه ی  شاپورخواســت، نــام قدیــم شــهر خرم آبــاد بــوده اســت، ایــن شــهر بــه 
مورخــان اســالمی در دوره ی ساســانی بــه همــت شــاپور اول ســاخته شــده 
اســت )اصفهانــی، 1346: 64(. در مــورد عمــران و آبادانی در دوره ی ساســانی 
اطــالع چندانــی در دســت نیســت، ولــی در دوره ی اســالمی یکــی از شــهرهای 
کثــر متــون تاریخــی و جغرافیایــی  ــام آن در ا مشــهور بــه حســاب می آمــده و ن
آمــده اســت. شاپورخواســت در دوره ی سلســله های آل بویــه و ســلجوقیان 
سلســله های  حکمرانــی  مرکــز  و  اســت  بــوده  معتبــر  شــهرهای  از  یکــی 
آل حســنویه و آل برســق بــوده اســت. ایــن شــهر تــا اوایــل قــرن هفتــم هجــری 
قمــری پابرجــا بــوده اســت، ولــی پــس از ایــن تاریــخ به بعــد از رونــق افتــاده 
 .)142  :1378 )خودگــو،  اســت  شــده  آن  جانشــین  خرم آبــاد  به تدریــج  و 
کــه در اواســط قــرن  کتــاب خــود، )جهانگشــای جوینــی(  عطاملــک جوینــی در 
ح  کــه بــه شــر هفتــم هجــری قمــری آن را بــه رشــته ی تحریــر درآورده، آنجــا 
ورود ســلطان جالل الدیــن محمــد خوارزمشــاه بــه ایــن شــهر و اقامــت یــک 
ماهــه ی او در آنجــا می پــردازد، دربــاره ی شــهر شاپورخواســت می نویســد: »و 
شاپورخواســت شــهری بــزرگ بــوده اســت و مشــهور و معــروف و ذکــر آن در 
تواریــخ رســمی بیــش نمانــده )جوینــی، 1334: 93(«. حمــداهلل مســتوفی نیــز 
کوچــک  ــاد  ــر شــهرهای آب ــده در ذک گزی کتــاب تاریــخ  در ســال 731 هـــ.ق. در 
و همین طــور شاپورخواســت چنیــن آورده اســت: »و از شــهرهای آنجــا ســه 
معمــور اســت: بروجــرد، خرم آبــاد و شاپورخواســت و آن در اول شــهری بــود 
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و از جنــس مــردم در آنجــا بودنــد و بــه غایــت مــردم معمــور و آراســته بــود و 
 :1339 گزیــده،  )تاریــخ  اســت«  قصبــه  کنــون  ا و  بــود  پادشــاهان  تحتــگاه 
کــه ده ســال بعــد بــه  562-561(. مســتوفی در اثــر دیگــرش، نزهةالقلــوب 
رشــته ی تحریــر درآورده؛ دیگــر، نامــی از شاپورخواســت بــه میــان  نیــاورده 
ــون، شــهر  گ گونا ــار و شــواهد  ــر آث ــرده اســت. بناب ک ــاد اشــاره  ــه خرم آب و تنهــا ب
شاپورخواســت در فاصلــه ی َنه چنــدان دور، در جنوب شــرقی خرم آبــاد قــرار 
داشــته و علــت ویرانــی آن به درســتی روشــن نیســت، ولــی آنچــه پیداســت 
در طــول قــرن هفتــم هجــری قمــری ایــن شــهر از میــان رفتــه و شــهر خرم آبــاد 
ــهر  ــن ش ــه از ای ــو، 1378: 143(. آنچ ــت )خودگ ــده اس ــداث ش ــای آن اح به ج
بــه ســبک  از ســنگ و مــالط  بــزرگ و پهنــی اســت  باقی ســت دیــوار هــای 
کامــاًل معلــوم اســت، پهنای  کوچــه و معابــر  کــه در ســطح آن  بناهــای ساســانی 
کــوه »مدبــه«  هــر دیــوار بیــش از دو متــر اســت. در جنوب شــرقی و مشــرف بــه 
گبــری«  ــه »آســیاب  ــه امــروزه ب ک ــده  بنــای عظیمــی از یــک آســیاب، باقی مان
مشــهور اســت. آب شــهر و نیــز آســیاب به وســیله ی نهــری نســبتًا بــزرگ از 
کــه امــروزه »کرگانــه« نامیــده می شــود، تأمیــن می گردیــده اســت.  رودخانــه ای 
در شمال شــرقی ایــن آثــار چنــد حلقــه چــاه دیــده می  شــود. در ســال های 
را  از دیوارهــای آن  بناهــای جدیــد، قســمتی  بــرای  1348 و 1349 هـــ.ش. 
کــه از آن جملــه چنــد ســتون ســنگی و یــک پایه ســتون بــزرگ و مــدور   کندنــد 
ــا خــط  کــه بــر ســطح یکــی از ســتون ها ب ک بیــرون آمــد  بــه قطــر دو متــر از خــا
کوفــی جملــه »برکــه لصاحبــه« نوشــته شــده اســت. در قســمت های شــمالی، 
لعابــدار عصــر ســلجوقی دیــده  آجــری و ســفال  هــای  آثــار ســاختمان های 
ــوار  ــاق و دی ــمتی از اط ــنگی، قس ــای س ــار دیواره ــی از چه ــل یک ــد. در داخ ش
هــای چنــد اطــاق بیــرون آمــد. وســعت بناهــای ســنگی زیــاد اســت )ایزدپنــاه، 
شاپورخواســت،  شــهر  کهــن  شــهر  یادگارهــای  از  یکــی   .)105-104  :1363
بــرای  کاربــری مقــر حکومتــی  کــه در آن زمــان  ک اســت  قلعــه ی فلک افــال
گاهــی  کوچــک را داشــته اســت. از تاریــخ ســاخت بنــا یــا بانــی آن، آ اتابــکان لــر 
دقیقــی در دســت نیســت؛ بنــای اولیــه ی آن را بــه زمــان شــاپور اول ساســانی 
ک بــر روی تپــه ای بــزرگ  در قــرن ســوم میــالدی نســبت می دهنــد. فلک افــال
ک  و ســنگی، در میــان شــهر خرم آبــاد قلعــه ی معــروف و تاریخــی فلک افــال
حیــاط  دو  ج،  بــر هشــت  دارای  ارزشــمند  اثــر  ایــن  اســت.  شــده  ســاخته 
مستطیل شــکل می باشــد؛ ارتفــاع بلندتریــن دیــوار تــا ســطح تپــه  22/5 متــر 
کلــی آن 5300 متــر مربــع اســت. پــالن بنــا به صــورت هشــت ضلعی  و مســاحت 
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جنوب غربــی  ج  بــر در  و  شــمالی  جبهــه ی  در  آن  ورودی  اســت.  نامنظــم 
ــر اســت. در ســاخت ایــن  ــه عــرض آن2/10 و ارتفــاع آن3 مت ک ســاخته شــده 
بنــا از مصالحــی چــون: خشــت، آجــر )قرمــز و بــزرگ(، ســنگ و مــالت اســتفاده 
شــده اســت. از نــکات قابــل تأمــل در ایــن بنــای ســترگ، وجــود چــاه قلعــه بــه 
گریــزگاه اضطــراری در حیــاط دوم، می تــوان  عمــق 42 متــر در حیــاط اول و 
اشــاره نمــود. از زمــان برپایــی بنــا در عهــد ساســانی تــا دوره هــای متأخــر، 
الحاقاتــی بــه آن اضافــه شــده اســت )به خصــوص دوره ی صفــوی و قاجــاری(؛ 
کــه در منابــع ذکــر  ایــن اثــر همــان »دژ« معــروف شاپورخواســت می باشــد 
شــده اســت. به لحــاظ موقعیــت اســتراتژیکی خــود در قــرن 4 هـــ.ق. به عنــوان 
گنجــور ایــن سلســله در زمــان آل بویــه درآمــد. از  مقــر حکومــت آل حســنویه و 
قــرن ششــم هجری قمــری پــس از ســاخته شــدن شــهر جدیــد خرم آبــاد، ایــن 
قلعــه نیــز به نــام »خرم آبــاد« معــروف شــد )ســایت میراث فرهنگــی لرســتان(.

.)Wikipedia ک )درگاه اینترنتی تصویر 5. نمایی از قلعه ی فلک افال

خرم آباد
متــون محلــی، هســته ی اولیــه ی شــهر خرم آبــاد را بــه قــرن 6 یــا 7 هـــ.ق. 
 D می داننــد. تــا پیــش از شــکل گیری شــهر امــروزی، خرم آبــاد دارای ســابقه
دوره ی  بــه  مربــوط  شاپورخواســت  شــهر  آن،  از  پیــش  اســت.  بــوده  کهــن 
به دالیــل  اســت. شــهر شاپورخواســت  قــرار داشــته  آن  ساســانی در جــای 
نامعلــوم از رونــق افتــاد و هســته ی اولیــه ی شــهر خرم آبــاد در شــمال غرب آن، 
گرفــت )تصویــر 7(.  ک شــکل  یعنــی در غــرب و شــمال غرب قلعــه ی فلک افــال
از شــهر خرم آبــاد امــروزی تــا قبــل از قــرن هشــتم هجــری قمــری نــام و نشــانی 
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کتــب قبــل از اســالم و اوایــل  کنــون به دســت نیامــده اســت. در هیچ یــک از  تــا 
دوران اســالمی تــا قبــل از قــرن هشــتم هجــری قمــری از خرم آبــاد نامــی بــرده 
کــه نــام  نشــده اســت )مهجــور و اسالمی نســب، 1390(. قدیمی تریــن منبعــی 
ــتوفی )731  ــده ی مس گزی ــخ  ــت، تاری ــده اس ــروزی در آن آورده ش ــاد ام خرم آب
هـــ.ق.( اســت؛ وی ســه شــهر بروجــرد، خرم آبــاد و شاپورخواســت را بــا هــم 
کــرده اســت )مســتوفی، 1362: 78(. امــا مســتوفی در دیگــر اثــر خــود،  ذکــر 
ــر در آورده  ــه رشــته ی تحری ــه ده ســال بعــد ب ک یعنــی نزهةالقلــوب مســتوفی 
دیگــر نامــی از شاپورخواســت بــه میــان نیــاورده و تنهــا بــه خرم آبــاد اشــاره 
خ دربــار صفویــه، »اســکندر بیــک ترکمــان«  کــرده اســت )همــان: 78(. مــور
می نویســد:  و  اســت  کــرده  ذکــر  »خرمابــاد«  به صــورت  را  شــهر  ایــن  نــام 
کوچــک در والیــت خرمابــاد، خــاوه، الشــتر، ســیمره...  »مجمــاًل طوایــف لــر 
اقامــت دارنــد« )اســکندر بیــک ترکمــان، 1350(. نــام خرم آبــاد بــرای اولین بــار 
کــه در  بــر روی ســکه ای در یکــی از تپه هــای اطــراف خرم آبــاد یافــت شــده 
گــوزن  یک طــرف آن خرم آبــاد و در طــرف دیگــر شــیری در حــال حملــه بــه 
ــا ایــن شــهر  کــه تنهــا مــدرک باستان شــناختی را در ارتبــاط ب نشــان می  دهــد 
نــام خرم آبــاد، در  به دســت می دهــد )ایزدپنــاه، 1376: 210(. نخســتین بار 
زمــان حکمرانــی »جمال الدیــن خضــر« )692-693 هـــ.ق.( دیــده می شــود. 
کوچــک در ایــن تغییــر و تحــول بی تأثیــر نبودنــد،  به نظــر می آیــد اتابــکان لــر 
حکومتــی  مقــر  به عنــوان  ک  فلک افــال قلعــه ی  انتخــاب  بــا  به طوری کــه 
شــهر  افتــادن  رونــق  از  موجــب  قلعــه،  اطــرف  در  جدیــد  شــهر  احــداث  و 
شاپورخواســت  شــهر  ویرانــی  از  بعــد  هــم  شــاید  شــده اند.  شاپورخواســت 
اشــاره ای دارد )خواندمیــر،  بــدان  نیــز  کــه حبیب الســیر  مغــوالن  به دســت 
1333: 144(. اتابــکان مجبــور بــه احــداث شــهری تــازه ای به نــام خرم آبــاد 
ــر از شــهر شاپورخواســت  ــه از حیــث موقعیــت و اســتحکام ممتازت ک شــده اند 
گفتــه شــد، شــهر خرم آبــاد پــس از  بــوده اســت. بــه هرحــال، به رغــم آنچــه 
کوچــک تحــت عناویــن مختلفــی  ــر  کم نشــین امــرای ل تأســیس به عنــوان حا
آل خورشــید،  دولــت  دارالخالفــه ی  کوچــک،  لــر  اتابــکان  پایتخــت  چــون 
کوچــک، و دارالحکومــه ی دولــت  لــر  و مرکــز ســعادت حــکام  کم نشــین  حا
کوچــک شــهری یافــت. شــهر خرم آبــاد در دوره ی مغــول همچــون ســایر  لــر 
شــهرهای ایــران تــا انــدازه ی زیــادی رو بــه ویرانــی نهــاد و از عمــران و آبادانــی 
در  مســتوفی  حمــدهلل  چنان کــه   .)146  :1378 )خودگــو،  شــد  کاســته  آن 
کنــون خــراب  ا بــود و  نیــک  توصیــف آن نوشــته اســت: »خرم آبــاد شــهری 
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اســت و خرمــا بســیار دارد« )مســتوفی، 1339: 78(. شــهر خرم آبــاد در هجــوم 
امیرتیمــور بــه لرســتان، ســخت آســیب دیــد و بارهــا بــه تصــرف امــرای محلــی 
و پادشــاهان ایــران درآمــد، ولــی به رغــم تمامــی ایــن تهاجمــات و صدمــات تــا 
گذشــته، اطــراف  بــه امــروز بــه حیــات و موجودیــت خــود ادامــه داده اســت. در 
کــه در اصطــالح قدمــا بــدان دیــوار »شارســتان«  شــهر حصــاری دیــده می  شــد 
به طــرف  دروازه  دو  و  دیده بانــی  ج  بــر  12 دارای  کــه  بــارو  ایــن  می گفتنــد. 
شــمال و جنــوب بــود بــه، 12 برجــی شــهرت داشــت و تــا اواخــر دوره ی قاجــار 
همچنــان دیــده می شــد، ولــی امــروزه دیگــر اثــری از آن باقی نمانــده اســت 
)خودگــو، 1378: 146(. بــه احتمــال، آب شــهر شاپورخواســت از طریــق نهــری 
کرگانــه، تأمیــن  کــه از دو قســمت شــرقی شــهر می آمــده، یعنــی رودخانــه ی 
ــرک ایــن  ــل َت ــدن ایــن نهــر از دالی ــاید پــس از خشــک ش ــده اســت و ش می ش
کــه  منطقــه و اشــغال بخش هــای شــمال غربی و غربــی، یعنــی منطقــه ای 
هســته ی اولیــه ی خرم آبــاد در آن شــکل گرفته اســت )جــوادی و برازجانــی، 
واپســین  در  خورشــیدی  دودمــان  آمــدن  کار  روی  هرحــال  بــه   .)1379
کــه خاســتگاهی غیــر از شاپورخواســت  ســال های قــرن ششــم هجــری قمــری 
تغییــری در  بــه چنیــن  داشــتند، شــاید می توانســته در شــتاب بخشــیدن 
دره ی خرم آبــاد و انتقــال شــهر از جنوب شــرقی بــه غــرب آن مؤثــر بــوده باشــند 
کوچــک  )مهجــور و اسالمی نســب، 1390(. دو مقبــره از سلســله ی اتابــکان لــر 
در ایــن شــهر باقی مانــده اســت، مقبــره ی »شــاه شــجاع الدین خورشــید« و 
کوچــک  مقبــره ی »خضــر«. مقبــره ی شــجاع الدین، سرسلســله ی اتابــکان لــر 
در ایــن شــهر واقــع اســت، پــالن مقبــره مستطیل شــکل و پــالن داخلــی آن 
ــار  ــد آن ن گنب ــاری  ــبک معم ــت. س ــر اس ــع آن 2/5 مت ــر ضل ــت ضلعی و ه هش
گنبــد از ســطح  گــچ اســت؛ ارتفــاع  دو پوســته و مــواد و مصالــح آن ســنگ 
زمیــن 12 متــر اســت. ایــن اثــر بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه ســر سلســله ی 
کــه به واســطه ی عدالــت  کوچــک شــجاع الدین خورشــید اســت  اتابــکان لــر 
گرفتــه اســت. مقبــره ی  و دادگســتری مقبــره ی وی مــورد احتــرام اهالــی قــرار 
ــع  ــه در جنــوب شــهر واق ک ــاد  گورســتان عمومــی شــهر خرم آب خضــر در میــان 
کــه به نــام »خضــر زنــده« مشــهور و در نــزد مــردم از قداســت  اســت؛ مقبــره ای 
کــه ازخرم آبــاد بــه شــهر  کنــار جــاده ای  باالیــی برخــوردار اســت. ایــن آرامــگاه در 
کوهدشــت راه دارد، نمایــان اســت. بخــش بیرونــی و نمــای ســاختمان آن 
چنــدان قدیمــی به نظــر نمی رســد، ولــی وضــع داخلــی آن قدمــت بیشــتری را 
کــه  نشــان می دهــد )ایزدپنــاه، 1363، 128(. بنــای مقبــره، چهار گــوش اســت 
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بــر روی پایه هــا ابتــدا تاق هــای زنجیــره ای زده شــده و ســپس بــر روی پیونــد 
گنبــد بیــش از هشــت  تاق هــای زنجیــره ای تــاق اصلــی اســتوار اســت. ارتفــاع 
ــرار داده شــده اســت )همــان:  ــی مشــکی ق ــر اســت. روی قبــر، معجــر چوب مت
کار شــده اســت. مصالــح آن: آجــر، چــوب،  گنبــد آن به شــکل پیوســته   .)124
گــچ اســت. نقشــه های به دســت آمــده از ایــن  ســنگ تراش خــورده، خشــت و 
کــه هســته ی اولیــه ی ایــن شــهر در شــمال غرب و غــرب  شــهر نشــان می دهــد 

