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دانش آموخته دکتری باستان شناسی ،دوره مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه لیون دو فرانسه ،تهران ،ایران
فیروز مهجور
استادیار گروه باستانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکیده
ابهر ،زنجان و سلطانیه شهرهایی کهن در شمال غرب ایراناند که در منابع دوره اسالمی درباره انتساب آنها
به هریک از ایالتهای این منطقه از ایران ،بهویژه ایالتهای جبال /عراق عجم و آذربایجان ،گزارشهایی
گونهگون و گاه آشفته دیده میشود .این مقاله بر آن است که با تکیه بر منابع مکتوب جغرافیایی و تاریخی و
یافتههای باستانشناختی ،به بررسی جایگاه این شهرها در نظام تقسیمات جغرافیایی-اداری ایران دوره
اسالمی بپردازد .یافتهها نشان میدهد که شهرهای ابهر و زنجان در قرون اولیه اسالمی جز در سده چهارم
هجری ،از شهرهای ناحیه جبال به شمار میرفتند و استقرارهای منطقه شرویاز از نظر اداری منتسب به یکی
از این دو شهر بود .در اوایل سده هشتم هجری ،ناحیه شرویاز با افزایش استقرارها و شکلگیری شهر سلطانیه،
در جایگاه پایتخت عراق عجم ،هویت اداری مستقلی یافت .با افول شهر در سده دهم ،سلطانیه روستایی کم
اهمیت گاه جزو عراق عجم و گاه آذربایجان به شمار میرفت .در اوایل سده سیزدهم هجری ،با شکلگیری
والیت خمسه به کرسی زنجان ،سلطانیه ،همچنان روستایی وابسته به زنجان بود و ابهر نیز ناحیهای مستقل
از زنجان اما جزو همین والیت بود.
کلیدواژهها :تقسیمات جغرافیایی-اداری ایران ،جغرافیای تاریخی زنجان ،ابهر ،سلطانیه ،والیت خمسه.
 .1تاریخ دریافت7044/1/2 :؛ تاریخ پذیرش1011/11/11 :
 .2رایانامه (مسؤول مکاتبات)mahsa_Faizi@ut.ac.ir :

ّ
 /04تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوهفت ،زمستان 7044

مقدمه
ابهر و زنجان از جمله شهرهای کهن شمالغرب ایران است که در منابع مکتوب بسیار بدانها
اشاره شدهاست .از منظر جغرافیایی ،این شهرها در میانه دشت ابهر-زنجان قرار دارند که از
ناحیه تاکستان تا نزدیک میانه کشیده شده و مرکز ایران را به شمالغرب آن متصل میکند
(نقشه  .)1راهی که از تبریز بهسوی زنجان میآمد و از آنجا به مرکز ایران میرفت ،برای
سدههای طوالنی مهمترین راه ارتباطی مرکز و شمالغرب ایران بود .گواه این امر ،گزارشهای
بسیار منابع مکتوب بهویژه سفرنامههای فرنگیانی است که از سده هشتم تا سیزدهم هجری
از مرزهای شمال غرب به ایران وارد و از راه زنجان بهسوی مرکز ایران سفر کردهاند 3.در پی

حمله مغول در سده هفتم این منطقه همانند سایر مناطق شمال غرب ایران دستخوش تحوالت
فراوانی شد .از مهمترین دالیل توجه مغوالن به این مناطق ،وجود اقلیمهای مناسب برای
ییالق و قشالق قبایل مغول و قرارگیری منطقه در مسیر جاده ابریشم بود که آناتولی را به چین

وصل می کرد و راهرویی طبیعی میان شرق و غرب برای تعامل اقتصادی و فرهنگی بود 0.در

اوایل سده هشتم هجری ایلخانان مغول شهر سلطانیه را در جنوبشرقی زنجان و در جنوب
دشت سلطانیه در ناحیهای موسوم به شرویاز بنا نهادند 1.قرارگیری این شهرها در مرز میان دو
ایالت جبال و آذربایجان سبب شد که آشفتگیهایی در انتساب این دو شهر به ایالتهای نام
برده دیده شود .این پژوهش میکوشد با تکیه بر منابع جغرافیایی و تاریخی و با رعایت نظمی
تاریخی ،سیر تحول جایگاه این شهرها را در نظام تقسیمات اداری ایران بررسی کند.
ابهر و زنجان از دوره ساسانى تا پیش از سده هشتم هجری
شهرهای ابهر و زنجان در دوره ساسانی در شمار شهرهای کوچک شمال غرب ایران بودند.
 .3برای نمونه نک .اولئاریوس101 ،؛ اشترویس110 ،؛ شاردن04 ،؛ Jordanus, 8؛. Jaubert, 198
4. Melville, 45.
 .1نک .کاشانی1332 ،؛ مستوفیقزوینی.111 ،
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ابهر به احتمال ،شهرستانی جزو ایالت پهلویین از مراکز ضرب سکه در دوره خسرو دوم

