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چکیده
انســانها در گــذر تاریــخ بــرای انتخــاب بهتریــن شــیوۀ زندگــی ،مراحــل مختلفــی را پشــت
ســر نهادهانــد .از غارنشــینی ماقبــل تاریــخ تــا زندگــی در کالنشــهرها و متروپولیتنهــای
امــروزی ،ســیر تحــوالت تاریخــی در شــیوۀ زندگــی بشــر نمایــان اســت .در پژوهــش حاضر،
ســیر تاریخــی شــهر و شهرنشــینی در شــهر ایــام بررســی شــد .تاریــخ کهــن ایــام ،بــا
وجــود آثــار عظیــم باســتانی و تاریخـیای کــه از پیشــینۀ ایــن شــهر حکایــت دارد ،هنــوز بــه
طــور کامــل بــرای محققــان و مورخــان شــناخته نشــده اســت .چگونگــي ســاختار اجرايــي
شــهرها ميتوانــد در چارچــوب امــور اداري ،سياســي ،اجتماعــي ،اقتصــادي ،انتظامــي و
حقوقــي بررســي شــود .شــهرها بســته بــه اينكــه بــه وســيلة حــكام محلــي یــا حکومتــی اداره
ميشــدند ،وضعيــت متفاوتــي داشــتند .ایــن پژوهــش بــر اســاس مباحــث نظــری و بــر پایــۀ
اطالعــات تاریخــی اســناد کتابخان ـهای و مشــاهدات عینــی ،بــه روش توصیفــی -تحلیلــی
انجــام گرفتــه اســت .اطالعــات استخراجشــده از اســناد موجــود ،جمــعآوری و پاالیــش
شــده و بــه ضمیمــۀ مشــاهدات در چارچــوب نظــری بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .نتایج
تحقیــق نشــان داد کــه پیونــد حیــات سیاســی بــا شــرایط و ویژگیهــای جغرافیایــی و انســانی
در ایــام مرتبــط میباشــد .بیتردیــد افــزون بــر تأثیــر شــرایط ویــژۀ ژئوپولیتکــی ایــام،
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.
واژگان کلیدی :ایالم ،والیان ،شهر و شهرنشینی ،توسعۀ شهری.
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مقدمه
ســیر تحــول تاریخــی یــک ناحیــه از منظــر شــهر و شهرنشــینی و چگونگــی
انتخــاب آن بــه عنــوان محــل ســکونت ،در رونــد مطالعــات سیاســی ،اجتماعــی
و تاریخــی آن مــکان حائــز اهمیــت اســت .توجــه بــه ایــن مســئله نگارنــدگان را
بــر آن داشــت تــا ســیر تحــول الگوهــای ســکونت در ایــام و علــل و عوامــل
ایجــاد ایــن شــهر را از نــگاه تاریخــی مورد بررســی قــرار دهند .اشــیای مکشــوفه،
مطالعــات باستانشناســی و تحقیقــات علمــی کســانی چــون پروفســور والتــر
هینتــس ،دیوالفــوا و دیگــران نشــان میدهــد کــه ایــام زیســتگاهی باســتانی بــوده
اســت .منطقـهای کــه شــهر کنونــی ایــام در آن بنــا شــده در دوران باســتان جزئــی
از قلمــرو بــزرگ تمــدن ایــام بــوده اســت .شــواهد و قرایــن نشــان میدهــد کــه
ایــن منطقــه بــر ســر راه ارتباطــی تمــدن ایــام بــا ســایر تمدنهــا قــرار داشــته
و بــه دلیــل شــرایط خــاص جغرافیایــی در ادوار مختلــف بــه عنــوان ســکونتگاه
دائمــی و موقتــی انتخــاب شــده اســت؛ هرچنــد کــه در برهههــای مختلفــی از
تاریــخ ،بنــا بــه دالیلــی رونــق و آبادانــی خــود را از دســت داده و موجــب شــده
اســت شــکلگیری کامــل یــک روســتا یــا شــهر در ایــن منطقــه بــا موفقیــت
روب ـهرو نشــود .میتــوان گفــت دالیلــی چــون وجــود بعــد مســافت بــا مراکــز
حکومتــی ،مانــع از قــرار گرفتــن ایــام در حیطــۀ اقدامــات شهرســازی و ایجــاد
شــرایط اســکان دائــم تــا قــرون معاصــر شــده اســت .هرچنــد شــرايط اقليمــي در
تصميــم بــراي انتخــاب ايــن شــهر بــه عنــوان کانــون رویدادهــای تاریخــی ســهم
مهمــي داشــته اســت؛ امــا شــرايط اخيــر تنهــا در پرتــو ارادۀ حاكــم ميتوانســت
نقــش اثرگــذار داشــته باشــد .بــا در نظــر داشــتن نقــش حياتــي شــهر ایــام در
انســجام و انتظــام زندگــي جمعــی منطقــه ،ايــن مســئله مطــرح ميشــود كــه شــهر
ایــام چــرا و چگونــه بــه وجــود آمــده اســت؟ بــه نظــر ميرســد تنهــا بــا تكيــه
بــر عامــل سیاســی نميتــوان علــل پدیــد آمــدن شــهر ایــام را توضيــح داد و بايــد
نقــش علــل اقتصــادي  -اجتماعــي را همتــراز بــا علــل سیاســی در نظــر داشــت.
توجــه بــه ابعــاد مختلــف بــه ايــن معناســت كــه هــر مؤلف ـهای در پدیــد آمــدن
يــك تشــكل اجتماعــي نمیتوانــد جــدا عمــل كنــد؛ زيــرا تناقضهــاي ديگــر
داخــل جامعــه بــر آن تأثيــر ميگذارنــد و كنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن مؤلفههــا
ســبب میشــود كــه يكــي از دو وضعيــت رخ دهــد :يــا ايــن تناقضهــا بــه تقويت
يشــوند كــه بــه پدیــد آمــدن شــهر ميانجامــد يــا اينكــه مانــع
يكديگــر منجــر م 
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گســترش يكديگــر ميشــوند كــه ایــن مســئله نیــز بــه ركــود و انحطــاط یــا زوال
ميانجامــد .پژوهــش حاضــر میکوشــد ضمــن پاســخگويي بــه ايــن ســؤال و
پرداختــن بــه ســير تحــول ،علــل و عوامــل مؤثــر در شــکلگیری ایــن شــهر را در
ســیر تاریخــی خــود واکاوی کنــد؛ بنابرایــن بــه اهمیــت شــهر ایــام در شــناخت
جغرافیــای تاریخــی ایــران و زیسـتبوم منطقــۀ مــورد مطالعــه بــر اســاس منابــع
و مــدارک موجــود پرداختــه اســت.
پیشینۀ پژوهش
در کتابهــا و مقــاالت زیــادی بــه بررســی ویژگیهــای جمعیتــی ،اقلیمــی،
اقتصــادی و  ...اســتان ایــام و شــهر ایــام پرداختــه شــده؛ امــا ســیر تاریخــی
شــکلگیری شــهر و شهرنشــینی در ایــام بــه طــور اخــص موضــوع مــورد
مطالعــه نبــوده اســت .از جملــه پژوهشهــای انجامشــده میتــوان بــه کتــاب
«ایــام و تمــدن دیرینــۀ آن» بــه نــگارش ایــرج افشــار سیســتانی ( )۱۳۷۲اشــاره
کــرد کــه بــه ویژگیهــای اقلیمــی ،اقتصــادی و مردمشناســی و ســاختار
اجتماعــی اســتان ایــام میپــردازد .مرتضــی اکبــری در کتــاب «ایــام از آغــاز تــا
ســقوط قاجاریــه» کــه در ســال  ۱۳۸۶بــه چــاپ رســانده اســت ،ســیر تحــوالت
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و مذهبــی اســتان ایــام را تشــریح مینمایــد.
همچنیــن ســیاوش یــاری ( )1380در مقالــهای بــا عنــوان «گــذری بــر تاریــخ
چندهــزار ســالۀ ایــام» ،سرگذشــت مــردم و حکومتهــا و قلمــرو جغرافیــای
سیاســی ایــام تــا دورۀ اتابــکان را بررســی کــرده اســت .حجــت شــیخی ()۱۳۸۱
نیــز در مقالــۀ «رونــد تاریخــی ســکونت و شهرنشــینی در ایــام» ،از ایجــاد نقــاط
شــهری و شهرنشــینی در مناطــق مختلــف اســتان ایــام از دورۀ ایــام باســتان تــا
انقــاب مشــروطه در ایــران و پــس از آن ســخن گفتــه اســت .محمــد شــوهانی
( )۱۳۷۸پیامدهــای زیســتمحیطی ناشــی از گســترش فیزیکــی شــهر ایــام را
در قالــب پایاننامــه ،تحلیــل کــرده و ارائــه داده اســت .مصــدق ارزانــی ()1393
هــم در کتــاب خــود بــا عنــوان «شــکلگیری شــهر ایــام از نــگاه جغرافیایــی
و تاریخــی» بــه بررســی موقعیــت و ویژگیهــای طبیعــی و انســانی در نقــاط
مختلــف اســتان ایــام پرداختــه اســت.