ک شــکل گرفته اســت. قلعــه ی مشــهور فلک افــال

 .)Google Earth( تصویر 7. موقعیت شکل گیری شهر جدید خرم آباد نسبت به شهر قدیم شاپورخواست

.)Google Earth( ک تصویر 8. هسته d نخستین شهر خرم آباد در غرب مجموعه ی فلک افال
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تصویر 8. نمایی از مقبره ی شاه شجاع الدین خورشید )نگارندگان(.

تصویر 9. نمای جنوبی خاوری آرامگاه خضر )آرشیو سازمان میراث فرهنگی لرستان(.

کوهدشت 
کوهدشــت از مناطــق باســتانی لرســتان اســت، نــام ایــن شــهر در بســیاری 
کتاب هــای تاریخــی و جغرافیایــی بعــد از اســالم آمــده و از آن بــا عناویــن  از 
دوره ی  در  گویــا  شــهر،  ایــن  اســت.  شــده  یــاد  »کوذشــت«  یــا  »کورشــت« 
اتابــکان رونــق چندانــی نداشــته حتــی در تاریــخ سیاســی اتابــکان نــام آن 
اصــاًل بــه میــان نیامــده، ولــی از ناحیــه ای در جنــوب آن موســوم بــه »مانــرود« 
مورخیــن  از  برخــی  به طوری کــه  اســت؛  شــده  نام بــرده  بارهــا  »مایــرود«  یــا 
گفتــه می شــود زادگاه  اصــل و منشــأ تمامــی لرهــا را از آن منطقــه می داننــد و 
اتابــکان نیــز در مایــرود بــوده اســت )خودگــو، 1378: 149(. مســتوفی در مــورد 
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کوهدشــت می نویســد: »کورشــت، شــهری بــزرگ بــوده و آن خــراب اســت« 
)مســتوفی، 1336: 79(. همچنیــن مؤلــف نزهةالقلــوب از والیتــی در نزدیکــی 
کــه  کــه »سمســا« )ســهما، ســمها، ســمیا( نــام داشــته  کوهدشــت نــام می بــرد 
امــروزه شــناخته شــده نیســت؛ مؤلــف مذکــور اظهــار مــی  دارد: »سمســا والیتــی 
کــه دز  اســت از حســاب مایــرود ســی پــاره دیــه اســت و درو قلعــه ای اســت 
کوهدشــت و  ســیاه خواننــد« )همــان: 780(. در تصویــر )10( موقعیــت دشــت 
کوچــک بــوده اســت، نشــان  کمــان لــر  کــه زمانــی مقــر حا »قلعــه ی چنگــری« 
یــاد شــده در دســت  از مطالــب  بیشــتر  ایــن،  مــورد  در  اســت.  داده شــده 

ــت. نیس

کوهدشت و خرابه های قلعه ی چنگری )نگارندگان(. تصویر 10. نمایی از دشت 

الشتر  
گذشــته  کهــن و قدیمــی لرســتان به شــمار می آیــد. در  ایــن شــهر، از شــهرهای 
گرفتــن آن بــر ســر شــاهراه باســتانی ایــران از اهمیــت خاصــی  بــه علــت قــرار 
کتــاب  هــای تاریخــی و جغرافیایــی بعــد از اســالم  برخــوردار بــوده و در اغلــب 
ضبــط  »اشــتر«  و  »االشــتر«،  »الشــتر«،  »لیشــتر«،  به صورت هــای  آن  نــام 
ــز  ــتر نی ــام الش ــت. ن ــده اس ــی ش گون گونا ــای  ــار نظره ــورد آن اظه ــده و در م ش
کمتــر بــه میــان می  آیــد و در مــورد میــزان نفــوذ  در دوره ی اتابــکان لرســتان 
و تســلط امــرای لــر بــر ایــن ناحیــه اطــالع چندانــی در دســت نیســت )خودگــو، 
کردســتان آورده و  1378: 150-149(. حمــداهلل مســتوفی آن را جــزو ســرزمین 
در مــورد آن می نویســد: »الیشــتر، شــهری وســط اســت و جــای نــزه و درو آتــش 

ــام بــوده اســت« )همــان: 125(. خانــه ای اروخــش ن
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دهلران
کوچــک، غیــر از شــهرهای فــوق، شــهر دیگــری موســوم بــه  در ناحیــه ی لــر 
گزیــده به صــورت »دلــر و مــالح و  »دهلــران« بــوده اســت. ایــن شــهر در تاریــخ 
کــه در دســت مینورســکی بــوده به صــورت »دلــور«  کــر و مــالح« و در نســخه ای 
اتابــکان  سلســله ی  ســر  خورشــیدی  شــجاع الدین  قشــالق  محــل  و  آمــده 
کتــاب عیــال م و تمــدن دیرینــه آن  ج افشــار در  کوچــک بــوده اســت. ایــر لــر 
گذشــته های  کــه از  )1372: 127(، در بــاره ی دهلــران آورده اســت: »از آنجــا 
کن ایــن شهرســتان را لــران تشــکیل می دادنــد، ایــن ســرزمین  دور مــردم ســا
بــه »ده لــر« معــروف شــد و بــه مــرور زمــان بــه »ده لــران « و ســپس دهلــران 
تغییــر نــام داد. مؤلــف نزهة القلــوب در مــورد ایــن شــهر توضیــح نــداده و تنهــا 
کــه قشــالق شــجاع الدین خورشــید بــوده اســت )مســتوفی،  نوشــته اســت 
1336: 78(. شهرســتان دهلــران، امــروزه در جنوب شــرقی اســتان ایــالم واقــع 

ــز ایــن شهرســتان شــهر دهــران اســت. اســت، مرک

گریت
ــی  کوچــک از معروفیت ــر  ــکان ل ــه در دوره ی اتاب ک ــهرهای دیگــری  ــه ش از جمل
کشــوری یکــی از  گریــت امــروزه از نظــر  گریــت اســت.  برخــوردار بــوده، شــهر 
ــه شــامل 39 روســتا و دهکــده اســت.  ک دهســتان هــای بخــش پاپــی اســت 
گذشــته منطقــه ی  گریــت در  گریــت اســت.  دهکــده ی »ســرتنگ قــال« مرکــز 
بــه دوره ی  بــوده اســت و اوج ترقــی آن مربــوط  پــر رونــق و صاحــب نامــی 
ــت و  گری ــای  ــخ از آن به نام ه ــای تاری کتاب ه ــت. در  ــک اس کوچ ــر  ــالطین ل س
گریــت  گریــت یــاد شــده اســت )ایزدپنــاه، 1363: 150(. شــهر  گاهــی به نــام شــهر 
در قــرن هفتــم هجــری قمــری شــهری آبــاد بــوده، چنان کــه نخســتین امــرای 
کوچــک از جملــه شــجاع الدین خورشــید، ســیف الدین رســتم و عزالدیــن  ــر  ل
گرشاســپ، مرکــز فرمانروایــی خــود را در ایــن شــهر قــرار دادنــد. ولــی از قــرن 
هشــتم هجــری قمــری به بعــد ایــن شــهر رونــق خــود را از دســت داد. حمــداهلل 
کــرده اســت و  کوچــک ذکــر  مســتوفی آن را جــزو شــهرهای خــراب منطقــه ی لــر 
گریــت، لورشــت و ســیمره«  می نویســد: »از شــهرهای آنجــا ســه شــهر خرابنــد، 
گریــت همچنیــن دارای دژ مســتحکمی بــوده  ) مســتوفی، 1339: 561(. شــهر 
کوهــی  کــه مشــرف بر شــهر و راه  هــا یــا اطــراف بــوده و امــروزه نیــز آثــار آن بــر روی 
کــه در تاریــخ سیاســی  به نــام »ســر تنــگ« به چشــم می خــورد. همان گونــه 
گرشاســپ و همســرش »ملکــه خاتــون« یک بــار  گفتــه شــد، عزالدیــن  اتابــکان 
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کــه در آن زمــان بــه  بــرای خالصــی از دســت »حصام الدیــن خلیــل« بــه ایــن دژ 
گریــت« شــهرت داشــت پنــاه آوردنــد )خودگــو، 1378: 151(. »قلعــه ی 

کــه نگارنــدگان از ایــن دژ و شــهر انجــام داده اســت، موقعیــت  در بازدیــدی 
از  می رســد  به نظــر  اســت؛  داده  نشــان  ذیــل  تصویرهــای  در  را  شــهر  و  دژ 
کننــد  کوچــک بــه ایــن منطقــه توجــه  لــر  کــه باعــث شــد اتابــکان  دالیلــی 
گریــت  موقعیــت جغرافیایــی و شــرایط آب و هوایــی آن بــوده اســت. شــهر 
گی هــای معمــاری و شــهری  ــه بازســازی ویژ ک ــران شــده اســت  ــه ای وی به گون
آن غیرممکــن اســت، و به جــز آجرهــای فروریختــه در ســطح آن چیــزی دیگــر 
ــه ی آن  ــت و در قلع گری ــهر  ــه در ش ک ــی  ــدازه ی آجرهای ــت. ان ــده اس باقی نمان
گریــت جــز پایه هــای  بــه کار رفتــه 5×20×20 بــوده اســت. امــروزه از قلعــه ی 
ج و داغ دیوارهــای اتاق هــای آن چیــزی دیگــری باقی نمانــده اســت،  چنــد بــر
بــه داخــل  نفــوذ  راه  از یک طــرف  کــه  ولــی موقعیــت آن، به گونــه ای اســت 
گذشــته دژ مســتحکمی  قلعــه دارد، و همچنیــن موقعیــت اســتراتژیک آن در 
گریــت باســتانی، تبدیــل بــه  در مقابــل دشــمنان بــوده اســت. امــروزه شــهر 
زمــان  کشــاورزی روســتاییان شــده اســت. به نظــر می رســد در  زمین هــای 
آبادانــی شــهر و قلعــه، مــردم عــادی در پاییــن دژ و ســربازان و افــراد بلندمرتبــه 

در قلعــه جــای داشــته اند.

کشاورزی روستاییان شده است)نگارندگان(. که امروزه تبدیل به زمین های  گریت  تصویر 11. نمایی از شهر 

نتیجه گیری
قدیمــی  کتاب هــای  در  کــه  اتابــکان  شــهرهای  فهرســت  مقالــه،  ایــن  در 
ایــن  شــد.  آورده  بــود،  شــده  نام بــرده  شــده،  نگاشــته  زمان هــا  آن  در  کــه 
گی هــای شهرنشــینی آن دوران ارائــه  کتاب هــا هیــچ اطالعاتــی دربــاره ی ویژ
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کشــیده شــده اســت  کــه شــهر بیشــتر به ســمت غــرب  گریــت  تصویــر 12. نمایــی از موقعیــت دژ و محــدوده  ی شــهر 
)نگارنــدان(.