بودهاست 3.نام ابهر را بر مهرهای دوره ساسانی به صورت «ابهر» و «همدان کوست ابهر»
ً
نوشتهاند .در این مهرها نام ابهر در اطراف مهر و درجایی آمدهاست که معموال نام شهرستان

میآید 1.از آنجا که بر برخی مهرهای این دوره ،از «همدان کوست شهرستان» هم یاد شده،
ریکا جیسلن در توضیح ارتباط میان «همدان کوست ابهر» و «همدان کوست شهرستان»
آورده که به احتمال ،ابهر به دلیل مرز مشترک با همدان از منظر اداری در یک حوزه قرار داشته-

اند 1.وی در مقالهای دیگر در این باره توضیح کاملتری دادهاست« :نامگذاری دو منطقه

یکسره مجزا به نام همدان ،مرکز استان 4و همدان کوست ابهر ،احتماال یک خواست اداری

بودهاست که این مراکز را به هم نزدیکتر کند .ازاینرو احتمال دارد که هر دو در حوزه اداری
یک آمارگر بودهاند که کنترل نهادهای اداری متشکل از استانهای مختلف را بر عهده
داشتهاست» 11.وی هم چنین در رابطه با «ابهر» و «همدان کوست ابهر» معتقد است که به
احتمال این دو بر یک منطقه جغرافیایی به مرکزیت ابهر اشاره دارد و این عبارتها در طول

زمان و به دالیلی که هماکنون بر ما پوشیده ،تغییر کردهاست 11.در تقسیمبندیای اداری که در

دوره خسرو انوشیروان انجام گرفت ،ناحیه قزوین ،زنجان و ابهر ،درون ناحیهای قرار داشت
که پیشتر ماد نامیده میشد و جزو ایالت «کوسک کپکوه» بودهاست 12.کوست کپکوه یا

اپاختر ،دربرگیرنده ناحیه شمال ایران و آذربایجان بود 13.در کتاب ايرانشهر بر مبنای جغرافیای
6. Gyselen 1989; Gyselen 2001.
7. Ibid, 38.
8. Gyselen, 52.
 .4براساس مطالعات مهرنگاری ،همدان در قرن چهارم میالدی بهعنوان دو شهرستان شناختهشده است :یکی «شهر
همدان» و دیگری «همدان کوست ابهر» ).(Gyselen, 82
10. Ibid.
11. Ibid.
 .12مارکوارت.32 ،
 .13مارکوارت31-31 ،؛ تفضلی302 ،؛ کریستینسن231 ،؛ طبری44 ،؛ ثعالبی.343 ،
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موسى خورونى ،ترجمه متن ارمنی ،درباره بخش کپکوه یا ناحیه شمال چنین آمدهاست:
« کوسک کپکوه که در نواحی کوه قفقاز است و دارای سیزده استان است بدین ترتیب:
آتروپاتکان ،ارمن ،اری ،گالن و شنجان ،ورجان که همان ورک است ،رن ،بلسکان ،سیسکان،
دلمونک ،دمباوند ،تپرستان ،رویان» 10.ازاینرو با توجه به حدود قلمرو کوست کپکوه ،منطقه

بین قزوین و زنجان در بخش شمال یا همان ماد بودهاست.
مورخان و جغرافیدانان سدههای نخست اسالمی ،ضمن برشمردن حدود ایالت شمال،

نواحی زنجان و قزوین را بخشی از ناحیه شمال و در ایالت قهستان یا جبال 11آوردهاند 13.ابن
خردادبه (د 311ه) قزوین ،ابهر و زنجان را جزو ایالت پهلویین آورده و قزوین را مرز جبال با
دیلم دانستهاست 11.یعقوبی (د 210ه) در کتاب البلدان آورده که خراج قزوین و زنجان باهم

