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چکیده

انســان	ها	در	گــذر	تاریــخ	بــرای	انتخــاب	بهتریــن	شــیوۀ	زندگــی،	مراحــل	مختلفــی	را	پشــت	
ــای	 ــی	در	کالن شــهرها	و	متروپولیتن	ه ــا	زندگ ــخ	ت ــل	تاری ــد.	از	غارنشــینی	ماقب ــر	نهاده ان س
امــروزی،	ســیر	تحــوالت	تاریخــی	در	شــیوۀ	زندگــی	بشــر	نمایــان	اســت.	در	پژوهــش	حاضر،	
ــا	 ــالم،	ب ــن	ای ــخ	که ــالم	بررســی	شــد.	تاری ســیر	تاریخــی	شــهر	و	شهرنشــینی	در	شــهر	ای
وجــود	آثــار	عظیــم	باســتانی	و	تاریخــی	ای	کــه	از	پیشــینۀ	ایــن	شــهر	حکایــت	دارد،	هنــوز	بــه	
طــور	کامــل	بــرای	محققــان	و	مورخــان	شــناخته	نشــده	اســت.	چگونگــي	ســاختار	اجرایــي	
ــي	و	 ــادي،	انتظام ــي،	اقتص ــي،	اجتماع ــور	اداري،	سیاس ــوب	ام ــد	در	چارچ ــهرها	مي	توان ش
حقوقــي	بررســي	شــود.	شــهرها	بســته	بــه	اینکــه	بــه	وســیلۀ	حــکام	محلــي	یــا	حکومتــی	اداره	
مي	شــدند،	وضعیــت	متفاوتــي	داشــتند.	ایــن	پژوهــش	بــر	اســاس	مباحــث	نظــری	و	بــر	پایــۀ	
ــی	 ــه	روش	توصیفــی-	تحلیل ــی،	ب ــه	ای	و	مشــاهدات	عین اطالعــات	تاریخــی	اســناد	کتابخان
ــش	 ــع	آوری	و	پاالی ــود،	جم ــناد	موج ــده	از	اس ــات	استخراج ش ــت.	اطالع ــه	اس ــام	گرفت انج
شــده	و	بــه	ضمیمــۀ	مشــاهدات	در	چارچــوب	نظــری	بــه	رشــتۀ	تحریــر	درآمــده	اســت.	نتایج	
تحقیــق	نشــان	داد	کــه	پیونــد	حیــات	سیاســی	بــا	شــرایط	و	ویژگی	هــای	جغرافیایــی	و	انســانی	
ــالم،	 ــژۀ	ژئوپولیتکــی	ای ــر	شــرایط	وی ــر	تأثی ــزون	ب ــد	اف ــط	می	باشــد.	بی تردی ــالم	مرتب در	ای
تأثیــر	عوامــل	طبیعــی	در	حیــات	سیاســی	ایــن	شــهر	نیــز	باعــث	توجــه	ُحــکام	و	فرمانروایــان	

محلــی	و	مرکــزی	بــه	ایــن	منطقــه	در	طــول	تاریــخ	بــوده	اســت.
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مقدمه
ــی	 ــینی	و	چگونگ ــهر	و	شهرنش ــر	ش ــه	از	منظ ــک	ناحی ــی	ی ــول	تاریخ ــیر	تح س
انتخــاب	آن	بــه	عنــوان	محــل	ســکونت،	در	رونــد	مطالعــات	سیاســی،	اجتماعــی	
و	تاریخــی	آن	مــکان	حائــز	اهمیــت	اســت.	توجــه	بــه	ایــن	مســئله	نگارنــدگان	را	
ــا	ســیر	تحــول	الگوهــای	ســکونت	در	ایــالم	و	علــل	و	عوامــل	 ــر	آن	داشــت	ت ب
ایجــاد	ایــن	شــهر	را	از	نــگاه	تاریخــی	مورد	بررســی	قــرار	دهند.	اشــیای	مکشــوفه،	
ــر	 ــور	والت ــون	پروفس ــانی	چ ــی	کس ــات	علم ــی	و	تحقیق ــات	باستان	شناس مطالع
هینتــس،	دیوالفــوا	و	دیگــران	نشــان	می	دهــد	کــه	ایــالم	زیســتگاهی	باســتانی	بــوده	
اســت.	منطقــه	ای	کــه	شــهر	کنونــی	ایــالم	در	آن	بنــا	شــده	در	دوران	باســتان	جزئــی	
از	قلمــرو	بــزرگ	تمــدن	ایــالم	بــوده	اســت.	شــواهد	و	قرایــن	نشــان	می	دهــد	کــه	
ــا	ســایر	تمدن	هــا	قــرار	داشــته	 ایــن	منطقــه	بــر	ســر	راه	ارتباطــی	تمــدن	ایــالم	ب
و	بــه	دلیــل	شــرایط	خــاص	جغرافیایــی	در	ادوار	مختلــف	بــه	عنــوان	ســکونتگاه	
ــی	از	 ــای	مختلف ــه	در	برهه	ه ــد	ک ــی	انتخــاب	شــده	اســت؛	هرچن دائمــی	و	موقت
تاریــخ،	بنــا	بــه	دالیلــی	رونــق	و	آبادانــی	خــود	را	از	دســت	داده	و	موجــب	شــده	
ــت	 ــا	موفقی ــه	ب ــن	منطق ــهر	در	ای ــا	ش ــتا	ی ــک	روس ــل	ی ــکل	گیری	کام اســت	ش
ــا	مراکــز	 ــه	رو	نشــود.	می	تــوان	گفــت	دالیلــی	چــون	وجــود	بعــد	مســافت	ب روب
حکومتــی،	مانــع	از	قــرار	گرفتــن	ایــالم	در	حیطــۀ	اقدامــات	شهرســازی	و	ایجــاد	
شــرایط	اســکان	دائــم	تــا	قــرون	معاصــر	شــده	اســت.	هرچنــد	شــرایط	اقلیمــي	در	
تصمیــم	بــراي	انتخــاب	ایــن	شــهر	بــه	عنــوان	کانــون	رویدادهــای	تاریخــی	ســهم	
مهمــي	داشــته	اســت؛	امــا	شــرایط	اخیــر	تنهــا	در	پرتــو	ارادۀ	حاکــم	مي	توانســت	
ــا	در	نظــر	داشــتن	نقــش	حیاتــي	شــهر	ایــالم	در	 نقــش	اثرگــذار	داشــته	باشــد.	ب
انســجام	و	انتظــام	زندگــي	جمعــی	منطقــه،	ایــن	مســئله	مطــرح	مي	شــود	کــه	شــهر	
ایــالم	چــرا	و	چگونــه	بــه	وجــود	آمــده		اســت؟	بــه	نظــر	مي	رســد	تنهــا	بــا	تکیــه	
بــر	عامــل	سیاســی	نمي	تــوان	علــل	پدیــد	آمــدن	شــهر	ایــالم	را	توضیــح	داد	و	بایــد	
نقــش	علــل	اقتصــادي	-	اجتماعــي	را	هم	تــراز	بــا	علــل	سیاســی	در	نظــر	داشــت.	
توجــه	بــه	ابعــاد	مختلــف	بــه	ایــن	معناســت	کــه	هــر	مؤلفــه	ای	در	پدیــد	آمــدن	
ــاي	دیگــر	 ــرا	تناقض	ه ــد؛	زی ــد	جــدا	عمــل	کن ــي	نمی	توان ــک	تشــکل	اجتماع ی
داخــل	جامعــه	بــر	آن	تأثیــر	مي	گذارنــد	و	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــن	ایــن	مؤلفه	هــا	
ســبب	می	شــود	کــه	یکــي	از	دو	وضعیــت	رخ	دهــد:	یــا	ایــن	تناقض	هــا	بــه	تقویت	
یکدیگــر	منجــر	مي		شــوند	کــه	بــه	پدیــد	آمــدن	شــهر	مي	انجامــد	یــا	اینکــه	مانــع	
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گســترش	یکدیگــر	مي	شــوند	کــه	ایــن	مســئله	نیــز	بــه	رکــود	و	انحطــاط	یــا	زوال	
ــؤال	و	 ــن	س ــه	ای ــن	پاســخگویي	ب ــد	ضم ــد.	پژوهــش	حاضــر	می	کوش مي	انجام
پرداختــن	بــه	ســیر	تحــول،	علــل	و	عوامــل	مؤثــر	در	شــکل	گیری	ایــن	شــهر	را	در	
ســیر	تاریخــی	خــود	واکاوی	کنــد؛	بنابرایــن	بــه	اهمیــت	شــهر	ایــالم	در	شــناخت	
جغرافیــای	تاریخــی	ایــران	و	زیســت	بوم	منطقــۀ	مــورد	مطالعــه	بــر	اســاس	منابــع	

و	مــدارک	موجــود	پرداختــه	اســت. 

پیشینۀ پژوهش
ــی،	 ــی،	اقلیم ــای	جمعیت ــی	ویژگی	ه ــه	بررس ــادی	ب ــاالت	زی ــا	و	مق در	کتاب	ه
ــا	ســیر	تاریخــی	 ــه	شــده؛	ام ــالم	پرداخت ــالم	و	شــهر	ای اقتصــادی	و	...	اســتان	ای
ــورد	 ــوع	م ــص	موض ــور	اخ ــه	ط ــالم	ب ــینی	در	ای ــهر	و	شهرنش ــکل	گیری	ش ش
ــاب	 ــه	کت ــوان	ب ــده	می	ت ــای	انجام	ش ــه	پژوهش	ه ــت.	از	جمل ــوده	اس ــه	نب مطالع
»ایــالم	و	تمــدن	دیرینــۀ	آن«	بــه	نــگارش	ایــرج	افشــار	سیســتانی	)1۳۷2(	اشــاره	
کــرد	کــه	بــه	ویژگی	هــای	اقلیمــی،	اقتصــادی	و	مردم	شناســی	و	ســاختار	
اجتماعــی	اســتان	ایــالم	می	پــردازد.	مرتضــی	اکبــری	در	کتــاب	»ایــالم	از	آغــاز	تــا	
ســقوط	قاجاریــه«	کــه	در	ســال	1۳۸۶	بــه	چــاپ	رســانده	اســت،	ســیر	تحــوالت	
ــد.	 ــریح	می	نمای ــالم	را	تش ــتان	ای ــی	اس ــادی	و	مذهب ــی،	اقتص ــی،	اجتماع سیاس
ــخ	 ــر	تاری ــذری	ب ــوان	»گ ــا	عن ــه	ای	ب ــاری	)1۳۸0(	در	مقال ــیاوش	ی ــن	س همچنی
ــای	 ــردم	و	حکومت	هــا	و	قلمــرو	جغرافی ــالم«،	سرگذشــت	م چندهــزار	ســالۀ	ای
سیاســی	ایــالم	تــا	دورۀ	اتابــکان	را	بررســی	کــرده	اســت.	حجــت	شــیخی	)1۳۸1(	
نیــز	در	مقالــۀ	»رونــد	تاریخــی	ســکونت	و	شهرنشــینی	در	ایــالم«،	از	ایجــاد	نقــاط	
شــهری	و	شهرنشــینی	در	مناطــق	مختلــف	اســتان	ایــالم	از	دورۀ	ایــالم	باســتان	تــا	
انقــالب	مشــروطه	در	ایــران	و	پــس	از	آن	ســخن	گفتــه	اســت.	محمــد	شــوهانی	
ــالم	را	 ــهر	ای ــای	زیســت	محیطی	ناشــی	از	گســترش	فیزیکــی	ش )1۳۷۸(	پیامده
در	قالــب	پایان	نامــه،	تحلیــل	کــرده	و	ارائــه	داده	اســت.	مصــدق	ارزانــی	)1۳9۳(	
ــی	 ــگاه	جغرافیای ــالم	از	ن ــوان	»شــکل	گیری	شــهر	ای ــا	عن ــاب	خــود	ب هــم	در	کت
ــاط	 ــانی	در	نق ــی	و	انس ــای	طبیع ــت	و	ویژگی	ه ــی	موقعی ــه	بررس ــی«	ب و	تاریخ

مختلــف	اســتان	ایــالم	پرداختــه	اســت.	
				طبــق	واکاوی	مقــاالت	و	پژوهش	هــای	انجام	شــده،	هیــچ	یــک	از	منابــع	
موجــود	بــه	موضــوع	رونــد	تاریخــی	شهرنشــینی	در	شــهر	ایــالم	و	علــل	و	عوامــل	
ــه	 ــجم	نپرداخت ــورت	دوره	ای	و	منس ــه	ص ــی	آن	ب ــترش	فیزیک ــت	و	گس مرکزی

مسلم سليمانی يان - فريبا  فرجی 
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ــهر	 ــیر	تاریخــی	شهرنشــینی	در	ش ــا	س ــۀ	حاضــر	در	صــدد	اســت	ت اســت.	مقال
ــن	آن	را	 ــرار	گرفت ــت	ق ــعه	و	در	مرکزی ــل	در	رشــد	و	توس ــل	دخی ــالم	و	عوام ای