 

  

گریت  دژ 

گریت  شهر 

کاوش و مطالعــات  کرده انــد. بــا  گــذرا از شــهر  نمی دهنــد و فقــط بــه توصیــف، 
کنیــم؛  کســب  باستان شــناختی در ایــن شــهرها می  توانیــم اطالعــات بیشــتری 
کــه اتابــکان لرســتان در بحــث شهرنشــینی و  ولــی همیــن قــدر روشــن اســت 
معمــاری قلعه هــای خــود تــالش بســیار داشــته اند و بیشــترین نمــود ســاخت 
و ســاز آ ن هــا در ســاخت بناهــای مذهبــی و آرامگاهــی بــرای بــزرگان خــود و 
همچنیــن ســاخت دژهــا و قلعه هــای مســتحکم بــوده اســت. ولــی بــا همیــن 
کــه  توصیفــات شــهرهای مذکــور در ایــن تحقیــق بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
عوامــل مختلفــی در آن دوران موجــب از رونــق افتــادن و خرابــی شــهرها شــده 
کنــد به دســت  ــه بافــت آن دوره را مشــخص  ک ــه حتــی امــروزه شــهری  ک ــود  ب
ــکان  ــود اتاب ــه باعــث شــده ب ک ــدگان، یکــی از عواملــی  مــا نرســد؛ به نظــر نگارن
کوچــک بــه زندگــی شــهری و بناهــای عام المنفعــه روی نیاورنــد، رشــد و  لــر 
کــه ایــن زندگــی نقطــه ی  کوچ نشــینی در ایــن دوران بــود  گســترش زندگــی 
مقابــل زندگــی شهرنشــینی و یکجانشــینی بــود. دلیــل دوم، ماهیــت حکومت 
اوضــاع  و  ناامنــی  و  جنــگ  به دلیــل  دوران  آن  در  بــود.  آ ن هــا  سیاســت  و 
کشــور، و حمــالت مختلــف بــه شــهرهای ایــران، ایــن سلســله مرکــز حکمرانــی 
کــه دسترســی بــه آ ن هــا خیلــی ســخت بــود  و ســلطنت خــود را در دژهایــی 
گریــت، قلعــه ی منگــره. دلیــل ســوم، از  ــد، ماننــد: قلعــه ی  انتخــاب می کردن
کــه در آن زمــان، در شــهرها حکــم فرمــا بــود. در آن  لحــاظ اقتصــادی بــود 
کشــور، امــرای اتابــکان قلعه هــای خــود را بــرای  دوران به دلیــل اوضــاع ناامــن 
ج و بــارو و دیــوار  مســکن اول خــود انتخــاب می کردنــد و ایــن قلعه هــا را بــا بــر
در  مهمــی  نقــش  زمــان،  آن  در  قــالع  ایــن  می  ســاختند.  مســتحکم   هــای 
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جریانــات سیاســی بــرای اتابــکان داشــتند و همــواره مأمــن و پناهــگاه امــرای 
لرســتان در مقابــل تهاجمــات بیگانــگان بوده انــد. از باقی مانــده ی مقابــر و 
گــچ و ســاروج  کــه در ایــن دوران، ســنگ و مــالط  قلعه هــا روشــن می شــود 
کــه در ســاخت شــهرها نیــز اســتفاده شــده اســت. آجــر  از مصالــح عمــده بــود 
آجــر  اســتفاده شــده اســت، ماننــد مصالــح  بناهــا  و چــوب هــم در بعضــی 
کــه در ایــن  کنــار هــر شــهری  گریــت. در ایــن دوران در  در خرابه هــای شــهر 
تحقیــق توصیــف شــدند، قلعــه ای مســتحکم ســاخته شــده بــود یــا از قبــل 
کــه در ایــن قلعه هــا افــراد بلندمرتبــه جــای داشــت و مــردم  وجــود داشــت 
گریــت  گریــت و شــهر  عــادی در پیرامــون قلعــه جــای داشــتند، ماننــد قلعــه ی 

در پاییــن آن، قلعــه ی رومیــان و شــهر بروجــرد در اطــراف آن.

کتابنامه
- ابن اثیــر، عزالدیــن علــی )1362(، الکامــل، ترجمــه ی عبــاس خلیلــی، 
بــه تصحیــح: مهیــار خلیلــی، تهــران: انتشــارات شــرکت ســهامی چــاپ و نشــر 

کتــاب ایــران.
- اســکندر بیــک ترکمــان )1350(، تاریــخ عالــم آرای عباســی، جلــد 1، بــه 

تصحیــح: محمــد اســماعیل رضوانــی، تهــران: انتشــارات امیرکبیــر.
کبری، مسعود )1391(، آثار باستانی و تاریخی لرستان. - ا
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- ابراهیــم اقبــال آشــتیانی، عبــاس )1385(، تاریــخ ایــران بعــد از اســالم، 
چــاپ اول، تهــران: انتشــارات بنــگاه علمــی و فرهنگــی. 

و  آل خورشــید  »دولــت   ،)1390( مهــدی  صــالح،  و  روح اهلل؛  بهرامــی،   -
کوچــک بــا دربــار  خالفــت عباســی بررســی مناســبات سیاســی. اتابــکان لــر 
خالفــت عباســی )565، 550 هـــ.ق.(«، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، 

دانشــگاه اصفهــان، ســال ســوم )پیاپــی 11(، صــص: 98-77. 
کشــاورزی و مناســبات اراضــی  - پطروشفســکی، ایلیــا پاولویــچ ) 1375(. 

کشــاورز، تهــران: انتشــارات نیــل. کریــم  در ایــران، ترجمــه ی 
شناســایی   ،)1379( ویــدا  برازجانــی،  نــوروز  و  محمدرضــا؛  جــوادی،   -
تپه هــا و معرفــی غارهــای دره ی خرم آبــاد، جلــد 1 و 2، خرم آبــاد: مرکــز اســناد 
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لرســتان. میراث فرهنگــی 
ــعی و  ــه س ــی، ب ــای جوین ــخ جهانگش ــک )1334(، تاری ــی، عطامل - جوین

اهتمــام: قزوینــی، تهــران: لیــدن.
- حمــزه ی اصفهانــی )1346(، تاریــخ پیامبــران و شــاهان )ســنی ملــوک 

االرض واالنبیــاء(، ترجمــه ی حعفــر شــعار، انتشــارات بنیــاد فرهنــگ ایــران.
- حمــوی، یاقــوت )1362(، برگزیــده مشــترک یاقــوت حمــوی، ترجمــه ی 

کبیــر. گنابــادی، تهــران: انتشــارات امیــر  محمدپرویــن 
آبــاد: چــاپ  کوچــک، خــرم  لــر  اتابــکان   ،)1377 ( - خودگــو، ســعادت 

اول. چــاپ  توحیــد، 
علــی  ترجمــه ی  اســالمی،  تمــدن  تاریــخ   ،)1352( ج  جــر زیــدان،   -

تهــران،  جواهــرکالم، 
- صدفــی، رزق اهلل منقریــوس )1917(، تاریــخ دوالل اســالم،  جلــد: 1، 

مصــر: چاپخانــه هــالل.
- فهیمــی، مهــدی )1388(، نقــش میرهــای ســیمره در تاریــخ لرســتان 
ــاول، انتشــارات شاپورخواســت. ــاد: چاپ در عصــر قاجاریــه و پهلــوی، خــرم آب
خوارزمشــاهیان،  دولــت  تاریــخ   ،)1367( ابراهیــم  قفس اوغلــی،   -

گســتره. انتشــارات  چاپــاول،  تهــران:  اصفهانیــان،  داود  ترجمــه ی 
- مســتوفی، حمــداهلل )1362(، نزهةالقلــوب، بــه ســعی و اهتمــام: محمــد 

دبیــر ســیاقی، تهــران: چاپخانــه ارمغان، چــاپ اول.
گزیــده، بــه اهتمــام: عبدالحســین  - مســتوفی، حمــداهلل )1364(، تاریــخ 

نوایــی، تهــران: چــاپ امیرکبیــر.
- موالنــا بروجــردی، غالمرضــا )1351(، تاریــخ بروجــرد، تهــران: انتشــارات 

صــدر.
خرم آبــاد:  لرســتان،  ســاله  پانصــد  تاریــخ   ،)1387( نصــرت اهلل  میــر،   -

خواســت.  شــاپور  انتشــارات 
- مینورســکی، دوبــد )1362(، دوســفرنامه دربــاره ی لرســتان، ترجمــه ی 

اســکندر امان الهــی بهارونــد و لیلــی بختیــاری.
- نامعلــوم )1364(، عالــم آرای صفــوی، تصحیــح: یــداهلل شــکری، تهــران: 

چاپــاول، انتشــارات اطالعــات.
ــی؛ و عبــداهلل، مهــدی )1390(، »هســته ی تاریخــی  - نصرالهــی، پیرحیات
گســترش شــهر بروجــرد در دوران اســالمی«، مجموعــه مقــاالت اولیــن  و رونــد 

همایــش معمــاری وشهرســازی ایــران، تبریــز.
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- نطنــزی، معین الدیــن )1383(، منتخــب التواریــخ، تصحیــح: پرویــن 
ــاطیر. ــارات اس ــران، انتش ــری، ته اصطخ

نشــینی  شــهر  بــه  اجمالــی  نظــری   ،)1365( محمــد  کیانــی،  یوســف   -
هواپیمائــی  همــکاری  بــا  اســالمی  ارشــاد  تهــران:  درایــران،  شهرســازی  و 

همــا. ایــران  اســالمی  جمهــوری 
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چکیده
گردشــگری با هدف توســعه ی  گردشــگری روســتایی به عنوان شــکلی جدیدی از 
گردشــگری روســتایی  پایــدار جوامــع محلــی در مناطــق روســتایی مطــرح اســت. 
یــا همــان فرهنــگ قــوی روســتاها بــا تأثیرگــذاری در ســه ُبعــد اجتماعــی، پایــداری 
ــعه ی  ــی در توس ــه ی محل ــارکت جامع ــب مش ــن جل ــی، ضم ــادی و محیط اقتص
اقتصــادی ملــی بــا پتانســیل حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و محیط زیســت 
باعــث پایــداری محیــط می شــود؛ لــذا با توجه به اهمیت توســعه ی پایــدار و وجود 
گردشــگری روســتایی بــا پیشــرفت جوامــع و بــا توجــه بــه  یــک رابطــه ی قــوی بیــن 
گردشگری،  گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی ترین اشکال  ویژگی بارز 
کــه ایــن صنعــت، از یک ســو بــه رشــد اقتصــادی و تنــوع  مــی  تــوان انتظــار داشــت 
فعالیت هــای روســتایی و از ســوی دیگــر بــا جــذب مــازاد نیــروی انســانی، بــه ایجاد 
کنان روســتاها کمک کند. پژوهش حاضر با روش  اشــتغال و درآمدزایی برای ســا
توصیفی-تحلیلــی، در جهــت تدویــن مبانــی و داده هــای نظــری بهره گیــری از 
گزارش های  کتابخانه ای و اسناد معتبر است؛ همچنین مشاهدات و  مطالعات 
طرح هــای مرتبــط در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان 
کنــار جاذبه هــای طبیعــی  کــه در بیشــتر روســتاهای اســتان اردبیــل در  می دهــد 
خــود روســتاها، بناهــای تاریخــی روســتاها و فرهنگ هــای قومــی در خــود محــل، 
نظیــر: گویــش و زبــان ویژه، لباس و پوشــش زیبای محلی، جشــن ها و مراســمات 
کــه در صــورت معرفــی ایــن جاذبه هــا و  خــاص و صنایع دســتی متنوعــی هســتند 
گردشــگران داخلــی و خارجــی می  تــوان  برنامه ریــزی مناســب در زمینــه ی جــذب 

زمینــه ی توســعه ی فرهنگــی و اقتصــادی مناطــق ایــن روســتاها را فراهــم آورد.
گردشگری، فرهنگ قومی، توسعه. گان: استان اردبیل، روستاها،  کلیدواژ
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مقدمه
و  مســائل  توســعه،  حــال  در  کشــورهای  در  مشــکالت  مهم تریــن  از  یکــی 
گذشــته  کــه راهبردهــا و اهــداف  چالش هــای توســعه ی روســتایی اســت؛ چرا
اســت  نتوانســته  و  نبــوده  موفقیت آمیــز  روســتایی  توســعه ی  زمینــه ی  در 
تــا عمــده مســائل روســتاها را در حــوزه ی معیشــت پایــدار و بهبــود زندگــی 
اســت  شــده  باعــث  فضایــی  توســعه ی  ایــن  کنــد.  تأمیــن  را  روســتاییان 
برنامه ریــزان،  توجــه  مــورد  روســتایی  توســعه ی  اخیــر،  ســال های  در  کــه 
ــه  ــوف ب ــوارد معط ــم م ــرد و در اه گی ــرار  ــی ق ــان حکومت ــردازان و مجری نظریه پ
اقــدام، مدنظــر باشــد )حســین پور، 1389(. امــروزه اســتفاده از ظرفیت هــای 
ــه اعتــال  کمــک ب گردشــگری هــدف  ــا  نهفتــه در مناطــق و نواحــی روســتایی ب
از  مناطــق  درون زای  توســعه ی  رونــد  تســریع  و  نواحــی  ایــن  توســعه ی  و 
ابزارهــای اساســی بــرای تحقــق توســعه ی پایــدار مناطــق روســتایی به شــمار 
گرشــگری روســتایی نیــز در شــمار اولویت هــای اساســی  مــی رود. مقولــه ی 
یکــی  به عنــوان  روســتایی  گردشــگری  اخیــر،  ســال های  طــی  در  اســت. 
جوامــع  بــه  کمــک  بــرای  الزم  پتانســیل های  از  کــه  صنایعــی  مهم تریــن  از 
محلــی در راســتای توســعه ی فعالیت هــای اقتصــادی برخــوردار می باشــد، 
گرفتــه اســت )رضائــی و رنجبــران، 2011(. اســتان اردبیــل بــا  مــورد توجــه قــرار 
طبیعــت بی نظیــر و بــا حفــظ فرهنــگ بومــی و محلــی، به ویــژه در مناطــق 
زمینــه ی  در  کشــور  رشــد  حــال  در  و  برتــر  اســتان های  از  یکــی  روســتایی، 
روســتاهای  کنــون  هم ا و  بــوده  روســتایی  گردشــگری  صنعــت  توســعه ی 
گردشــگری اردبیــل بــا تلفیــق فرهنــگ و ســنن بومــی بــا جاذبه هــای  نمونــه ی 
ــده  ــل ش ــی تبدی ــی و خارج ــگران داخل گردش ــد  ــه مقص ــت ب ــحرانگیز طبیع س
گردشــگری در  اســت. امــروزه یکــی از شــاخه های در حــال توســعه ی صنعــت 
کشــور  گردشــگری روســتایی اســت، ایــن مهــم بــا توجــه بــه اهمیــت در  دنیــا، 
مــا نیــز در حــال توســعه بــوده و بنــا بــه آمارهــای ارائــه شــده طــی هفتــه ی اول 
بــه مناطــق روســتایی  گردشــگران  نــوروزی ســالیان اخیــر، ورود  ســفرهای 
بیــش از 76 درصــد رشــد داشــته اســت؛ برهمیــن اســاس اســتان اردبیــل نیــز 
کــه ترکیبــی از جاذبه هــای  گردشــگری  بــا برخــورداری از 10 روســتای نمونــه ی 
ــه  ــد ب ــت، می توان ــتانی اس ــی و باس ــار تاریخ ــت نخورده و آث ــر و دس ــی بک طبیع
گردشــگری باشــد؛ منــوط بــه  کشــور در ایــن شــاخه ی  یکــی از قطب هــای مهــم 
گردشــگری اســتان معرفــی و شناســانده شــوند. در  این کــه روســتاهای هــدف 
گردشــگری  ایــن مقالــه تــالش می شــود برخــی از روســتاهای دارای جاذبــه ی 
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طبیعــی و نیــز تاریخــی، براســاس موقعیــت جغرافیایــی، فرهنگــی، آثــار طبیعی 
و باســتانی و... معرفــی شــوند.

