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چکیده

ســرپلذهاب یکــی از مهمتریــن حوزههــای فرهنگــی ایــران در دوران پیــش از اســام و دوران
اســامی بــوده اســت کــه در اســتان کرمانشــاه و در نزدیکی شهرســتان قصرشــیرین قــرار دارد .این
شهرســتان بهدلیــل موقعیــت سوقالجیشــی خــود کــه در مســیر جــادهی موســوم بــه ابریشــم قرار
دارد ،در تحــوالت سیاســی ایــران در ادوار مختلــف نقــش بســزایی داشــته اســت .ســابقهی تاریخی
ایــن حــوزهی فرهنگــی بســیار طوالنــی اســت ،بهطوریکــه وجــود آثــار باســتانی همچــون
نقشبرجســتهی آنوبانونــی ،نقشبرجســته و کتیبــهی اشــکانی ،خــود شــاهدی بــر ایــن ادعــا
هســتند .هــدف از ایــن نوشــتار ،بررســی جغرافیایــی تاریخــی محــدودهی فرهنگی ســرپلذهاب بر
اســاس آگاهیهــای موجــود در منابــع نوشــتاری اســت .بدیــن منظور عمــدهی منابع اصلی بررســی
شــده نشــان میدهــد کــه بــا گــذر زمــان و تغییــر پادشــاهیها از ایــن محــدودهی جغرافیایــی بــا
«حلــوان» از آن جملهانــد؛ امــا ایــن
عناویــن مختلفــی یــاد شــده اســت کــه «خــاال»« ،کالــح» و ُ
تنــوع اســمی ســرپلذهاب و شــباهت اســمی واژهی حلــوان بــا دیگــر مناطــق از جملــه «حلــوان»
قهســتان  -نیشــاپور« ،حلــوان» مصــر و «حلــوان» عــراق باعــث ایجــاد اختــاف نظــر در بیــن
مورخیــن و جغرافیادانــان شــده اســت .بــا اینحــال در منابــع معتبــر پیــش از اســام ،همچــون اثــر
«خاراکســی» از ایــن منطقــه قبــل از «کارینــا» (کرنــد امــروزی) یاد شــده اســت .جغرافیانویســان و
مورخیــن در برخــی از مقاطــع تاریخــی ماننــد فتوحات اســامی در ذکــر وقایع و حــوادث آن ایــام از
حلــوان یــاد کردهانــد .در اوایــل دورهی اســامی ضمــن فتــح مدایــن و جلــوالء ،از حلــوان بهعنــوان
م َقــر یزدگــرد ســوم یــاد شــده کــه در شــرق «جلــوالء» قــرار گرفتــه بــود .حال پرســش اصلــی این
اســت کــه ،آیــا ســرپلذهاب را میتــوان بــا حلــوان ذکــر شــده در منابــع یــاد شــده بــا محــدودهی
جغرافیایــی امــروزی آن منطبــق دانســت؟ بــر اســاس پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه
و جغرافیــای تاریخــی ســرپلذهاب بهنظــر میرســد کــه حلــوان ذکــر شــده در منابــع پیــش از
اســام و دورهی اســامی بــا محــدودهی جغرافیایــی ســرپلذهاب امــروزی انطبــاق دارد .بــر ایــن
ـشرو بــه روش توصیفی-تحلیلــی و بــر اســاس اطالعــات موجــود در منابــع و
اســاس پژوهــش پیـ ِ
اســناد تاریخــی و جغرافیایــی و نیــز تحقیقــات صاحبنظــران تدویــن شــده اســت.
کلیدواژگان :سرپلذهابُ ،حلوان ،کالح ،جغرافیایی تاریخی.
 .1نوشتار حاضر برگرفته از پایاننامهی کارشناسیارشد سامر نظری ،به راهنمایی علیرضا خسروزاده و مشاورهی ناصر نوروززاده چگینی میباشد.