پرداخت شدهاست 11.قدامهبن جعفر (د 331ه) زنجان و قزوین را شهرهای پیوسته به جبال

آوردهاست 14.در واقع آن دسته از متنها که تقسمیات اداری دوره ساسانی را ارائه دادهاند،
زنجان و ابهر را در ناحیه شمال و یکپارچه با شهرهای شمالی و آذربایجان آوردهاند ،اما
بارویکار آمدن دولت عباسی و تقسیمات جدید اداری ،ناحیه قزوین ،ابهر و زنجان در حوزه
جبال قرار میگیرد.

21

متونی که تقسیمبندی دوره ساسانی را روایت کردهاند دو رویکرد نسبت به تقسیمبندی
 .10مارکوارت.34 ،
 .11جبل یا جبال نامی است که در کتابهای عربی به سرزمین ماد دادهاند ،سرزمینی که در دورههای بعد به نام عراق
عجم خواندهشده و شامل سرزمینهای غربی و مرکزی ایران بین آذربایجان و خوزستان میشدهاست (محمدیمالیری،
.)112
 .13ابنخردادبه111 ،؛ ثعالبی343 ،؛ یعقوبی211 ،؛ قدامة بن جعفر121 ،؛ جیهانی.13 ،
 .11ابنخردادبه.112 ،
 .11یعقوبی.11 ،
 .14قدامة بن جعفر.121 ،
 .21ابنخردادبه111 ،؛ ثعالبی334 ،؛ یعقوبی 211 ،؛ قدامه بن جعفر.121 ،
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جغرافیایی ایران و بهتبع آن این منطقه دارند :نخست بر پایه پراکندگی زبانها؛ مانند سخن
منقول از ابنمقفع در الفهرست ابن ندیم که در آن کشور را بر پایه پراکندگی زبانی به پنج
ناحیه ،بخش کرده و حدود این ناحیه را به دلیل تکلم به زبان پهلوی ،جزو ناحیه پهلویین به

شمار آوردهاست 21.دو دیگر براساس تقسیمبندی اداری و سیاسی؛ به این معنا که پادشاهان
دوره ساسانی مناطق جغرافیایی را به حوزههای اداری و سیاسی بخشبندی کردند و هر یک
از این نواحی ،ملزم به پرداخت مالیات و خراج خود به حاکم دستنشانده از جانب پادشاه
ساسانی بودند .نمونه این تقسیمبندی را در المسالک و الممالک ابنخردادبه میتوان دید که

در آنجا این ناحیه ،جزو «کست کپکوه» تعیینشده است 22.این بدان معنا است که حاکم-
نشین این ناحیه ،میبایست مالیات منطقه خود را به متصدی خراج در آن کست پرداخت کند.
در متون جغرافیایی و تاریخی نیمه دوم سده سوم هجری و سده چهارم هجری تفاوت-
هایی در انتساب این ناحیه به حوزههای اداری مختلف دیده میشود .ابنرسته این ناحیه را

جزو ایالت دیلم به شمار آورده؛ 23همچنین برخی از منابع این دوره ،هم در توصیف شهرهای
ایالت دیلم و هم در ایالت جبال ،نام شهرهای زنجان و ابهر آمدهاست 20.در دو نقشه ابنحوقل
از ایالت جبال و طبرستان نیز نام دو شهر ابهر و زنجان دیده میشود( 21تصویر  .)0در توضیح

این امر چنین آوردهاند که شهرهای ری ،قزوین و ابهر و زنجان (از آنجا که شهرهای ابهر و
زنجان نزدیک به قزوین بودهاند معموال با هم از آنها یاد شدهاست) را کوههای قوسوار
فراگرفته و به کوههای دیلم پیوسته است؛ ازاینرو جزو ایالت دیلم هستند 23.در سده چهارم
هجری قزوین ،سرحد جبال و دیلم بودهاست .ابنحوقل در توصیف قزوین آورده که در این
 .21ابنندیم.11 ،
 .22ابنخردادبه.111 ،
 .23ابنرسته.113 ،
 .20اصطخری141 ،؛ ابنحوقل311 ،؛ Bosworth, 447؛ دانشیار.1341 ،
 .21ابن حوقل 1333؛ ابنحوقل.1442 ،
 .23اصطخری141 ،؛ ابنحوقل.311 ،
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شهر ،دیلمیان ساکن بودند و در روزگار بنیعباس ،مدتی سرحد بودهاست که خلفا با دیلم در