روش تحقیق
ــا  ــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی و ب ــردی و ب کارب ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف 
کلیات نظری پژوهــش و مرتبط  انجــام مطالعــات میدانــی همراه اســت. ابتــدا 
گردشــگری روســتایی و تحلیــل آثــار آن در زمینه ســازی بــرای توســعه ی  بــا 
روســتاهای  رســوم  و  آداب  و  معرفــی  بــه  ادامــه  در  شــد.  تشــریح  روســتاها 
کــه از لحــاظ  فرهنــگ بومــی مشــهور بودنــد، پرداختــه شــد. در  اســتان اردبیــل 
کتابخانــه ای و نیــز روش میدانــی به صــورت  ــه از مطالعــات  نــگارش ایــن مقال

گرفتــه شــده اســت. ــد از روســتا و مشــاهده جاذبه هــا بهــره  بازدی

مفهوم توریسم روستایی
کــه در دنیــا مرســوم  واژه ی مفهــوم توریســم روســتایی، مــدت زیــادی نیســت 
شــده، امــا بــا توجــه بــه این کــه باعــث رشــد اقتصــادی و ایجــاد تنــوع فعالیتــی، 
ــوی  ــود، از س ــتایی می ش کنان روس ــا ــرای س ــد ب ــش درآم ــتغال زایی و افزای اش
منطقــه ای  و  محلــی  توســعه ی  سیاســت های  در  بین المللــی  جامعــه ی 
کیــد شــده اســت )مطیعی لنگــرودی و  بــر پتانســیل های، ایــن امــر بســیار تأ

نصرتــی، 1390: 70(. 
گردشــگری در هــر روســتا بیــش از هرچیــز بــه ســرمایه های جغرافیایــی، 
ــگری  گردش ــتگی دارد.  ــی بس ــی و فرهنگ ــار تاریخ ــی و آث ــر طبیع ــت مناظ کیفی
روســتایی می توانــد راهبــردی بــرای توســعه ی همه جانبــه ی دولــت از نظــر 
همــکاران،  و  )مهــدوی  باشــد  زیســت محیطی  و  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
گردشــگری روســتایی نقــش اساســی در میــزان توســعه و  1387: 40(. مســلمًا 
گردشــگری  حفــظ ذخایــر، نواحــی روســتایی ایفــا مــی  کنــد. بــا فــرض اهمیــت 
حیطــه ی  در  روزافــزون  کیــد  تأ و  عمومــی  و  گســترده  فعالیتــی  به عنــوان 
گرفتــن ایــن موضــوع  سیاســت های توســعه ی محلــی و منطقــه ای و بــا درنظــر 
داشــته  وجــود  روســتایی  گردشــگری  از  قابل قبولــی  و  مشــترك  تعریــف  کــه 
گردشــگری امــری ضــروری به نظــر مــی  رســد، به خصــوص بــا  باشــد، توســعه ی 
گی هــای ایــن فعالیــت در محل هــای خــاص، به وضــوح  توجــه بــه این کــه ویژ
می نمایــد.  مجــزا  گردشــگری  دیگــر  شــکل های  از  را  روســتایی  گردشــگری 
نمــود:  تعریــف  این گونــه  می تــوان  را  روســتایی  گردشــگری  درمجمــوع 
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گــذران اوقــات  »گردشــگری روســتایی، شــامل هــر نــوع فعالیــت تفریحــی و 
فراغــت اســت بــا دریافــت خدماتــی از قبیــل: غــذا، محــل اقامــت و محصــوالت 
کــه از نظــر قوانیــن و مقــررات جــاری  کنان محلــی در مکانــی  محلــی از ســا
کشــور یــا از نظــر ماهیــت اقتصــادی و فرهنگــی، روســتا محســوب می شــود 

)افتخــاری و قــادری، 1381: 28(.

توریسم روستایی
روســتاها، واحدهــای همگــن اجتماعــی، طبیعــی، اقتصــادی و... هســتند 
ــد، به ســر  ــًا مشــترکی دارن ــکار تقریب ــد و اف ــه دارای عقای ک ــرادی  ــه در آنجــا اف ک
گزیــر از  گــذران زندگــی خویــش، نا می برنــد. روســتاییان بــرای امــرار معــاش و 
کشــاورزی، دامــداری، صنایع دســتی  کــه عمدتــًا شــامل:  انجــام فعالیت هایــی 
کشــورهای جهــان ســوم،  و یــا ترکیبــی از این هــا می باشــد، را دارا هســتند. در 
کــه انجــام می دهنــد  کوشــش فراوانــی  کار و  کشــاورزان باوجــود  روســتاییان و 
ج  ــد و در تأمیــن مخــار کــم درآمــد جامعــه به شــمار می رون همــواره جــز. قشــر 
پتانســیل های  روســتاها  در  هســتند.  مشــکل  دچــار  زندگــی  هزینه هــای  و 
روســتاییان  بــرای  درآمــد خوبــی  منبــع  کــه می توانــد  دارد  وجــود  فراوانــی 
باشــد. توریســم روســتایی می توانــد به عنــوان منبــع جدیــد درآمــدی بــرای 
تــا  و  کشــورهای در حــال توســعه باشــد  روســتاییان و به ویــژه روســتاییان 
اندازهــای مشــکالت آ ن هــا را حــل و یــا الاقــل تقلیــل دهــد. ایــن امــر مســتلزم 
کــه  افــرادی  هســتند  توریســت ها  اســت.  برنامه ریــزی خاصــی  و  مدیریــت 
ــا  ــد، ت کنن ــفر  ــتاها س ــه روس ــود ب ــکاوی خ کنج ــس  ــاس ح ــت براس ــن اس ممک
عالقمنــدی خــود را بــرای خریــد محصــوالت روســتا از قبیــل: صنایع دســتی، 
محصــوالت محلــی، غذاهــای ســنتی و... ابــراز نمــوده و ایــن به معنــی افزایش 
کــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن صنعــت  درآمــد روستاییانی ســت 
دخیــل هســتند؛ عالوه بــر ایــن احــداث و راه انــدازی هتل هــا و رســتوران ها 
کــن تفریحــی و ورزشــی بــا ایجــاد اشــتغال از طرفــی باعــث  کلــی اما و به طــور 

کاهــش بــی کاری و فقــر می گــردد )هشــیاری، 1391(. افزایــش درآمــد و 

گردشگران گردشگری روستا برای  جاذبه های 
گردشــگران جــذب روســتاها می شــوند  کــه  مهم تریــن جاذبه هــای روســتایی 

را می تــوان بــا توجــه بــه جــدول 1 بیــان نمــود.
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ک، 1393: 9(. گردشگران )میراحسنی و حسنعلی مال جدول  1. مهم ترین جاذبه های روستاها برای 
 

 روستا اجتماعي و فرهنگي هايجاذبه روستا مورفولوژيکي و طبيعي شرايط

 محلي و دستيصنايع روستا فرهنگ و رسوم و آداب زندگي، يشيوه

 روستا پيرامون بکر هايجاذبه گليو کاه سنگي هايخانه ها،کلبه مانند روستايي اماکن و هاخانه

 اقتصادي هايجاذبه روستا محلي و بومي حيوانات

شگرها هايانگيزه ديگر از سياحت، هوايي، به توانمي گرد  زميني 
هاي فعاليت و فرهنگي اکتشاااافي، هايفعاليت ... و آبي  ورزش
 برد.نام نيز را سالمتي به مربوط

 کمياب و خاص اشتن گياهاند

 

 

  
معرفی روستاهای استان اردبیل

روستای آتشگاه؛ مرکز آیین های زرتشتی ساسانیان
روســتای باســتانی و ییالقــی آتشــگاه از توابــع دهســتان ســبالن در فاصلــه ی 
کــه  ــر فــراز تپــه ی باســتانی  کیلومتــری شــمال شــهر توریســتی ســرعین ب پنــج 
ــن  ــق ای ــادگاری از رون ــان و ی ــت، نش ــده اس ــی از آن باقی مان ــروزه خرابه های ام
گذشــته ی ایــران و آذربایجــان اســت. ایــن روســتا  منطقــه در دوران تاریخــی 
از باســتانی ترین مکان هــای شــهر ســرعین و اســتان بــوده و در حال حاضــر 
ــراز  ــر ف ــازها ب ــاخت و س ــر س ــل نظی ــایر عوام ــار س کن ــی در  ــل طبیع ــر عوام ــر اث ب
تپــه ی باســتانی باعــث از بیــن رفتــن تدریجــی بنــای آتشــکده شــده اســت. 
ولــی تپــه ی باســتانی آن به صــورت تپــه ای مرتفــع در داخــل روســتا به خوبــی 
کــز مهــم  نمایــان اســت. براســاس روایت هــا و اســناد تاریخــی ایــن مــکان از مرا
و مقــدس آییــن زرتشــتی، خصوصــًا در دوران ساســانیان بــوده و معبــدی 
ــده اســت؛  ــاری از آن باقی نمان ــه از بیــن رفتــه و آث ک ــرار داشــته  هــم در آنجــا ق
عالوه بــر آن در در داخــل روســتا و در دل زمیــن لوله هــای ســفالی قــرار دارد 
کــه قدمــت آن مشــخص نیســت. در زیــر تپــه ی غــاری به نــام »کهــل لــر« بــا 
کــه تعــدادی از ایــن مــورد مســدود شــده  ورودی هــای متعــدد وجــود دارد 
ــه  ــوده و امــکان رفتــن ب ــاز ب و از مجمــوع ورودی هــا، دو مــورد آن هنــوز هــم ب
داخــل آن را ممکــن می ســازد؛ هرچنــد به دلیــل عــدم مشــخص بــودن مســیر، 
کل  تاریکــی و ناشــناس بــودن هیچ کســی داخــل آن نمــی رود )آرشــیو اداره 

میراث فرهنگــی اســتان اردبیــل، 1397(.
ــا توجــه بــه موقعیــت و شــکل ظاهــری آن شــباهت زیــادی بــه  ایــن غــار ب
گفتــه ی اهالــی ایــن  غارهــای موجــود در اطــراف ســرعین داشــته و بنــا بــه 
انظــار عمومــی  از  زیرزمیــن و دور  باســتانی شــگفت انگیزی در  آثــار  روســتا، 

کنــون ناشــناخته مانــده اســت. کــه تا وجــود دارد 
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گلستان  روستای 
چهــار  و  نیــر  شهرســتان  کیلومتــری   12 فاصلــه ی  در  گلســتان  روســتای 
گرفتــه و دارای طبیعــی ســر ســبز و و آب  کیلومتــری جــاده ی نیر-اردبیــل قــرار 
هــوای خنــک و معتــدل بــوده، امــا آنچه این روســتا را در بین روســتاهای دیگر 
ــوه نســبتًا بلنــدی موســوم  ک ــی  ــرده وجــود غــاری در دامنــه ی جنوب ک ممتــاز 
کــه نقــش مهمــی در زندگــی مردمــان دوران باســتان  بــه »قروقچــی داغــی« 
ــا  ــفال هایی ب ــی س ــت، بررس ــته اس ــمن داش ــه ی دش ــادی و حمل ــع ع در مواق
لعــاب قرمــز رنــگ و نخــودی و ظــروف ســفالی حــاوی غــذا و قطعــات اعضــای 
گوســفند، بیانگــر ســنت تدفیــن قبــل از اســالم و اســتقرار طوالنــی در دوران 
تاریخــی قبــل از اســالم در ایــن روســتا اســت. ایــن غــار و دژ نظامــی زیرزمینــی 
احتمــااًل از متعلقــات یــک قلعــه ی دوران تاریخــی در روزهــای مبــادا و تســخیر 
قلعــه به دســت دشــمن بــوده اســت. غــار و پناهــگاه دارای مدخل هایــی بــوده 
کــه تنهــا ورود از مدخــل غربــی آن میســر می باشــد. به طورکلــی ایــن غــار و 
پناهــگاه نظامــی، دارای تــاالری بــه ابعــاد 18 متــر طــول و 4 متــر عــرض اســت. 
کــه دارای تاقچه هایــی جهــت قــرار دادن  در ایــن مجموعــه، 10 اتــاق معمولــی 
گذاشــتن ســایر وســایل اســت. همه ی  وســایل روشــنایی و ســکوهایی جهت 
اتاق هــا،  ســقف  هماننــد  کــه  هســتند  تونلی شــکل  ورودی  دارای  اتاق هــا 
قوســی بیضی شــکل دارنــد. در داخــل ایــن پناهــگاه نظامــی زیرزمینــی هفــت 

شکل 1. نمایی از روستای آتشگاه )نگارندگان، 1397(.
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گلستان )همان: 1397(. شکل 2. نمایی از روستای 