ــرار	دهــد. ــورد	بررســی	ق م

نام و نشان تاریخی شهر و شهرنشینی
ــان	 ــات	بشــري	اســت.	از	زم ــن	ابداع ــن	و	مهمتری ــای	شــهر	یکــي	از	کهن	تری بن
ــۀ	 ــدن،	رابط ــاط	تم ــرفت	و	انحط ــون،	پیش ــا	کن ــهرها	ت ــتین	ش ــش	نخس پیدای
ــتاورد	 ــهر	دس ــه	ش ــت.	اگرچ ــته	اس ــهرها	داش ــرفت	و	زوال	ش ــا	پیش ــي	ب نزدیک
حیــات	جمعــي	انســان	و	مناســبات	ناشــي	از	آن	اســت	و	از	ایــن	رو	نســبت	بــه	
ــر	همــگان	آشــکار	 ــا	ب ــوي	محســوب	مي	شــود؛	ام ــه	اي	ثان ــات	جمعــي	مقول حی
اســت	کــه	در	رونــد	تکاملــي	تمــدن	انســاني	نقــش	بســیار	مهمــي	را	ایفــا	کــرده	
اســت.	پیدایــش	شــهرها	در	مرحلــۀ	نخســت،	حاصــل	اســتقرار	نســبي	انســان	در	
یــک	منطقــه	و	افزایــش	جمعیــت	در	آنجــا،	تجربه	انــدوزي	انســان،	تنــوع	یافتــن	
ــکونتگاه	هاي	 ــا	س ــل	ب ــط	متقاب ــا،	رواب ــردن	آنه ــاي	وي	و	تخصصــي	ک فعالیت	ه
دیگــر	و	مالحظــات	اقلیمــي	و	تاریخــي	بــوده	اســت؛	لیکــن	پــس	از	شــکل	گیري	
و	تثبیــت	موقعیــت،	شــهرها	نقــش	مهمــي	در	شــتاب	بخشــیدن	بــه	رونــد	تمــدن	
ــر	 ــا	یکدیگ ــدن	ب ــم	شــهر	و	انســان	متم ــس،	مفاهی ــن	پ ــته	اند.	از	ای انســاني	داش
ــي	زیســت	جمعــي	 ــد	تکامل ــن	شــده	و	شهرنشــیني	نقــش	بســزایي	در	رون عجی
ایفــا	نمــوده	اســت.	انســان	شهرنشــین	بــه	مــوازات	دور	شــدن	تدریجــي	از	طبیعت	
ــینی	 ــه،	شهرنش ــن	ازمن ــی	از	قدیم	تری ــه	زندگ ــیدن	ب ــوع	بخش ــراه	تن ــه	هم و	ب
ــدن	 ــود	آم ــه	وج ــت	و	ب ــوده	اس ــل	تخصــص	ب ــکن	اه ــهر	مس ــاد.	ش ــا	نه را	بن
ــوان	 ــه	عن ــر	ب ــن	ام ــوع	فعالیت	هــاي	اقتصــادي	اســت	و	ای تخصــص	حاصــل	تن
ــت		 ــین	دس ــردم	شهرنش ــه	م ــود	ک ــي	مي	ش ــا	ناش ــري	از	آنج ــۀ	بش ــاز	و	تجرب نی
ــه	 ــرون	ب ــتر	مق ــه	را	بیش ــي	یکپارچ ــون	در	محیط ــاي	گوناگ ــه	فعالیت	ه زدن	ب
ــاختار	 ــه	س ــت	ک ــهر	اس ــاي	ش ــوع	کارکرده ــه	متن ــن	وج ــد.	همی ــه		مي	بینن صرف
حیــات	شــهري	را	از	روســتا	متمایــز	مي	کننــد	و	در	رونــد	تمــدن	انســاني	نقــش	

مي	آفرینــد.	

محدودۀ مورد مطالعه
اســتان	ایــالم	بــا	مســاحتی	در	حــدود	20	هــزار	و	150	کیلومتــر	مربــع،	بیســت	و	
ــله	جبال	 ــۀ	سلس ــه	در	دامن ــت	ک ــران	اس ــاحت	در	ای ــر	مس ــتان	از	نظ ــن	اس دومی

سير تاريخی شهر و شهرنشينی ايالم در تاريخ شهرنشيني...
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ــر	 ــتان	از	نظ ــن	اس ــرار	دارد.	ای ــور	ق ــرب	کش ــی	غ ــت	جغرافیای ــرس	و	جه زاگ
همجــواری،	از	شــمال	بــه	اســتان	کرمانشــاه،	از	جنــوب	بــه	اســتان	خوزســتان،	از	
غــرب	بــه	کشــور	عــراق	و	از	شــرق	بــه	اســتان	لرســتان	محــدود	می	شــود	و	بــر	
اســاس	تقســیمات	کشــوری،	اکنــون	12	شهرســتان	)آبدانــان،	ایــالم،	ایــوان،	بــدره،	
ــوار(	 ــیروان	و	چ ــالن،	س ــران،	هلی ــاهی،	مه ــرداول،	ملکش ــران،	چ ــهر،	دهل دره	ش
ــتان	 ــی	از	اس ــالم	بخش ــوری،	ای ــیمات	کش ــال	1۳1۶	هــ	.ش	در	تقس دارد.	در	س
ــالم	 ــتان	ای ــی	اس ــدودۀ	کنون ــال	1۳۴۳	مح ــد	و	در	س ــوب	می	ش ــاه	محس کرمانش
ــران،	دره	شــهر	و	 ــالم،	دهل ــداری	کل	و	شــامل	شهرســتان	های	ای ــوان	فرمان ــه	عن ب
ــال	1۳5۳	 ــاه	س ــن	م ــد.	در	فروردی ــتقل	اداره	می	ش ــورت	نیمه	مس ــه	ص ــران	ب مه
پــس	از	تصویــب	هیئــت	وزیــران،	فرمانــداری	کل	ایــالم	بــه	اســتان	ایــالم	تبدیــل	
ــت	 ــه	یاف ــوری	ادام ــیمات	کش ــس	از	آن	تقس ــری،	1۳۸۶:	۴۳-۴۴(.	پ ــد	)اکب ش
ــت.	 ــا	یاف ــور	ارتق ــتان	مذک ــی	12	شهرس ــی؛	یعن ــداد	کنون ــه	تع ــتان	ها	ب و	شهرس
شهرســتان	ایــالم	مرکــز	اســتان	ایــالم	در	شــمال	غربــی	اســتان	قــرار	گرفتــه	و	بــا	
شهرســتان	های	ایــوان	از	غــرب،	ملکشــاهی	از	جنــوب،	ســیروان	از	شــمال	شــرق	
و	مهــران	از	جنــوب	همســایه	اســت.	شهرســتان	ایــالم	از	ســمت	غــرب	بــا	عــراق	
مــرز	مشــترک	دارد.	بافــت	شــهری	ایــالم	در	حــال	حاضــر	بازســازی	و	نوســازی	

شــده	و	گســترش	یافتــه	اســت.

وجه تسمیه
ــان	 ــه	در	گــذر	زم ــالم	باســتان	اســت	ک ــزرگ	ای ــی	از	تمــدن	ب ــالم	جزئ شــهر	ای
اســامی	مختلفــی	چــون:	آالم،	آالمتــو،	آریوجــان،	پهلــه،	ماســبذان،	جبــال،	پشــتکوه،	
ــان	و	 ــتانی،	1۳۷2:	155(.	مورخ ــار	سیس ــت	)افش ــته	اس ــالم	داش ــین	آباد	و	ای حس
محققــان	در	مــورد	وجــه	تســمیه	و	نامگــذاری	ایــالم	نظــرات	مختلفــی	داده	انــد	کــه	
بــه	اختصــار	بــه	چنــد	مــورد	اشــاره	می	شــود:	»کلمــۀ	ایــالم	از	دو	قســم	تشــکیل	
شــده	اســت:	قســم	اول	»ایــل«،	قســم	دوم	»ام«.	ایــل	بــه	معانــی	مختلــف	از	جملــه	
کشــور،	منزلــگاه،	قلمــرو،	همــراه،	والیــت،	طایفــه	و	قبیلــه	می	باشــد	»ام«	عالمــت	
متکلــم	وحــده	و	تخصیــص	امــر	بــه	گوینــده	اســت.	بــرای	همیــن	وقتــی	می	گویند	
ایــالم؛	یعنــی	کشــور	مــن،	مملکــت	مــن«	)ذاکریــان،	1۳۸۸:	15(.	ذاکــری	بــه	نقل	از	
»احمــد	اقتــداری«	نویســندۀ	کتــاب	»آثــار	و	بناهــای	تاریخــی	خوزســتان«	می	گوید:	
امــال	و	رســم	الخط	صحیــح	کلمــه،	»ایــالم«	اســت	نــه	»عیــالم«؛	زیــرا	ایــن	نــام	کــه	
از	روی	الــواح	ایالمــی	خوانــده	شــده،	از	گــروه	زبان	هــای	»اورال	آلتایــی«	ماخــوذ	

مسلم سليمانی يان - فريبا  فرجی 
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شــده	و	از	گــروه	زبان	هــای	ســامی،	هنــد،	اروپایــی	و	فارســی	نیســت؛	چــون	در	
آن	تاریــخ	یعنــی	حداقــل	شــش	هــزار	ســال	قبــل	از	میــالد،	زبان	هــای	فارســی	و	
ــا	 ــن	زبان	ه ــتقات	ای ــد	از	مش ــالم	نمی	توان ــۀ	ای ــذا	کلم ــته	اند؛	ل ــود	نداش اردو	وج
ــه	 ــالم	ب ــرای	ای باشــد	)همــان:	1۳(.	ســومری	ها	حــروف	اختصــاری	»NIM«	را	ب
ــاال	اســت	)هینتــس،	 ــه	معنــای	ب ــان	ســومری	ب ــد	و	ایــن	کلمــه	در	زب کار	می	بردن
ــام	 ــن	ن ــوخ«	قدیمی	تری ــۀ	آری ــه	»جلگ ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــن	ب 1۳۷1:	25(.	چنی
ایــن	منطقــه	)ایــالم(	بــوده	اســت.	تــا	قبــل	از	ســدۀ	1۳	میــالدی،	ایــن	منطقــه	بــه	
آریوجــان	شــهرت	داشــته	اســت	)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	۳۸(.	بابلی	هــا	قســمت	
ــه	 ــا	»ااِلم«،	ب ــو«	ی ــرار	داشــت	را	»آالمت ــل	ق ــه	در	مشــرق	باب ــع	ســرزمینی	ک مرتف
ــی	 ــالم	کنون ــه	ای ــد	ک ــوع	خورشــید	نامیدن ــی	کوهســتان	و	شــاید	کشــور	طل معن
ــود.	ایــالم	واژه	ای	آکــدی	اســت	و	آکدی	هــا	از	هــزارۀ	ســوم	ق.م	 بخشــی	از	آن	ب
ــالم	 ــه،	1۳۸1،	ج	۳:	2(.	ای ــد	)آمی ــه	کار	می	بردن ــع	دارد،	ب ــوم	مرتف ــه	مفه آن	را	ک
ــالم	را	 ــا	ای ــت.	یونانی	ه ــده	اس ــده	ش ــخ	خوان ــز	در	تاری ــری	نی ــامی	دیگ ــا	اس ب
»الیمایــس«	می	خواندنــد	کــه	بــه	معنــی	جبــال	یــا	کوهســتان	می	باشــد	)یعقوبــی،	
1۳۸۶:	5۳(.	بــر	طبــق	تحقیقــات	انجام	گرفتــه،	منطقــۀ	ایــالم	جــزء	ســرزمین	پهلــه	
)یــا	پهلــو(	قــرار	گرفــت؛	یعنــی	اســتان	بزرگــي	کــه	اعــراب	بعــد	از	فتــح	ایــران	
ــزي	و	 ــت	حاصلخی ــه	عل ــت	ساســاني	ب ــان	حکوم ــد.	در	زم ــال	مي	گفتن آن	را	جب
ــاد	 ــش	نه ــه	افزای ــه	رو	ب ــن	منطق ــت	ای ــن،	جمعی ــۀ	بین	النهری ــه	جلگ ــي	ب نزدیک
ــبذان،	 ــد	ماس ــهرهایي	مانن ــت	و	ش ــق	یاف ــیني	در	آن	رون ــازي	و	شهرنش و	شهرس
ســیروان،	ســیمره،	مهرجانقــذق	و	دهســتان	هاي	بــزرگ	و	کوچکــي	ماننــد	الــرذ	و	

رودبــار	در	ایــن	ناحیــه	تأســیس	شــد	)جعفــری	و	جعفــری،	1۳90:	1۴9(.