    طبــق واکاوی مقــاالت و پژوهشهــای انجامشــده ،هیــچ یــک از منابــع
موجــود بــه موضــوع رونــد تاریخــی شهرنشــینی در شــهر ایــام و علــل و عوامــل
مرکزیــت و گســترش فیزیکــی آن بــه صــورت دورهای و منســجم نپرداختــه
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اســت .مقالــۀ حاضــر در صــدد اســت تــا ســیر تاریخــی شهرنشــینی در شــهر
ایــام و عوامــل دخیــل در رشــد و توســعه و در مرکزیــت قــرار گرفتــن آن را
مــورد بررســی قــرار دهــد.
نام و نشان تاریخی شهر و شهرنشینی
بنــای شــهر يكــي از كهنتريــن و مهمتريــن ابداعــات بشــري اســت .از زمــان
پيدايــش نخســتين شــهرها تــا كنــون ،پيشــرفت و انحطــاط تمــدن ،رابطــۀ
نزديكــي بــا پيشــرفت و زوال شــهرها داشــته اســت .اگرچــه شــهر دســتاورد
حيــات جمعــي انســان و مناســبات ناشــي از آن اســت و از ايــن رو نســبت بــه
حيــات جمعــي مقول ـهاي ثانــوي محســوب ميشــود؛ امــا بــر همــگان آشــكار
اســت كــه در رونــد تكاملــي تمــدن انســاني نقــش بســيار مهمــي را ايفــا كــرده
اســت .پيدايــش شــهرها در مرحلــۀ نخســت ،حاصــل اســتقرار نســبي انســان در
يــك منطقــه و افزايــش جمعيــت در آنجــا ،تجربهانــدوزي انســان ،تنــوع يافتــن
فعاليتهــاي وي و تخصصــي كــردن آنهــا ،روابــط متقابــل بــا ســكونتگاههاي
ديگــر و مالحظــات اقليمــي و تاريخــي بــوده اســت؛ ليكــن پــس از شــكلگيري
و تثبيــت موقعيــت ،شــهرها نقــش مهمــي در شــتاب بخشــيدن بــه رونــد تمــدن
انســاني داشــتهاند .از ايــن پــس ،مفاهيــم شــهر و انســان متمــدن بــا يكديگــر
عجيــن شــده و شهرنشــيني نقــش بســزايي در رونــد تكاملــي زيســت جمعــي
ايفــا نمــوده اســت .انســان شهرنشــين بــه مــوازات دور شــدن تدريجــي از طبيعت
و بــه همــراه تنــوع بخشــيدن بــه زندگــی از قديمتريــن ازمنــه ،شهرنشــینی
را بنــا نهــاد .شــهر مســكن اهــل تخصــص بــوده اســت و بــه وجــود آمــدن
تخصــص حاصــل تنــوع فعاليتهــاي اقتصــادي اســت و ايــن امــر بــه عنــوان
نيــاز و تجربــۀ بشــري از آنجــا ناشــي ميشــود كــه مــردم شهرنشــين دســت 
زدن بــه فعاليتهــاي گوناگــون در محيطــي يكپارچــه را بيشــتر مقــرون بــه
صرفــه ميبيننــد .هميــن وجــه متنــوع كاركردهــاي شــهر اســت كــه ســاختار
حيــات شــهري را از روســتا متمايــز ميكننــد و در رونــد تمــدن انســاني نقــش
ميآفرينــد.
محدودۀ مورد مطالعه
اســتان ایــام بــا مســاحتی در حــدود  20هــزار و  150کیلومتــر مربــع ،بیســت و
دومیــن اســتان از نظــر مســاحت در ایــران اســت کــه در دامنــۀ سلســلهجبال
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زاگــرس و جهــت جغرافیایــی غــرب کشــور قــرار دارد .ایــن اســتان از نظــر
همجــواری ،از شــمال بــه اســتان کرمانشــاه ،از جنــوب بــه اســتان خوزســتان ،از
غــرب بــه کشــور عــراق و از شــرق بــه اســتان لرســتان محــدود میشــود و بــر
اســاس تقســیمات کشــوری ،اکنــون  ۱۲شهرســتان (آبدانــان ،ایــام ،ایــوان ،بــدره،
درهشــهر ،دهلــران ،چــرداول ،ملکشــاهی ،مهــران ،هلیــان ،ســیروان و چــوار)
دارد .در ســال  ۱۳۱۶هــ.ش در تقســیمات کشــوری ،ایــام بخشــی از اســتان
کرمانشــاه محســوب میشــد و در ســال  ۱۳۴۳محــدودۀ کنونــی اســتان ایــام
بــه عنــوان فرمانــداری کل و شــامل شهرســتانهای ایــام ،دهلــران ،درهشــهر و
مهــران بــه صــورت نیمهمســتقل اداره میشــد .در فروردیــن مــاه ســال ۱۳۵۳
پــس از تصویــب هیئــت وزیــران ،فرمانــداری کل ایــام بــه اســتان ایــام تبدیــل
شــد (اکبــری .)44-43 :1386 ،پــس از آن تقســیمات کشــوری ادامــه یافــت
و شهرســتانها بــه تعــداد کنونــی؛ یعنــی  12شهرســتان مذکــور ارتقــا یافــت.
شهرســتان ایــام مرکــز اســتان ایــام در شــمال غربــی اســتان قــرار گرفتــه و بــا
شهرســتانهای ایــوان از غــرب ،ملکشــاهی از جنــوب ،ســیروان از شــمال شــرق
و مهــران از جنــوب همســایه اســت .شهرســتان ایــام از ســمت غــرب بــا عــراق
مــرز مشــترک دارد .بافــت شــهری ایــام در حــال حاضــر بازســازی و نوســازی
شــده و گســترش یافتــه اســت.
وجه تسمیه
شــهر ایــام جزئــی از تمــدن بــزرگ ایــام باســتان اســت کــه در گــذر زمــان
اســامی مختلفــی چــون :آالم ،آالمتــو ،آریوجــان ،پهلــه ،ماســبذان ،جبــال ،پشــتکوه،
حســینآباد و ایــام داشــته اســت (افشــار سیســتانی .)155 :1372 ،مورخــان و
محققــان در مــورد وجــه تســمیه و نامگــذاری ایــام نظــرات مختلفــی دادهانــد کــه
بــه اختصــار بــه چنــد مــورد اشــاره میشــود« :کلمــۀ ایــام 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 میباشــد «ام» عالمــت
متکلــم وحــده و تخصیــص امــر بــه گوینــده اســت .بــرای همیــن وقتــی میگویند
ایــام؛ یعنــی کشــور مــن ،مملکــت مــن» (ذاکریــان .)15 :1388 ،ذاکــری بــه نقل از
«احمــد اقتــداری» نویســندۀ کتــاب «آثــار و بناهــای تاریخــی خوزســتان» میگوید:
امــا و رسـمالخط صحیــح کلمــه« ،ایــام» اســت نــه «عیــام»؛ زیــرا ایــن نــام کــه
از روی الــواح ایالمــی خوانــده شــده ،از گــروه زبانهــای «اورال آلتایــی» ماخــوذ
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شــده و از گــروه زبانهــای ســامی ،هنــد ،اروپایــی و فارســی نیســت؛ چــون در
آن تاریــخ یعنــی حداقــل شــش هــزار ســال قبــل از میــاد ،زبانهــای فارســی و
اردو وجــود نداشــتهاند؛ لــذا کلمــۀ ایــام نمیتوانــد از مشــتقات ایــن زبانهــا
باشــد (همــان .)۱۳ :ســومریها حــروف اختصــاری « »NIMرا بــرای ایــام بــه
کار میبردنــد و ایــن کلمــه در زبــان ســومری بــه معنــای بــاال اســت (هینتــس،
 .)25 :1371چنیــن بــه نظــر میرســد کــه «جلگــۀ آریــوخ» قدیمیتریــن نــام
ایــن منطقــه (ایــام) بــوده اســت .تــا قبــل از ســدۀ  ۱۳میــادی ،ایــن منطقــه بــه
آریوجــان شــهرت داشــته اســت (افشــار سیســتانی .)38 :۱۳۷۲ ،بابلیهــا قســمت
مرتفــع ســرزمینی کــه در مشــرق بابــل قــرار داشــت را «آالمتــو» یــا «اِالم» ،بــه
معنــی کوهســتان و شــاید کشــور طلــوع خورشــید نامیدنــد کــه ایــام کنونــی
بخشــی از آن بــود .ایــام واژهای آکــدی اســت و آکدیهــا از هــزارۀ ســوم ق.م
آن را کــه مفهــوم مرتفــع دارد ،بــه کار میبردنــد (آمیــه ،۱۳۸۱ ،ج  .)۲ :3ایــام
بــا اســامی دیگــری نیــز در تاریــخ خوانــده شــده اســت .یونانیهــا ایــام را
«الیمایــس» میخواندنــد کــه بــه معنــی جبــال یــا کوهســتان میباشــد (یعقوبــی،
 .)53 :۱۳۸۶بــر طبــق تحقیقــات انجامگرفتــه ،منطقــۀ ايــام جــزء ســرزمين پهلــه
(يــا پهلــو) قــرار گرفــت؛ یعنــی اســتان بزرگــي كــه اعــراب بعــد از فتــح ايــران
آن را جبــال ميگفتنــد .در زمــان حكومــت ساســاني بــه علــت حاصلخيــزي و
نزديكــي بــه جلگــۀ بينالنهريــن ،جمعيــت ايــن منطقــه رو بــه افزايــش نهــاد
و شهرســازي و شهرنشــيني در آن رونــق يافــت و شــهرهايي ماننــد ماســبذان،
ســيروان ،ســيمره ،مهرجانقــذق و دهســتانهاي بــزرگ و كوچكــي ماننــد الــرذ و
رودبــار در ايــن ناحيــه تأســيس شــد (جعفــری و جعفــری.)۱۴۹ :۱۳۹۰ ،
جمعیت و اقوام
در حــال حاضــر جمعیــت شــهر ایــام حــدود  ۳۵۰هــزار نفر اســت که از اقــوام و