* نویسنده مسئول

108

شماره  ،11دوره ششم ،پاییز و زمستان 1395

مقدمه

ســرپلذهاب بهدلیــل موقعیــت جغرافیایــی ویــژهی خــود کــه بــر ســر راه ابریشــم قــرار گرفتــه،
در ادوار مختلــف از اهمیــت قابــل مالحظــهای برخــوردار بــوده اســت؛ بهطوریکــه برخــی از
باستانشناســان از جملــه «هرتســفلد» بهخاطــر چشــماندازهای اســتراتژیکی و مواصالتــی،
از آن بهعنــوان «دروازهی آســیا» یــاد میکننــد ( .)Herzfeld, 1920: 53جغرافیــای تاریخــی
بهعنــوان یــک مقول ـهی علمــی ،امــروزه راه مناســبی بــرای مطالعــات باستانشناســی فراهــم
آورده اســت .بــدون ایــن زمینـهی مناســب و در فقــدان مــدارک مکتــوب ،تعییــن هویــت و تعلــق
بســیاری از محوطههــای باســتانی و فرهنگهــا بــا ابهــام همــراه خواهــد بــود .پرداختــن بــه
ایــن مباحــث قطع ـ ًا اطالعــات ارزشــمند تاریخــی و جغرافیایــی را در نقــاط مختلــف در اختیــار
پیــشرو
دانشپژوهــان قــرار میدهــد (محمدیفــر .)82 :1384 ،بــر ایــن اســاس در نوشــتار
ِ
ســعی شــده تــا جغرافیایــی تاریخــی ســرپلذهاب بــر اســاس منابــع تاریخــی و پژوهشهــای
معاصــر مــورد بررســی قــرار بگیــرد .ایــن منطقــه دارای ســابقهی تاریخــی بســیار طوالنی اســت و
«حلوان»؛
در ادوار مختلــف بــا عناویــن متعــددی از آن یــاد کردهانــد ،از جملــه «خــاال»« ،کالــح» و ُ
امــا در منابــع دورهی اســامی ضمــن شــرح وقایــع و فتوحــات مســلمانان بیشــتر از ایــن منطقــه
«حلــوان» یــاد کردهانــد کــه زمانــی جــزو نواحــی «ســواد» و زمانــی جــزو والیــت
بــا عنــوان ُ
«جبــال» محســوب میشــد .بنابرایــن بررســی جغرافیایــی تاریخــی ایــن منطقــه بهدلیــل ســابقه
طوالنــی از نظــر فرهنگــی و قرارگیــری بــر ســر راه باســتانی اکباتــان بــه بابــل ضــروری مینماید.

موقعیت جغرافیای محدودهی مورد مطالعه

ســرپلذهاب بــا  34/27عــرض و  45/52طــول جغرافیایــی یکــی از شهرســتانهای اســتان
کرمانشــاه اســت کــه از شــمال بــه شهرســتان ثالثباباجانــی از جنــوب بــه گیالنغــرب ،از
شــرق بــه کرندغــرب و از غــرب بــه قصرشــیرین و مــرز عــراق محــدود میشــود (نقشــه
 .)1وســعت ایــن شهرســتان در حــدود  1251کیلومتــر مربــع یعنــی  %3کل مســاحت اســتان
میباشــد کــه قســمتی از آن در ناحی ـهی گرموخشــک و قســمتی در ناحی ـهی کوهســتانی و
در ســر راه اصلــی تهــران -بغــداد واقــع شــده اســت و فاصلـهی زمینــی آن تــا کرمانشــاه ،140
تــا تهــران  680و تــا کربــا  270کیلومتــر اســت (جمشــیدی و کمــری.)19 :1392 ،
مؤلــف کتــاب جغرافیــای تاریخــی کرمانشــاهان در مــورد موقعیــت آن اشــاره میکنــد کــه
ســرپلذهاب در محــل قصبــهی قدیمــی واقــع اســت کــه آشــوریان آن را «کالمانــو» 2و
عــرب «حلــوان» میگفتنــد و پلــی بــر روی حلــوان ســاختهاند .قری ـهی مزبــور متعلــق بــه
بلــوک ذهــاب اســت کــه خرابـهی شــهر قدیــم آن مرســوم بــه شــهر ذهــاب تــا ســرپل چهار
ســاعت راه فاصلــه دارد (ســلطانی .)47-48 :1370 ،در جغرافیــای تاریخــی ســرزمینهای
خالفــت شــرقی نیــز خرابههــای حلــوان در حوالــی دهکــدهی ســرپل ذکر شــده و در نقشـهای
ذیــل ایالــت جبــال معرفــی شــده اســت (لســترنج( ،)207 :1377 ،نقشــه .)2

وجه تسمیه سرپلذهاب

کلمــهی «ذهــاب» در لغــت بــه معنــی «آبمقطــر»« ،خــوب» و همچنیــن بــه معنــی
«چشــمه» و «منب ـعآب» آمــده اســت .نــام دیگــر ایــن ناحیــه «ســرپلذهاب» اســت کــه از
نــام پلــی بــر روی رودخانـهیالونــد در  12کیلومتــری ذهــاب اخــذ شــده کــه پــل در ســال
 1345هــ.ش .تخریــب شــده اســت (زنــدهدل.)33 :1379 ،

سرپل ذهاب پیشنهادی برای جاینام ُحلوان براساس...