جمعیت و اقوام
در	حــال	حاضــر	جمعیــت	شــهر	ایــالم	حــدود	۳50	هــزار	نفر	اســت	که	از	اقــوام	و	
طوایــف	مختلــف	تشــکیل	شــده	اســت.	بنــا	بــر	تحقیقــات	باستان	شناســی	می	تــوان	
گفــت	ایــران	و	منطقــۀ	ایــالم	در	طــول	تاریــخ	رهگــذر	نژادهــا	و	ملــل	مختلــف	
ــده	اند	و	 ــم	ش ــرزمین	تکل ــن	س ــون	در	ای ــای	گوناگ ــا	و	لهجه	ه ــوده	و	زبان	ه ب
ــش	از	 ــد.	پی ــم	آمیخته	ان ــه	ه ــل	ب ــن	مح ــی	در	ای ــمانی	متفاوت ــات	جس خصوصی
ــتخوان	های	 ــته	اند.	اس ــه	می	زیس ــن	منطق ــی	در	ای ــای	بوم ــا،	نژاده ورود	آریایی	ه
بازمانــده	از	عصــر	حجــر	قدیــم	حاکــی	از	ایــن	اســت	کــه	نژادهایــی	چون	کاســیان،	
عیالمیــان،	هپادتیپیــان،	لولوبیــان	و	...	در	ایــالم	و	پیرامــون	آن	ســکونت	داشــته	اند؛	
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ــاکنان	 ــن	س ــود	و	قدیمی	تری ــر	خ ــل	عص ــن	مل ــیان	متمدن	تری ــان	کاس از	آن	می
ــتانی،	1۳۷2:	29۳	و	 ــار	سیس ــد		)افش ــروزی	بوده	ان ــالم	ام ــتان	و	ای ــکام	لرس و	ح
ــین	 ــژاد	کوه	نش ــک	ن ــا،	ی ــا	لولوبی	ه ــا	ب ــه	ایالمی	ه ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ 295(.	ب
همســایه	در	شــمال	و	دیگــر	مردمــی	کــه	»ســو«	نامیــده	می	شــوند	وجــه	اشــتراک	
ــتند	 ــژاد	هس ــی	آریایی	ن ــی	ها	مردم ــس،	1۳۷1:	2۶(.	پارس ــد	)هینت ــراوان	دارن ف
ــام	عجــم	زندگــی	 ــه	ن ــالم	ب ــه	اســتان	ای ــان	در	غــرب	از	جمل کــه	گروهــی	از	آن
می	کردنــد		)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	29۷(.	بررســی	آثــار	مکشــوفه	از	قبرســتان	ها	
و	محوطه	هــای	باســتانی	در	محــدودۀ	شــهر	ایــالم	نشــان	می	دهــد	کــه	ایــن	شــهر	
در	دوران	مختلــف	تاریخــی	از	ســکونتگاه	های	مهــم	بــوده	اســت.	در	برخــی	منابــع	
بــه	شــهر	رذ	یــا	رذیــن	اشــاره	شــده	کــه	تــا	قــرون	اولیــۀ	اســالمی،	منظــور	از	آن	
ــار	ســنگی	و	مفرغــی	 ــوده	اســت	)یعقوبــی،	1۳۸۶:	۷۳(.	از	روی	آث ایــن	منطقــه	ب
ــه	شــیوۀ	گــذران	زندگــی	 ــوان	ب ــالم	می	ت ــده	در	محــدودۀ	شــهر	ای ــه	دســت	آم ب
قبایــل	ســاکن	در	آن	پــی	بــرد.	اغلــب	ایــن	آثــار	مربــوط	بــه	شــکار،	کشــاورزی	و	

ــد.	 ــداری	بوده	ان دام
ــدگان	 ــا	از	بازمان ــز	ی ــالم	نی ــی	ای ــوام	کنون ــۀ	افشــار	سیســتانی،	اق ــه	گفت ــا	ب 				بن
ــوام	مهاجــم	و	 ــا	اق ــن	اختــالط	ب ــا	در	نظــر	گرفت ــد	کــه	ب ــوام	باســتانی	منطقه	ان اق
ــه	اســباب	مختلــف	از	 ــا	از	اعقــاب	مهاجرانــی	کــه	ب مهاجــر	گوناگــون	هســتند	ی
ــان	 ــا	بومی ــه	شــده	و	ب ــا	تهاجــم	نظامــی	وارد	منطق ــارت	ی ــت	و	ام ــه	حاکمی جمل
ــه	 ــران	ب ــن	مهاج ــه	ای ــد.	از	جمل ــدا	کرده	ان ــه	صــورت	همزیســتی	ســکونت	پی ب
ایــالم،	لرهــا	هســتند	کــه	گردشــگران	و	سفرنامه	نویســانی	چــون	دخانیکــوف	آنهــا	
ــد،	چشــم	 ــد	متوســط،	جســم	نیرومن ــد:	لرهــا	دارای	ق ــن	توصیــف	کرده	ان را	چنی
ــا	امــواج	درشــت	و	ابــروان	پرپشــت،	فــک	چهارگــوش،	 قهــوه	ای،	زلــف	ســیاه	ب
ــروه	 ــتند.	گ ــخت	هس ــگاه	س ــی	و	ن ــی	عقاب ــاه،	بین ــردن	کوت ــته،	گ ــۀ	برجس گون
ــ	.ق	در	تاریــخ	و	حــوادث	ایــن	مناطــق	وارد	شــده	و	 اعــراب	نیــز	از	ســدۀ	نهــم	ه
ــرده		و	 ــرت	ک ــرب	مهاج ــراق	و	جزیره	الع ــد	و	از	ع ــرزمین	نبوده	ان ــن	س ــی	ای بوم
از	دورۀ	اشــکانی	وارد	ایــران	شــده	اند.	از	مهمتریــن	کســانی	کــه	در	ایــالم	زندگــی	
ــت	 ــردی	صحب ــان	ک ــه	زب ــون	ب ــه	اکن ــتند	ک ــی	هس ــا	و	طوایف ــد،	ایل	ه می	کنن
ــژاد	 ــد	و	از	ن ــکیل	می	دهن ــالم	را	تش ــت	ای ــد	جمعی ــدود	۸5	درص ــد	و	ح می	کنن
آریایی	انــد	)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	۳01(.	آنهــا	مردمــی	زیبــا،	بــا	قــد	متوســط،	
شــانۀ	عریــض،	موهــای	ســیاه،	چشــم	های	درشــت	بــه	رنــگ	ســیاه	تنــد،	ابروهــای	
ــای	 ــر	از	گروه	ه ــژادی	خالص	ت ــاظ	ن ــا	از	لح ــند.	کرده ــت	و	...	می	باش ــر	پش پ
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دیگــر	هســتند؛	زیــرا	پــاره	ای	از	خصوصیــات	جســمانی	ایرانیــان	قدیــم	در	آنــان	
ــه	در	 ــا	ک ــاخه	از	کرده ــن	ش ــان	ای ــورگان،	1۳9۶،	ج	2:	22(.	زب ــود	دارد	)دم وج
ــد	 ــی	می	باش ــی	و	لک ــری،	فیل ــای	کله ــامل	لهجه	ه ــد	ش ــی	می		کنن ــالم	زندگ ای
کــه	کــردی	فیلــی،	گویــش	عمــدۀ	مــردم	اســتان	ایــالم	از	جملــه	طوایــف	عمــده	
و	قدیمــی	آن	اســت	کــه	بــا	انــدک	اختالفاتــی	در	شهرســتان	های	مختلــف	ایــالم	
ــته	بندی	 ــی	دس ــردی	جنوب ــوان	ک ــل	عن ــوع	ذی ــود	و	در	مجم ــم	می	ش ــدان	تکل ب

می	شــوند	)یعقوبــی،	1۳۸۶:	۷۸(.

اعتقادات
در	مــورد	اعتقــادات	مــردم	ســاکن	در	ایــن	منطقــه	قبــل	از	اســالم	چنیــن	اســتنباط	
می	شــود	کــه	آنهــا	نیــز	در	دوران	باســتان	ماننــد	ســایر	اقــوام	و	تمدن	هــای	تاریخــی	
الهه	هــای	مختــص	بــه	خــود	داشــته	اند.	بــا	توجــه	بــه	انضمــام	منطقــۀ	کنونــی	ایــالم	
بــه	تمــدن	تاریخــی	ایــالم،	می	تــوان	گفــت	در	دوران	باســتان	پرســتش	خدایــان	در	
ایــن	منطقــه	رواج	داشــته	اســت.	خدایــان	ایالمــی	نخســتین	بــار	در	قــرن	بیســت	
و	ســوم	پیــش	از	میــالد	قــدم	بــه	گســترۀ	تاریــخ	گذاشــتند	و	ایــن	نشــان	می	دهــد	
کــه	مذهــب	در	ایــالم	از	پیشــینۀ	بســیار	کهــن	برخــوردار	بــوده	اســت	)مجیــدزاده،	
1۳۷0:	50(.	خــدای	ایالمــی	»ناهونتــه«،	واژه	ای	محلــی	بــرای	خورشــید	بــود	و	در	
اصــل	نان	هونــده،	یعنــی	خالــق	روزی	بــود.	»شــیموت«	هــم	از	خدایــان	برجســتۀ	
ــه	»مشــیر	قــوی	خدایــان«	منظــور	می	شــد	و	در	سراســر	 ــه	مثاب ــود	و	ب ایالمیــان	ب
کشــور	مــورد	احتــرام	بــود	)هینتــس،	1۳۷1:	55-5۶(.	بــه	طــور	کلــی	ســمبل	های	
مذهبــی	ایــالم	باســتان	را	بــه	پنــج	گــروه	می	تــوان	تقســیم	نمــود:	»1-	حیوانــات	
ــتاره(	 ــید	و	س ــاه،	خورش ــماوی	)م ــرام	س ــفلد،	1۳5۴:	21(،	2_	اج ــار(	)هرتس )م
)کرمــی،	1۳۸2:	21(،	۳-	نباتــات	)صــراف،	1۳۸۴:	10۳(،	۴-	عناصــر	طبیعــی	
ــر	 ــا	ب ــه،	1۳۸1:	۴0(.	بن ــانی	)آمی ــر	انس ــر،	1۳۴0:	5۷(،	5-	عناص )آب(»	)کریم
اعــالم	منابــع	پــس	از	ظهــور	زردشــت،	مــردم	ایــن	منطقــه	نیــز	بــه	دیــن	زردشــتی	
درآمدنــد.	مــردم	ایــالم	تــا	قبــل	از	ظهــور	اســالم	ماننــد	دیگــر	نقــاط	ایــران	از	دیــن	
زردشــتی	پیــروی	می	کردنــد.	پــس	از	فتــح	شــهرهای	ایــران	بــه	وســیلۀ	مســلمانان،	
ــی،	1۳۸۶:	۷۷(.	پــس	از	 ــد	)یعقوب ــار	کردن ــن	اســالم	را	اختی ــز	دی ــالم	نی مــردم	ای
رواج	اســالم	و	ورود	اســالم	بــه	ایــران،	اقــوام	ســاکن	در	منطقــه	مســلمان	شــدند	
و	بنــا	بــه	تبعیــت	از	عباســیان	بــه	مذهــب	تســنن	درآمدنــد.	»بــا	کاوش	در	منابــع	و	
مآخــذ	مربــوط	بــه	اتابــکان	لــر	کوچــک	هــم	می	تــوان	نتیجــه	گرفــت	کــه	از	آغــاز	
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ــجاع	الدین	 ــط	ش ــ	.ق	توس ــال	5۸0	ه ــی	س ــان	در	حوال ــت	آن ــکل	گیری	حکوم ش
ــ	.ق	پیــرو	مذهــب	ســنی	بوده	انــد	و	 خورشــید	تــا	ســقوط	بغــداد	در	ســال	۶5۶	ه
ــه	تدریــج	گرایــش	 ــران	و	انقــراض	خالفــت	عباســی	ب ــه	ای ــا	حملــۀ	مغــوالن	ب ب
آنــان	بــه	تشــیع	شــروع	شــد	و	در	دورۀ	صفویــان	آشــکارتر	گردیــد«	)بیانــی،	1۳۶۷،	
ــری	 ــد.	هن ــالم	زندگــی	می	کنن ــز	در	ای ــروان	یارســان	نی ــی	از	پی ج	1:	۳0۳(.	»اقلیت
راولینســون	کــه	در	ســال	1۸۳۶م.	از	پشــتکوه	دیــدن	کــرده،	اغلــب	ایــالت	پشــتکوه	

را	علی	اللهــی	معرفــی	نمــوده	اســت«	)شــوهانی،	1۳9۶:	10۳(.