طوایــف مختلــف تشــکیل شــده اســت .بنــا بــر تحقیقــات باستانشناســی میتــوان
گفــت ایــران و منطقــۀ ایــام در طــول تاریــخ رهگــذر نژادهــا و ملــل مختلــف
بــوده و زبانهــا و لهجههــای گوناگــون در ایــن ســرزمین تکلــم شــدهاند و
خصوصیــات جســمانی متفاوتــی در ایــن محــل بــه هــم آمیختهانــد .پیــش از
ورود آریاییهــا ،نژادهــای بومــی در ایــن منطقــه میزیســتهاند .اســتخوانهای
بازمانــده از عصــر حجــر قدیــم حاکــی از ایــن اســت کــه نژادهایــی چون کاســیان،
عیالمیــان ،هپادتیپیــان ،لولوبیــان و  ...در ایــام و پیرامــون آن ســکونت داشــتهاند؛
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از آن میــان کاســیان متمدنتریــن ملــل عصــر خــود و قدیمیتریــن ســاکنان
و حــکام لرســتان و ایــام امــروزی بودهانــد (افشــار سیســتانی ۲۹۳ :۱۳۷۲ ،و
 .)۲۹۵بــه نظــر میرســد کــه ایالمیهــا بــا لولوبیهــا ،یــک نــژاد کوهنشــین
همســایه در شــمال و دیگــر مردمــی کــه «ســو» نامیــده میشــوند وجــه اشــتراک
فــراوان دارنــد (هینتــس .)26 :1371 ،پارســیها مردمــی آریایینــژاد هســتند
کــه گروهــی از آنــان در غــرب از جملــه اســتان ایــام بــه نــام عجــم زندگــی
میکردنــد(افشــار سیســتانی .)۲۹۷ :۱۳۷۲ ،بررســی آثــار مکشــوفه از قبرســتانها
و محوطههــای باســتانی در محــدودۀ شــهر ایــام نشــان میدهــد کــه ایــن شــهر
در دوران مختلــف تاریخــی از ســکونتگاههای مهــم بــوده اســت .در برخــی منابــع
بــه شــهر رذ یــا رذیــن اشــاره شــده کــه تــا قــرون اولیــۀ اســامی ،منظــور از آن
ایــن منطقــه بــوده اســت (یعقوبــی .)۷۳ :۱۳۸۶ ،از روی آثــار ســنگی و مفرغــی
بــه دســت آمــده در محــدودۀ شــهر ایــام میتــوان بــه شــیوۀ گــذران زندگــی
قبایــل ســاکن در آن پــی بــرد .اغلــب ایــن آثــار مربــوط بــه شــکار ،کشــاورزی و
دامــداری بودهانــد.
    بنــا بــه گفتــۀ افشــار سیســتانی ،اقــوام کنونــی ایــام نیــز یــا از بازمانــدگان
اقــوام باســتانی منطقهانــد کــه بــا در نظــر گرفتــن اختــاط بــا اقــوام مهاجــم و
مهاجــر گوناگــون هســتند یــا از اعقــاب مهاجرانــی کــه بــه اســباب مختلــف از
جملــه حاکمیــت و امــارت یــا تهاجــم نظامــی وارد منطقــه شــده و بــا بومیــان
بــه صــورت همزیســتی ســکونت پیــدا کردهانــد .از جملــه ایــن مهاجــران بــه
ایــام ،لرهــا هســتند کــه گردشــگران و سفرنامهنویســانی چــون دخانیکــوف آنهــا
را چنیــن توصیــف کردهانــد :لرهــا دارای قــد متوســط ،جســم نیرومنــد ،چشــم
قهــوهای ،زلــف ســیاه بــا امــواج درشــت و ابــروان پرپشــت ،فــک چهارگــوش،
گونــۀ برجســته ،گــردن کوتــاه ،بینــی عقابــی و نــگاه ســخت هســتند .گــروه
اعــراب نیــز از ســدۀ نهــم ه ـ.ق در تاریــخ و حــوادث ایــن مناطــق وارد شــده و
بومــی ایــن ســرزمین نبودهانــد و از عــراق و جزیرهالعــرب مهاجــرت کــرده و
از دورۀ اشــکانی وارد ایــران شــدهاند .از مهمتریــن کســانی کــه در ایــام زندگــی
میکننــد ،ایلهــا و طوایفــی هســتند کــه اکنــون بــه زبــان کــردی صحبــت
میکننــد و حــدود  ۸۵درصــد جمعیــت ایــام را تشــکیل میدهنــد و از نــژاد
آریاییانــد (افشــار سیســتانی .)۳۰۱ :۱۳۷۲ ،آنهــا مردمــی زیبــا ،بــا قــد متوســط،
شــانۀ عریــض ،موهــای ســیاه ،چشـمهای درشــت بــه رنــگ ســیاه تنــد ،ابروهــای
پــر پشــت و  ...میباشــند .کردهــا از لحــاظ نــژادی خالصتــر از گروههــای
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دیگــر هســتند؛ زیــرا پــارهای از خصوصیــات جســمانی ایرانیــان قدیــم در آنــان
وجــود دارد (دمــورگان ،۱۳۹۶ ،ج  .)۲۲ :2زبــان ایــن شــاخه از کردهــا کــه در
ایــام زندگــی میکننــد شــامل لهجههــای کلهــری ،فیلــی و لکــی میباشــد
کــه کــردی فیلــی ،گویــش عمــدۀ مــردم اســتان ایــام از جملــه طوایــف عمــده
و قدیمــی آن اســت کــه بــا انــدک اختالفاتــی در شهرســتانهای مختلــف ایــام
بــدان تکلــم میشــود و در مجمــوع ذیــل عنــوان کــردی جنوبــی دســتهبندی
میشــوند (یعقوبــی.)۷۸ :۱۳۸۶ ،
اعتقادات
در مــورد اعتقــادات مــردم ســاکن در ایــن منطقــه قبــل از اســام چنیــن اســتنباط
میشــود کــه آنهــا نیــز در دوران باســتان ماننــد ســایر اقــوام و تمدنهــای تاریخــی
الهههــای مختــص بــه خــود داشــتهاند .بــا توجــه بــه انضمــام منطقــۀ کنونــی ایــام
بــه تمــدن تاریخــی ایــام ،میتــوان گفــت در دوران باســتان پرســتش خدایــان در
ایــن منطقــه رواج داشــته اســت .خدایــان ایالمــی نخســتین بــار در قــرن بیســت
و ســوم پیــش از میــاد قــدم بــه گســترۀ تاریــخ گذاشــتند و ایــن نشــان میدهــد
کــه مذهــب در ایــام از پیشــینۀ بســیار کهــن برخــوردار بــوده اســت (مجیــدزاده،
 .)50 :1370خــدای ایالمــی «ناهونتــه» ،واژهای محلــی بــرای خورشــید بــود و در
اصــل نانهونــده ،یعنــی خالــق روزی بــود« .شــیموت» هــم از خدایــان برجســتۀ
ایالمیــان بــود و بــه مثابــه «مشــیر قــوی خدایــان» منظــور میشــد و در سراســر
کشــور مــورد احتــرام بــود (هینتــس .)۵۶-۵۵ :۱۳۷۱ ،بــه طــور کلــی ســمبلهای
مذهبــی ایــام باســتان را بــه پنــج گــروه میتــوان تقســیم نمــود -۱« :حیوانــات
(مــار) (هرتســفلد _۲ ،)۲۱ :۱۳۵۴ ،اجــرام ســماوی (مــاه ،خورشــید و ســتاره)
(کرمــی -۳ ،)21 :1382 ،نباتــات (صــراف -۴ ،)۱۰۳ :۱۳۸۴ ،عناصــر طبیعــی
(آب)« (کریمــر -۵ ،)۵۷ :۱۳۴۰ ،عناصــر انســانی (آمیــه .)۴۰ :1381 ،بنــا بــر
اعــام منابــع پــس از ظهــور زردشــت ،مــردم ایــن منطقــه نیــز بــه دیــن زردشــتی
درآمدنــد .مــردم ایــام تــا قبــل از ظهــور اســام ماننــد دیگــر نقــاط ایــران از دیــن
زردشــتی پیــروی میکردنــد .پــس از فتــح شــهرهای ایــران بــه وســیلۀ مســلمانان،
مــردم ایــام نیــز دیــن اســام را اختیــار کردنــد (یعقوبــی .)77 :1386 ،پــس از
رواج اســام و ورود اســام 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 میتــوان نتیجــه گرفــت کــه از آغــاز
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شــکلگیری حکومــت آنــان در حوالــی ســال  ۵۸۰هــ.ق توســط شــجاعالدین
خورشــید تــا ســقوط بغــداد در ســال  ۶۵۶ه ـ.ق پیــرو مذهــب ســنی بودهانــد و
بــا حملــۀ مغــوالن بــه ایــران و انقــراض خالفــت عباســی بــه تدریــج گرایــش
آنــان بــه تشــیع شــروع شــد و در دورۀ صفویــان آشــکارتر گردیــد» (بیانــی،۱۳۶۷ ،
ج « .)۳۰۳ :1اقلیتــی از پیــروان یارســان نیــز در ایــام زندگــی میکننــد .هنــری
راولینســون کــه در ســال ۱۸۳۶م .از پشــتکوه دیــدن کــرده ،اغلــب ایــات پشــتکوه
را علیاللهــی معرفــی نمــوده اســت» (شــوهانی.)۱۰۳ :۱۳۹۶ ،
وضعیت سکونت در ایالم باستان
هرچنــد شهرنشــینی در اســتان ایــام بــا ویژگیهــای امــروزی مربــوط بــه چهــار
دهــۀ اخیــر اســت؛ امــا بــر طبــق منابــع مختلــف تاریخــی و آثــار باستانشناســی،
قدمــت ســکونت در ایــن منطقــه بــه دورۀ باســتان برمیگــردد و محــدودۀ فعلــی
اســتان ایــام در آن زمــان بخشــی از ایــام باســتان بــوده اســت کــه حــدود چهــار
الــی ســه هــزار ســال قبــل از میــاد حکومــت داشــتهاند   .