بــه دام  از آ ن هــا چاه هایــی جهــت  کــه برخــی  عــدد چــاه شناســایی شــده 
گذرگاه هایــی به منظــور  انداختــن مهاجمــان احتمالــی، برخــی نیــز مدخــل 
َکنــده  احتمالــی،  کننــدگان  نفــوذ  راه  کــردن  نیــز ســخت  و  نمــودن  کنتــرل 
گــذرگاه  شــده اند. عمــق چاه هــای منفــرد حــدود ســه متــر و عمــق چاه هــای 
ح و انــدازه ی تقریبــًا  حــدود دو متــر اســت؛ همــه ی ایــن چاه هــا دارای طــر
ــل  ــرون و داخ ــوص از بی ــوش مخص ــراردادن درپ ــا ق ــه ب ک ــند  ــانی می باش یکس
گنبــدی  در مواقــع لــزوم بســته می شــده اســت. شــکل ایــن چاه هــا همگــی 
کــه اجــازه ی بیــرون آمــدن را بــه فــرد نمی دهــد. ایــن پناهــگاه نظامــی  شــکل 
و مهــارت فوق العــاده ی پدیدآورنــدگان آن  بیانگــر هوشــمندی  زیرزمینــی، 
آن  نور گیــر  منبــع  تنهــا  کــه  باریــک  ورودی هــای  اســت.  باســتان  روزگار  در 
بــا  منفــرد  چاه هــای  وجــود  همچنیــن  داخلــی  تاریــک  فضــای  می باشــند، 
کشــف نشــده ی آن، اســتفاده از  کاربــرد تله ای شــکل آن و ســایر فضاهــای 
آن را بــرای بازدیدکننــدگان بــدون افــراد آشــنا بــه محــل و تجهیــزات ایمنــی 
ایــن  عظمــت  و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  ولــی  می کنــد.  مشــکل  روشــنایی  و 
ــزوم تهیــه ی نقشــه راهنمــا، تأمیــن  کنــده شــده در دل زمیــن، ل مجموعــه ی 
ــای  ــه ی فضاه ــایی هم ــف و شناس کش ــت  ــالش در جه ــی و ت ــنایی داخل روش
کشــف واقعیت هــای بیشــتری  کنــده شــده را ضــروری می ســازد تــا عالوه بــر 
ــان و  ــگران و محقق گردش ــتقبال  ــبب اس ــتانی س ــکان باس ــن م ــوص ای درخص
کل میراث فرهنگــی  عالقمنــدان بســیاری از ایــن پناهــگاه شــود )آرشــیو اداره 

اســتان اردبیــل، 1397(.
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کلخوران دهکده ی سنگی و زیرزمینی ویند 
ــرد  ــنگی منف ــای س ــه ای از خانه ه ــا مجموع ــنگی ب ــده ای س ــتا دهک ــن روس ای
کــه در حدود پنج  به صــورت یــک پدیــده ی معمــاری تاریخی و باســتانی اســت 
کیلومتــری جنــوب و جنوب غربــی ســرعین و در نزدیکــی جــاده ی اردبیــل-

گرفته انــد؛  کــه خانه هــای ســنگی در آن قــرار  گرفتــه اســت. مناطقــی  نیــر قــرار 
می شــود.  نامیــده  مســجدیری،  و  قره قیــه  چله خانــه،  تپــه ی  قوردی قیــه، 
کنــده در ســطح و داخــل خانه هــای  بررســی های محــدود و ســفال های پرا
ســفا ل ها  و  اشــکانی  دوره ی  جملــه  از  مختلــف،  ادوار  بــه  مربــوط  ســنگی 
کنده هــای صخــره ای شــبیه بــه آثــار ساســانیان و  و قوس هــای جناغــی در 
دوران اســالمی، ماننــد: ســلجوقی، تیمــوری و صفــوی، حکایــت از اســتمرار 
اســتفاده از ایــن خانه هــای ســنگی در طــول تاریــخ می باشــد. بســیاری از ایــن 
ــکل  ــتطیل، بیضی ش ــع، مس ــی مرب ــره ای، دارای پالن ــای صخ کنده ه ــه و  خان
کــه همــه ی نــوع زیســتگاه اعــم از اتاق هــای منفــرد  و غیرهندســی هســتند 
ســقف های  و  به هــم  مرتبــط  راهروهــای  بــا  مختلــف  ابعــاد  در  مجتمــع  و 
هاللی شــکل و قوس هــای جناغــی، مســطح، بــا تاقچه هــا، جاچراغــی، جــای 
مذکــور  صخره هــای  و  کوه هــا  دل  در  کــه  دارنــد  وجــود  غیــره  و  رختخــواب 
کنده انــد و به لحــاظ تعــداد زیــاد و تنــوع آ ن هــا و قابل توجــه بــودن از لحــاظ  پرا
کانون هــای  از  یکــی  به صــورت  می توانــد  گردشــگری  و  باســتانی  تاریخــی، 

ــد. ــاز درآی ــگری ممت گردش ــی و  ــی، تفریح علم

کلخوران )همان: 1397(. شکل 3. نمایی از روستای دهکده ی سنگی و زیرزمینی ویند 



85

دو�ـ������ ی �ـ���-�ـ���� 
���ـــــــــــــــــــــــــ��ن �ــــــــــــــــــــــــــ����
�ــــــــــ���� ی ا�ــــــــــ��� ���ــــ_ــــ�
���ــــــــ��ن �ـــــــ���� �ـــــــــــــــــــــ�وه 
ارد���ـــــــ� ��ـــــــ��  دا�ـــــــــ���ه 
ز���� ی ا����ر: �����ن ����ـ�

�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ره ی ���ــــــــــ�
دوره ی �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���
 ����ــــــــــــــــ� و ز��ــــــــــــــــــــ��ن
٨ ١٣٩٧

ن...
گرا

ــ
دش

گر
ب 

ـذ
 ج

در
ی 

ـخ
ریـ

 تا
ی

ها
ـتا

وس
ر ر

ثیـ
تأ

گورستان تاریخی اونار روستا و 
کیلومتــری شــرق مشگین شــهر واقــع شــده و در آن از  روســتای اونــار در 20 
اوایــل اســالم تــا دوران معاصــر، آثــار فرهنگــی بی شــماری به چشــم می خــورد؛ 
از آن جملــه: قلعه بربــر، قبرســتان اســالمی با ســنگ افراشــته و ســنگ قبرهایی 
ــام  کهن ســال چنــار به ن ــام »پیــر«، درخــت  در اشــکال و خطــوط مختلــف به ن
»بابــا چنــار« بــا بیــش از هــزار و دویســت ســال قدمــت در مرکــز روســتا و تپه های 

باســتانی متعــدد.
گورســتانی  کیلومتــری ایــن شــهر،  در روســتای اونــار مشگین شــهر و در 24 
کــه ســنگ قبرهای متنــوع آن از نظــر شــکل و جنس و نبشــته های  وجــود دارد 
گورســتان  متعــدد جالب توجــه اســت. روی ســنگ قبرهــای موجــود در ایــن 
نشــانه هایی هم چــون: ســتاره ی شــش پر، تصویــر چکــش ســاده و جــز آن 
دیــده می شــود. زیباتریــن ایــن ســنگ ها، یــک جفــت ســنگ قبر افراشــته بــه 
ــته ها  ــر سنگ نبش ــت. در زی ــته ای اس ــه دارای نبش ک ــت  ــر اس ــاع 1.62 مت ارتف
گل هفت پــر نقش یافتــه اســت. در  محــراب بــوده و در بــاالی لچــک آن دو 
کاله دراویش  کالهکــی با 12 ترک، شــبیه  بــاالی نبشــته های ســاقه و بــاالی آن 
کالم »علــی خلیفــة اهلل« منقــور اســت. در صــورت  وجــود دارد و شــهادتین بــا 
کتیبه هــای  ــار و جمــع آوری ســنگ قبرها و  ســاماندهی قبرســتان تاریخــی اون
کنــده در آن محوطــه و تبدیــل بــه مــوزه ی روبــاز و هم چنیــن احیــاء دیگــر  پرا
آثــار موجــود در آن منطقــه، از قبیــل: قلعه بربــر و امامــزاده ســیدجعفر، واقــع در 
مدخــل روســتا و نیــز اهتمــام بــه جنــگل دره اونــار در جهــت توســعه و تبدیــل 
آن بــه پــارک جنگلــی، می تــوان ایــن منطقــه را به عنــوان یــک مــکان توریســتی 
گردشــگری مهــم به حســاب آورد. آثــار باســتانی و تاریخــی: دهکــده ی اونــار،  و 
کهن ســال،  مقبــره ی ســید جعفــر، سنگ افراشــته، قبرســتان تاریخــی، چنــار 
ابراهیم آبــاد  قلعه بربــر، مســجدجامع، مســجد حضــرت علــی؟ع؟، مســجد 
شــمال  در  کاظــم؟ع؟  موســی  جعفربــن  ســید  مطهــر  آرامــگاه  اســت.  و... 
خــاوری روســتای انــار از توابــع بخــش مشــگین خاوری در وســط یــک بــاغ 
ــه  ک ــزرگ دارد  سرســبز وســیع واقــع شــده اســت. ایــن امامــزاده، مســجدی ب
دارای ســه درب اســت. قبــر شــریف امامــزاده ســید جعفــر؟ع؟ در ضلــع جنــوب 
گنبــدی بــزرگ  کــه در بــاالی آن بــر ســقف مســجد  گرفتــه  خــاوری مســجد قــرار 

کل میراث فرهنگــی اســتان اردبیــل(. بنــا شــده اســت )آرشــیو اداره 
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شکل 4. نمایی از قبرستان روستای اونار )همان: 1397(.

روستای ایالنجیق 
کنــار جــاده ی ارتباطــی  کیلومتــری غــرب نیــر در  کــه در 9  روســتای ایالنجیــق 
ــی  ــای بکــر و طبیع ــا باغ ه ــا ب ــی زیب گرفتــه و دارای طبیعت ــرار  ــه ســراب ق ــر ب نی
شــهر  وســط  از  خــود  امتــداد  در  کــه  »بالقلوچــای«  رودخانــه ی  می باشــد؛ 
کــرده و  اردبیــل نیــز عبــور می کنــد، از میــان باغ هــای بهشــتی ایــن روســتا عبــور 
گردشــگران ایجــاد می کنــد. همچنیــن  جاذبــه ای ســحرانگیز را در برابــر چشــم 
ایــن روســتا، دارای دو دهنــه آبگــرم معدنــی به نام هــای »حمــام دره ســی« 
کلروســدیك و  کــه ایــن آبگرم هــا از دســته آب هــای  و »ایســتی ســو« اســت 
بی کربناتــه می باشــند و درجــه ی حــرارت آ ن هــا به ترتیــب 33 و 48 اســت. 
ایــن آبگرم هــای طبیعــی و معدنــی بــرای درمــان دردهــای عصبــی و رماتیســم 
نمونــه ی  منطقــه ی  به عنــوان   88 ســال  در  منطقــه  ایــن  اســت.  مفیــد 
اســت  گرفتــه  قــرار  دولــت  تصویــب  مــورد  اســتانی  درجــه ی  بــا  گردشــگری 

.)1397 )همــان: 

روستای ییالقی و باصفای بیله درق 
روســتای ییالقــی و باصفــای بیلــه درق از توابــع دهســتان آبگــرم در ارتفــاع 
کــف و دامنه هــای تپه هــای شــمال و جنــوب  1820 متــر از ســطح دریــا در 
گرفتــه اســت. این  کیلومتــری شــمال ســرعین قــرار  دهکــده و در فاصلــه ی ســه 
دهکــده ییالقــی بــا آب و هــوای مطبــوع و دلپذیــر از جاذبه هــای توریســتی 
کــه بــه ســبب برخــورداری از مواهــب طبیعــی ماننــد  منطقــه ی ســرعین بــوده 
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شکل 5. نمایی از غارهای روستای ایالنجیق )همان: 1397(.

آب هــای معدنــی جهــت اســتعمال داخلــی و خارجــی، دره ای زیبــا بــا درختان 
چمن زارهــا  در  کــه  عســل  کندوهــای  گیــاه،  و  گل  از  پــر  چمن زارهــای  و 
بخشــیده  دهکــده  ایــن  بــه  خاصــی  جذابیــت  و  جلــوه  شــده،  گســترانیده 
کافه هــا و رســتوران هایی بــا تخت هــا و  اســت. وجــود محل هــای اقامتــی، 
میــز و صندلی هــای چیــده شــده در زیــر برگ هــای درختــان به صــورت چتــری 
گردشــگران از جاذبه هــای ایــن  بــزرگ و ســایه بانی طبیعــی باعــث اســتقبال 
روســتا می شــود. از جاذبه هــای طبیعــی ایــن دهکــده می تــوان بــه وجــود 
کــرد. ایــن روســتا  آبشــارهایی در طــول مســیر رودخانــه ی بیلــه درق اشــاره 
کوه هــا و صخره هــا اســت  کوچــک در دل  همچنیــن دارای غارهــای بــزرگ و 
ایــن  میــان  از  آ ن هــا دارای جاذبه هــای خــاص می باشــد؛  از  کــدام  هــر  کــه 
کــه از فــراز تپــه ی بیلــه درق نمایــان  غارهــا، غــاری بــا دهانــه ی بــزرگ و عریــض 
گردشــگران مهیــا ســاخته  اســت، مکانــی طبیعــی و مناســب جهــت اســتراحت 
کــن اقامتــی، تفریحــی، خدماتــی، جوشــش آب  اســت. آب و هــوای خنــک، اما
معدنــی، آبگــرم، نــوع بافــت منــازل مســکونی، بافــت ســنتی، صنایع دســتی و 

محلــی از شــاخصه های ایــن روســتا اســت )همــان: 1397(.

نتیجه گیری
تقویــت  گردشــگری، موجــب  بازســازی روســتاهای دارای هــدف  و  مرمــت 
بــرای  گردشــگری روســتایی شــده و می توانــد منافــع بســیاری هــم  نقــش 
گردشــگری  امــروزه  ســازد.  مهیــا  روســتا  خــود  اهالــی  بــرای  هــم  و  دولــت 
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شکل 6. نمایی از غارهای روستای ایالنجیق )همان: 1397(.