آنجا جنگ میکردند و قرارگاه دیالمه به فاصله دوازده فرسخی آن است 21.مؤلف حدود العالم
هم در نیمه دوم سده چهارم هجری شهرهای زنجان ،ابهر و قزوین را جزو ناحیه جبال به شمار

آوردهاست 21.ابوالقاسمبن احمد جیهانی جغرافینویس نیمه دوم سده چهارم هجری در
اشکال العالم نیز از شهرهای ابهر ،زنجان و قزوین بهعنوان شهرهای جبال نام بردهاست.

24

مقدسی در همان حدود زمانی ،دو تقسیم متفاوتی را آورده ،در توصیف خوره جبال ،ابهر و
زنجان را جزو شهرهای ری آوردهاست ،اما از سوی دیگر ،ابهر را شهری سرحدی وابسته به
ری برشمارده و زنجان را از شهرهای سرحدی خوره آذربایجان دانستهاست.

31

بنابراین ما در این سده با سه نوع گزارش درباره تقسیمبندی این ناحیه روبهرو هستیم.
نخستین گزارش ،گزارش ابنرسته و اصطخری و بهتبع ایشان ابن حوقل است که این ناحیه را

جزو بالد دیلم به شمار آوردهاند 31.گزارش دوم این ناحیه را جزو جبال آوردهاند 32.در گزارش
سوم مقدسی ابهر را وابسته به ری و جزو ایالت جبال و زنجان را جزو خوره آذربایجان

دانستهاست 33.اگر درستی و اصالت هر یک از این گزارشها را بپذیریم با توجه به قرارگرفتن
این ناحیه در مرز ایالتهای دیلم ،جبال و آذربایجان و نیز جنگ و ستیزهایی که در این سده
میان حکومتهای محلی در جریان بود .در اوایل سده چهارم هجری ،ابهر جزو قلمرو
یوسفبنابوساج والی آذربایجان قرار گرفت ،سپس تحت سلطه دیلمیان در آمد ،در سال
 313هجری ابهر ،زنجان و سهرورد جزو قلمرو وهسودان بن محمد مسافر درآمد که جنوب
 .21ابنحوقل.113 ،
 .21حدودالعالم.314 ،
 .24جیهانی.13 ،
 .31مقدسی 111 ،و .13 ،132 ،112
 .31ابنحوقل.113 ،
 .32حدودالعالم314 ،؛ جیهانی.13 ،
 .33مقدسی.132 ،
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آذربایجان و دیلم را در تصرف داشت 30.بنابراین ،میتوانیم به احتمال بگوییم تفاوت میان
این گزارشها نشاندهنده آن است که این ناحیه میان حکام ایالتهای یاد شده دست به دست
میشدهاست .بنابراین هر بار که هر یک از این حاکمنشینها بر آن ناحیه مسلط میشدند در
تقسیمبندی جغرافیایی هم جزو آن حاکمنشین به شمار میآمده و در نظام اداری و مالیاتی هم
تابع آن ایالت بودهاست.
در متون و منابع سده هفتم هجری شهرهای زنجان و ابهر جزو شهرهای جبال یا عراق

عجم ذکر شدهاند 31.به نوشته مستوفی ،پیش از حمله مغول در پنج فرسخی محلی که بعدها
شهر سلطانیه را در آن ساختند ،قلعه سرجهان قرار داشته و پنجاه ده از توابع آن بودهاست .در

جریان حمله مغول تمام این دهات نابود و قلعه مذکور نیز از بین رفت 33.بقایای این قلعه،
امروزه به شکل یک تپه بلند در شرق سلطانیه و در شمال روستایی به نام سروجهان و در
موقعیت جغرافیایی˝ 33° 13ʹ 122شرقی و˝ 01° 11ʹ 211قرار گرفتهاست 31.نتایج بررسی-
های باستانشناختی در دشت سلطانیه نیز نشان میدهد که از دوره ساسانی تا پیش از حمله
مغول ،تنها پانزده استقرار مسکونی در دشت سلطانیه برجای ماندهاست که اغلب در نواحی

کوهپایهای شمالی و بر کرانه رودخانه زنجان رود متمرکز هستند 31.همچنین نتایج بررسی
نشان میدهد که استقرارهای این دوره نسبت به دوره گذشته _دوره اشکانی_ کاهش چشمگیر
داشتهاند.