109

نقشــه  .1موقعیــت جغرافیایی ســرپلذهاب
(نگارندگان.)1392 ،

نقشــه  .2موقعیــت جغرافیایــی ُحلــوان
(لســترنج.)200 :1377 ،

جغرافیای تاریخی سرپلذهاب (حلوان)

منظــور از کلمـهی حلــوان در دورههــای مختلــف ،متفــاوت بوده اســت .بــرای مثــال در دورهی
ساســانیان ایــن شــهر مرکــز یــک اســتان بــزرگ بــه نــام «شــاذفیروز» و در قــرون اولیـهی
اســامی منظــور از آن نــه یــک اســتان ،بلکــه یــک منطقــه اســت و از زمــان ســلجوقیان بــه
بعــد ،بــه نــام یــک شــهر منحصــر میشــود و عاقبــت در زمــان ایلخانــان بــه مجموع ـهای
از چندیــن دِه اطــاق میشــود .ایــن ناحیــه بهدلیــل اینکــه یکــی از ایســتگاههای
شــاهراه معــروف خراســان  -تیســفون بــود ،اهمیــت ویــژهای در تاریــخ ایــران دارد (قنبــری و
خســرویزاده .)326 :1391 ،در ادامــه ،ایــن منطقــه در دو دورهی تاریخــی و اســامی مــورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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دوران تاریخی

تصویــر  .1کتیبــهی اشــکانی ســرپل
ذهــاب (گــروپ.)55 :1348 ،

در بررســی جغرافیــای ایــن منطقــه تــا قبــل از برآمــدن مادهــا بــه منابــع محــدودی میتــوان
اســتناد کــرد .مهمتریــن مدرکــی کــه میتــوان بــه آن اشــاره نمــود ،نقشبرجســته و
کتیبــهی آنوبانینــی اســت کــه بهعنــوان یــک مــدرک مکتــوب و قابلتوجــه ،همزمــان
بــا دورهی آکاد در بینالنهریــن اســت .اگــر از ایــن مــدرک بگذریــم ،مــدرک قابــل اســتناد
مکتــوب دیگــری در خصــوص ایــن منطقــه و در کل زاگرسمرکــزی در اختیــار نداریــم
(محمدیفــر .)82 :1384 ،ایــن مــدرک نشــاندهندهی پویــا بــودن ایــن منطقــه در ایــن
بــازهی زمانــی اســت ،امــا نمیتــوان محــدودهی دقیــق و جغرافیــای ایــن حــوزهی فرهنگــی
را مشــخص نمــود .ســابقهی تاریخــی ایــن شــهر کــه بــه یونانــی «خــاال» 3نامیــده میشــود
(خاراکســی )16 :1390 ،بــه دورهی آشــوریان بــر میگــردد کــه در منابــع آشــوری «خلمــن»
یــا «هلمــن» نامیــده شــده اســت« .زادوک» بــر اســاس منابــع آشــور نــو ،ضمــن بیــان «کــوه
باتیــر» 4آن را واقــع در ســرزمین هلمــن 5در ســرپلذهاب میدانــد (.)Zadok, 2002: 41
همچنیــن در ســال  1878م« .شــدر» بــر آن شــد کــه نــام هلمــن مذکــور در الــواح میخــی،
همــان حلــوان در ســرپل ذهــاب اســت (بــه نقــل از :نصرال ـهزاده .)6 :1390 ،در رویدادنامــه
بیتســلوق کــه بــه زبــان ســریانی نوشــته شــده نیــز بــه حلــوان اینگونــه اشــاره شــده اســت
کــه بــه ســال پانزدهــم پادشــاهی «آســرحدون» (ســاردون) ،قیــام «اربکــس» 6شــاه مــادای یا
مــاد اســتانهای حلــوان و همــدان را فــرا گرفــت ،ایــن اســتانها در شــرق «بیت-گرمــای»
واقــع شــده بودنــد (پیگولوســکایا.)56 :1367 ،
گذشــته از دادههــای تاریخــی بــا اســتناد بــه مقبــرهی صخــرهای ،معــروفبــه دکانداود در
نزدیکــی ویرانههــای حلــوان نیــز ایــن احتمــال مطــرح شــده کــه حلــوان مدتــی جــزوی
از قلمــرو مادهــا بــوده اســت( 7دیاکونــوف .)137-138 :1379 ،در اینجــا هــدف بررســی
تاریخگــذاری ایــن گوردخمــه نیســت ،بلکــه تأکیــد بــر وجــود ایــن حــوزهی فرهنگــی در
ایــن بــازهی زمانــی میباشــد کــه از متــن رویدادنامــه قابــل اســتنتاج اســت .در تــورات نیــز
محــل تبعیــد یهودیــان« ،حلــح» 8عنــوان شــده ،در فصــل هفدهــم از کتــاب دوم پادشــاهان
اینگونــه اشــاره شــده اســت کــه در نهمیــن ســال ســلطنت «هوشــع»« ،شلمانســر» شــاه
آشــور ،اســرائیلیان را بــه آشــور بــرد و ایشــان را در حلــح« ،خابــور» کنــار نهــر «گــوزان» و در
شــهرهای مــاد ســکونت داد (.)Lumby, 1891:169
در زمــان هخامنشــی و در دورهی پادشــاهی داریــوش اول ( 521-486م ).حلــوان در مســیر
یکــی از دو جــادهی مهــم شــاهی بــود کــه بابــل را بــه بیســتون و اکباتــان مرتبــط میکــرد
(گیرشــمن.)126 :1390 ،
در دوران اشــکانی نیــز ایــن منطقــه همــواره مــورد توجــه شــاهان (گــودرز) و مبلغــان مذهبــی
مانــی در زمــان (اردوان) و ســیاح معــروف خاراکســی بــوده اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا
اشــاره میشــود« .گــروپ» در کتیب ـهی اشــکانی  Aو  Bســرپلذهاب (تصویــر  )1بــه نامــی
مشــابه در اولیــن ســطر هــر دو کتیبــه اشــاره میکنــد کــه معتقــد اســت ایــن شــخص
صاحــب دژ حلــوان بــوده اســت (گــروپ.)55 :1348 ،
یکــی از قدیمیتریــن منابعــی کــه در آن بهنــام حلــوان اشــاره شــده یکــی از قطعــات مانــوی
(قطعــهی شــماره  )M2 RIاســت (تصویــر  )2کــه در آن اشــاره شــده بــه اینکــه مانــی
در شهرســتان حلــوان بــود و از آنجــا «مارآمــو» آمــوزگار را کــه دبیــری و زبــان پهلوانــی
(اشــکانی) میدانســت بــه ابرشــهر فرســتاد (ســرکاراتی.)55 :1384 ،
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تصویــر  .2قطعــهی مانــوی (ســرکاراتی،
.)55 :1384