ایجــاد  اصــل  بــه ســه  توجــه  بــا  فعالیــت جهانــی  یــک  به عنــوان  روســتایی 
گردشــگر و حفــظ محیــط زیســت اهمیتــی  اشــتغال و درآمدزایــی، رضایــت 
دوچنــدان اقتصــادی جوامــع روســتایی باشــد، یافتــه اســت. معمــاری ســنتی 
کــه آثــار آن در وضعیــت  و بافت هــای تاریخــی ســاختمان های ایــن روســتاها 
موجــود در روســتاها نیــز دیــده می شــود، متناســب بــا شــرایط خــاص اقلیمــی 
و زیســتی و توپوگرافــی منطقــه و نیــز شــرایط معیشــتی مــردم داشــته اســت. 
کــه در خــود  ــح بــوم آورد منطقــه،  ســنگ و چــوب به عنــوان اصلی تریــن مصال
پیرامــون روســتا وجــود دارنــد نقــش اول را در احــداث ســاختمان ها، ایــن 

ــت. ــته اس ــده داش ــر عه ــتاها ب روس
گونــی  گونا کولوژیــک،  گی هــای محیطی-ا روســتاهای اردبیــل به دلیــل ویژ
گردشــگری را در خــود  ــرای توســعه ی  جاذبه هــا، پتانســیل بســیار مناســبی ب
گردشــگری، زمینــه و محیــط را  ــا توســعه ی  ــوان ب ــه می ت ک جــای داده اســت 
بــرای توســعه ی پایــدار روســتا را فراهــم نمــود. در ایــن پژوهــش، روســتاهایی 
کــه لــزوم  کــه از لحــاظ معمــاری بــوم آورد، شــاخص بودنــد  معرفــی شــدند 
از طــرف مســئولین دولتــی و خــود  آ ن هــا  بافــت  بــرای حفــظ  برنامه ریــزی 

گیرنــد.  مــردم بــرای آ ن هــا بــه کار 
کــه در ایــن پژوهــش معرفــی شــدند، بــا داشــتن فرهنــگ  روســتاهایی 
کــه از زندگــی ماشــینی خســته  گردشــگران  غنــی بومــی، می تواننــد در جــذب 
شــده اند، به ســوی خــود بکشــاند. بیشــتر ایــن روســتاها دارای بافــت قدیمــی 
ــه فرهنــگ بومــی و احیــاء  کنــار توجــه ب کــه مســئولین می تواننــد در  هســتند 
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کالبــدی  و بــاز زنده ســازی آ ن هــا، نوســازی و مرمــت آ ن هــا بــا حفــظ بافــت 
ــگران را  گردش ــتر  ــه بیش ــه ی هرچ ــات زمین ــن اقدام ــا ای ــا ب ــردازد ت ــتاها بپ روس

کنــد.  جلــب 

راهبردهای پیشنهادی
گفــت بافت هــا و معمــاری بومــی  بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیــق می تــوان 
اردبیــل  اســتان  روســتاهای  علی الخصــوص  دارد،  وجــود  روســتاها  در  کــه 
کــه امکاناتــی و  گردشــگرای تأثیــر بگــذارد؛ در صورتــی  می توانــد بــر صنعــت 
راهبردهایــی در ایــن روســتاها ایجــاد شــود. در پایــان پیشــنهادات ذیــل بــرای 

توســعه ی ایــن صنعــت در روســتاهای ایــن اســتان ارائــه می شــود:
- اهمیت دادن به بافت ها و معماری روستایی.

ــا برپایــی همایش هــا و ســخنرانی ها  کان ب - توجــه بــه آداب و روســوم نیــا
در خــود روســتاها. 

کنان روستایی.  گسترش روح تعامل و پیوند اجتماعی در بین سا  -
گردشــگران ترویــج شــود، ماننــد معرفــی  - فرهنــگ بومــی روســتاها بــرای 
کــه اســتفاده  اقــالم غذایــی محلــی و صنایع دســتی در داخــل خانه هایــی 

ــد. ــردی ندارن کارب
کــه از لحــاظ معمــاری و  گردشــگران دربــاره ی روســتاها  - مطلــع ســاختن 

بافــت تاریخــی شــاخص هســتند.
- آمــوزش و اطالع رســانی بــه مــردم در مــورد ارزش هــای فرهنگــی موجــود 

گردشـــگران.  در روســتا و نحوه ی برخورد بـــا 
احســاس  زمینه هــای  نهادهــا،  همــه ب  همــکاری  و  اقدامــات  ایــن  بــا 
ــده  ــود آمـ ــتاییان به وج ــن روس ــی در بی ــه میراث فرهنگ ــتر ب ــر بیش ــق خاط تعل
گردشــگران  و  منطقــه  محلــی  کنان  ســا بیــن  تنــش  ایجــاد  از  همچنیــن  و 

می شــود. جلوگیــری 

کتابنامه
کل میراث فرهنگی استان اردبیل. - آرشیو اداره 

- افتخــاری، عبدالرضــا رکن الدیــن و اســماعیل قــادری )1281(، »نقــش 
گردشــگری روســتایی در توســعه ی روســتایی )نقــد و تحلیــل چهارچوب هــای 

نظریه ایــی(«، مــدرس، شــماره ی 2، صــص: 41-23.
کاوی  وا و  »بررســی   ،)2011( پریســا  رنجبــران،  و  اهلل؛  روح  رضائــی،   -
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گردشــگری در مناطــق روســتایی شهرســتان نطنــز،  اثــرات مثبــت توســعه ی 
مطالعــه ی مــوردی: روســتای ابیانــه«، اولیــن همایــش بین المللــی مدیریــت 

گردشــگری و توســعه پایــدار.
 ،)1394( شــیدا  صمدی پــور،  و  لقمــان؛  توتونچــی،  جعفــر؛  زمانــی،   -
تخــت  اورامــان  مــوردی:  مطالعــه ی  پایــدار؛  توســعه ای  »گردشــگری، 
گردشــگری، جغرافیــا و توســعه  هورامــان«، کنفرانــس ملــی ایده هــای نــو در 

نویــن. خــط  پنــام  شــرکت  بــوکان،  بومــی، 
 ،)1393( امیــد  مالــک،  و  فریبــرز؛  حســنعلی،  مهــرداد؛   میراحســنی،   -
گردشــگری روســتایی در ایجــاد اشــتغال بــازارکار )گردشــگری(«، ســال  »نقــش 

پانزدهــم، شــماره، 907، صــص: 9.
 ،)1390( ماهــره  نصرتــی،  و  سیدحســن؛  مطیعی لنگــرودی،   -
دیــدگاه  از  روســتایی  نواحــی  در  گردشــگری  توســعه ی  »امکان ســنجی 
و  جغرافیــا  مجلــه ی  تالــش(«،  شهرســتان  گانــرود  کا )بخــش  گردشــگران 
.84-69 صــص:  بهــار،   ،1 شــماره ی   ،22 دوره ی  محیطــی،  برنامه ریــزی 

نســرین  قهرمانــی،  و  مجتبــی؛  قدیری معصــوم،  مســعود؛  مهــدوی،   -
از  نظرســنجی  بــا  روســتایی  توســعه ی  بــر  گردشــگری  »اثــرات   ،)  1387(
کــن و ســولقان«، فصلنامــه ی روســتا و توســعه، شــماره ی  روســتاییان دره ی 

.60-39 صــص:   ،2
کــن  اما معرفــی  و  روســتایی  »توریســم   ،)1391( رحمــن  هشــیاری،   -
کیــد بــر توســعه ی  توریســتی مناطــق روســتایی شهرســتان سردشــت بــا تأ
پایــدار«، دومیــن همایــش ملــی راهکارهــای توســعه ی اقتصــادی بــا محوریــت 
آزاد اســالمی واحــد ســنندج. برنامه ریــزی منطقــه ای، ســنندج، دانشــگاه 
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چکیده
ــد و یکــی از عناصــر مهــم و  توریســم در دنیــای ارتباطــی امــروز، یــک حرکــت جدی
اثرگــذار ارتباطــی بیــن تمدن هــا تلقــی می  شــود. صنعــت توریســم، نقــش بســیار 
قدرتمنــدی در رونــد توســعه ی کشــورها بــه عهــده دارد و دارای ابعــاد گســترده ای 
کــه مهم تریــن زمینه هــای مــورد توجــه ملــل مختلــف ابعــاد اقتصــادی،  اســت 
کــه ارتبــاط بیــن ملــل و جوامــع مختلــف در تحقــق  اجتماعــی و فرهنگــی اســت 
ایــن زمینه هــا و شــرایط، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت. در ســال های اخیــر، 
گردشــگری منبــع درآمــد سرشــار در تجــارت جهانــی و عنصــر مهمــی در بهبــود و 
کشــورها شــده اســت. شهرســتان خلخــال  تنظیــم موازنــه ی بازرگانــی بســیاری از 
کــه باداشــتن شــرایط مناســب  یکــی از شهرســتان های اســتان اردبیــل اســت 
جنگل هــا،  طبیعــی،  آبگرم هــای  ازجملــه:  توریســم  پذیــرش  بــرای  طبیعــی 
ســال،  گــرم  دوره ی  در  مخصوصــًا  و...،  تاریخــی  جاذبه هــای  دریاچه هــا، 
ــوان  ــناخت ت ــن ش ــت؛ بنابرای ــگر داراس گردش ــذب  ــرای ج ــیل های الزم را ب پتانس
آســایش زیســت اقلیمی منطقــه و شــناخت جاذبــه  هــای گردشــگری می  توانــد بــه 
کمک نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی  گردشــگری  برنامه ریزی 
اســت. در ایــن مقالــه پــس از شــناخت ابعــاد چندگانه ی فعالیت  های گردشــگری 
در محــدوده ی خلخــال، اصلی تریــن و کلیدی تریــن عوامــل و مولفه هــای مؤثــر بــر 
گردشــگری، تحلیــل می شــود. در ایــن بخــش از تحقیــق نقــاط ضعــف  توســعه ی 
قــوت فرصت هــا و تهدیدهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع شــد تــا چهارچوبی جامع 
کیفــی ارائــه نمایــد. بــا ســاختاری منطقــی و عینــی جهــت ســاماندهی اطالعــات 

گردشگری پایداری، برنامه ریزی. گان: استان اردبیل، خلخال،  کلیدواژ
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مقدمه
ــا به وجــود  ــه همــواره ب ک گردشــگری از مهم تریــن فعالیت هــای انســان اســت 
آوردن تغییراتــی شــگرف در ســیمای زمیــن، تحوالتــی بنیــادی در شــرایط 
اقتصــادی و آداب و رســوم به وجــود آورده اســت. بررســی وضعیــت نواحــی 
بازدیــد  مــورد  مختلــف  فصل هــای  در  و  ســاله  همــه  کــه  ســرزمین هایی  و 
گردشــگری در  ــد، نشــان می  دهــد تغییــرات ناشــی از  گردشــگری قــرار می  گیرن
گســترش فالیت هــای اقتصــادی اســت.  آ ن هــا بســیار چشــمگیرتر و مهم تــر از 
ــا پدیده هــای متعــددی  امــروزه اهمیــت ایــن صنعــت موجــب شــده اســت ت
گردشــگری مــورد تحلیــل قــرار بگیرنــد. معمــاری همــواره نقــش  از دیــدگاه 
تــا  از نخســتین پیدایــش جاذبه هــا  گردشــگری داشــته اســت.  اساســی در 
گردشــگری امــروزی، معمــاری و  کاروانســراها تــا رســیدن بــه صنعــت  خانه هــا و 
گردشــگری   .)Khaksar et al., 2010( گردشــگری در پیونــدی پایــدار بــوده انــد
کشــورها نمادی از هویت فرهنگی و از منابع مهم درآمدزدایی  در بســیاری از 
بــا  کــه  توســعه  حــال  در  کشــورهای  بــرای  صنعــت  ایــن  توســعه ی  اســت. 
معضالتــی چــون: بیــکاری، محدودیــت منابــع ارزی و اقتصــاد تک محصولــی 
کــه  مواجــه هســتند از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. یکــی از انگیزه هایــی 
گردشــگران را بــه شــهرها می کشــاند وجــود جاذبه هــای یادمانــی و تاریخــی در 
شهرهاســت؛ مصادقــی ماننــد: شــکل شــهر، ســاختار شــهر، فضاهــا و ســاخت 
کاخ هــا و محله هــای از جملــه عناصــر تشــکیل دهنده  و ســازه های عمومــی، 

ــر، 1386: 58(. ــت تاریخــی شــهرها هســتند )بهزادف هوی
و  هــزار   18 از  بیــش  بــا  ایــران،  فــالت  شــمال غربی  در  اردبیــل  اســتان 
کشــور را تشــکیل می  دهــد.  کل  کیلومتــر مربــع، یــک درصــد مســاحت   50
ایــن اســتان از شــمال بــه رود ارس، دشــت مغــان و بالهــارود در جمهــوری 
گیــالن، از  آذربایجــان، از شــرق بــه رشــته کوه های طالــش و بغــرو در اســتان 
جنــوب بــه رشــته کوه ها، دره هــا و جلگه هــای به هــم پیوســته اســتان زنجــان 
و از غــرب بــه اســتان آذربایجــان شــرقی محــدود می  شــود. ایــن شــهر، یکــی از 
ــار فــراوان معمــاری و ابنیــه ی تاریخــی  کــه دارای آث اســتان های ایــران اســت 
تقویــت  بایــد  آن چنان کــه  اردبیــل  اســتان  در  تاریخــی  گردشــگری  اســت. 
گردشــگری  گردشــگر در حــوزه ی  می شــده، نشــده اســت و ســهم آن در جــذب 
معمــاری انــدک اســت. در ایــن تحقیــق، نقــش بناهــای تاریخــی را در جــذب 
ــه هــدف و رســیدن ایــن  کارآمــد، به منظــور ب توریســم بررســی و راهکارهایــی 
گردشــگری  تحقــق  و توســعه ی پایــدار ارائــه نماییــم. به دلیــل این کــه صنعــت 
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کشــور هســت، معرفــی هرچــه  و توریســم یکــی ازدرآمدهــای اساســی بــرای هــر 
اســت؛  ضــروری  امــری  ایــران  جای جــای  گردشــگری  قابلیت هــای  بیشــتر 

ــد: ــال می کن ــل را دنب ــداف ذی ــه اه ــن مقال ــن ای بنابرای
1- شناســایی و معرفــی جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی خلخــال، به عنــوان 

کشــور.  یــک قطــب توریســتی در شــمال غرب 
2- توسعه ی اقتصادی و اجتماعی شهر.  