34

34. Minorskey, 160, 165-166.
 .31یاقوتحموی 12 ،و 112؛ بغدادی 21 ،و 311؛ قزوینی 331 ،و .211
 .33مستوفی قزوینی.30 ،
 .31عالی.221 ،
 .31فیضی.132-121 ،
 .34همانجا.

ّ
 /00تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوهفت ،زمستان 7044

ابهر ،سلطانیه و زنجان از سده هشتم تا آغاز سده سیزدهم
ابهر و زنجان در سده هشتم هجری به روال دورههای پیشین از شهرهای ناحیه جبال بودهاند.

01

در این سده شهر سلطانیه در نه فرسنگی ابهر و پنج فرسنگی زنجان ساخته و دارالملک عراق

عجم شد 01.حمدالله مستوفی که در نزهةالقلوب در مقاله سوم توضیح شهرهای عراق عجم

را با وصف شهر سلطانیه آغاز کرده ،در این باره چنین نوشتهاست« :تومان 02سلطانیه ،در ابتدا

به قزوین م نسوب بوده؛ اما چون در این چند سال ،شهر سلطانیه را انشا فرمودند و دارالملک

ایران شد ،آن را مقدم داشتن اولی بود ،در این تومان نه پاره شهر است» 03.ابوالفداء در تقويم-

البلدان (د 121ه) شهر سلطانیه را جزو ایالت آذربایجان آورده ،در حالی که زنجان و ابهر را

جزو جبال شمردهاست 00.شایسته ذکر است که ابوالفدای شامی هیچگاه شخصا به این ناحیه
سفری نکرده و از نزدیک با این منطقه آشنایی نداشتهاست ،ازاینرو روایت او در مقایسه با
روایت مستوفی اعتبار کمتری دارد.
حمدالله مستوفی همچنین شرح مفصلی از شهرها و دیههای نزدیک سلطانیه آورده که

پیش از این در هیچ یک از منابع موجود ،نامی از آنها نرفته بود .به نوشته وی در فاصله یک
روزی سلطانیه دیههای گرمسیری و سردسیری بسیاری وجود داشتهاست .از جمله به ابهر _که
البته پیش از این نیز میشناختیم_ زنجان ،سجاس و سهرورد ،نواحی جرود و انجرود ،قهرود
یا صاینقلعه ،طارمین ،طالقان ،قصبة تیرک ،والیات مرجمنان و اندجن در شمال ابهر اشاره
کردهاست .مطالعه بخش عراق عجم در نزهةالقلوب نشان میدهد که پس از حمله مغول در

 .01مستوفیقزوینی.31 ،12 ،
 .01همو.11 ،
 .02در اصطالح مغولی هر یک از ایاالتی که از آنها دههزار مرد جنگی برخیزد ،تومان گفته میشود؛ برای مثال
سمرقند ،هفت تومان یعنی هفتادهزار مرد جنگی داشتهاست (دهخدا ،ذیل «تومان»).
 .03همانجا.
 .00ابوالفداء.034 ،010 ،
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ناحیه ابهر-زنجان روستاهای منطقه دستخوش تغییرات فراوانی شدند 01.شهرها ،قصبهها و
دیههایی چون ابهر ،زنجان ،صاینقلعه و سترویق ،گرچه در حمله مغول آسیب دیدند ،اما
هم چنان به حیات خود ادامه دادند .برخی دیگر نیز مانند سجاس و سهرورد از بین رفته و به
دهی تبدیل شدند 03.قهرود یا صائینقلعه در شرق سلطانیه ،پیش از حمله مغول ،از امالقرای

دیههای قلعه سرجهان بود که در دوره ایلخانی به سبب نزدیکی به سلطانیه و بودن بر مسیر

اصلی ،آباد شد 01.شهر دیگر به فاصله یک روز راه در شمال سلطانیه ،طارمین از والیات
گرمسیر بود ،که اکثر میوه سلطانیه و زنجان از آن جا وارد سلطانیه شدهاست 01.سجاس و
سهرورد هم که از شهرهای قدیم ناحیه و در جنوب سلطانیه بودند ،در حمله مغول خراب
شدند ،به طوری که در سده هشتم هجری از هر دو به قدر یک ده باقی مانده بود .افزون بر آن