وضعیت سکونت در ایالم باستان
هرچنــد	شهرنشــینی	در	اســتان	ایــالم	بــا	ویژگی	هــای	امــروزی	مربــوط	بــه	چهــار	
دهــۀ	اخیــر	اســت؛	امــا	بــر	طبــق	منابــع	مختلــف	تاریخــی	و	آثــار	باستان	شناســی،	
قدمــت	ســکونت	در	ایــن	منطقــه	بــه	دورۀ	باســتان	برمی	گــردد	و	محــدودۀ	فعلــی	
اســتان	ایــالم	در	آن	زمــان	بخشــی	از	ایــالم	باســتان	بــوده	اســت	کــه	حــدود	چهــار	

الــی	ســه	هــزار	ســال	قبــل	از	میــالد	حکومــت	داشــته	اند.			
ــرس	در	 ــی	زاگ ــش	غرب ــه	بخ ــد	ک ــان	می	ده ــی	نش ــای	باستان	شناس 					یافته	ه
محــدودۀ	اســتان	ایــالم،	از	دوره	هــای	پیــش	از	تاریــخ	محــل	و	مــکان	مردمــی	بــوده	
ــدم	و	جــو	و	...	 ــای	گن ــردن	و	کاشــت	دانه	ه ــی	ک ــا	اهل ــه	توانســته	اند	ب اســت	ک
ــا	ســاخت	ابزارهــای	ســنگی،	عامــل	تحــوالت	گســترده	در	جوامــع	باســتانی	 و	ب
ــان،	1۳۸9:	2۴(.	از	اقوامــی	کــه	در	هــزارۀ	ســوم	و	دوم	پیــش	از	 باشــند	)محمودی
ــالم(،	 ــه	ای ــرس	)از	جمل ــتان	های	زاگ ــران	و	کوهس ــی	ای ــق	غرب ــالد	در	مناط می
ــات	موجــود	 ــرد.	اطالع ــاره	ک ــان	و	کاســی	ها	اش ــه	کوتی ــوان	ب می	زیســته	اند	می	ت
ــص	 ــده	و	ناق ــه	طــور	عمــوم	بریده	بری ــای	زاگــرس	ب ــل	کوه	ه در	خصــوص	قبای
ــه	 ــورد	حمل ــد	م ــن	مناطــق	معمــوالً	از	ســوی	دولت	هــای	آشــور	و	آک اســت.	ای
قــرار	می	گرفتنــد.	پــس	از	آن	ایجــاد	حصــار	دفاعــی	در	اطــراف	مناطــق	مســکونی،	
از	افزایــش	ثــروت	ســاکنان	حکایــت	دارد.	در	آن	زمــان	دام	هــا	ثــروت	اصلــی	را	
ــش	 ــع	پی ــن	مرات ــا	مســئلۀ	تأمی ــداد	دام	ه ــش	تع ــر	افزای ــر	اث ــد.	ب تشــکیل	می	دادن
ــکان	یافته	را	 ــی	اس ــیوۀ	زندگ ــدک	ش ــی	اندک	ان ــاالً	اهال ــس	احتم ــد.	از	آن	پ آم
ــد.	در	 ــرس	می	چراندن ــتان	های	زاگ ــا	را	در	کوهس ــتان	دام	ه ــد	و	در	تابس پذیرفتن
ایــن	دوره	بــود	کــه	تقســیم	کار	اجتماعــی	صــورت	گرفــت	و	قبایــل	شبان	پیشــه	و	
زراعت	پیشــه	پدیــد	آمدنــد.	قبایــل	کوهســتانی	کــه	میــان	مــاد	و	ایــالم	)احتمــاالً	
ایــالم	کنونــی	نیــز	از	ایــن	مناطــق	بــوده	اســت(	می	زیســتند،	چیره	دســتی	
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ــدارک	و	 ــد.	م ــت	آوردن ــه	دس ــی	ب ــات	مفرغ ــاختن	مصنوع ــاده	ای	در	س فوق	الع
ــه	در	آن	 ــا	کاســیت	ها	ک ــارۀ	کاســیان	ی ــادی	را	درب ــوب،	اطالعــات	زی ــع	مکت مناب
ــۀ	 ــد.	ناحی ــه	دســت	می	دهن ــل	زاروس	شــمرده	می	شــدند،	ب ــن	قبای ــان	مهمتری زم
زاگــرس	بــا	تمــدن	و	فرهنــگ	بابلــی	نیــز	در	تمــاس	بــوده	اســت.	می	تــوان	حــدس	
ــداری	داشــتند	و	 ــد	در	کوهســتان	ها	کــه	پیشــۀ	دام ــه	ای	بودن زد	کــه	کاســیان	قبیل
ــان	همســایه	 ــد.	ایالمی ــت	داشــت	ســخن	می	گفتن ــا	ایالمــی	قراب ــی	کــه	ب ــه	زبان ب
و	خویشــاوند	ایشــان	بودنــد.	بــه	هــر	تقدیــر	کاســیان	از	آغــاز	هــزارۀ	ســوم	قبــل	
ــی	 ــداری	و	زندگ ــه	دام ــا	ب ــد	و	بعده ــی	می	کردن ــکان	زندگ ــن	م ــالد	در	ای از	می
نیمه	اســکان	یافته	در	کوه	هــا	اشــتغال	داشــتند	)دیاکونــف،	1۳۴5:	1۶2-15۶(.	
ــه	 ــن	منطق ــی	دارد	و	ای ــابقۀ	تاریخــی	بســیار	کهن ــالم	س ــن	ســکونت	در	ای بنابرای
جــزء	قدیمی	تریــن	مناطــق	تاریخــی	ایــران	اســت.	ســاکنان	اولیــۀ	ایــن	ســرزمین	
از	قبایــل	شــکارچی	و	گلــه	دار	تشــکیل	می	شــده	اســت	کــه	بــه	صــورت	اشــتراکی	
ــه	عمــل	آمــده،	هشــت	هــزار	ســال	 ــر	اســاس	تحقیقــات	ب ــد.	ب زندگــی	می	کردن
پیــش	از	میــالد،	ماســبذان	)ایــالم	امــروزی(	یکــی	از	والیــات	مملکــت	ایــالم	قدیم	
ــۀ	 ــه	گفت ــه	ب ــیمره	ک ــهر	س ــی،	1۳۸۶:	۴9(.	ش ــت	)یعقوب ــده	اس ــوب	می	ش محس
ــت	داشــته	 ــر	جمعی ــر	20000	نف ــغ	ب ــا	شــده،	بال مورخــان	در	شــرق	تیســفون	بن
اســت.	ایــن	شــهر	در	زمــان	یاقــوت	حمــوی	دچــار	زلزلــه	شــده	و	عمارت	هــای	
ــوده؛	 ــارت	نب ــکان	تج ــهر	م ــن	ش ــت	ای ــوم	اس ــه	معل ــده	اند.	آنچ ــب	ش آن	تخری
بلکــه	مکانــی	مســکونی	و	زراعــی	و	در	زمــان	ساســانیان،	آبــاد	و	تــا	دورۀ	آل	بویــه	
محــل	ســکونت	بــوده	اســت.	ســیمره	را	بایــد	آغــاز	و	طلیعــۀ	شهرنشــینی	در	ایــالم	
محســوب	کــرد	)شــیخی،	1۳۸1:	92(.	در	ایــالم	نقــاط	مســکونی	قدیمــی	ای	یافــت	

ــی	کهــن	هســتند	)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	۳1۷(.	 ــه	بیانگــر	تمدن شــده	اند	ک
					طبــق	یافته	هــا	ســاکنان	ایــن	منطقــه	پیشــرفت	های	قابــل	توجهــی	در	صنایــع	
ســنگی	و	تهیــۀ	ابزارهــای	مــورد	نیــاز	خــود	در	دوره	هــای	پیــش	از	تاریــخ	و	دوران	
ــن	 ــده	قدیمی	تری ــات	انجام	ش ــات	و	مطالع ــاس	حفری ــر	اس ــته	اند.	ب ــدی	داش بع
ــوزۀ	 ــت.	در	ح ــوده	اس ــش	ب ــال	پی ــزار	س ــاوز	از	ده	ه ــا	متج ــتقرار	آنه دورۀ	اس
ــون	را	نشــان	 ــا	کن مرکــزی	اســتقرار	انســان	در	درۀ	میشــخاص	از	دوران	ســنگ	ت
ــع	آب	و	 ــم	مناســب،	مناب ــی،	اقلی ــت	جغرافیای ــه	نظــر	می	رســد	موقعی می	دهــد.	ب
مواهــب	طبیعــی	عامــل	تــداوم	اســتقرار	در	ایــن	منطقــه	بــوده	اســت	)محمودیــان،	
1۳۸9:	۳2(.	وجــود	راه		هــای	باســتانی	در	ایــالم	و	آثــار	مکشــوفه	در	ایــن	منطقــه	
ــت؛	 ــته	اس ــی	داش ــی	مهم ــز	جمعیت ــا	و	مراک ــالم	تمدن	ه ــه	ای ــد	ک ــان	می	ده نش

سير تاريخی شهر و شهرنشينی ايالم در تاريخ شهرنشيني...
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ــا	اســتارک	طــی	ســال	های	192۷-19۳1	م./	1۳0۶- ــم	فری ــال	خان ــوان	مث ــه	عن ب
ــام	 ــا	ن ــه	نواحــی	کبیرکــوه	و	ایــالم	مســافرت	نمــوده	و	در	ســفرنامه	اش	ب 1۳10	ب
ــرده	 ــف	ک ــد	خــود	را	توصی ــورد	بازدی ــای	م ــالم«	مکان	ه ــتان	و	ای »المــوت،	لرس
اســت.	مســیری	کــه	خانــم	اســتارک	از	بغــداد	بــه	ســمت	ایــالم	پیمــوده،	می	توانــد	
بــه	عنــوان	یکــی	از	راه	هــای	باســتانی	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.	او	از	طریــق	شــهر	
کــوت	در	عــراق	بــه	منطقــۀ	مــرزی	بــدره	نزدیــک	مهــران	رســیده	اســت	و	پــس	از	
ــه	قلعــۀ	حســینقلی	خان	وارد	 ــق	ســاحل	رود	کنجان	چــم	ب گــذر	از	مهــران	از	طری
شــده	و	از	طریــق	همیــن	راه	باســتانی،	مســیر	کبیرکــوه	و	دره	شــهر	و	بــدره	را	در	
ــه	طــور	خالصــه،	یکجانشــینی	در	 ــه	اســت	)اســتارک،	1۳۶۴:	92(.	ب پیــش	گرفت
ایــالم	پــس	از	یــک	دورۀ	غارنشــینی	و	کوچ	نشــینی	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	مســاعد	
آب	و	هوایــی	و	وجــود	رودهــای	پــر	آب	و	مرغزارهــا	و	چراگاه	هــا	و	ثبــات	ایــن	
ــتایی	 ــت	روس ــهری	و	اقتصــاد	و	صنع ــدن	ش ــت.	تم ــی	رواج	یاف ــت	طبیع وضعی
پــس	از	اســالم	بنــا	بــه	ارتبــاط	بــا	ســایر	نقــاط	و	اشــاعۀ	فرهنــگ	و	تمــدن،	روزنــۀ	

تــازه	ای	بــه	ایــن	منطقــه	گشــود.
	