روش تحقیق
کاربــردی و بنیــادی اســت. روش پژوهــش  ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف، 
توصیفــی و به صــورت مطالعــه ی اســنادی-کنابخانه  ای و مطالعــات میدانــی 

ــزی شــده اســت. ح ری ــه اهــداف مــورد نظــر طر در راســتای دســتیابی ب

بیان نظری
گرفتــه شــده  گشــتن  کلمــه ی Tour بــه معنــای  گردشــگری Tourism از  لغــت 
بیــن مبــدأ و مقصــد  Turns دور زدن، رفــت و برگشــت  لغــت التیــن  کــه در 
کــه از یونانــی بــه اســپانیایی و فرانســه و در نهایــت بــه انگلیســی  چرخــش دارد، 
کــه در حیــن آن  گردشــگری بــه ســفری  راه یافتــه اســت. در فرهنــگ و ســفر 
مســافری بــه مقصــدی انجــام می  گیــرد و ســپس بازگشــتی بــه محــل ســکونت 
را دربــر دارد. در فرهنــگ لغــت النگمــن »گردشــگری« بــه معنــای »مســافرت و 
گردشــگری بــه  تفریــح بــرای ســرگرمی« معنــا شــده اســت. در فرهنــگ الروس 
معنــای »مســافرت بــرای تفریــح )لــذت یــا رضایــت(« آمــده اســت )پاپلی یــزدی 
گردشــگری از بزرگ تریــن، وســیع ترین و ســریع ترین  و ســقایی، 1392: 19(. 
کــه یــک منبــع مهــم افزایــش درآمــد،  صنایــع در حــال رشــد جهــان اســت 
از  یکــی  گردشــگری  کشورهاســت.  از  بســیاری  در  کــه  ســرمایه  و  اشــتغال 
ابزارهــای رایــج بــرای تحــرک اقتصادی هــای بحرانــی ارتقــاء ســطح توســعه 
پــرورش دهــد،  را  آن هــا  کــه می  توانــد  و سرمایه هاســت  از طریــق مشــاغل 
گردشــگری اســت و بخشــی به دلیــل  گــون  گونا بخشــی از آن برگرفتــه از اشــکال 
گردشــگر و فراهــم آوردن نیازهــای  توانایی هــای متفــاوت مقصــد یــا جــذب 

آنــان اســت.
کــه  کســی اســت  کرده انــد: »جهانگــرد  »جهانگــرد« را ایــن چنیــن معرفــی 
به منظــور تفریــح، بازدیــد از نقــاط دیدنــی، معالجــه، مطالعــه ی تجــارت و 
کنــد؛ مشــروط  کــه در آن اقامــت دارد، ســفر  کشــور  کشــوری غیــر از  ورزش بــه 
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کمتر و از 6 ماه بیشــتر نباشــد.  براین که حداقل مدت اقامت او از 24 ســاعت 
گردشــگری  گــروه جــای می  گیرنــد: دســته ی اول، یعنــی  گردشــگران در دو 
گردشــگران  عــام، جاذبه هــای معمــاری می  توانــد بخــش از برنامه هــای ســفر 
گردشــگری، تفریــح معانــی اصلــی مســافرت اســت، و تنوع  باشــد. در ایــن نــوع 
ــا  ــرار می  گیــرد. ایــن ســفرها به صــورت ســازمان یافتــه ی ــه مــورد توجــه ق جاذب
ــه خانوادگــی.  ــا به صــورت فــردی، دوســتانه ی ــزار می شــود، ی ــور برگ در قالــب ت
گردشــگر بازدیــد از جاذبه هــای خــاص معمــاری  دســته ی دوم: هــدف اصلــی 
اســت. بازدیــد از ســایت های تاریخــی بناهــای مناطــق واجــد شــرایط معماری 
گردشــگران ایــن زمینه بــا اطالعات  ســفرهای آموزشــی معنایــی و غیــره اســت. 
و درک باالیــی از موضــوع ســفر خــود هســتند. مطالعــات بناهــای تاریخــی  
واجــد ارزش معمــاری، یکــی از اصلی تریــن اهــداف ایــن دســته اســت. ایــن 
گردشــگری از شــاخه های اصلــی و تخصصــی علمــی اســت. شــهرهای  نــوع 
گردشــگران اســت، ماننــد  کــه مقصــد ایــن نــوع  زیــادی در ایــران وجــود دارد 

اصفهــان و شــیراز )حمــزه و همــکاران، 1393: 52(.

گردشگری گونه های   
به صــورت  گردشــگری  شــش گونه ی  از  اســمیت«  »واتــس  به نــام  شــخصی 

نام می بــرد: ذیــل 
ســبک  مشــاهده ی  به منظــور  گردشــگی  نــوع  ایــن  قومــی:  گردشــگری 
قومــی،  گردشــگری  هــدف  می پذیــرد.  انجــام  اقــوام  و  بومــی  افــراد  زندگــی 

اســت آنــان  تجربه هــای  در  شــرکت  و  مختلــف  اقــوام  شــناخت 
گردشــگری هنــری، در پــی شــناخت هنرهــای ملــل  گردشــگری هنــری: 

گاهــی از آنــان اســت. دیگــر و آ
کــه »گردشــگری میــراث«  گردشــگری  گونــه ی  گردشــگری تاریخــی: ایــن 
تاریخــی  ابنیــه ی  و  مکان هــا  موزه هــا  از  بازدیــد  بــه  می شــود،  نامیــده  نیــز 
را به خــود اختصــاص  گردشــگری  از  امــروزه بخشــی عمــده ای  و  می پــردازد 

اســت. داده 
گردشــگری بــر جاذبه هــای طبعیــی  کیــد ایــن نــوع  گردشــگری طبعیت گــرا: تأ
و محیطــی در پنــاه بــردن بــه آغــوش طبعیــت زیبــا و تحســین و درک و لــذت 

ــردن از جاذبه هــای طبیعــی اســت. ب
بــه  معطــوف  گردشــگری،  از  گونــه  ایــن  بــه  توجــه  تفریحــی:  گردشــگری 
گــرم معدنــی  شــرکت در فعالیت هــای ورزشــی، اســتفاده از چشــمه های آب 
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حمــام و برخورد هــای اجتماعــی در یــک محیــط دلنشــین و راحــت اســت.
کنفرانس ها  گردشــگری شــرکت در  کاری: مشــخصه ی این نوع  گردشــگری 
گردهمایی هــا، ســمینارها علمــی تحقیقاتــی و تخصصــی اســت )پاپلی یــزدی 

و ســقایی، 1392: 19(.

کشور موقعیت استان اردبیل در 
در  اذربایجــان،  جمهــوری  کشــور  شــمال،  در  اردبیــل  اســتان  همســایگان 
گیــالن و در طرف غرب اســتان  جنــوب اســتان زنجــان، در طرف شــرق اســتان 
آذربایجــان شــرقی نــام دارد. شهرســتان خلخــال در منطقــه ی آذربایجــان 
در اســتان اردبیــل قــرار دارد. ایــن شهرســتان از جنــوب بــه اســتان زنجــان و 
ازطــرف غــرب بــه اســتان اذربایجــان شــرقی، از شــمال بــه قســمت جداشــده 
گیــالن محــدود  کوثــر و از طــرف شــرق بــه اســتان  از خلخــال، یعنــی شهرســتان 
موقعیــت  کــه  اســت  اردبیــل  شهرســتان  جنوبی تریــن  خلخــال  می  شــود. 
گیــالن، اردبیــل، زنجــان و آذربایجــان شــرقی  چهــارراه بین راهــی چهــار اســتان 

را دارد )ســالنامه ی آمــاری اســتان اردبیــل، 1397(.

شکل 1. موقعیت استان اردبیل و شهرستان خلخال.
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جغرافیایی  طبیعی شهرستان خلخال
کوهســتانی در جنــوب اســتان اردبیــل واقــع شــده  خلخــال در یــک ناحیــه ی 
اســت. ایــن ناحیــه حدفاصــل ارتفاعــات تالــش در شــرق و قافالنکــوه در غــرب 
گرفتــه اســت  گیــالن، آذربایجــان شــرقی و زنجــان قــرار  و بیــن اســتان های 

.)53  :1382 )موالئی هشــتجین، 
مربــع  کیلومتــر   4093 ناحیــه  ایــن  اداری،  تقســیمات  آخریــن  براســاس 
کل اســتان را به خــود اختصــاص داده و مشــتمل بر  مســاحت از مســاحت 
چهــار  دهســتان،  دوازده  بخــش،  پنــج  کوثــر،  و  خلخــال  شهرســتان  دو 
نقطــه ی شــهری و 242 آبــادی دارای ســکنه اســت )اســتانداری اردبیــل، 
بــه  دارنــد،  جریــان  خلخــال  در  کــه  رودهایــی  تمامــی   .)10-33  :1386
کــه از خلخــال عبــور می کنــد، یعنــی قــزل اوزن می ریــزد.  بزرگ تریــن رودی 
شــاهرود،  بــه:  می  تــوان  خلخــال  شهرســتان  رودهــای  مهم تریــن  از 
از  قــزل اوزن  رود  نام بــرد.  را  هروچایــی  و  کندره چایــی  دمدل چایــی، 
طــی  از  پــس  و  می  گیــرد  سرچشــمه  کردســتان  چهل چشــمه ی  کوه هــای 

.)khalkhalimiz.blogfa.com( شکل 2. نقشه ی جایگاه شهرستان خلخال در تقسیمات کشوری
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پــس  می  شــود.  خلخــال  وارد  میانــه  شهرســتان  طــرف  از  طوالنــی  مســیر 
کــردن زمیــن  هــای جنــوب خلخــال به طــرف زنجــان مــی رود.  از مشــروب 
ــود  ــام خ ــدد و ن ــه آن می  پیون ــری ب ــد، رود دیگ ــل می  رس ــه منجی ــه ب زمانی ک
کــرده و بــه ســفیدرود تبدیــل می  شــود و بــه دریــای خــزر می رســد  را عــوض 

.)1388 اردبیــل،  اســتانداری  برنامه ریــزی  )معاونــت 

امکانات ناحیه ی خلخال
الف( امکانات محیط طبیعی عبارتنداز:

کشــت بــودن اراضــی پیرامونــی روســتاها در صــورت تأمیــن آب و  - قابــل 
ــاورزی. کش ــای  ــایر نهاده ه س

از  ســطحی  آب هــای  به ویــژه  ناحیــه،  آب  منابــع  توســعه ی  امــکان   -
گســترش فعالیت هــای  طریــق ایجــاد ســدها و بندهــای چنــد منظــوره بــرای 
کــه اغلــب بــا مشــکل  کشــاورزی و تأمیــن آب شــرب ســکونتگاه های روســتایی 

آب شــرب مواجــه هســتند.
گــذران اوقــات فراغــت، به ویــژه در  - موقعیــت مناســب ناحیــه از نظــر 

فصــل تابســتان بــه جهــت تعدیــل.
که عبارتند از: ب( هوا و سرسبزی نسبی قسمت هایی از آن 

گونه های جنگلی  که برخــی از  -برخــورداری ناحیــه از جنــگل و حیــات وحــش 
آن نــادر بــوده و بــا عنایــت به موقعیــت ویــژه ی جنگل هــا در ســطح اســتان از 
اهمیــت خــاص به عنــوان پــارك جنگلــی برخــوردار اســت )موالئی هشــتجین، 

.)26 :1390

گردشگری
نقاط دیدنی شهرستان خلخال به دو دسته تقسیم می شوند:

1. طبیعی، 2. تاریخی و فرهنگی.
کلــی چشــمه های  ــت  ــی شهرســتان خلخــال در حال نقــاط طبیعــی دیدن
کوه هــا و رودهــا و غارهــای موجــود و جنگل هــای منطقــه را دربــر دارد. پــرآب 

چشمه ها
چشــمه ی  بــه:  می تــوان  خلخــال،  شهرســتان  پــرآب  چشــمه های  از 
چشــمه ی  نره گــر،  آبشــار  و  اندبیــل،  میرعــادل  چشــمه ی  ازنوخوجیــن، 
پقله خانــی اســبو و تــرکان بوالغــی سوســهاب، و هفتــاد چشــمه ی آق داغ و 
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شکل 1. آبشار نره گر در روستای اسبو خلخال )نگارندگان(.

ســیبره خونی روســتای لــرد، چشــمه های آبگــرم روســتاهای تیــل، خوشــنامه 
نام بــرد. را  گرمخانــه  و 

رودها
را  قــزل اوزن  یعنــی  منطقــه،  رود  بزرگ تریــن  خلخــال،  دیدنــی  رود هــای  از 
کــه دارد و همچنیــن  می تــوان نام بــرد. ایــن رود بــا پیــچ و خم هــای زیــادی 
گروهــی  گــرم ســال  وجــود ماهــی جهــت صیــد در آب ایــن رود، فصل هــای 
ــًا هــر ســال مســابقه ی ماهیگیــری در  را به طــرف خــود جــذب می کنــد؛ ضمن

کنــار پــل فلــزی ایــن رود در روســتای مزرعــه برگــزار می گــردد.

رودخانه های مهم خلخال
کــه در جنــوب  شــهر  ازنوچایــی: ســر چشــمه ی آن چشــمه ی ازنــاو اســت 
آوردن  پدیــد  و  خوجیــن  روســتای  از  عبــور  از  پــس  و  اســت  واقــع  خلخــال 

می رســد. خلخــال  شــهر  بــه  رودخانــه  ایــن  امتــداد  در  زیبــا  باغ هــای 
شــرق  در  کــه  تالــش  باغــرو  کوه هــای  دامنــه ی  از  کــه  نورعلی چایــی: 
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گذشــتن از روســتای  شهرســتان واقــع اســت سرچشــمه می گیــرد و پــس از 
می شــود  خلخــال  شــهر  وارد  شــرق  ســمت  از  اندبیــل 

کــه از ســمت جنوب غربــی خلخــال وارد شــهر می شــود  قئــز باخــان چایــی: 
در  و  بــوده  فصلــی  به صــورت  آن  آب  حوضــه،   بــودن  محــدود  به علــت  و 
گفتــه ی اهالــی امــکان وقــوع ســیل نیــز وجــود دارد. بارندگی هــای شــدید و بــه 
هــم  بــه  خلخــال  شــهر  مرکــز  در  بــاال  رودخانــه ی  ســه  چایــی:  هیــرو 
ــداد  ــه در امت ک ــد  ــکیل می دهن ــی را تش ــرو چای ــه ی هی ــد و رودخان می پیوندن
جــاده ی خلخال-اردبیــل به ســمت شــمال غرب در جریــان بــوده و در اطــراف 

اســت. آورده  به وجــود  را  زیبایــی  باغ هــای  خــود 
به ســمت  و  شــاهرود  بخــش  در  کــه  شــاهرود  رودخانــه ی  شــاهرود: 
جنــوب در جریــان اســت و پــس از طــی مســیر پــر پیچ وخــم خــود بــه قــزل اوزن 
شهرســتان  رودخانــه ی  پرآب تریــن  و  معروف تریــن  قــزل اوزن  می پیونــدد. 
بخــش  در  و  خلخــال  شهرســتان  غربــی  قســمت  در  کــه  اســت  خلخــال 
ــوده و به علــت ارتفــاع نســبتًا  ــان ب ــه جنــوب در جری خورش رســتم از شــمال ب
زیــاد روســتاهای اطــراف آن،  اســتفاده از آب آن بــرای اغلــب روســتاها میســر 
کــه پــس از  کردســتان سرچشــمه می گیــرد  نیســت. ایــن رودخانــه از ارتفاعــات 
کردســتان و آذربایجــان شــرقی، بــه حوضــه ی  گــذر از مســیرهای پــر پیــچ و خــم 
کــه در ادامــه  گــذر از آن بــه ســد منجیــل می ریــزد  خلخــال وارد شــده و پــس از 

ــزد. ــای خــزر می ری ــه دری ــام ســفیدرود ب ــا ن ب

غارها
ازغارهــای دیدنــی شهرســتان خلخــال می تــوان بــه غــار یــدی دام در روســتای 
کــوه ازنــو در روســتای خوجیــن، غــار روســتای جالل آبــاد در  گرمخانــه، غــار 

بخــش شــاهرود را نام بــرد.