     یافتههــای باستانشناســی نشــان میدهــد کــه بخــش غربــی زاگــرس در
محــدودۀ اســتان ایــام ،از دورههــای پیــش از تاریــخ محــل و مــکان مردمــی بــوده
اســت کــه توانســتهاند بــا اهلــی کــردن و کاشــت دانههــای گنــدم و جــو و ...
و بــا ســاخت ابزارهــای ســنگی ،عامــل تحــوالت گســترده در جوامــع باســتانی
باشــند (محمودیــان .)24 :1389 ،از اقوامــی کــه در هــزارۀ ســوم و دوم پیــش از
میــاد در مناطــق غربــی ایــران و کوهســتانهای زاگــرس (از جملــه ایــام)،
میزیســتهاند میتــوان بــه کوتیــان و کاســیها اشــاره کــرد .اطالعــات موجــود
در خصــوص قبایــل کوههــای زاگــرس بــه طــور عمــوم بریدهبریــده و ناقــص
اســت .ایــن مناطــق معمــوالً از ســوی دولتهــای آشــور و آکــد مــورد حملــه
قــرار میگرفتنــد .پــس از آن ایجــاد حصــار دفاعــی در اطــراف مناطــق مســکونی،
از افزایــش ثــروت ســاکنان حکایــت دارد .در آن زمــان دامهــا ثــروت اصلــی را
تشــکیل میدادنــد .بــر اثــر افزایــش تعــداد دامهــا مســئلۀ تأمیــن مراتــع پیــش
آمــد .از آن پــس احتمــاالً اهالــی اندکانــدک شــیوۀ زندگــی اســکانیافته را
پذیرفتنــد و در تابســتان دامهــا را در کوهســتانهای زاگــرس میچراندنــد .در
ایــن دوره بــود کــه تقســیم کار اجتماعــی صــورت گرفــت و قبایــل شبانپیشــه و
زراعتپیشــه پدیــد آمدنــد .قبایــل کوهســتانی کــه میــان مــاد و ایــام (احتمــاالً
ایــام کنونــی نیــز از ایــن مناطــق بــوده اســت) میزیســتند ،چیرهدســتی
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فوقالعــادهای در ســاختن مصنوعــات مفرغــی بــه دســت آوردنــد .مــدارک و
منابــع مکتــوب ،اطالعــات زیــادی را دربــارۀ کاســیان یــا کاســیتها کــه در آن
زمــان مهمتریــن قبایــل زاروس شــمرده میشــدند ،بــه دســت میدهنــد .ناحیــۀ
زاگــرس بــا تمــدن و فرهنــگ بابلــی نیــز در تمــاس بــوده اســت .میتــوان حــدس
زد کــه کاســیان قبیل ـهای بودنــد در کوهســتانها کــه پیشــۀ دامــداری داشــتند و
بــه زبانــی کــه بــا ایالمــی قرابــت داشــت ســخن میگفتنــد .ایالمیــان همســایه
و خویشــاوند ایشــان بودنــد .بــه هــر تقدیــر کاســیان از آغــاز هــزارۀ ســوم قبــل
از میــاد در ایــن مــکان زندگــی میکردنــد و بعدهــا بــه دامــداری و زندگــی
نیمهاســکانیافته در کوههــا اشــتغال داشــتند (دیاکونــف.)۱۶۲-۱۵۶ :۱۳۴۵ ،
بنابرایــن ســکونت در ایــام ســابقۀ تاریخــی بســیار کهنــی دارد و ایــن منطقــه
جــزء قدیمیتریــن مناطــق تاریخــی ایــران اســت .ســاکنان اولیــۀ ایــن ســرزمین
از قبایــل شــکارچی و گلـهدار تشــکیل میشــده اســت کــه بــه صــورت اشــتراکی
زندگــی میکردنــد .بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده ،هشــت هــزار ســال
پیــش از میــاد ،ماســبذان (ایــام امــروزی) یکــی از والیــات مملکــت ایــام قدیم
محســوب میشــده اســت (یعقوبــی .)49 :1386 ،شــهر ســیمره کــه بــه گفتــۀ
مورخــان در شــرق تیســفون بنــا شــده ،بالــغ بــر  ۲۰۰۰۰نفــر جمعیــت داشــته
اســت .ایــن شــهر در زمــان یاقــوت حمــوی دچــار زلزلــه شــده و عمارتهــای
آن تخریــب شــدهاند .آنچــه معلــوم اســت ایــن شــهر مــکان تجــارت نبــوده؛
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 ایــام
محســوب کــرد (شــیخی .)92 :1381 ،در ایــام نقــاط مســکونی قدیمـیای یافــت
شــدهاند کــه بیانگــر تمدنــی کهــن هســتند (افشــار سیســتانی.)317 :1372 ،
     طبــق یافتههــا ســاکنان ایــن منطقــه پیشــرفتهای قابــل توجهــی در صنایــع
ســنگی و تهیــۀ ابزارهــای مــورد نیــاز خــود در دورههــای پیــش از تاریــخ و دوران
بعــدی داشــتهاند .بــر اســاس حفریــات و مطالعــات انجامشــده قدیمیتریــن
دورۀ اســتقرار آنهــا متجــاوز از ده هــزار ســال پیــش بــوده اســت .در حــوزۀ
مرکــزی اســتقرار انســان در درۀ میشــخاص از دوران ســنگ تــا کنــون را نشــان
میدهــد .بــه نظــر میرســد موقعیــت جغرافیایــی ،اقلیــم مناســب ،منابــع آب و
مواهــب طبیعــی عامــل تــداوم اســتقرار در ایــن منطقــه بــوده اســت (محمودیــان،
 .)32 :1389وجــود راههــای باســتانی در ایــام و آثــار مکشــوفه در ایــن منطقــه
نشــان میدهــد کــه ایــام تمدنهــا و مراکــز جمعیتــی مهمــی داشــته اســت؛
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بــه عنــوان مثــال خانــم فریــا اســتارک طــی ســالهای  ۱۹۳۱-۱۹۲۷م-۱۳۰۶ /.
 ۱۳۱۰بــه نواحــی کبیرکــوه و ایــام مســافرت نمــوده و در ســفرنامهاش بــا نــام
«المــوت ،لرســتان و ایــام» مکانهــای مــورد بازدیــد خــود را توصیــف کــرده
اســت .مســیری کــه خانــم اســتارک از بغــداد بــه ســمت ایــام پیمــوده ،میتوانــد
بــه عنــوان یکــی از راههــای باســتانی مــورد توجــه قــرار گیــرد .او از طریــق شــهر
کــوت در عــراق بــه منطقــۀ مــرزی بــدره نزدیــک مهــران رســیده اســت و پــس از
گــذر از مهــران از طریــق ســاحل رود کنجانچــم بــه قلعــۀ حســینقلیخان وارد
شــده و از طریــق همیــن راه باســتانی ،مســیر کبیرکــوه و درهشــهر و بــدره را در
پیــش گرفتــه اســت (اســتارک .)۹۲ :1364 ،بــه طــور خالصــه ،یکجانشــینی در
ایــام پــس از یــک دورۀ غارنشــینی و کوچنشــینی بــا توجــه بــه شــرایط مســاعد
آب و هوایــی و وجــود رودهــای پــر آب و مرغزارهــا و چراگاههــا و ثبــات ایــن
وضعیــت طبیعــی رواج یافــت .تمــدن شــهری و اقتصــاد و صنعــت روســتایی
پــس از اســام بنــا بــه ارتبــاط بــا ســایر نقــاط و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن ،روزنــۀ
تــازهای بــه ایــن منطقــه گشــود.
کوچنشــینی و یکجانشــینی در ایــام پــس از اســام (از ورود مســلمانان بــه
ایــران تــا دورۀ صفویــه)
از آثــار مختلفــی چــون آتشــکدهها ،قــاع و نقــاط شــهری ماننــد شــهر ســیمره
در اســتان ایــام مشــخص اســت کــه ایــن منطقــه در دورۀ ساســانیان یکــی
از آبادتریــن مناطــق شاهنشــاهی بــه شــمار میرفتــه اســت .هــوای معتــدل،
چشمهســارها و رودخانههایــی کــه از دل کوههــای اطــراف ایــن منطقــه بیــرون
میآمــد ،باعــث ایجــاد درههــای حاصلخیــز جهــت کشــت و کار شــده و ایــن
امــر باعــث رونــق حیــات شهرنشــینی در ایــن برهــه از زمــان بــوده اســت.