ــه	 کوچ نشــینی و یکجانشــینی در ایــالم پــس از اســالم	)از	ورود	مســلمانان	ب
ایــران	تــا	دورۀ	صفویــه(

ــار	مختلفــی	چــون	آتشــکده	ها،	قــالع	و	نقــاط	شــهری	ماننــد	شــهر	ســیمره	 از	آث
ــی	 ــانیان	یک ــه	در	دورۀ	ساس ــن	منطق ــه	ای ــت	ک ــخص	اس ــالم	مش ــتان	ای در	اس
ــدل،	 ــوای	معت ــت.	ه ــه	اس ــمار	می	رفت ــه	ش ــاهی	ب ــق	شاهنش ــن	مناط از	آبادتری
ــرون	 ــه	بی ــن	منطق ــه	از	دل	کوه	هــای	اطــراف	ای ــی	ک چشمه	ســارها	و	رودخانه	های
ــن	 ــز	جهــت	کشــت	و	کار	شــده	و	ای ــای	حاصلخی ــد،	باعــث	ایجــاد	دره	ه می	آم
ــت.	 ــوده	اس ــان	ب ــه	از	زم ــن	بره ــینی	در	ای ــات	شهرنش ــق	حی ــث	رون ــر	باع ام
شــهرهای	ماســبذان،	شــیروان،	ســیمره	و	دهســتان	هایی	ماننــد	طــرز	و	الــرذ	)شــهر	
کنونــی	ایــالم(	در	ایــن	دوره	گســترش	یافته	انــد؛	امــا	پــس	از	انقــراض	ساســانیان	
و	بــا	حملــه	ســپاهیان	مســلمان،	ایــن	منطقــه	بــه	تصــرف	اعــراب	درآمــد	)بهرامــی،	
1۳۷5:	۳0(.	منابــع	موجــود	در	مــورد	اوضــاع	محــدودۀ	کنونــی	شــهر	ایــالم	پــس	از	
اســالم	تــا	دورۀ	صفویــه	و	ســلطۀ	خوانیــن	و	والیــان،	اطالعــات	چندانــی	به	دســت	
نمی	دهنــد؛	امــا	آنچــه	عیــان	اســت	پــس	از	ظهــور	اســالم	و	ورود	مســلمانان	بــه	
ایــران،	مــردم	ایــن	منطقــه	بــه	صــورت	خراج	گــذار	از	در	مصالحــه	درآمــده	و	در	
گــذر	ســیطرۀ	سلســله	های	مختلفــی	چــون:	بنی	امیــه،	بنی	عبــاس،	ســلجوقیان	و...	
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تحــت	لــوای	حکومــت	مرکــزی	ادامــۀ	حیــات	داده	انــد.
				اعــراب	در	جنگ	هایــی	چــون	قادســیه،	جلــوال	و	نهاونــد،	ساســانیان	را	شکســت	
دادنــد	و	منقــرض	کردنــد.	بــه	گفتــۀ	ابــن	اثیــر	در	»الکامــل«	در	ســال	1۶	ه	.ق	ســپاه	
ــه	هــم	 ــن	خطــاب	در	محــل	ماســبذان	ب ــا	ســپاه	ضــرار	ب ــزان	ب ــن	پســر	هرم آذی
ــا	مــردم	 ــا	مصالحــه	ب برخوردنــد	و	در	ایــن	جنــگ	آذیــن	کشــته	شــد	و	ضــرار	ب
ماســبذان	وارد	ایــن	ســرزمین	شــد	و	آن	را	فتــح	نمــود.	ابوموســی	اشــعری	ســردار	
ســپاه	مســلمانان	پــس	از	فتــح	دینــور	کــه	بــه	شــرط	پرداخــت	جزیــه	و	خــراج،	
ــل	خــود	را	آنجــا	گــذارد	و	 ــود،	عام ــن	شــده	ب ــا	تضمی ــال	و	جــان	آنه ــت	م امنی
خــود	بــه	ســوی	ماســبذان	حرکــت	کــرد.	ســاکنان	ماســبذان	بــا	وی	نجنگیدنــد	و	با	
شــرایط	پرداخــت	جزیــه	و	خــراج	صلــح	نمودنــد.	ابوموســی	پــس	از	آن	ســوارانی	
ــاری،	 ــه	تصــرف	خــود	درآورد	)ی ــا	را	ب ــای	آنه ــه	اطــراف	فرســتاد	و	زمین	ه را	ب
1۳۸0:	۴۶(.	ایــالم	در	تقســیمات	پــس	از	اســالم	جــزء	ایالــت	جبــال	یــا	کوهســتان	
بــود	و	پــس	از	خلفــای	راشــدین	و	روی	کار	آمــدن	امویــان	و	ســپس	عباســیان	ایــن	
ــالم	 ــون	شــهر	ای ــه	اکن ــالم	ک ــۀ	ای ــا	اداره	می	شــد.	ناحی ــه	تحــت	قلمــرو	آنه ناحی
ــه	گفتــۀ	 ــام	رذ	بــود	کــه	ب ــه	ن ــادی	ب در	آن	بنــا	شــده	اســت	در	آن	زمــان	یــک	آب
ــه	 ــل	توجــه	وجــود	داشــت	و	ب مورخــان	در	اطــراف	آن	شــکارگاهی	بکــر	و	قاب
علــت	همجــواری	بــا	عــراق	و	آب	و	هــوای	مســاعد	شــکارگاهی	بــرای	خلفــای	

عباســی	بــود	)اکبــری،	1۳۸۶:	2۳0-229(.
ــداهلل	 ــدش	ابوعب ــی،	فرزن ــۀ	عباس ــن	خلیف ــور،	دومی ــت	منص ــس	از	درگذش 				پ
محمــد	المهــدی	جانشــین	او	شــد.	وی	در	ســال	1۶9	هــ	.ق	در	روســتای	رذ	)شــهر	
ایــالم	کنونــی(	در	حــال	شــکار	از	اســب	بــر	زمیــن	افتــاد	و	کشــته	شــد.	در	منابــع	
ــی	)1۳۸2،	ج	1:	۴0۳(	 ــت.	یعقوب ــده	اس ــاره	ش ــرگ	او	اش ــیوۀ	م ــه	ش ــف	ب مختل
ــداد	 ــ	.ق	از	بغ ــال	1۶9	ه ــرم	س ــته	از	مح ــب	گذش ــازده	ش ــدی	ی ــد:	»مه می	گوی
ــام	رذ	از	قــرای	ماســبذان	)ایــالم	 ــه	ن ــه	ای	ب رهســپار	عــراق	عجــم	شــد	و	در	قری
ــام	روزش	را	ســرگرم	 ــت	و	تم ــرون	رف ــرای	شــکار	بی ــد	و	ب ــرود	آم ــروزی(	ف ام
تعقیــب	شــکار	بــود.	وی	بــه	تعقیــب	آهویــی	شــتافت	و	آهــو	همچنــان	می	تاخــت	
ــی	او	 ــکاری	در	پ ــگ	های	ش ــت	و	س ــه	ای	جس ــه	درون	ویران ــو	ب ــه	آه ــا	آنک ت
تاختنــد	و	اســب	مهــدی	او	را	در	پــی	آهــو	بــه	درون	ویرانــه	کشــید	و	در	ویرانــه	
او	را	صدمــه	زد	و	بــه	ســراپرده	اش	حمــل	گردیــد	و	هشــت	روز	مانــده	از	محــرم	

ســال	1۶9	در	چهــل	و	هشــت	ســالگی	درگذشــت«.
ــل	 ــرۀ	وی	در	مح ــد.	مقب ــن	گردی ــی	دف ــالم	کنون ــهر	ای ــدی	در	ش ــد	مه 				جس

سير تاريخی شهر و شهرنشينی ايالم در تاريخ شهرنشيني...



دورۀ  بیستم  و سوم  شمارۀ  74 و 75؛  بهار و تابستان  1401

فصلنامۀ  علمي

163

ــی	و	 ــات	مذهب ــت	تعصب ــه	عل ــه	ب ــرار	داشــت	ک ــالم	ق ــودک	ای ــارک	ک ــی	پ کنون
ــه	احتمــال	زیــاد	در	ســال	1۳52،	برخــی	 ــه	مســائل	توریســتی	و	ب عــدم	توجــه	ب
ــا	ارتفــاع	۸	متــر	 از	مــردم	ایــن	شــهر،	مقبــرۀ	او	را	کــه	بنایــی	ســنگی	و	هرمــی	ب
داشــت،	تخریــب	کردنــد.	وجــود	قبــر	مهــدی	در	ایــن	ناحیــه	داللــت	بــر	ایــن	نکته	
دارد	کــه	رذ	یــا	ایــالم	امــروزی	از	مناطــق	خــوش	آب	و	هــوا	و	آبــاد	و	بااهمیــت	
بــوده	اســت	و	خلفــا	از	آن	بــه	عنــوان	مســیر	و	گــذرگاه	بــه	ســایر	نقــاط	اســتفاده	
کرده	انــد	)یعقوبــی،	1۳۸۶:	۶۷-۶۸(.	بــه	نظــر	می	رســد	ایــن	امــر	مزیــد	بــر	ســایر	
ویژگی	هــا،	در	جــذب	و	یکجانشــینی	قبایــل	و	اقــوام	در	ایــن	منطقــه	نقــش	مهمــی	

ایفــا	کــرده	اســت.	

بنای هستۀ اولیۀ شهر از دورۀ صفویه و تحوالت آن تا دوران قاجار
منطقــۀ	ایــالم	جــزء	قلمــرو	اتابــکان	لــر	کوچــک	)50۷	تــا	100۶	هــ	.ق(	گردیــد	تــا	
اینکــه	در	دورۀ	صفویــه	شــاه	عبــاس	بــزرگ	)99۶	تــا	10۳۸	هــ	.ق(	سلســلۀ	اتابــکان	
لــر	کوچــک	را	منقــرض	نمــود	و	در	تقســیمات	سیاســی	کشــور	تجدیــد	نظــر	کرد.	
وی	بــه	علــت	اهمیــت	مناطــق	مــرزی،	چهــار	والی	نشــین	بــه	وجــود	آورد.	یکــی	
از	آنهــا	کــه	منطقــۀ	ایــالم	را	هــم	تحــت	ســلطه	داشــت،	حســین	خان	ســله	ورزی	
بــود	)همــو،	1۳۸۶:	۸5(.	سرکشــی	و	عصیــان	آنهــا	باعــث	شــد	کــه	شــاه	عبــاس	
ــدان	 ــام	و	نه	چن ــرۀ	کم	ن ــه	تی ــی	پشــتکوه	و	پیشــکوه	را	ب اول،	حکومــت	فرمانروای
مشــهور	»فیلی	هــا«،	کــه	یکــی	دیگــر	از	طوایــف	ســله	ورزی	های	بودنــد،	واگــذار	
ــف	 ــک	طوای ــر	کوچ ــرو	ل ــت	قلم ــف	تح ــه	طوای ــد	ب ــه	بع ــان	ب ــد.	از	آن	زم کن
فیلــی	می	گفتنــد	و	بعدهــا	کــه	در	زمــان	قاجاریــه،	محــدودۀ	قلمــرو	فرمانروایــی	و	
حاکمیــت	والیــان	بــه	ایــالم	امــروزی	منحصــر	شــد،	نــام	فیلــی	نیــز	منحصــراً	بــه	
ــتمرار	 ــد	)راولینســون،	1۳۶2:	51(.	اس ــف	و	عشــایر	پشــتکوه	اطــالق	گردی طوای
ــود	آب	و	 ــت	وج ــه	عل ــالم	ب ــی	ای ــف	در	محــدودۀ	کنون ــل	و	طوای حضــور	قبای

شــرایط	اقلیمــی	مســاعد،	هســتۀ	اولیــۀ	شــهر	را	بنیــان	نهــاد.	
ــی	در	جلگــه	ای	 ــار	راه	شــمالی	-	جنوب 				تشــکیل	هســتۀ	فیزیکــی	شــهر	در	کن
ــهر	از	دو	 ــی	ش ــروع	و	زراع ــه	آب	مش ــوری	ک ــه	ط ــوده؛	ب ــه	ب ــۀ	کوهپای در	دامن
ــۀ	 ــا	از	دامن ــه	شــیب	آنه ــی	ک ــدر	و	قنات	های مســیل	رودخانه	هــای	مانشــت	و	قلن
ــی	 ــز	یعن ــرف	مرک ــه	ط ــی	ب ــوب	غرب ــرب	و	جن ــی	و	غ ــمالی،	غرب ــای	ش کوه	ه
شــرق	جلگــه	روان	بــود،	تأمیــن	شــده	اســت	)ارزانــی،	1۳9۳:	۶0(.	والیــان	فیلــی	
یکــی	پــس	از	دیگــری	بــه	امــارت	پشــتکوه	و	ایــالم	رســیدند	تــا	اینکــه	حاکمیــت	

مسلم سليمانی يان - فريبا  فرجی 
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ــر	ایــالم	از	ســوی	مظفرالدیــن	شــاه	تأییــد	شــد	 حســینقلی	خان	ســردار	اشــرف	ب
ــا	وجــودی	 ــر	پشــتکوه	ایــالم	فرمانروایــی	داشــت.	ب ــ	.ق	ب ــا	ســال	1۳1۸	ه و	او	ت
ــر	پشــتکوه	و	 ــام	ب ــدار	تم ــا	اقت ــود	ب ــته	ب ــن	او	گذش ــال	از	س ــه	حــدود	۶۸	س ک
ــداره،	 ــه	ابوق ــن	منطقــه	حاکمیــت	داشــت.	وی	کــه	ملقــب	ب ایــالت	و	عشــایر	ای
ــه	 ــود	ک ــجاع	ب ــید	و	ش ــیار	رش ــردی	بس ــود	م ــرف	ب ــردار	اش ــه	و	س صارم	الدول
ــرب	 ــف	ع ــت	و	طوای ــده	داش ــر	عه ــان	را	ب ــی	و	تفنگچی ــراد	محل ــی	اف فرمانده
ــه	 ــۀ	دجل ــا	کران ــد	ت ــالم	تجــاوز	می	کردن ــران	در	مرزهــای	ای ــه	خــاک	ای ــه	ب را	ک
ــالم،	 ــای	شــهر	ای ــل	از	بن ــا	قب ــع،	ت ــق	مناب ــد	)رزم	آرا،	1۳20:	10۷(.	طب عقــب	ران
ــه	صــورت	عشــایری	و	 مــردم	ایــن	منطقــه	از	نظــر	معیشــت	و	شــیوۀ	زندگــی،	ب
روســتایی	روزگار	می	گذراندنــد	و	منطقــۀ	ایــالم	کنونــی	بــه	دلیــل	شــرایط	مســاعد	
اقلیمــی،	وجــود	آب،	مرغوبیــت	زمین	هــای	دهبــاال	و	ده	پاییــن	و	ویژگــی	ییالقــی	