خاراکســی از ایــن منطقــه بهعنــوان «خــاال» یــاد میکنــد :از اینجــا تــا «خالونیتــس»9
کــه دارای پنــچ روســتا بــا تعــدادی ایســتگاه اســت بیســتویک ســوخونی اســت و شــهر
«خــاال» کــه بــا «آپولونیاتیــس »10پانــزده ســوخونی فاصلــه دارد و یــک شــهر یونانــی
بهشــمار م ـیرود نیــز در همیــن اقلیــم واقــع شــده اســت .پــس از «خــاال» بــه فاصل ـهی
پنــچ ســوخونی ،رشــتهکوههایی وجــود دارد کــه بــه «زاگــرس »11معــروف اســت و منطقـهی
میــان «خالونیتــس» و «مدیــا( »12مــاد) را تشــکیل میدهــد و پــس از آن منطقـهی «کارینــا»
شــروع میشــود (خاراکســی.)16 :1390 ،
در دوران ساســانی نــام حلــوان بــه روایــت متــون جغرافیایــی «شــاذفیروز» بــوده کــه
پنجطســوج (ناحیــه) را در بــر داشــته اســت« :فیروزقبــاذ»« ،جبــل»« ،تامــرا»« ،اربــل» و
«خانقیــن» (ابنخردادبــه .)7 :1371 ،بــر اســاس شــواهد ُمهرشناســی ساســانی نــام شــهری
کــه قابــل انطبــاق بــا ایــن منطقــه اســت« ،ایران-آســان-کرد-کواد »13میباشــد کــه توســط
قبــاد اول بنیــان نهــاده شــد (نصرالــهزاده .)6 :1390 ،ایــن نامجــای در بنــد پنجاهوچهــارم
متــن پهلــوی شهرســتانهای ایرانشــهر بــه ایــن صــورت ذکــر شــده اســت :شهرســتان
ایران-آســان -کرد-قبــاد را «قبــاد» پســر پیــروز ســاخت .)Daryaee, 2002: 25( 14البتــه
مســئلهی موقعیــت ایــن شــهر همچنــان جــای بحــث دارد .از طرفــی در ایــن دوره بــا
کتیبـهی پایکولــی روبـهرو هســتیم کــه در آن چندیــن نــام و عنــوان نیــاز بــه توجــه بیشــتری
دارد .یکــی از آنهــا واژهی  hlwnykاســت کــه احتمــا ًال بــه اهالــی حلــوان اشــاره دارد ،امــا
خوانــش ایــن عنــوان قطعــی و مشــخص نیســت ( .)Henning, 1952: 511حلــوان در ســال
 558و  605م .مقــر کشــیشها و در زمــان پادشــاهی خســروپرویز از اقامتگاههــای تابســتانی
وی بــود (نولدکــه.)722 :1358 ،