شــهرهای ماســبذان ،شــیروان ،ســیمره و دهســتانهایی ماننــد طــرز و الــرذ (شــهر
کنونــی ایــام) در ایــن دوره گســترش یافتهانــد؛ امــا پــس از انقــراض ساســانیان
و بــا حملــه ســپاهیان مســلمان ،ایــن منطقــه بــه تصــرف اعــراب درآمــد (بهرامــی،
 .)۳۰ :۱۳۷۵منابــع موجــود در مــورد اوضــاع محــدودۀ کنونــی شــهر ایــام پــس از
اســام تــا دورۀ صفویــه و ســلطۀ خوانیــن و والیــان ،اطالعــات چندانــی به دســت
نمیدهنــد؛ امــا آنچــه عیــان اســت پــس از ظهــور اســام و ورود مســلمانان بــه
ایــران ،مــردم ایــن منطقــه بــه صــورت خراجگــذار از در مصالحــه درآمــده و در
گــذر ســیطرۀ سلســلههای مختلفــی چــون :بنیامیــه ،بنیعبــاس ،ســلجوقیان و...
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تحــت لــوای حکومــت مرکــزی ادامــۀ حیــات دادهانــد.
    اعــراب در جنگهایــی چــون قادســیه ،جلــوال و نهاونــد ،ساســانیان را شکســت
دادنــد و منقــرض کردنــد .بــه گفتــۀ ابــن اثیــر در «الکامــل» در ســال  ۱۶ه.ق ســپاه
آذیــن پســر هرمــزان بــا ســپاه ضــرار بــن خطــاب در محــل ماســبذان بــه هــم
برخوردنــد و در ایــن جنــگ آذیــن کشــته شــد و ضــرار بــا مصالحــه بــا مــردم
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،
امنیــت مــال و جــان آنهــا تضمیــن شــده بــود ،عامــل خــود را آنجــا گــذارد و
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
را بــه اطــراف فرســتاد و زمینهــای آنهــا را بــه تصــرف خــود درآورد (یــاری،
 .)46 :1380ایــام در تقســیمات پــس از اســام جــزء ایالــت جبــال یــا کوهســتان
بــود و پــس از خلفــای راشــدین و روی کار آمــدن امویــان و ســپس عباســیان ایــن
ناحیــه تحــت قلمــرو آنهــا اداره میشــد .ناحیــۀ ایــام کــه اکنــون شــهر ایــام
در آن بنــا شــده اســت در آن زمــان یــک آبــادی بــه نــام رذ بــود کــه بــه گفتــۀ
مورخــان در اطــراف آن شــکارگاهی بکــر و قابــل توجــه وجــود داشــت و بــه
علــت همجــواری بــا عــراق و آب و هــوای مســاعد شــکارگاهی بــرای خلفــای
عباســی بــود (اکبــری.)۲۳۰-۲۲۹ :۱۳۸۶ ،
    پــس از درگذشــت منصــور ،دومیــن خلیفــۀ عباســی ،فرزنــدش ابوعبــداهلل
محمــد المهــدی جانشــین او شــد .وی در ســال  ۱۶۹هـ.ق در روســتای رذ (شــهر
ایــام کنونــی) در حــال شــکار از اســب بــر زمیــن افتــاد و کشــته شــد .در منابــع
مختلــف بــه شــیوۀ مــرگ او اشــاره شــده اســت .یعقوبــی ( ،۱۳۸۲ج )۴۰۳ :1
میگویــد« :مهــدی یــازده شــب گذشــته از محــرم ســال  ۱۶۹هــ.ق از بغــداد
رهســپار عــراق عجــم شــد و در قری ـهای بــه نــام رذ از قــرای ماســبذان (ایــام
امــروزی) فــرود آمــد و بــرای شــکار بیــرون رفــت و تمــام روزش را ســرگرم
تعقیــب شــکار بــود .وی بــه تعقیــب آهویــی شــتافت و آهــو همچنــان میتاخــت
تــا آنکــه آهــو بــه درون ویرانــهای جســت و ســگهای شــکاری در پــی او
تاختنــد و اســب مهــدی او را در پــی آهــو بــه درون ویرانــه کشــید و در ویرانــه
او را صدمــه زد و بــه ســراپردهاش حمــل گردیــد و هشــت روز مانــده از محــرم
ســال  ۱۶۹در چه��ل و هش��ت س��الگی درگذش��ت».
    جســد مهــدی در شــهر ایــام کنونــی دفــن گردیــد .مقبــرۀ وی در محــل
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کنونــی پــارک کــودک ایــام قــرار داشــت کــه بــه علــت تعصبــات مذهبــی و
عــدم توجــه بــه مســائل توریســتی و بــه احتمــال زیــاد در ســال  ،۱۳۵۲برخــی
از مــردم ایــن شــهر ،مقبــرۀ او را کــه بنایــی ســنگی و هرمــی بــا ارتفــاع  ۸متــر
داشــت ،تخریــب کردنــد .وجــود قبــر مهــدی در ایــن ناحیــه داللــت بــر ایــن نکته
دارد کــه رذ یــا ایــام 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
کردهانــد (یعقوبــی .)۶۸-۶۷ :۱۳۸۶ ،بــه نظــر میرســد ایــن امــر مزیــد بــر ســایر
ویژگیهــا ،در جــذب و یکجانشــینی قبایــل و اقــوام در ایــن منطقــه نقــش مهمــی
ایفـ�ا کـ�رده اسـ�ت.
بنای هستۀ اولیۀ شهر از دورۀ صفویه و تحوالت آن تا دوران قاجار
منطقــۀ ایــام جــزء قلمــرو اتابــکان لــر کوچــک ( ۵۰۷تــا  ۱۰۰۶هـ.ق) گردیــد تــا
اینکــه در دورۀ صفویــه شــاه عبــاس بــزرگ ( ۹۹۶تــا  ۱۰۳۸هـ.ق) سلســلۀ اتابــکان
لــر کوچــک را منقــرض نمــود و در تقســیمات سیاســی کشــور تجدیــد نظــر کرد.
وی بــه علــت اهمیــت مناطــق مــرزی ،چهــار والینشــین بــه وجــود آورد .یکــی
از آنهــا کــه منطقــۀ ایــام را هــم تحــت ســلطه داشــت ،حســینخان ســلهورزی
بــود (همــو .)85 :۱۳۸۶ ،سرکشــی و عصیــان آنهــا باعــث شــد کــه شــاه عبــاس
اول ،حکومــت فرمانروایــی پشــتکوه و پیشــکوه را بــه تیــرۀ کمنــام و نهچنــدان
مشــهور «فیلیهــا» ،کــه یکــی دیگــر از طوایــف ســلهورزیهای بودنــد ،واگــذار
کنــد .از آن زمــان بــه بعــد بــه طوایــف تحــت قلمــرو لــر کوچــک طوایــف
فیلــی میگفتنــد و بعدهــا کــه در زمــان قاجاریــه ،محــدودۀ قلمــرو فرمانروایــی و
حاکمیــت والیــان بــه ایــام امــروزی منحصــر شــد ،نــام فیلــی نیــز منحصــرا ً بــه
طوایــف و عشــایر پشــتکوه اطــاق گردیــد (راولینســون .)51 :۱۳۶۲ ،اســتمرار
حضــور قبایــل و طوایــف در محــدودۀ کنونــی ایــام بــه علــت وجــود آب و
شــرایط اقلیمــی مســاعد ،هســتۀ اولیــۀ شــهر را بنیــان نهــاد.
    تشــکیل هســتۀ فیزیکــی شــهر در کنــار راه شــمالی  -جنوبــی در جلگــهای
در دامنــۀ کوهپایــه بــوده؛ بــه طــوری کــه آب مشــروع و زراعــی شــهر از دو
مســیل رودخانههــای مانشــت و قلنــدر و قناتهایــی کــه شــیب آنهــا از دامنــۀ
کوههــای شــمالی ،غربــی و غــرب و جنــوب غربــی بــه طــرف مرکــز یعنــی
شــرق جلگــه روان بــود ،تأمیــن شــده اســت (ارزانــی .)۶۰ :۱۳۹۳ ،والیــان فیلــی
یکــی پــس از دیگــری بــه امــارت پشــتکوه و ایــام رســیدند تــا اینکــه حاکمیــت
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حســینقلیخان ســردار اشــرف بــر ایــام از ســوی مظفرالدیــن شــاه تأییــد شــد
و او تــا ســال  ۱۳۱۸ه ـ.ق بــر پشــتکوه ایــام فرمانروایــی داشــت .بــا وجــودی
کــه حــدود  ۶۸ســال از ســن او گذشــته بــود بــا اقتــدار تمــام بــر پشــتکوه و
ایــات و عشــایر ایــن منطقــه حاکمیــت داشــت .وی کــه ملقــب بــه ابوقــداره،
صارمالدولــه و ســردار اشــرف بــود مــردی بســیار رشــید و شــجاع بــود کــه
فرماندهــی افــراد محلــی و تفنگچیــان را بــر عهــده داشــت و طوایــف عــرب
را کــه بــه خــاک ایــران در مرزهــای ایــام تجــاوز میکردنــد تــا کرانــۀ دجلــه
عقــب رانــد (رزمآرا .)۱۰۷ :۱۳۲۰ ،طبــق منابــع ،تــا قبــل از بنــای شــهر ایــام،
مــردم ایــن منطقــه از نظــر معیشــت و شــیوۀ زندگــی ،بــه صــورت عشــایری و
روســتایی روزگار میگذراندنــد و منطقــۀ ایــام کنونــی بــه دلیــل شــرایط مســاعد
اقلیمــی ،وجــود آب ،مرغوبیــت زمینهــای دهبــاال و دهپاییــن و ویژگــی ییالقــی
آن ،جهــت ســکونت دایمــی و یکجانشــینی انتخــاب شــد.