آن،	جهــت	ســکونت	دایمــی	و	یکجانشــینی	انتخــاب	شــد.
				قبــل	از	توســعه،	شــهر	ایــالم	بــه	صــورت	دهکــده	ای	در	کنــار	نهر	آب	روســتایی	
ــه	 ــن	آب،	توســعه	یافت ــه	نعمــت	وجــود	ای ــه	و	ب ــدر	و	مانشــت	شــکل	گرفت قلن
اســت.	نهــر	آب	روســتایی	قلنــدر	از	بافــت	قدیمــی	شــهر	عبــور	می	کــرد	و	عناصــر	
ــا	 ــار	آن	بن ــازار	و	محــالت،	همگــی	در	کن ــع،	ب ــد	مســجد	جام ــی	شــهر	مانن اصل
شــدند	)ارزانــی،	1۳9۳:	۶۷(.	در	مــورد	مرکزیــت	قــرار	گرفتن	شــهر	ایــالم	امروزی	
توســط	حســینقلی	خان	و	احــداث	قلعــۀ	والــی	توســط	ایشــان	در	کتــاب	»ایــالم	و	
ــاد	 ــی	از	شــهر	خرم	آب ــده	اســت:	حســینقلی	خان	وال ــن	آم ــۀ	آن«	چنی تمــدن	دیرین
بــه	شــهر	ایــالم	امــروزی	)ده	بــاال(	آمــد	و	در	محــل	فرمانــداری	کنونــی	قلعــه	ای	
ســاخت	و		آن	را	حســین	آباد	نامیــد؛	ســپس	عشــایر	را	بــه	آن	ســرزمین	کــوچ	داد.	
ــان،	 ــود	از	احمدخ ــرده	ب ــا	ک ــه	برپ ــن	قلع ــه	در	ای ــی	ک ــینقلی	خان	در	مجلس حس
رئیــس	طایفــۀ	پنجســتونی،	پرســید	»قلعــه	را	چطــور	می	بینــی؟«،	پاســخ	داد:	»مــن	
ــه	 ــو	را	ب ــت:	»ت ــینقلی	خان	گف ــاد«.	حس ــارک	ب ــم	مب ــران	می	گوی ــد	دیگ ــم	مانن ه
ریشــم	قســم	می	دهــم	کــه	حقیقــت	را	بگــو«،	احمدخــان	اظهــار	داشــت	»حــاال	کــه	
قســم	دادی	راســتش	را	می	گویــم؛	تــو	بــرای	خــود	و	مــردم	پشــتکوه	النــۀ	زنبــوری	
ســاخته	ای«؛	از	ایــن	رو،	تصمیــم	بــه	بنــای	ســاختمان	های	بیشــتر	و	گســترش	شــهر	
گرفــت	)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	159(.	از	حســینقلی	خان	آثــار	و	ابنیــۀ	زیــر	بــه	

جــای	مانــده	اســت:
ــ	.ق	 ــال	129۴	ه ــه	در	س ــالم،	ک ــهر	ای ــین	آباد	در	ش ــاغ	و	کاخ	حس ــه	و	ب 				قلع
ــی	 ــاج	محمدعل ــارت	ح ــا	نظ ــاهی	و	ب ــای	کرمانش ــتاد	آق ــار	اس ــیلۀ	معم ــه	وس ب
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ــز	در	ســال	129۷	 ــای	نخلســتان	و	قلعــۀ	حســینیه	را	نی ــا	شــده	اند.	بن شــیرازی	بن
ــه	اتمــام	 ــک	رشــنویی	ب ــا	معمــاری	همــان	شــخص	و	نظــارت	میرخلیل	ب ــ	.ق	ب ه
ــی	 ــگ	تفنگچی	باش ــتاد	قنبرب ــتی	اس ــا	سرپرس ــ	.ق	ب ــال	1۳0۷	ه ــاند	و	در	س رس
ملکشــاهی	بــه	حفــر	قنــات	امیرآبــاد	و	طواحســین	اقــدام	کــرد	و	آنهــا	را	بــه	اتمــام	
رســاند	)اکبــری،	1۳۸۶:	500(.	سنگ	نوشــتۀ	حســینقلی	خان	والــی	در	ســال	129۳	
ــ	.ق	از	وی	بــه	یــادگار	مانــده	اســت	کــه	متــن	آن	دربــارۀ	ســاختن	قلعــه	و	بــاغ	 ه
حســین	آباد	و	حســینیه	اســت.	ایــن	سنگ	نوشــته	در	بخــش	ورودی	شــمال	شــهر	
ــان،	1۳9۳:	 ــع	اســت	)محمودی ــارک	آزادی	واق ــای	مشــرف	پ ــالم	و	در	بلندی	ه ای
10۳(.	حســینقلی	خان	در	ســال	1۳1۸	هــ	.ق	وفــات	یافــت	و	در	وادی	الســالم	
ــرف	 ــان	از	ط ــدش	غالمرضاخ ــرگ	او،	فرزن ــا	م ــد.	ب ــن	گردی ــرف	دف نجــف	اش
ــب	 ــه	صارم	الســلطنه	ملق ــت	پشــتکوه	منصــوب	و	ب ــه	حاکمی ــاه	ب ــن	ش مظفرالدی
ــه	شــیوۀ	شهرنشــینی	در	 ــاً	ســاخت	و	ســاز	ب ــان	و	خان	هــا	تقریب ــان	والی شــد.	زم
ایــالم	رونــق	گرفــت.	احــداث	بنــای	قلعــۀ	والــی	توســط	حســینقلی	خان	ابوقــداره،	
درواقــع	ســاخت	و	ســازها	و	شــکل	گیری	یــک	بافــت	شــهری	را	آغــاز	و	ســرعت	
بخشــید.	مهاجرت	هــای	روســتا	بــه	شــهر	نیــز	بــه	واســطۀ	تقویــت	مرکزیــت	ایــالم	
بــه	عنــوان	یــک	نقطــۀ	شــهری	بــا	گســترش	شــهر	در	اطــراف	بافــت	قدیمــی	آغــاز	
شــد	و	برخــی	از	روســتاهای	نزدیــک	شــهر	قدیــم	در	درون	ایــن	محــدود	ۀ	در	حــال	
توســعه	ادغــام	گردیدنــد.	قابــل	ذکــر	اســت	کــه	در	زمــان	حاکمیــت	غالمرضاخــان	
بــه	واســطۀ	رفتارهــای	ناپســند	عمــال	والــی	با	مــردم،	عــده	ای	از	مــردم	پشــتکوه	به	
عــراق	مهاجــرت	کردنــد	کــه	در	پــی	آن،	دســتگاه	مرکــزی	از	والــی	خواســت	کــه	
رفتــارش	را	بــا	مــردم	تعدیــل	کنــد.	غالمرضاخــان	در	ســال	های	آخــر	حکمرانی	اش	
بــرای	تأمیــن	هزینــۀ	دســتگاه	خــود	و	بــرای	تحکیــم	قدرتــش	کــه	هــر	دم	رو	بــه	
ــا	 ــت	و	ب ــات	می	گرف ــردم	مالی ــی	از	م ــای	مختلف ــه	بهانه	ه ــت	ب ــزل	می	رف تزل
حــرص	عجیبــی	پــول	و	مــال	می	اندوخــت؛	طــوری	کــه	مــردم	را	از	خــود	بیــزار	
ــم.	از	 ــی	نداری ــم	و	وال ــت	دولتی ــه	رعی ــد	ک ــار	می	کردن ــراً	اظه ــود	و	اکث ــرده	ب ک
ــالک	 ــزء	ام ــا	را	ج ــه	آنه ــود	ک ــمه	ها	ب ــاره	دادن	چش ــای	وی،	اج ــه	کاره جمل
ــا	 ــی	از	او	ب ــرای	رهای ــدند	ب ــور	ش ــف	مجب ــود	می	دانســت.	طوای اختصاصــی	خ

ــدم،	1۳۸۶:	19۴(.	 ــد	)مرادی	مق ــکاری	کنن ــت	هم دول

توسعۀ	شهر	ایالم	در	دورۀ	پهلوی
ــایر	 ــالت	و	عش ــای	ای ــر	نیروه ــه	ب ــا	تکی ــان	ب ــان	رضاخ ــا	زم ــتکوه	ت ــی	پش وال
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ــا	 ــی	ب ــود؛	ول ــر	ایــن	نواحــی	را	حفــظ	کــرده	ب ــدار	و	ســلطه	ب قلمــرو	خــود،	اقت
نفــوذ	حکومــت	مرکــزی	ایــالت	پشــتکوه	بــر	ضــد	والــی	و	اقدامــات	ظالمانــۀ	او	
تحریــک	شــدند	)مرادی	مقــدم،	1۳۸۶:	15۴(.	رضاخــان	کــه	هدفــش	بــر	هــم	زدن	
حکومــت	خان	هــا	و	ایجــاد	یــک	حکومــت	مرکــزی	مقتــدر	بــود،	حاکمیــت	والــی	
پشــتکوه	را	خاتمــه	داد	و	از	آن	پــس	ایــالم	و	اطــراف	آن	تحــت	فرمــان	حکومــت	

ــش	اداره	می	شــد. ــان	حکومت ــارت	نظامی ــزی	و	نظ مرک
				پــس	از	بــه	قــدرت	رســیدن	رضاشــاه	و	سیاســت	تمرکــز	قــدرت	و	ســرکوب	
ــه	در	 ــداره	ک ــدان	ابوق ــان	خان ــی،	والی ــای	محل ــایری	و	مقاومت	ه ــای	عش نیروه
زمــان	قاجاریــه،	عناویــن	تومانــی	و	صارم	الســلطنه	و	غیــره	داشــتند	و	تــا	حــدودی	
از	مرزهــای	غربــی	و	جنوبــی	ایــالم	حراســت	می	کردنــد	از	ایــالم	اخــراج	شــدند	و	
از	آن	پــس	قــدرت	مرکــزی	حاکــم	بــر	ایــالم	بــود.	در	ایــن	شــرایط	نیــز	رضاشــاه	
طــرح	اســکان	اجبــاری	عشــایر	را	اجــرا	کــرد	و	بدیــن	ســان	از	تعــداد	روســتاها	و	
عشــایر	کاســته	شــد	و	در	مناطــق	شــهری	اســکان	داده	شــدند.	وی	بــرای	دسترســی	
ــی،	 ــود	)خان ــو	نم ــل	رن ــر	تون ــه	حف ــدام	ب ــی،	اق ــاد	راه	ارتباط ــریع	تر	و	ایج س
1۳۷۴:	5۶(.	ایــن	ســکونتگاه	کــه	تــا	زمــان	قــدرت	گرفتــن	رضاخــان،	حســین	آباد	
ــن	شــهر	 ــق	گرفت ــا	رون ــام	داد.	ب ــر	ن ــالم	تغیی ــه	ای ــس	ب شــناخته	می	شــد	از	آن	پ
ایــالم	همزمــان	بــا	تصویــب	تقســیمات	جدیــد	کشــوری	در	ســال	1۳1۶	هــ	.ش	تــا	
ســال	1۳۳5	هــ	.ش	گســترۀ	شــهر	بیــن	محدوده	هــای	میــدان	خیــام،	خیابــان	خیــام،	
خیابــان	انقــالب،	خیابــان	تختــی	و	خیابــان	ســعدی	قــرار	داشــته	اســت	)شــوهانی،	
ــه	 ــد	ب ــی	زن ــرهنگ	دوم	غالمعل ــزی	س ــت	مرک ــرف	حکوم 1۳۷۸:	159(.	از	ط
عنــوان	حاکــم	نظامــی	پســکوه1	تعییــن	شــد.	در	همیــن	زمــان	بــا	اســتقرار	نظامیــان،	
ضــرورت	ایجــاب	می	کــرد	کــه	بــرای	تحصیــل	فرزنــدان	آنهــا	چــاره	ای	اندیشــیده	
شــود.	هرچنــد	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	ســبک	جدیــد	بعــد	از	جنبش	مشــروطه	در	
ایــران	رایــج	شــده	بــود؛	ولــی	در	منطقــۀ	ایــالم،	والیــان	در	محــدودۀ	قلمــرو	خــود	
اجــازۀ	تأســیس	مــدارس	بــه	ســبک	جدیــد	را	نــداده	بودنــد.	الزم	بــه	ذکــر	اســت	
کــه	پــس	از	اســتقرار	ســلطنت	رضاخــان	و	حاکمیــت	نظامــی	در	ایــالم،	آمــوزش	
ــان	 ــرد.	در	زم ــه	کار	ک ــروع	ب ــمی	ش ــور	رس ــه	ط ــه	ب ــن	منطق ــرورش	در	ای و	پ
محمدرضاشــاه	نیــز	بــا	ادامــۀ	سیاســت	های	پــدرش	)رضاشــاه(	مبنــی	بــر	اســکان	