تاریخی  و فرهنگی
ــر  کمت ــرد،  ک ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــه بت ک ــر  ــل ذک ــتانی قاب ــار باس ــی آث ــر تاریخ از نظ
ک دفــن  گذشــت زمــان در زیــر خــا دیــده می شــود؛ بــرای این کــه ایــن آثــار بــر اثــر 
ک بیــرون بیاورنــد نیــاز بــه بازســازی و نگهــداری  گــر هــم ســر از خــا شــده اند و ا
کنــار چشــمه ی میرعــادل در مســیر جــاده  دارنــد؛ مثــاًل قلعــه ی میرعــادل در 
گیــالن در نزدیکــی روســتای اندبیــل. از نظــر فرهنگــی وجود  قدیــم خلخــال بــه 
نــام  می توانیــم  را  مانده انــد  به جــا  دور  گذشــته های  از  کــه  زیارتگاه هایــی 
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شکل 2. بقعه ی سید دانیال در روستای خانقاه سادات )نگارندگان(.

کــه بــرای  کــه هرکــدام از ایــن زیارتگاه هــا پذیــرای مهمانانــی هســتند  ببریــم 
ــال  ــید دانی ــه ی س ــوان بقع ــا می  ت ــن زیارتگاه ه ــد. از ای ــا می رون ــه آنج ــارت ب زی
در روســتای خانقــاه ســادات، آرامــگاه ســیداحمدآقا معراجــی در روســتای 
کلــور، و  کاالر، امامــزاده اســبو، امامــزاده ابراهیــم عبــداهلل در  ایســبو، و امامــزاده 
امامزاده هــای دیگــر در روســتاهای شهرســتان و مســجد شــیخ محمد قریشــی 

کــه متعلــق بــه اهــل ســنت اســت، را در هشــتجین نام بــرد.

گردشگری در خلخال تجزیه و تحلیل وضع موجود 
گردشــگری در محــدوده ی  پــس از شــناخت ابعــاد چندگانــه ی فعالیت هــای 
کلیدی تریــن عوامــل  خلخــال الزم اســت تــا بــا دیــدی منســجم اصلی تریــن و 
گذاشــته  تحلیــل  بوتــه ی  بــه  گردشــگری  توســعه ی  بــر  و مؤلفه هــای مؤثــر 
شــود. در ایــن بخــش از تحقیــق، نقــاط ضعــف قــوت فرصت هــا و تهدیدهــا 
مــورد تجزیــه و تحلیــل واقــع شــد تــا چهارچوبــی جامــع بــا ســاختاری منطقــی 
کیفــی ارائــه نمایــد. ایــن روش اهــداف  و عینــی جهــت ســاماندهی اطالعــات 
را روشــن ســاخته و وضعیــت موجــود را شــفاف می کنــد و فرآینــد برنامه ریــزی 
و تدویــن اهــداف را حســب واقعیت هــای موجــود ســاماندهی و درنهایــت 
ــذا در ایــن مرحلــه  ــه عینیــت درمــی آورد؛ ل نتایــج و دســت آوردها را مســتند ب
گردشــگری در  کلیدی تریــن عوامــل و مؤلفه هــای مؤثــر بــر توســعه ی  بایســتی 

گیــرد. شهرســتان خلخــال مــورد آزمایــش قــرار 
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 هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت
ی زیبای جنگلی خلخال به اسااا ب با زیبایری  ازگردنهبرخورداری  -

 نماهای اکوسیستب طبیعی

 متر  3303 داغ در ای  منطقه با اریفاعقآوجود کوه  -

شار نرهآوجود  - ستای ب شار آو  سبوآگر در رو ستای ب آ سفیدب رو

 شهر کلورسج   بشارآ  رد و

 یابستان و پاییز خصوص در بهار وهها و اریفاعات ببیشه اندازچشب -

انگیزی دارد که گردشااگران روسااتای اندبیط طراوت و زیبایی شااور

 کندمیزیادی را جذب 

شگری گردنه ا ماس که جزو دیدنی یری  جاده یمنطقه - های گرد

 ایران هستد

ستای  - سب در رو سیار منا شش گیاهی ب وجود مرایع طبیعی و پو

 اندبیط که دارای ارزش بصری خوراکی و درمانی دارد

 وجود ازناو در خلخال به عنوان مکان یوریستی خلخال -

به اب های درمانی و -وجود ابگرم خلخال - ها و هتطگیوی مجهز 

 بازاها

 روسااتایی کلور خلخال که از یبرگزاری جشاا  رئا ب در منطقه -

 کندمیجای ایران گردشگران زیادی جذب جای

ها باعث شااده جادهمه در  ها وبرف وکوالکهوای ساارما و وجود  -

 میزان گردشگران کاسته شود که در زمستان از

پذیرایی دربیندیر بالئی  امکانات مناساااب یفریوی و عدم وجود -

 روستای اندبیط خلخال

 کامط راجع مراکز گردشگریرسانی اطالععدم پوشش  -

سب به  - سی منا ستر شگری از قبیط مکانعدم د ها و راههای گرد

 مناسبهای ناجاده

ی گردشگری در خلخال به حد قابط یوجه یوسعهسازی و فرهنگ -

 باشدنمی

 های زمستانی ورزشعدم وجود  -

 ن دارویی در ای  منطقهابرداری از گیاهبهرهعدم -

اسااا ب در زمسااتان که باعث -خلخال  یدهوجود اریفاعات در جا -

 شودیها مجادهایجاد بهم  و مسدود شدن 

 

 کابی  در بیندیر خلخال بسیار مناسب است.یلهوجود  -

های جاذبهرسااانی بیشااتر باعث افزایش گردشااگران در اطالع -

 شودطبیعی به ای  منطقه می

ستورانها و هتطایجاد  - سایط یفریوی ر در ها در بخش ازناو و و

 ای  بخش

شگر از - ا عاده فوقشهرهای  طریق یبلیغات از امکان جذب گرد

 گرم ایران به خنکی شهر خلخال در همان زمان

پیمایی و فراهب کردن کوه یعنوان منطقهبهعجب  یمعرفی قله -

 و... هااقامتگاهامکانایی مانند 

 های گردشگری مانند کوه حجب و...امکان برگزاری یور -

 

 

 

  
 

 هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت
 کوثر-خلخالبگرم آوجود  -

اندازهای روستای اندبیل چشمها و جاذبهوجود انواع  -

 خلخال

 گران استپرورش زنبور عسل قابل عرضه به گردش -

سنتی در جشن  برخورداری شهرستان از غداهای محلی و -

 رغائب که برای مهمانان ارزش فراوانی دارد

 نئوپان خلخال یفعاالن در کارخانه غیربومی بودن اکثر -

 ن آبودن میزان بیکاری در افراد در شهرستان و توابع  باال -

 ها در  مناطق گردشگریمارکتعدم وجود سوپر  -

 نسبت به هزینهمد آدرزان پایین بودن می -

 عدم تبلیغ کافی باعث عدم جذب گردشگر -

امکانات شهرستان تا گردشگران بتوانند  یتوسعه -

 نیازهای خود را فراهم کنند

توانند بخش کلور نیز می بیشتر دراری ذگسرمایهبا  -

های داخلی و خارجی جذب بخش گردشگران زیادی را از

 کنند

 اری افراد در سن کاربین بردن بیک زایی با ازاشتغال -

 ظرفیت کشاورزی در شهرستان باال برد -

  

 

  

جدول 1. تحلیل عوامل طبیعی )نگارندگان(.

جدول 2. تحلیل عوامل اقتصادی )نگارندگان(.

 

 هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت
 وجود کوه عجم در خلخال -

 قاجاریه ینصرمربوط به دوره وجود موزه خلخال -

 وجود قله پلنگا در کنارروستای دیز بخش شاهرود-

 وجود روستای گردشگری کزج-

در روسیییتای قامعراجی آ احم  سییی  رامگاه آوجود -

امامزاده کلور امامزاده اسیی و امامزاده ابراه م و  ایسیی و

 ع  اهلل در کلور

 

 وجود کوه عجم در خلخال -

 قاجاریه یدوره مربوط به وجود موزه خلخال نصر -

له - نار یوجود ق گا در ک تای دیز بخش  پلن روسییی

 شاهرود

 وجود روستای گردشگری کزج -

در روسیییتای قامعراجی آ احم  سییی  رامگاه آوجود  -

امامزاده کلور امامزاده اسیی و امامزاده ابراه م و  ایسیی و

 ع  اهلل در کلور

شگاهبرگزاری  - صنایع دستی ها و بازارچهنمای های 

 دشگرکمک کردتوان به جذب گرمی

ی   - بازد ن ب ر برای  ن یر ا بازسیییازی ب  کان  ام

 گردشگران

اسییتان  یعنوان ماسییو هبهمعرفی روسییتای کزج  -

 اردب ر
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نتیجه گیری
شهرســتان خلخــال را ترکیبــی از جاذبه هــای طبیعــی و انســانی شــکل داده 
نقــاط  و  قــوت  نقــاط  از  ترکیــب، دارای مجموعــه ای  ایــن  قالــب  اســت؛ در 
بــا فضــای خــود دارای فرصت هــا و تهدیدهــا  کــه در ارتبــاط  ضعــف اســت 
کــه درخصــوص  نیــز می باشــد. برایــن اســاس، باتوجــه بــه مجموعــه مطالبــی 

شهرســتان خلخــال بحــث شــد نتایــج ذیــل اســتخراج می شــود:
1- شهرســتان خلخــال ترکیبــی از جاذبه هــای طبیعــی و انســانی اســت 

ــر اســت. گردشــگر مؤث ــه در جــذب  ک
مناســب،  هــوای  و  آب  قبیــل:  از  طبیعــی  جاذبه هــای  نظــر  از   -2
گیاهــی دســت نخورده نمایــان می ســازد. رودخانه هــا، آبشــارها و پوشــش 
دوره ی  مــوزه ی  و  باســتانی  غارهــای  انســانی،  نظرجاذبه هــای  از   -3

اســت. اهمیــت  حائــز  رســوم ها  و  آداب  و  امامزاده هــا  و  قاجــار 
گردشگری فقط در منطقه ی فصلی بوده است.  -4

کار در شهرســتان و توابــع آن خیلــی  5- میــزان بیــکاری افــراد دارای ســن 
زیــاد اســت.

گردشگری.  6- پایین بودن فرهنگ سازی و توسعه ی 
7- عدم پوشش اصالع رسانی.

کتابنامه
عمومــی  سرشــماری  مقدماتــی  نتایــج   .)1386( اردبیــل  اســتانداری   -
گرایــش عمــران ناحیــه ای. نفــوس و مســکن به انضمــام شــاخص های انســانی 
شــهر  هویــت  بــه  نگاهــی  شــهر  هویــت   .)1386( مصطفــی  بهزادفــر،   -

شــهر. نشــر  مؤسســه  تهــران:  تهــران، 
- پاپلی یــزدی، محمدحســین؛ و ســقایی، مهــدی )1392(. گردشــگری 

 جدول 3. تحلیل عوامل زیرساختی )نگارندگان(.

 هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت
و برق و ب آبرخورداری تمام روستاهای شهرستان از  -

 دبستان و خانه بهداشت

 یوجود مساجدی برای استفاده گردشگران در همه -

 هاشهرستانروستاها و 

انتقال مسافر به شهرهای  نقل و ل ووجود وسایل حم -

 اطراف و شهر اردبیل

 

 دیدهموزش آفقدان مراکز پذیرایی با نیروهای  -

عدم وجود مسیرهای دسترسی مناسب به نقاط  -

 نآتوابع  دیدنی و جداب شهرستان و

 عدم وجود امکانات مناسب در جاهای دیدنی -

 هاجادهمناسب کیفیت نا -

 خلخالعدم وجود فرودگاه در شهرستان  -

 سالن نمایش در شهرستان نبود سینما و -

 های بهداشتیسرویسکیفیت پایین بودن  -

 

های زمستانی در بیندیر ورزشامکان استفاده از  -

 اندبیل

 عجم  یامکانات جهت صعود به قلهوردن آفراهم  -

 کابین در بیندیر اندبیلتلهامکان احداث  -

ایجاد یک فرودگاه در شهرستان خلخال باعث  -

 ردشگران زیادی می شودجذب گ

های جاذبههای دستتتترستتتی به راهامکان احداث  -

 طبیعی
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ــمت.  ــارات س ــران: انتش ــت(، ته ــم و ماهی )مفاهی
- حمــزه، فاطمــه؛ بی دریغ مهــر، زهــرا؛ و یوســفی میاندهی، حمیدرضــا 
اســتان  مــوردی:  مطالعــه  گردشــگر،  جــذب  در  معمــاری  »تأثیــر   .)1393(
گردشــگری، منابــع طبیعــی و  کنفرانــس ملــی جغرافیــا،  اصفهــان«، اولیــن 
توســعه ی پایــدار، تهــران: مؤسســه ی ایرانیــان، قطــب علمــی برنامه ریــزی 

گردشــگری دانشــگاه تهــران، صــص: 1-19. وتوســعه ی پایــدار 
- ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اردبیــل )1381(. ســالنامه ی 

آمــاری اســتان اردبیــل.
فیزیکــی  توســعه ی  ح  »طــر  .)1376( اهلل  نصــر  هشــتجین،  موالئــی   -

جغرافیایــی. کارشناسی ارشــد  پایان نامــه ی  هشــتجین، 

-Khaksar, A.; Tahmouri, A. & Hosein Razavi, S., )2011(, “The  
reciprocal of  architecture  and  tourism:the sustainability approach”.
Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts.
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