    قبــل از توســعه ،شــهر ایــام بــه صــورت دهکــدهای در کنــار نهر آب روســتایی
قلنــدر و مانشــت شــکل گرفتــه و بــه نعمــت وجــود ایــن آب ،توســعه یافتــه
اســت .نهــر آب روســتایی قلنــدر از بافــت قدیمــی شــهر عبــور میکــرد و عناصــر
اصلــی شــهر ماننــد مســجد جامــع ،بــازار و محــات ،همگــی در کنــار آن بنــا
شــدند (ارزانــی .)۶۷ :۱۳۹۳ ،در مــورد مرکزیــت قــرار گرفتن شــهر ایــام امروزی
توســط حســینقلیخان و احــداث قلعــۀ والــی توســط ایشــان در کتــاب «ایــام و
تمــدن دیرینــۀ آن» چنیــن آمــده اســت :حســینقلیخان والــی از شــهر خرمآبــاد
بــه شــهر ایــام امــروزی (دهبــاال) آمــد و در محــل فرمانــداری کنونــی قلع ـهای
ســاخت و آن را حســینآباد نامیــد؛ ســپس عشــایر را بــه آن ســرزمین کــوچ داد.
حســینقلیخان در مجلســی کــه در ایــن قلعــه برپــا کــرده بــود از احمدخــان،
رئیــس طایفــۀ پنجســتونی ،پرســید «قلعــه را چطــور میبینــی؟» ،پاســخ داد« :مــن
هــم ماننــد دیگــران میگویــم مبــارک بــاد» .حســینقلیخان گفــت« :تــو را بــه
ریشــم قســم میدهــم کــه حقیقــت را بگــو» ،احمدخــان اظهــار داشــت «حــاال کــه
قســم دادی راســتش را میگویــم؛ تــو بــرای خــود و مــردم پشــتکوه النــۀ زنبــوری
ســاختهای»؛ از ایــن رو ،تصمیــم بــه بنــای ســاختمانهای بیشــتر و گســترش شــهر
گرفــت (افشــار سیســتانی .)159 :1372 ،از حســینقلیخان آثــار و ابنیــۀ زیــر بــه
جــای مانــده اســت:
    قلعــه و بــاغ و کاخ حســینآباد در شــهر ایــام ،کــه در ســال  ۱۲۹۴هــ.ق
بــه وســیلۀ معمــار اســتاد آقــای کرمانشــاهی و بــا نظــارت حــاج محمدعلــی
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شــیرازی بنــا شــدهاند .بنــای نخلســتان و قلعــۀ حســینیه را نیــز در ســال ۱۲۹۷
ه ـ.ق بــا معمــاری همــان شــخص و نظــارت میرخلیلبــک رشــنویی بــه اتمــام
رســاند و در ســال  ۱۳۰۷هــ.ق بــا سرپرســتی اســتاد قنبربــگ تفنگچیباشــی
ملکشــاهی بــه حفــر قنــات امیرآبــاد و طواحســین اقــدام کــرد و آنهــا را بــه اتمــام
رســاند (اکبــری .)500 :۱۳۸۶ ،سنگنوشــتۀ حســینقلیخان والــی در ســال ۱۲۹۳
ه ـ.ق از وی بــه یــادگار مانــده اســت کــه متــن آن دربــارۀ ســاختن قلعــه و بــاغ
حســینآباد و حســینیه اســت .ایــن سنگنوشــته در بخــش ورودی شــمال شــهر
ایــام و در بلندیهــای مشــرف پــارک آزادی واقــع اســت (محمودیــان:1393 ،
 .)103حســینقلیخان در ســال  ۱۳۱۸هــ.ق وفــات یافــت و در وادیالســام
نجــف اشــرف دفــن گردیــد .بــا مــرگ او ،فرزنــدش غالمرضاخــان از طــرف
مظفرالدیــن شــاه بــه حاکمیــت پشــتکوه منصــوب و بــه صارمالســلطنه ملقــب
شــد .زمــان والیــان و خانهــا تقریب ـ ًا ســاخت و ســاز بــه شــیوۀ شهرنشــینی در
ایــام رونــق گرفــت .احــداث بنــای قلعــۀ والــی توســط حســینقلیخان ابوقــداره،
درواقــع ســاخت و ســازها و شــکلگیری یــک بافــت شــهری را آغــاز و ســرعت
بخشــید .مهاجرتهــای روســتا بــه شــهر نیــز بــه واســطۀ تقویــت مرکزیــت ایــام
بــه عنــوان یــک نقطــۀ شــهری بــا گســترش شــهر در اطــراف بافــت قدیمــی آغــاز
شــد و برخــی از روســتاهای نزدیــک شــهر قدیــم در درون ایــن محــدودۀ در حــال
توســعه ادغــام گردیدنــد .قابــل ذکــر اســت کــه در زمــان حاکمیــت غالمرضاخــان
بــه واســطۀ رفتارهــای ناپســند عمــال والــی با مــردم ،عــدهای 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 ســالهای آخــر حکمرانیاش
بــرای تأمیــن هزینــۀ دســتگاه خــود و بــرای تحکیــم قدرتــش کــه هــر دم رو بــه
تزلــزل میرفــت بــه بهانههــای مختلفــی از مــردم مالیــات میگرفــت و بــا
حــرص عجیبــی پــول و مــال میاندوخــت؛ طــوری کــه مــردم را از خــود بیــزار
کــرده بــود و اکثــرا ً اظهــار میکردنــد کــه رعیــت دولتیــم و والــی نداریــم .از
جملــه کارهــای وی ،اجــاره دادن چشــمهها بــود کــه آنهــا را جــزء امــاک
اختصاصــی خــود میدانســت .طوایــف مجبــور شــدند بــرای رهایــی از او بــا
دولــت همــکاری کننــد (مرادیمقــدم.)194 :1386 ،
توسعۀ شهر ایالم در دورۀ پهلوی
والــی پشــتکوه تــا زمــان رضاخــان بــا تکیــه بــر نیروهــای ایــات و عشــایر
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قلمــرو خــود ،اقتــدار و ســلطه بــر ایــن نواحــی را حفــظ کــرده بــود؛ ولــی بــا
نفــوذ حکومــت مرکــزی ایــات پشــتکوه بــر ضــد والــی و اقدامــات ظالمانــۀ او
تحریــک شــدند (مرادیمقــدم .)۱۵۴ :۱۳۸۶ ،رضاخــان کــه هدفــش بــر هــم زدن
حکومــت خانهــا و ایجــاد یــک حکومــت مرکــزی مقتــدر بــود ،حاکمیــت والــی
پشــتکوه را خاتمــه داد و از آن پــس ایــام و اطــراف آن تحــت فرمــان حکومــت
مرکــزی و نظــارت نظامیــان حکومتــش اداره میشــد.
    پــس از بــه قــدرت رســیدن رضاشــاه و سیاســت تمرکــز قــدرت و ســرکوب
نیروهــای عشــایری و مقاومتهــای محلــی ،والیــان خانــدان ابوقــداره کــه در
زمــان قاجاریــه ،عناویــن تومانــی و صارمالســلطنه و غیــره داشــتند و تــا حــدودی
از مرزهــای غربــی و جنوبــی ایــام حراســت میکردنــد از ایــام اخــراج شــدند و
از آن پــس قــدرت مرکــزی حاکــم بــر ایــام 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
ســریعتر و ایجــاد راه ارتباطــی ،اقــدام بــه حفــر تونــل رنــو نمــود (خانــی،
 .)۵۶ :۱۳۷۴ایــن ســکونتگاه کــه تــا زمــان قــدرت گرفتــن رضاخــان ،حســینآباد
شــناخته میشــد از آن پــس بــه ایــام تغییــر نــام داد .بــا رونــق گرفتــن شــهر
ایــام همزمــان بــا تصویــب تقســیمات جدیــد کشــوری در ســال  ۱۳۱۶هـ.ش تــا
ســال  ۱۳۳۵هـ.ش گســترۀ شــهر بیــن محدودههــای میــدان خیــام ،خیابــان خیــام،
خیابــان انقــاب ،خیابــان تختــی و خیابــان ســعدی قــرار داشــته اســت (شــوهانی،
 .)159 :1378از طــرف حکومــت مرکــزی ســرهنگ دوم غالمعلــی زنــد بــه
عنــوان حاکــم نظامــی پســکوه 1تعییــن شــد .در همیــن زمــان بــا اســتقرار نظامیــان،
ضــرورت ایجــاب میکــرد کــه بــرای تحصیــل فرزنــدان آنهــا چــارهای اندیشــیده
شــود .هرچنــد آمــوزش و پــرورش بــه ســبک جدیــد بعــد از جنبش مشــروطه در
ایــران رایــج شــده بــود؛ ولــی در منطقــۀ ایــام ،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 ایــام ،آمــوزش
و پــرورش در ایــن منطقــه بــه طــور رســمی شــروع بــه کار کــرد .در زمــان
محمدرضاشــاه نیــز بــا ادامــۀ سیاسـتهای پــدرش (رضاشــاه) مبنــی بــر اســکان
 . 1در آن برهه ،پسکوه به دامنههای غربی زاگرس و پیشکوه به دامنههای شرقی اطالق میشده است.