1 .	در	آن	برهه،	پسکوه	به	دامنه	های	غربی	زاگرس	و	پیشکوه	به	دامنه	های	شرقی	اطالق	می	شده	است.
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عشــایر	و	تقویــت	مرکزیــت	شــهر	ایــالم،	مهاجرت	هــا	از	روســتاهای	اطــراف	بــه	
ایــن	شــهر	شــدت	گرفــت	و	محدوده	هــای	فیزیکــی	شــهر	ایــالم	گســترش	یافــت	
ــهری	 ــاز	ش ــاخت	و	س ــی	تحــت	پوشــش	س ــای	زراع ــا	و	زمین	ه ــب	باغ	ه و	اغل

قــرار	گرفــت	)نعمتــی،	1۳9۳:	۴۷-۴2(.
				پــس	از	اجــرای	سیاســت	اصالحــات	ارضــی	و	جابجایــی	جمعیــت	روســتایی	به	
شــهر	ایــالم،	محــدودۀ	فیزیکــی	شــهر	تــا	ســال	1۳5۴	بــه	خیابان	هــای	جمهــوری	
در	شــرق،	آیــت	اهلل	صدوقــی	در	شــمال،	رســالت	در	غــرب	و	اشــرفی	اصفهانــی	
ــن	 ــه	اســتان؛	همچنی ــداری	کل	ب ــالم	از	فرمان ــر	ای ــود.	تغیی ــوب	محــدود	ب در	جن
پیــروزی	انقــالب	اســالمی	و	تبییــن	رویکــرد	حمایــت	از	محرومیــن	و	واگــذاری	
ــه	 ــا	ب ــش	مهاجرت	ه ــه	افزای ــر	ب ــد،	منج ــر	کم	درآم ــه	قش ــت	ب اراضــی	ارزان	قیم
شــهر	ایــالم	و	توســعۀ	فیزیکــی	شــهر	و	گاهــی	شــکل	گیری	جریــان	حاشیه	نشــینی	
ــان	 ــا	پای ــد	نظــارت	ت ــه	شــکل	ازهم	گســیخته	و	فاق ــت	حاشیه	نشــینی	ب شــد.	باف

جنــگ	در	ســال	1۳۶۷	ادامــه	یافــت	)شــوهانی،	1۳۷۸:	1۶0(.	

ــروزی  ــس از پی ــالم پ ــهری ای ــاخت ش ــق زیرس ــی و رون ــترش فیزیک گس
ــالمی ــالب اس انق

ــات	 ــران،	اختالف ــالمی	در	ای ــالب	اس ــروزی	انق ــا	پی ــ	.ش	و	ب ــال	1۳5۷	ه در	س
سیاســی	-	عقیدتــی	ایــران	و	عــراق	ابعــاد	تــازه	ای	بــه	خــود	گرفــت	و	دولــت	عراق	
بــا	تهاجــم	بــه	ایــران،	برخــی	نقــاط	ماننــد	خرمشــهر،	سوســنگرد،	مهــران	و	...	را	
اشــغال	کــرد	)افشــار	سیســتانی،	1۳۷2:	۳۴۶(.	بــا	آغاز	جنــگ	تحمیلی،	شهرنشــینی	
در	ایــالم	وارد	مرحلــۀ	جدیــدی	شــد.	مــردم	ایــالم	بــه	علــت	بمباران	هــای	مکــرر	
ــاع	 ــول	دوران	دف ــد	و	در	ط ــرک	کردن ــود	را	ت ــای	خ ــراق،	خانه	ه ــت	ع حکوم
مقــدس،	بخصــوص	ســال	های	پایانــی	جنــگ،	در	دامنــۀ	ارتفاعــات	شــهر	اســکان	
داشــتند	)پورجبــاری،	1۳۸9:	۳۶(.	بــا	شــروع	بمبــاران		مناطــق	مختلــف	اســتان،	از	
جملــه	شــهر	ایــالم	و	در	طــول	۸	ســال	جنــگ،	عــالوه	بــر	بــه	هــم	خــوردن	نظــم	
و	انضبــاط	شــهری	و	انتقــال	مراکــز	دولتــی	و	خصوصــی	اعــم	از	ادارات،	بانک	هــا،	
مــدارس،	ارگان	هــای	مختلــف	و	بازارهــا	و	...	بــه	زیــر	چادرهــای	خــارج	از	شــهر،	
رونــد	توســعۀ	شــهری	نیــز	تــا	حــدودی	متوقــف	شــد.	مــردم	به	خاطــر	تخریــب	
مناطــق	شــهری	در	جریــان	بمباران	هــای	هوایــی	عــراق،	بــه	نــدرت	بــه	ســاخت	
ــاخت	و	 ــب	س ــن	ترتی ــد؛	بدی ــهری	می	پرداختن ــات	ش ــعۀ	ملزوم ــاز	و	توس و	س
ســازهای	شــهری	ایــالم	کــه	بــه	صــورت	جــدی	از	زمــان	والیــان	آغــاز	شــده	بــود	
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در	دوران	جنــگ	تــا	حــدودی	کاهــش	یافــت؛	ولیکــن	پــس	از	جنــگ	بــا	حــدود	
چهــل	درصــد	تخریــب	مــورد	بازســازی	قــرار	گرفــت	و	در	نتیجــۀ	ایجــاد	امنیت	و	
ثبــات	و	آرامــش،	رونــد	گســترش	شهرنشــینی	در	شــهر	ایــالم	رو	بــه	توســعه	نهــاد	
)شــوهانی،	1۳۷9:	۷۸(.	پــس	از	پایــان	جنــگ	و	از	ســال	1۳۶۷	بــه	دلیــل	مهاجــرت	
آوارگان	جنگــی	شــهرهای	مــرزی	چــون	مهــران	بــه	شــهر	ایــالم،	محــدودۀ	شــهر	
گســترش	پیــدا	کــرد؛	چنانکــه	شــهرک	شــهید	رجایــی	ســرطاف	جهــت	اســکان	
مهاجریــن	در	حاشــیۀ	شــهر	ایــالم	ســاخته	شــد.	رشــد	محلــۀ	حاشــیه	ای	بانبــرز	نیز	
از	عوامــل	توســعۀ	فیزیکــی	در	محــدودۀ	شــهری	ایــالم	بــود.	اهمیــت	ایــن	مرحلــه	
ــات	آن	بازمی	گــردد	 ــه	مســئلۀ	بازســازی	شــهر	و	ملزوم ــالم	ب از	توســعۀ	شــهر	ای

)مشــاهدات	شــخصی	نگارنــده(.
ــه	 ــالم	ب ــهر	ای ــعۀ	ش ــگ،	توس ــان	جن ــۀ	59۸	و	پای ــای	قطعنام ــس	از	امض 				پ
صــورت	چشــمگیری	افزایــش	یافــت.	همزمــان	بــا	پایــان	جنــگ	و	فراغــت	دولــت	
از	مســائل	دفــاع	و	بحران	هــای	ناشــی	از	ادامــۀ	جنــگ،	برنامه	هــای	مدرنــی	بــرای	
توســعه	های	آتــی،	تعییــن	و	در	نظــر	گرفتــه	شــد.	از	ایــن	زمــان	بــه	بعــد،	توســعۀ	
ــاس	 ــر	اس ــود	و	ب ــازی	ب ــای	آماده	س ــۀ	طرح	ه ــرو	تهی ــالم	در	گ ــهر	ای ــی	ش آت
پیشــنهادات	طــرح	جامــع	و	تفصیلــی	شــکل	گرفــت.	ایــن	دوره	بــه	دلیــل	ایجــاد	
ــد	 ــث	رش ــازی،	باع ــرح	بازس ــب	ط ــف	در	قال ــاخت	های	مختل ــات	و	زیرس خدم
ــر	در	 ــت	شــهر	از	۸9	هــزار	نف ــه	جمعی ــه	طــوری	ک ــت	شــد؛	ب چشــمگیر	جمعی
ــ	.ش	بالــغ	گردیــد	)اطالعــات	 ــ	.ش	بــه	12۶	هــزار	نفــر	در	ســال	۷5	ه ســال	۶5	ه
آرشــیوی	ادارۀ	مســکن	و	شهرســازی،	1۳۷۳:	21(.	از	ســال	1۳۷5	هــ	.ش	تــا	کنــون	
نیــز	بــا	افزایــش	طرح	هــای	عمرانــی	و	رفاهی	و	بهداشــتی	در	ســطح	شــهر	و	اعمال	
ــای	 ــب	طرح	ه ــعه	در	قال ــاز	و	توس ــاخت	و	س ــوۀ	س ــر	نح ــتر	ب ــای	بیش کنترل	ه
مهندســی	و	پیش	بینــی	شــده،	محــدودۀ	فیزیکــی	شــهر	توســعه	یافــت	و	جمعیــت	
ــادن	و	 ــع	و	مع ــا،	مرات ــود	جنگل	ه ــت.	وج ــش	یاف ــبت	افزای ــان	نس ــه	هم ــز	ب نی
ــادی	 ــوزۀ	اقتص ــای	ح ــه	جنبه	ه ــی	از	جمل ــاط	صنعت ــگاه	ها	و	نق ــداث	پاالیش اح
اســت	کــه	در	تســریع	رشــد	و	توســعۀ	فیزیکــی	شــهر	ایــالم	در	ســال	های	پــس	
ــران	و	 ــن	ای ــاط	مــرزی	بی ــد.	گشــایش	ارتب ــروزی	انقــالب	تأثیرگــذار	بوده	ان از	پی
کشــور	عــراق	و	تبــادالت	بازرگانــی،	علمــی،	فرهنگــی	و	زیارتــی	نیــز	در	ایــن	امــر	
بی	تأثیــر	نبــوده	اســت.	زمین	هــای	حاصلخیــز	کشــاورزِی	نواحــی	شــمالی	اســتان	
ــوی	از	 ــزوالت	ج ــل	ن ــه	دلی ــرس،	ب ــته	کوه	زاگ ــتانی	رش ــۀ	کوهس ــالم	در	منطق ای
دیربــاز	مســتعد	کشــت	دیــم	و	انــواع	محصــوالت	کشــاورزی	همچــون	حبوبــات	

سير تاريخی شهر و شهرنشينی ايالم در تاريخ شهرنشيني...
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و	صیفی	جــات	بــوده	اســت.	مراتــع	در	مناطــق	مختلــف	اطــراف	شــهر	ایــالم	نیــز	
بــه	خاطــر	وجــود	آب	و	هــوای	مســاعد	مــورد	اســتفاده	بــرای	پــرورش	دام	بــوده	
ــته	 ــزایی	داش ــر	بس ــاکنان	تأثی ــت	س ــاد	و	معیش ــته	در	اقتص ــه	می	توانس ــت	ک اس
باشــد.	بــا	توجــه	بــه	ایــن	مطالــب	بــه	نظــر	می	رســد	کــه	معیشــت	غالــب	مردمــان	
ایــن	منطقــه	تــا	دورۀ	معاصــر	و	کشــف	معــادن	و	ذخایــر	و	احــداث	صنایــع،	بــر	
پایــۀ	کشــاورزی	و	دامپــروری	بــوده	اســت.	پــس	از	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	و	
رشــد	و	توســعۀ	صنایــع	و	معــادن،	اســتان	ایــالم	نیــز	بــا	توجــه	بــه	برخــورداری	
ــع	 ــرای	احــداث	صنای ــۀ	نفــت	و	گاز،	بســتر	مناســبی	ب از	مواهــب	الهــی	در	زمین
ــا	احــداث	پاالیشــگاه	و	 ــن	ب ــد؛	بنابرای ــیمی	و	پاالیشــگاه	محســوب	می	ش پتروش
صنایــع	پتروشــیمی	در	ایــالم،	اشــتغال	زایی	و	رونــق	اقتصــادی	و	تبــع	آن،	جــذب	
ــرداری	از	 ــه	بهره	ب ــت	ک ــه	اس ــورت	گرفت ــالم	ص ــهر	ای ــترش	ش ــت	و	گس جمعی
ــه	همــراه	 ــدی	را	ب ــی،	فرصت	هــای	مناســب	شــغلی	و	تولی ــا	در	ســال	های	آت آنه

خواهــد	داشــت.