دوران اسالمی

در منابــع دورهی اســامی بنــای شــهر حلــوان را بــه قبــاد اول ساســانی نســبت دادهانــد
(مســتوفی166 :1362 ،؛ ابنبلخــی .)84 :1385 ،در اوایــل دورهی اســامی ضمــن فتــح
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ـر خــود قــرار
مدایــن و جلــوال در ســال  16هـ.ق .بهدســت مســلمانان ،یزدگــرد ،حلــوان را مقـ ّ
داده بــود امــا پــس از شکســت ایرانیــان در جلــوال ،یزدگــرد ،حلــوان را تــرک کــرد و بهســوی
ری رهســپار شــد و «قعقــاع بــن عمــرو» حلــوان را تســخیر کــرد و قبــاد را کــه از اهالــی
خراســان بــود بهعنــوان جانشــین خــود در حلــوان قــرار داد (ابناثیــر.)1437-1440 :1370 ،
ایــن ناحیــه در دورهی ســامانیان جــزو ایــاالت جبــال بــود امــا خــراج آن بــا خــراج نواحــی
ســواد محاســبه میشــد (منفــرد .)32 :1389 ،در دوران معاویــه خــراج عــراق و مضافــات آن در
کشــور ایــران بــر ششــصد وپنچاهپنــچ میلیــون درهــم قرارگرفــت کــه از ایــن مقــدار خــراج
ت میلیــون درهــم اســت (یعقوبــی،
ســواد ،صدوبیســت میلیــون درهــم و خــراج حلــوان ،بیسـ 
.)166 :1382
کتــب جغرافیایی-تاریخــی قــرون اولیـهی دوران اســامی ویژگیهــای متعــددی را در توصیف
حلــوان آوردهانــد :در اعالقالنفیســه شــهر حلــوان جــزو اقلیــم چهــارم و در کنــار شــهرهای
دینــور ،شــهر زور ،ســامره و موصــل آورده شــده اســت (ابنرســته .)112 :1380 ،کتــاب
اشــکال العالــم ایــن شــهر را از شــهرهای مهــم و اینگونــه توصیــف کــرده اســت« :حلــوان
شــهری اســت بــر ســر کوهــی و از بلنــدی مشــرف بــر عــراق اســت و آن شــهری اســت
کــه در آنجــا بناهــای ســنگی و درختــان انجیــر ،خرمــا و انــار بســیار میباشــد» (جیهانــی،
)142 :1368؛ همچنیــن در متــون ســدهی چهــارم ه ـ.ق .از پنیــر و نارگیلــی کــه از حلــوان
بــه کوفــه فرســتاده میشــود ،یــاد شــده اســت (ابنندیــم .)142 :1381 ،در کتــاب تاریــخ
پیامبــران و شــاهان ذیــل حــوادث ســالهای  241و  258م .بــه ترتیــب بــه بــاد ســرد کشــنده
و بیمــاری وبایــی اشــاره میشــود کــه تــا حلــوان نیــز رســیده بــوده اســت (حمزهاصفهانــی،
 .)177-176 :1346در احسـ 
ن التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم زیــر عنــوان ســرزمین عــراق بــه
شــهرهای حلــوان اینگونــه اشــاره میشــود« :شــهرهای حلــوان شــامل خانقیــن ،زبوجــان،
ـر ،ســیروان ،بنکریفجــان (معــرب وندینــگان) اســت .حلــوان قصبــهای کوچک در
شالشــان ،حـ ّ
کــوه و دشــت نزدیــک کــوه اســت کــه دور آن را باغهــا گرفتــه ،انگــور و انجیــر دارد ،بــازاری
کوچــک و یــک دژ کهــن و نهــری کوچــک دارد ،جامــع آن در قهنــدژ اســت هشــت کــوی
مصــا ،یهــود ،بغــداد ،پرقلیــط ،یهودیــه ،ماجــکان .کنیســه یهــود در
دارد ،خراســان ،باقــاتّ ،
بیــرون شــهر از ســنگ و گــچ ســاخته شــده و گرانقــدرش میدارنــد شــهرهای ایــن خــوره
ویراننــد» (مقدســی.)171 :1361 ،
در کتــاب التنبیــه و االشــراف ،ایرانشــهر بــه چنــد قســمت تقســیم شــده کــه یــک قســمت
«باختــر» نــام دارد ،یعنــی شــمال و قســمتی از ایرانشــهر نیــز وســط بخشهــای مذکــور
قــرار دارد کــه «سورســتان» یــا «ســواد» نــام دارد ،کــه بخــش مهــم ایرانشــهر اســت کــه
حــدود آن از عقبــهی حلــوان تــا «عذیــب» در کنــار «بادیــه»  80فرســخ اســت؛ بنابرایــن
مجمــوع مســاحت ســواد َده هــزار فرســخ اســت ،طــول آن از مرزهــای موصــل بهطــرف
ســاحل دریــا تــا قریـهی «عبــادان» در جانــب شــرق دجلــه و عــرض آن از دامنـهی کوههــای
ســرزمین حلــوان تــا آخریــن حــد «قادســیه» در فــرو ســوی عدیــب از ســرزمین عرب کشــیده
میشــود؛ مســعودی از خرابههــای حلــوان (خلمــان قدیــم) در نزدیکــی ســرپل کنونــی نــام
میبــرد کــه هــم اکنــون هیــچ اثــری از آن وجــود نــدارد (مســعودی.)47 :1381 ،
از حــوادث مهــم ســدهی چهــارم در حلــوان میتــوان بــه واگــذار شــدن بیشــتر قســمتهای
ایالــت جبــال از جملــه حلــوان بــه «ابوالهیــاء بنحمــدان» (از فرماندههــان نظامــی) در ســال
 317هـ.ق .در زمــان خلــع «مقتــدر عباســی» از قــدرت و لشکرکشــی «ابنعـ ّ
ان قزوینــی» از
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فرماندهــان «مردآویــج» بــه حلــوان و قتــل و غــارت آنجــا اشــاره کــرد (منفــرد.)33 :1389 ،
در ســدهی پنجــم هـ.ق .حلــوان شــهری آبــاد بــوده بهطــوری کــه مؤلــف مســالک الممالــک
دربــارهی حلــوان مینویســد« :حلــوان شهریســت آبــادان ،گذشــته از کوفــه ،بصــره ،واســط،