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عشــایر و تقویــت مرکزیــت شــهر ایــام ،مهاجرتهــا از روســتاهای اطــراف بــه
ایــن شــهر شــدت گرفــت و محدودههــای فیزیکــی شــهر ایــام گســترش یافــت
و اغلــب باغهــا و زمینهــای زراعــی تحــت پوشــش ســاخت و ســاز شــهری
قــرار گرفــت (نعمتــی.)۴۷-۴۲ :۱۳۹۳ ،
    پــس از اجــرای سیاســت اصالحــات ارضــی و جابجایــی جمعیــت روســتایی به
شــهر ایــام ،محــدودۀ فیزیکــی شــهر تــا ســال  ۱۳۵۴بــه خیابانهــای جمهــوری
در شــرق ،آی ـتاهلل صدوقــی در شــمال ،رســالت در غــرب و اشــرفی اصفهانــی
در جنــوب محــدود بــود .تغییــر ایــام از فرمانــداری کل بــه اســتان؛ همچنیــن
پیــروزی انقــاب اســامی و تبییــن رویکــرد حمایــت از محرومیــن و واگــذاری
اراضــی ارزانقیمــت بــه قشــر کمدرآمــد ،منجــر بــه افزایــش مهاجرتهــا بــه
شــهر ایــام و توســعۀ فیزیکــی شــهر و گاهــی شــکلگیری جریــان حاشیهنشــینی
شــد .بافــت حاشیهنشــینی بــه شــکل ازهمگســیخته و فاقــد نظــارت تــا پایــان
جنــگ در ســال  ۱۳۶۷ادامــه یافــت (شــوهانی.)۱۶۰ :۱۳۷8 ،
گســترش فیزیکــی و رونــق زیرســاخت شــهری ایــام پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی
در ســال  ۱۳۵۷هــ.ش و بــا پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران ،اختالفــات
سیاســی  -عقیدتــی ایــران و عــراق ابعــاد تــازهای بــه خــود گرفــت و دولــت عراق
بــا تهاجــم بــه ایــران ،برخــی نقــاط ماننــد خرمشــهر ،سوســنگرد ،مهــران و  ...را
اشــغال کــرد (افشــار سیســتانی .)346 :1372 ،بــا آغاز جنــگ تحمیلی ،شهرنشــینی
در ایــام وارد مرحلــۀ جدیــدی شــد .مــردم ایــام بــه علــت بمبارانهــای مکــرر
حکومــت عــراق ،خانههــای خــود را تــرک کردنــد و در طــول دوران دفــاع
مقــدس ،بخصــوص ســالهای پایانــی جنــگ ،در دامنــۀ ارتفاعــات شــهر اســکان
داشــتند (پورجبــاری .)36 :1389 ،بــا شــروع بمبــاران مناطــق مختلــف اســتان ،از
جملــه شــهر ایــام و در طــول  ۸ســال جنــگ ،عــاوه بــر بــه هــم خــوردن نظــم
و انضبــاط شــهری و انتقــال مراکــز دولتــی و خصوصــی اعــم از ادارات ،بانکهــا،
مــدارس ،ارگانهــای مختلــف و بازارهــا و  ...بــه زیــر چادرهــای خــارج از شــهر،
رونــد توســعۀ شــهری نیــز تــا حــدودی متوقــف شــد .مــردم بهخاطــر تخریــب
مناطــق شــهری در جریــان بمبارانهــای هوایــی عــراق ،بــه نــدرت بــه ســاخت
و ســاز و توســعۀ ملزومــات شــهری میپرداختنــد؛ بدیــن ترتیــب ســاخت و
ســازهای شــهری ایــام 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 ایــام رو بــه توســعه نهــاد
(شــوهانی .)78 :1379 ،پــس از پایــان جنــگ و از ســال  ۱۳۶۷بــه دلیــل مهاجــرت
آوارگان جنگــی شــهرهای مــرزی چــون مهــران بــه شــهر ایــام ،محــدودۀ شــهر
گســترش پیــدا کــرد؛ چنانکــه شــهرک شــهید رجایــی ســرطاف جهــت اســکان
مهاجریــن در حاشــیۀ شــهر ایــام ســاخته شــد .رشــد محلــۀ حاشــیهای بانبــرز نیز
از عوامــل توســعۀ فیزیکــی در محــدودۀ شــهری ایــام بــود .اهمیــت ایــن مرحلــه
از توســعۀ شــهر ایــام بــه مســئلۀ بازســازی شــهر و ملزومــات آن بازمیگــردد
(مش��اهدات ش��خصی نگارن��ده).
    پــس از امضــای قطعنامــۀ  ۵۹۸و پایــان جنــگ ،توســعۀ شــهر ایــام بــه
صــورت چشــمگیری افزایــش یافــت .همزمــان بــا پایــان جنــگ و فراغــت دولــت
از مســائل دفــاع و بحرانهــای ناشــی از ادامــۀ جنــگ ،برنامههــای مدرنــی بــرای
توســعههای آتــی ،تعییــن و در نظــر گرفتــه شــد .از ایــن زمــان بــه بعــد ،توســعۀ
آتــی شــهر ایــام در گــرو تهیــۀ طرحهــای آمادهســازی بــود و بــر اســاس
پیشــنهادات طــرح جامــع و تفصیلــی شــکل گرفــت .ایــن دوره بــه دلیــل ایجــاد
خدمــات و زیرســاختهای مختلــف در قالــب طــرح بازســازی ،باعــث رشــد
چشــمگیر جمعیــت شــد؛ بــه طــوری کــه جمعیــت شــهر از  ۸۹هــزار نفــر در
ســال  ۶۵ه ـ.ش بــه  ۱۲۶هــزار نفــر در ســال  ۷۵ه ـ.ش بالــغ گردیــد (اطالعــات
آرشــیوی ادارۀ مســکن و شهرســازی .)21 :1373 ،از ســال  ۱۳۷۵هـ.ش تــا کنــون
نیــز بــا افزایــش طرحهــای عمرانــی و رفاهی و بهداشــتی در ســطح شــهر و اعمال
کنترلهــای بیشــتر بــر نحــوۀ ســاخت و ســاز و توســعه در قالــب طرحهــای
مهندســی و پیشبینــی شــده ،محــدودۀ فیزیکــی شــهر توســعه یافــت و جمعیــت
نیــز بــه همــان نســبت افزایــش یافــت .وجــود جنگلهــا ،مراتــع و معــادن و
احــداث پاالیشــگاهها و نقــاط صنعتــی از جملــه جنبههــای حــوزۀ اقتصــادی
اســت کــه در تســریع رشــد و توســعۀ فیزیکــی شــهر ایــام در ســالهای پــس
از پیــروزی انقــاب تأثیرگــذار بودهانــد .گشــایش ارتبــاط مــرزی بیــن ایــران و
کشــور عــراق و تبــادالت بازرگانــی ،علمــی ،فرهنگــی و زیارتــی نیــز در ایــن امــر
ِ
ـاورزی نواحــی شــمالی اســتان
بیتأثیــر نبــوده اســت .زمینهــای حاصلخیــز کشـ
ایــام در منطقــۀ کوهســتانی رشــتهکوه زاگــرس ،بــه دلیــل نــزوالت جــوی از
دیربــاز مســتعد کشــت دیــم و انــواع محصــوالت کشــاورزی همچــون حبوبــات
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و صیفیجــات بــوده اســت .مراتــع در مناطــق مختلــف اطــراف شــهر ایــام نیــز
بــه خاطــر وجــود آب و هــوای مســاعد مــورد اســتفاده بــرای پــرورش دام بــوده
اســت کــه میتوانســته در اقتصــاد و معیشــت ســاکنان تأثیــر بســزایی داشــته
باشــد .بــا توجــه بــه ایــن مطالــب بــه نظــر میرســد 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 انقــاب اســامی و
رشــد و توســعۀ صنایــع و معــادن ،اســتان ایــام نیــز بــا توجــه بــه برخــورداری
از مواهــب الهــی در زمینــۀ نفــت و گاز ،بســتر مناســبی بــرای احــداث صنایــع
پتروشــیمی و پاالیشــگاه محســوب میشــد؛ بنابرایــن بــا احــداث پاالیشــگاه و
صنایــع پتروشــیمی در ایــام ،اشــتغالزایی و رونــق اقتصــادی و تبــع آن ،جــذب
جمعیــت و گســترش شــهر ایــام صــورت گرفتــه اســت کــه بهرهبــرداری از
آنهــا در ســالهای آتــی ،فرصتهــای مناســب شــغلی و تولیــدی را بــه همــراه
خواهــد داشــت.