نتیجه گیری 
منطقــۀ	ایــالم	بــه	لحــاظ	طبیعــي	و	اقلیمــي	و	برخــورداري	از	موقعیــت	جغرافیایــی	
مناســب،	اقــوام	گلــه	دار	و	دامپــرور	را	بــه	خــود	جلــب	کــرده	اســت.	اکثــر	مورخان	
ــر	 ــد؛	ب ــان	آورده	ان ــه	می ــخن	ب ــی	س ــت	سیاس ــالمي	از	موقعی ــان	اس و	جغرافي	دان
ــان	 ــۀ	می ــه	رابط ــل	ب ــوان	قائ ــالم	می	ت ــهر	ای ــکل	گیری	ش ــاس،	در	ش ــن	اس ای
ســطوح	اقتصــادي	و	ســطوح	سیاســي	بــود	و	ایــن	رابطــه	نــه	از	جنــس	وابســتگي	
ــي	 ــه	نوع ــد	ک ــا	مي	یاب ــي	معن ــت	و	زمان ــبي	اس ــه	نس ــق؛	بلک ــتقالل	مطل ــا	اس ی
ــل	 ــه	وابســتگي	کام ــي	ب ــد	عّل ــن	پیون ــا	ای ــي	وجــود	داشــته	باشــد؛	ام ــد	عّل پیون
نمي	انجامــد؛	بــه	عبــارت	دیگــر،	ســطوح	سیاســي	و	اقتصــادي	نــه	کامــاًل	وابســته	
ــل	سیاســی	 ــوان	عل ــن	می	ت ــاًل	مســتقل	از	هــم	هســتند؛	بنابرای ــه	کام ــه	هــم	و	ن ب
ــه	 ــت	ک ــر	گرف ــل	در	نظ ــه	اي	از	عوام ــوان	مجموع ــه	عن ــاً	ب ــادی	را	صرف -	اقتص
ــا	بررســی	 ــت	ب ــد.	در	نهای ــه	می	انجامن ــک	مجموع ــه	شــکل	گیری	و	انســجام	ی ب
ــا	توجــه	 عوامــل	اصلــی	شــکل	دهندۀ	شــهر	ایــالم	می	تــوان	نتیجــه	گرفــت	کــه	ب
ــالم	 ــهر	ای ــای	باستان	شناســی،	ش ــده	در	کاوش	ه ــه	دســت	آم ــی	ب ــار	تمدن ــه	آث ب
همــواره	محــل	ســکونت	ابنــای	بشــر	بــوده	اســت	و	از	قدمــت	تاریخــی	برخــوردار	
ــاال	و	 ــین	آباد،	دهب ــبذان،	ااِلم،	حس ــای	رذ،	ماس ــا	نام	ه ــخ	ب ــول	تاری ــت.	در	ط اس
...	شــناخته	شــده	اســت.	از	نظــر	حاکمیــت	سیاســی	نیــز	تحــت	قلمــرو	عیــالم	و	
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آکــد	و	حکومت	هــای	باســتانی	بــود	و	ســرانجام	در	زمــان	ساســانیان	ماننــد	ســایر	
مناطــق	قلمــرو	ساســانی	بــه	دســت	اعــراب	تســخیر	شــد	و	از	آن	پــس	بــه	علــت	
همجــواری	بــا	عــراق	و	داشــتن	آب	و	هــوا	و	شــرایط	مســاعد	جغرافیایــی	مــورد	
ــخ	خــود،	تحــت	 ــن	ســرزمین	در	برهــه	ای	از	تاری ــود.	ای ــا	ب توجــه	دســتگاه	خلف
ــتکوه	اداره	 ــان	پش ــط	والی ــان	توس ــس	از	آن ــک	و	پ ــر	کوچ ــکان	ل ــت	اتاب حاکمی
می	شــد	کــه	در	زمــان	حاکمیــت	والیــان	پشــتکوه	و	احــداث	قلعــۀ	حســینقلی	خان	
ابوقــداره،	رونــد	گســترش	شــهر	و	ســاخت	و	ســاز	آن	شــروع	گردیــد.	شــهر	ایــالم	
و	شهرســتان	های	تابعــه،	ســابق	بــر	ایــن	و	در	دوران	حاکمیــت	پهلــوی	بــه	عنــوان	
بخشــی	از	اســتان	کرمانشــاه	شــناخته	می	شــد	کــه	از	ســال1۳۴۳	هــ	.ش	بــه	عنــوان	
ــاه	 ــالم	در	فروردین	م ــد.	ای ــتقل	اداره	می	ش ــورت	نیمه	مس ــه	ص ــداری	کل	ب فرمان
1۳5۳	هــ	.ش	و	پــس	از	تصویــب	هیئــت	وزیــران	بــه	اســتان	تبدیــل	شــد.	مهاجــران	
زیــادی	از	شهرســتان	ها	و	روســتاهای	اطــراف	در	ایــالم	مســکن	گزیدنــد	و	شــهر	
ــه	توســعه	نهــاد.	پــس	از	آن،	توســعۀ	ادارات	و	ارگان	هــا	و	 از	نظــر	فیزیکــی	رو	ب
ســایر	ملزومــات	شــهری	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت؛	هرچنــد	بــا	شــروع	جنــگ	
تحمیلــی	تــا	حــدودی	از	توســعه	بــاز	ایســتاد؛	ولیکــن	پــس	از	جنــگ	و	برقــراری	

ثبــات	و	آرامــش،	رونــد	رشــد	و	توســعۀ	شــهر	بیــش	از	پیــش	ادامــه	یافــت.

منابع و مآخذ
ــران:		  ــی،	ته ــیرین	بیان ــۀ	ش ــالم،	ج	۳،	ترجم ــخ	عی ــر	)1۳۸1(،	تاری ــه،	پی آمی

ــران. ــگاه	ته ــارات	دانش انتش
ــی	و		  ــگاه	جغرافیای ــالم	از	ن ــهر	ای ــکل	گیری	ش ــی،	مصــدق	)1۳9۳(،	ش ارزان

ــخ. ــالم:	آوای	تاری تاریخــی،	ای
اســتارک،	فریــا	)1۳۶۴(،	ســفرنامۀ	المــوت،	لرســتان	و	ایــالم،	ترجمــۀ		 

علی	محمــد	ســاکی،	تهــران:	علمــی	فرهنگــی.
اطالعــات	آرشــیوی	ادارۀ	مســکن	و	شهرســازی،	بــر	اســاس	طــرح	آمایــش،		 

.)1۳۷۳(
افشــار	سیســتانی،	ایــرج	)1۳۷2(،	ایــالم	و	تمــدن	دیرینــۀ	آن،	تهــران:	وزارت		 

فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی.
اکبــری،	مرتضــی	)1۳۸۶(،	تاریــخ	اســتان	ایــالم	از	آغــاز	تــا	ســقوط	قاجاریــه،		 

قــم:	فقــه
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بهرامــی،	روح	اهلل	)1۳۷5(،	تاریــخ	سیاســی	-	اجتماعــی	لرســتان	پشــتکوه	در		 
ــگاه	 ــد،	دانش ــی	ارش ــۀ	کارشناس ــوی،	پایان	نام ــان	عل ــی	والی عصــر	فرمانروای

تربیــت	مــدرس	تهــران.
بیانــی	)اســالمی	ندوشــن(،	شــیرین	)1۳۶۷(،	دیــن	و	دولــت	در	ایــران	عهــد		 

مغــول،	ج	1،	شــیراز:	مرکــز	نشــر	دانشــگاه.
پورجباری،	پژمان	)1۳۸9(،	اطلس	جغرافیای	حماسی،	تهران:	صریر.	 
جعفــری،	علــی	و	فرشــید	جعفــری	)1۳90(،	»نگاهــی	بــه	وضعیــت	ایــالم	در		 

ــا	 دورۀ	ساســانی«،	پژوهــش	در	تاریــخ،	ســال	دوم،	شــمارۀ	۳،	صــص	125	ت
.152

خانی،	محمدحسین	)1۳۷۴(،	گذری	بر	تاریخ	ایالم،	ناشر:	مولف.	 
دمــورگان،	ژاک	)1۳9۶(،	ســفرنامۀ	دمــورگان،	ج	2،	ترجمــۀ	کاظــم	ودیعــی،		 

تهــران:	دنیــای	کتــاب.
ــران:		  ــاورز،	ته ــم	کش ــۀ	کری ــاد،	ترجم ــخ	م ــوف،	ا.	ام.	)1۳۴5(،	تاری دیاکون

ــاب. ــر	کت ــه	و	نش ــگاه	ترجم بن
ذاکری،	حجت	اهلل	)1۳۸۸(،	ایالمییان،	ناشر:	مؤلف.	 
راولینســون،	هنــری	کرزیــک	)1۳۶2(،	ســفرنامۀ	راولینســون	)گــذر	از	ذهــاب		 

بــه	خوزســتان(،	ترجمــۀ	ســکندر	امــان	اللهــی	جهارونــد،	تهــران:	آگاه	
رزم	آرا،	حاجی	علی	)1۳20(،	جغرافیای	نظامی	پشتکوه،	بی	جا:	بی	نا.	 
سیدســجادی،	ســیدمنصور	)1۳۸۴(،	نخســتین	شــهرهای	فــالت	ایــران،	تهران:		 

. سمت
شــوهانی،	ســارا	)1۳9۶(،	»ارزیابــی،	نقــش	و	جایــگاه	مشــخصه	هاي	سیاســی،		 

اجتماعــی	ایلــی،	در	انســجام	عشــایر	پشــتکوه	در	دوران	قاجــار«،	تاریــخ	نــو،	
ســال	هفتــم،	شــمارۀ	بیســتم.

ــای			 ــالم	و	پیامده ــهر	ای ــی	ش ــترش	فیزیک ــد	)1۳۷۸(،	گس ــوهانی،	محم ش
ــهید	بهشــتی	 ــد،	دانشــگاه	ش ــی	ارش ــۀ	کارشناس زیســت	محیطی	آن،	پایان	نام

تهــران
شــیخی،	حجــت	)1۳۸1(،	»رونــد	تاریخــی	ســکونت	و	شهرنشــینی	در	ایالم«،			

فرهنــگ	ایــالم،	شــمارۀ	11	و	12،	صــص	90	تــا	9۳.
صراف،	محمدرحیم	)1۳۸۴(،	مذهب	قوم	ایالم،	تهران:	سمت.		
ــۀ		  ــی،	پایان	نام ــار	ایالم ــش	زن	در	آث ــی	نق ــا	)1۳۸2(،	بررس ــی،	ماندان کرم

ــوم	 ــات	و	عل ــکدۀ	ادبی ــدرس،	دانش ــت	م ــگاه	تربی ــد،	دانش ــی	ارش کارشناس

مسلم سليمانی يان - فريبا  فرجی 
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ــانی. انس
ــن		  ــران:	اب ــواح	ســومری،	ترجمــۀ	داوود	رســایی،	ته کریمــر	س.	)1۳۴0(،	ال

ســینا	و	فرانکلیــن.
ــر		  ــز	نش ــران:	مرک ــالم،	ته ــدن	ای ــخ	تم ــف	)1۳۷0(،	تاری ــدزاده،	یوس مجی

دانشــگاهی.
محمودیــان،	حبیــب	اهلل	)1۳۸9(،	»حــوالت	فرهنگــی	و	تاریخــی	بخــش		 

ــالم،	 ــنگ	ای ــالد،«،		فره ــش	از	می ــزارۀ	اول	پی ــمالی	دۀه	میشــخاص	در	ه ش
شــمارۀ	2۶	و	2۷.

ــتان		  ــگری	شهرس ــی	و	گردش ــای	تاریخ ___________	)1۳9۳(،	جغرافی
ــالم:	زاگــرو. ــالم،	ای ای

مرادی	مقــدم،	مــراد	)1۳۸۶(،	تاریــخ	سیاســی-	اجتماعــی	کردهــای	فیلــی	در		 
عصــر	والیــان	پشــتکوه،	تهــران:	پرســمان.

نعمتی،	نورالدین	)1۳9۳(،	نظام	نوین	آموزش	در	ایالم،	تهران:	نگاه.	 
هرتســفلد،	ارنســت	)1۳5۴(،	تاریــخ	باســتانی	ایــران،	ترجمــۀ	اصغــر	حکمت،		 

تهــران:	انجمــن	آثــار	ملــی.
ــا،	تهــران:		  هینتــس،	والتــر	)1۳۷1(،	دنیــای	گمشــدۀ	عیــالم،	ترجمــۀ	فیروز	نی

علمــی	و	فرهنگــی.
ــالم«،			 ــالۀ	ای ــزار	س ــد	ه ــخ	چن ــر	تاری ــذری	ب ــیاوش	)1۳۸0(،	»گ ــاری،	س ی

ــا	۴۷. ــص	۴2	ت ــمارۀ	۷	و	۸،	ص ــالم،	ش ــگ	ای فرهن
یعقوبــی،	ابراهیــم	)1۳۸۶(،	تاریــخ	والیــان	پشــتکوه،	تهــران:	چاپخانــه	نویــد			

اســالم.
تاریــخ	یعقوبــی،	ج	1،	ترجمــۀ			 یعقوبــی،	احمدبــن	اســحاق	)1۳۸2(،	

محمدابراهیــم	آیتــی،	تهــران:	علمــی	و	فرهنگــی.
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