بغــداد ،ســامره و حیــره ،هیــچ شــهری در عــراق بزرگتــر از آن نیســت ،یعنــی در واقــع جــزو
هفــت شــهر بــزرگ عــراق بــه حســاب میآیــد» (اصطخــری.)87 :1347 ،
در نیمــهی اول ســدهی ششــم ،حلــوان هنــوز رونــق داشــت بهطوریکــه «ادریســی»
حلــوان را از شــهرهای بــزرگ عــراق دانســته و نوشــته :هیــچ شــهر دیگــری در عــراق آبادتــر
و بزرگتــر از آن نبــوده ولــی در اوســط ایــن ســده شــهر بهدلیــل غــارت در  529توســط
ن لرزههــای شــدید آســیب فــراوان دیــد
ســپاهیان خلیفــه « ُمس َترشــدبااهلل» و بــر اثــر زمی ـ 
بهطوریکــه گفتــه شــده اســت کــوه مقابــل شــهر کام ـ ً
ا ویــران شــد ،بنابرایــن در ســدهی
ششــم بیشــتر قســمتهای شــهر و در ســدهی هفتــم تمــام آن بــه کلــی ویــران بــوده ،امــا
چشــمههای گوگــردی آن هنــوز شــهرت دارد (منفــرد.)33-34 :1389 ،
«یاقــوت حمــوی» از تاریخنویســان ســدهی هفتــم هــ.ق حلــوان را نــام چنــد جایــگاه
میدانــد .1« :شــهرکی اســت از ناحیــه نیشــاپور و آن در آخریــن مرزهــای خراســان اســت از
ســوی جایگاههــای نزدیــک بــه اصفهــان« .2 .بشــاری» گویــد :حلــوان دهکــدهای اســت در
قوهســتان و مــن بیــم آن دارم کــه همــان جایــگاه نخســت باشــد .3 .عــراق در پایــان مرزهای
ســواد نزدیــک جبــال اســت و میــان آن و بغــداد پنــچ بارانــداز (مرحلــه) اســت گــروه بزرگــی از
عالمــان بــدان منســوباند» (حمــوی .)67 :1362 ،در دورهی تیمــوری نیــز چنیــن اشــاره شــده
کــه در میــان رود دجلــه و کوههــای عــراق و ایرانشــهر ،جلــوالء قــرار دارد و درســت در
مشــرق جلــوالء نزدیــک کــوه شــهرهای حلــوان و «صیمــره» دیــده میشــود (ابنخلــدون،
.)128 :1345
ی میــرزا دولتشــاه» در ســال  1226هـ.ق .ایــن
در روزگار عثمانیــان قبــل از آنکــه «محمدعلـ 
ناحیــه از دســت رفتــه را بــه ایــران ملحــق کنــد ،عثمانیــان بــا لقــب «پاشــا» امــرای محلــی
را بــرای اداره اینجــا تعییــن میکردنــد .در معاهــدهی «ارزنهالــروم» بــه ســال  1338ه ـ.ق.
کــه بیــن دولــت عثمانــی بــا ایــران منعقــد گردیــد ،مقــرر شــد کــه ایــن ناحیــه همانطــور
کــه در روزگار نادرشــاه بــوده جــزو ایــران باشــد (ســلطانی.)49 :1370 ،
عالوهبــر تاریخنــگاران و جغرافیدانــان مســلمان ،ســیاحان اروپایــی نیــز از ایــن منطقــه
دیــدن کــرد ه و در آثــار خــود بــه آن اشــاراتی داشــتهاند« .فالنــدن» شــهر حلــوان را اینگونــه
توصیــف کــرده اســت« :در نشــیب غربــی کوههــای زاگــرس و بــه یــک فاصلــه از بغــداد در
کرمانشــاه درهای اســت کــه ســرپلذهاب نامیــده میشــود ،کاروانســرایی نیــز بههمیــن نــام
در کنــار رودخانــه و مجــاور پلــی ســاخته شــده ،ایــن بنــای جدیــد بهجــای شــهر قدیمــی
کــه قطعـ ًا معتبــر و بــا اهمیــت بــوده ،بنــا گردیــده اســت .اهمیــت شــهر قدیــم از خرابههــای
زیــاد و وســعت زمیــن خرابههــا هویــدا اســت .عــدهای از علمــای جغرافیــا بــه ایــن شــهر نــام
«حلــوان» و برخــی «زارکوپولــی» گفتهانــد کــه شــاید نــام ســرپل جدیــد از آن ریشــه گرفتــه
باشــد .بهعــاوه ،رودخان ـهای هــم کــه از میــان ایــن ویرانههــا میگــذرد «حلــوان» نامیــده
میشــود و چــون در ایــران نــام رود را عمومــ ًا از محلــی کــه بــدان میگــذرد ،میگیرنــد
پــس قطعــی اســت کــه شــهر حلــوان در ایــن محــل بــوده اســت» (فالنــدن.)28 :1324 ،
چ شــبههای
«اولیویــه» بــه قطعیــت آن را بــا «زاگروپلیــس» باســتانی یکــی میدانــد« :هی ـ 
از بــرای مــا باقینمانــد کــه ایــن دربنــدی کــه قدمــای یونــان بــه نــام «زاغــری (زگــری
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ی پــل» اســت کــه بــه
پیــا »)15مینامیدنــد همیــن محــل اســت و ســرپل همــان «زاغــر 
محــرف شــده اســت» (اولیویــه« .)28 :1371 ،هنــری راولینســون» نیــز مــدت زیــادی
ســرپل ّ
در ســرپلذهاب بــه ســر بــرد و آثــار آن را مــورد مطالعــه قــرار داد .وی شــهر حلــوان را
همــان شــهر کالــح آشــوریان میدانــد و در ایــن مــورد مینویســد« :معمــو ًال شــهر ذهــاب
را بهطــور اشــتباه بــا شــهر حلــوان یکــی از هشــت شــهر باســتانی جهــان کــه محــل آن در
ســرپلذهاب قــرار داشــته ،یکــی دانســتهاند .شــهر حلــوان کــه در  12کیلومتــری ذهــاب و
بــر شــاهراه بغداد-کرمانشــاه واقــع بــوده همــان شــهر کالــح آشــور یــا حلــح محــل تبعیــد
اســرائیلیان اســت (راولینســون.)21-22 :1362 ،