نتیجهگیر 
ی
منطقــۀ ایــام بــه لحــاظ طبيعــي و اقليمــي و برخــورداري از موقعیــت جغرافیایــی
مناســب ،اقــوام گلـهدار و دامپــرور را بــه خــود جلــب كــرده اســت .اكثــر مورخان
و جغرافيدانــان اســامي از موقعیــت سیاســی ســخن بــه ميــان آوردهانــد؛ بــر
ایــن اســاس ،در شــکلگیری شــهر ایــام میتــوان قائــل بــه رابطــة ميــان
ســطوح اقتصــادي و ســطوح سياســي بــود و ایــن رابطــه نــه از جنــس وابســتگي
يــا اســتقالل مطلــق؛ بلكــه نســبي اســت و زمانــي معنــا مييابــد كــه نوعــي
پيونــد ع ّلــي وجــود داشــته باشــد؛ امــا ايــن پيونــد ع ّلــي بــه وابســتگي كامــل
نميانجامــد؛ بــه عبــارت ديگــر ،ســطوح سياســي و اقتصــادي نــه كامـ ً
ا وابســته
بــه هــم و نــه كام ـ ً
ا مســتقل از هــم هســتند؛ بنابرایــن میتــوان علــل سیاســی
 اقتصــادی را صرفــ ًا بــه عنــوان مجموعــهاي از عوامــل در نظــر گرفــت کــهبــه شــکلگیری و انســجام یــک مجموعــه میانجامنــد .در نهایــت بــا بررســی
عوامــل اصلــی شــکلدهندۀ شــهر ایــام میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا توجــه
بــه آثــار تمدنــی بــه دســت آمــده در کاوشهــای باستانشناســی ،شــهر ایــام
همــواره محــل ســکونت ابنــای بشــر بــوده اســت و از قدمــت تاریخــی برخــوردار
اســت .در طــول تاریــخ بــا نامهــای رذ ،ماســبذان ،اِالم ،حســینآباد ،دهبــاال و
 ...شــناخته شــده اســت .از نظــر حاکمیــت سیاســی نیــز تحــت قلمــرو عیــام و
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آکــد و حکومتهــای 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
توجــه دســتگاه خلفــا بــود .ایــن ســرزمین در بره ـهای از تاریــخ خــود ،تحــت
حاکمیــت اتابــکان لــر کوچــک و پــس از آنــان توســط والیــان پشــتکوه اداره
میشــد کــه در زمــان حاکمیــت والیــان پشــتکوه و احــداث قلعــۀ حســینقلیخان
ابوقــداره ،رونــد گســترش شــهر و ســاخت و ســاز آن شــروع گردیــد .شــهر ایــام
و شهرســتانهای تابعــه ،ســابق بــر ایــن و در دوران حاکمیــت پهلــوی بــه عنــوان
بخشــی از اســتان کرمانشــاه شــناخته میشــد کــه از ســال ۱۳۴۳هـ.ش بــه عنــوان
فرمانــداری کل بــه صــورت نیمهمســتقل اداره میشــد .ایــام در فروردینمــاه
 ۱۳۵۳هـ.ش و پــس از تصویــب هیئــت وزیــران بــه اســتان تبدیــل شــد .مهاجــران
زیــادی از شهرســتانها و روســتاهای اطــراف در ایــام مســکن گزیدنــد و شــهر
از نظــر فیزیکــی رو بــه توســعه نهــاد .پــس از آن ،توســعۀ ادارات و ارگانهــا و
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
ثب��ات و آرامشــ ،رونـ�د رش�دـ و توسـ�عۀ شــهر بی�شـ از پیشــ ادامــه یافــت.
منابع و مآخذ
آمی��ه ،پیــر ( ،)۱۳۸۱تاریــخ عیــام ،ج  ،3ترجمــۀ شــیرین بیانــی ،تهــران:انتشــارات دانشــگاه تهــران.
ارزانــی ،مصــدق ( ،)۱۳۹۳شــکلگیری شــهر ایــام از نــگاه جغرافیایــی وتاریخــی ،ایــام :آوای تاریــخ.
اســتارک ،فریــا ( ،)۱۳۶۴ســفرنامۀ المــوت ،لرســتان و ایــام ،ترجمــۀعلیمحمــد ســاکی ،تهــران :علمــی فرهنگــی.
اطالعــات آرشــیوی ادارۀ مســکن و شهرســازی ،بــر اســاس طــرح آمایــش،(.)۱۳۷۳
افشــار سیســتانی ،ایــرج ( ،)۱۳۷۲ایــام و تمــدن دیرینــۀ آن ،تهــران :وزارتفرهنــگ و ارشــاد اســامی.
اکبــری ،مرتضــی ( ،)۱۳۸۶تاریــخ اســتان ایــام از آغــاز تــا ســقوط قاجاریــه،قــم :فقــه
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بهرامــی ،روحاهلل ( ،)۱۳۷۵تاریــخ سیاســی  -اجتماعــی لرســتان پشــتکوه درعصــر فرمانروایــی والیــان علــوی ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه
تربیــت مــدرس تهــران.
بیانــی (اســامی ندوشــن) ،شــیرین ( ،)۱۳۶۷دیــن و دولــت در ایــران عهــدمغــول ،ج  ،1شــیراز :مرکــز نشــر دانشــگاه.
پورجباری ،پژمان ( ،)۱۳۸۹اطلس جغرافیای حماسی ،تهران :صریر.جعفــری ،علــی و فرشــید جعفــری (« ،)۱۳۹۰نگاهــی بــه وضعیــت ایــام دردورۀ ساســانی» ،پژوهــش در تاریــخ ،ســال دوم ،شــمارۀ  ،۳صــص  ۱۲۵تــا
.۱۵۲
خانی ،محمدحسین ( ،)۱۳۷۴گذری بر تاریخ ایالم ،ناشر :مولف.دمــورگان ،ژاک ( ،)۱۳۹۶ســفرنامۀ دمــورگان ،ج  ،۲ترجمــۀ کاظــم ودیعــی،تهــران :دنیــای کتــاب.
دیاکونــوف ،ا .ام ،)۱۳۴۵( .تاریــخ مــاد ،ترجمــۀ کریــم کشــاورز ،تهــران:بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
ذاکری ،حجتاهلل ( ،)۱۳۸۸ایالمییان ،ناشر :مؤلف.راولینســون ،هنــری کرزیــک ( ،)۱۳۶۲ســفرنامۀ راولینســون (گــذر از ذهــاببــه خوزســتان) ،ترجمــۀ ســکندر امــان اللهــی جهارونــد ،تهــران :آگاه
رزمآرا ،حاجیعلی ( ،)۱۳۲۰جغرافیای نظامی پشتکوه ،بیجا :بینا.سیدســجادی ،ســیدمنصور ( ،)۱۳۸۴نخســتین شــهرهای فــات ایــران ،تهران:سمت .
شــوهانی ،ســارا (« ،)۱۳۹۶ارزیابــی ،نقــش و جایــگاه مشــخصههاي سیاســی،اجتماعــی ایلــی ،در انســجام عشــایر پشــتکوه در دوران قاجــار» ،تاریــخ نــو،
ســال هفتــم ،شــمارۀ بیســتم.
-شــوهانی ،محمــد ( ،)۱۳۷۸گســترش فیزیکــی شــهر ایــام و پیامدهــایزیســتمحیطی آن ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید بهشــتی
تهــران
-شــیخی ،حجــت (« ،)۱۳۸۱رونــد تاریخــی ســکونت و شهرنشــینی در ایالم»،فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ  ۱۱و  ،۱۲صــص  ۹۰تــا .۹۳
-صراف ،محمدرحیم ( ،)۱۳۸۴مذهب قوم ایالم ،تهران :سمت.کرمــی ،ماندانــا ( ،)۱۳۸۲بررســی نقــش زن در آثــار ایالمــی ،پایاننامــۀکارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم
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انســانی.
کریمــر س ،)۱۳۴۰( .الــواح ســومری ،ترجمــۀ داوود رســایی ،تهــران :ابــنســینا و فرانکلیــن.
مجیــدزاده ،یوســف ( ،)۱۳۷۰تاریــخ تمــدن ایــام ،تهــران :مرکــز نشــردانشــگاهی.
محمودیــان ،حبیــباهلل (« ،)۱۳۸۹حــوالت فرهنگــی و تاریخــی بخــشش��مالی دۀه میشــخاص در ه��زارۀ اول پیـ�ش از می�لاد  ،»،فره��نگ ایــام،
شــمارۀ  ۲۶و .۲۷
___________ ( ،)۱۳۹۳جغرافیــای تاریخــی و گردشــگری شهرســتانایــام ،ایــام :زاگــرو.
مرادیمقــدم ،مــراد ( ،)۱۳۸۶تاریــخ سیاســی -اجتماعــی کردهــای فیلــی درعصــر والیــان پشــتکوه ،تهــران :پرســمان.
نعمتی ،نورالدین ( ،)۱۳۹۳نظام نوین آموزش در ایالم ،تهران :نگاه.هرتســفلد ،ارنســت ( ،)۱۳۵۴تاریــخ باســتانی ایــران ،ترجمــۀ اصغــر حکمت،تهــران :انجمــن آثــار ملــی.
هینتــس ،والتــر ( ،)۱۳۷۱دنیــای گمشــدۀ عیــام ،ترجمــۀ فیروزنیــا ،تهــران:علمــی و فرهنگــی.
-یــاری ،ســیاوش (« ،)۱۳۸۰گــذری بــر تاریــخ چنــد هــزار ســالۀ ایــام»،فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ  ۷و  ،۸صــص  ۴۲تــا .۴۷
-یعقوبــی ،ابراهیــم ( ،)۱۳۸۶تاریــخ والیــان پشــتکوه ،تهــران :چاپخانــه نویــداســام.
-یعقوبــی ،احمدبــن اســحاق ( ،)۱۳۸۲تاریــخ یعقوبــی ،ج  ،1ترجمــۀمحمدابراهیــم آیتــی ،تهــران :علمــی و فرهنگــی.
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