نتیجهگیری

بــا هم ـهی ایــن تفاســیر بایــد گفــت کــه ایــن محــدودهی جغرافیایــی در گــذر زمــان و بــا
تغییــر پادشــاهیها و سلســلهها بــا اســامی مختلفــی ذکــر شــده اســت کــه ایــن اســامی
حکایــت از تاریــخ کهــن آن دارد .شــاید کمتــر شــهری ماننــد ســرپلذهاب دارای ایــن همــه
تنــوع اسمیباشــد؛ از شــواهد و قرائــن پیداســت کــه ایــن شــهر دارای اهمیــت زیــادی بــوده و
بیشــتر زمانهــا یــک شــهر آبــاد و مهــم بــوده کــه حکومتهــا بهخصــوص در دوران قبــل
از اســام بهدلیــل موقعیــت سوقالجیشــی آن در تصــرف ایــن منطقــه اهتمــام داشــتهاند .در
منابــع دوران پیــش از اســام همچــون ایزیــدور خاراکســی ،قبــل از کارینــا (کرنــد امــروزی)
منطقـهای بــا عنــوان خــاال وجــود داشــته اســت .در دوران اســامی نیــز ضمــن شــرح فتوحات
اســامی از منطق ـهای بــا عنــوان حلــوان یــاد شــده اســت کــه زمانــی جــزو نواحــی ســواد
محســوب میشــد و زمانــی جــزو والیــت جبــال .بنابرایــن بــا اســتناد بــه ایــن منابع نوشــتاری
میتــوان پیشــنهاد کــرد کــه ســرپلذهاب امــروزی از نظــر جغرافیایــی بــا ســرزمینی کــه
مورخیــن و جغرافیدانــان از آن بــا عنــوان خــاال یــا حلــوان یــاد کردهانــد ،مطابقــت دارد.
بهعــاوه بــرای تفســیر دقیقتــر منطقــهی جغرافیایــی حلــوان نیازمنــد بررســیهای
باستانشناســی و مطالعــات پهندشــت هســتیم تــا از ایــن طریــق بتــوان تحلیلهــای
درس ـتتری در ایــن زمینــه ارائــه کــرد و بهمنظــور درک بهتــر ،بــا اســتفاده از تکنیکهــای
بــرون منطق ـهای نظیــر بررســی پیمایشــی ،عکسبــرداری هوایــی و پژوهشهــای میدانــی
بــه تفســیر ایــن حــوزهی جغرافیایــی پرداخــت.

پینوشت

2. Kalmanu
3. Chala
4. Bati-ir
5. Halman
6. arbaces

 .7البتــه «نلســون دبــواز» بــر اســاس نــوع خــاص آرایــش ســر و صــورت و در حقیقــت تمــام لبــاس نقش برجســته ایــن گوردخمه و شــباهت
آن بــا نقــوش ســکههای ســلوکی آن را متعلــق بــه ایــن دوره میدانــد ( ،)Debevoise, 1942: 88بنابرایــن نمیتــوان گوردخمــه را بــه
دورهی مــاد منتســب کرد.
8. Halah
9. Chalonitis
10. Apolloniatis
11. Zagros
12. Media
13. Eran-asan-kard-kavad
14. šahristān ī Ērān-āsān-kard-kāwad, [kavād] ī pērōzān kard
15. Zagripila
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 حمزهبــن حســن اصفهانــی ،1346 ،تاریــخ پیامبــران و شــاهان ،ترجمــه :جعفــر شــعار،تهــران :بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 خاراکســی ،ایزیــدور ،1390 ،ایســتگاههای پارتــی (کهنتریــن متــن مکتــوب جغرافیــایایــران باســتان) ،ترجمــه :فیــروز حســن عزیــز .تهــران :گنجینــه هنــر.
 دياكونــوف ،ميخائيــل ميخائيلوويــچ ،1379 ،تاريــخ ايــران باســتان ،ترجمــه :روحــي اربــاب،تهــران :شــركت انتشــارات علمــي و فرهنگــي.
 راولینســون ،ســر هنــری ،1362 ،گــذر از ذهــاب بــه خوزســتان ،ترجمــه :اســکندر امانالهــیبهاروند ،تهــران :آگاه.
 زندهدل ،حسن ،1379 ،استان کرمانشاه ،تهران :ایرانگردان. ســرکاراتی ،بهمــن« ،1384 ،اخبــار تاریخــی در آثــار مانــوی» ،نشــریهی دانشــکده ادبیــات وعلــوم انســانی (دانشــگاه آزاد آبــادگان) ،ســال نخســت ،شــمارهی  ،2صــص .82-75
 سلطانی ،محمدعلی ،1370 ،جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان "باختران". قنبــری ،صبــاح ،خســرویزاده ،صبــاح« ،1391 ،شــکلگیری شــهر ســرپل ذهــاب در دورهیقاجــار» ،پیام بهارســتان ،ســال چهــارم ،شــمارهی  ،16صــص .342-319
 فالنــدن ،اوژن ،1324 ،ســفرنامه اوژن فالنــدن بــه ایــران در ســالهای  1841-1840م،.ترجمــه :حســین نورصادقــی ،تهــران :اشــراقی.
 -کمــری ،منوچهــر ،جمشــیدی ،رضــا ،1392 ،ســرپلذهاب در گــذر تاریــخ (جغرافیــای
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تاریخــی و تاریــخ مفصــل ســرپلذهاب) ،کرمانشــاه :چشــمه هنــر و دانــش.
 گــروپ ،گــرد« ،1348 ،کتیبــهی اشــکانی ســرپلذهاب» ،باستانشناســی و هنــر ایــران،(وزارت فرهنــگ و هنــر ادارهی کل باستانشناســی و فرهنــگ عامــه) ،شــمارهی  ،2صــص
.55-52
 گلــزاری ،مســعود ،جلیلــی ،بیتــا ،کرمانشــاهان باســتان از آغــاز تــا ســده ســیزدهم هجــریقمــری ،بیجــا :وزارت فرهنــگ و هنــر.
 گيرشمن ،رومن ،1390 ،ايران از آغاز تا اسالم ،ترجمه :محمد معين ،تهران :نگاه. محمدیفــر ،یعقــوب« ،1384 ،جغرافیــای تاریخــی منطقــه زاگرسمرکــزی در دوران پیــشاز اســام» ،پیــام باستانشــناس ،ســال دوم ،شــمار ه  ،4صــص .92-81
 مستوفی ،حمداهلل بن ابی بکر ،1362 ،تاریخ گزیده ،تهران :امیرکبیر. مســعودی ،ابوالحســن علیبــن حســین ،1381 ،التنبیــه و االشــراف ،ترجمــه :ابوالقاســمپاینــده ،تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 مقدســی ،محمدبــن احمــد ،1361 ،احســن التقاســيم فــي معرفــه االقاليــم ،ترجمــه :علينقــيمنــزوي ،ج  ،1تهــران :شــركت مؤلفــان و مترجمــان ايــران.
 منفــرد ،افســانه ،1389 ،حلــوان ،ج  ،14در :دانشنامـهی جهــان اســام ،توســط :غالمعلــیحدادعــادل ،صــص  .34-31تهــران :بنیــاد دایرةالمعــارف اســامی.
 نصــراهللزاده ،ســیروس« ،1390 ،ادبیــات کتیبــهای :بازنگــری بــر کتیبــهی اشــکانیســرپلذهاب :گــودرز گیــو یــا گــودرز اردوان» ،پژوهشهــای زبانــی ،دور ه دوم ،شــمارهی ،1
صــص .175-157
 نولدکــه ،تئــودور ،1358 ،تاریــخ ایرانیــان و عربهــا در زمــان ساســانیان ،بــا ترجمــه :عبــاسزریــاب ،تهــران :انجمــن آثــار ملی.
 یعقوبــی ،احمدبــن اســحاق ،1382 ،تاریــخ یعقوبــی ،ترجمــه :محمــد ابراهیــم آیتــی ،تهــران:انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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