دو ،چند ده دیگر نیز در این ناحیه (منظور ناحیه سجاس) وجود داشتهاست 04.ناحیه جرود و

انجرود نیز از توابع سجاس و سهرورد ،به فاصله یک روز در جانب جنوبی سلطانیه و از
والیات سردسیر منطقه بودند .به تقریب ده پاره دیه نیز در اطراف انجرود بوده که همگی

مغولنشین بودهاند 11.به نوشته مستوفی یک قصبه انجرود که مغوالن آن را «سترویق» نامیده-
اند از شهرهای قدیم منطقه بوده و بنیانی کهن داشتهاست .این قصبه ،پیش از مغوالن ساخته

شد و مانند سلطانیه چراگاههای خوب داشته است 11.از شهرهایی که فاصله بیشتری از
سلطانیه داشتند ،بایستی به تیرک و مرجمنان و اندجن اشاره کرد .تیرک در شمال ابهر بوده و
 .01به نوشته مستوفی خود زنجان صد پاره دیه داشتهاست؛ اما وی دربارۀ روستاهای آن پس از حمله مغول توضیحی
ندادهاست (مستوفیقزوینی.)33 ،
 .03نک .مستوفیقزوینی.31 ،
 .01مستوفیقزوینی.30 ،
 .01همو.31 ،
 .04همو30 ،
 .11همانجا.
 .11همانجا.
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سی پاره دیه داشت .مرجمنان و اندجن نیز نزدیک به بیست پاره دیه داشتهاند .نیمی از عواید
تیرک و مرجمنان و اندجن به والیت قزوین و نیمی دیگر به طارمین اختصاص داشت.

12

در سده نهم به احتمال منطقه سلطانیه ،همچنان جز شهرهای عراق عجم یا جبال به
شمار رفتهاست ،در همین سده در نامه اوزون حسن ترکمان به سلطانمحمد ثانی از سلطانیه

به عنوان والیت عراق یاد شد 13.در منابع سده دهم سلطانیه از والیات عراق عجم و از اعمال
قزوین شمرده شدهاست 10.در کتاب مختصر مفید ،متنی جغرافیایی درباره ایران قرن یازدهم،

سلطانیه به همراه زنجان ،جزو ایالت عراق عجم آمدهاست 11.با این همه بنابر برخی از منابع،

بهویژه سفرنامههای فرنگی ،سلطانیه و زنجان را جزو قلمرو بیگلربیگی تبریز به شمار آورده

که تحت نظر یک سلطان اداره میشدهاند 13.سانسون در سفرنامه خود از انواع مختلف خانها
و حکام تحت نظر شاه در مناطق مختلف یاد کردهاست .وی این شش نوع حاکم را در ایران

برشمرده :والی ،بیگلربیگی ،قولبیگی ،وزیر ،سلطان ،داروغه .والیها از اوالد و بازماندگان
سالطینی بودند که پادشاهان ایران ،کشورهای آنها را گرفته و آنان را به زور مطیع و فرمانبردار
خود ساخته بودند؛ در عین حال آنها حکومت آن نواحی را برای خودشان نگه داشتند .عالوه
بر والیها ،دوازده بیگلربیگی هم وجود داشته که بر ایاالت تبریز ،کرج ،اردبیل ،الر ،مشهد،
استرآباد ،کرمانشاه ،همدان ،شوشتر ،گنجه ،شماخی و ایروان حکومت میکردند؛ سلطانیه و

زنجان جزو بیگربیگی تبریز به شمار رفتهاست 11.تاورنیه سیاح سده یازدهم هجری ،در
توصیف تقسیمات اداری ایران ،زنجان و سلطانیه را جزو ایالت آذربایجان آوردهاست.

11

 .12همو.31 ،
 .13نوایی.113 ،
 .10تتوی و قزوینی.3212 ،
 .11مستوفیبافقی.111 ،114 ،
 Sanson, 45.13؛ مینورسکی111 ،؛ کارری101 ،؛ رهربن.1 ،
57. Sanson, 45.
 .11تاورنیه.12 ،
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بهطور کلی ،بعد از صفویه تا تشکیل حکومت قاجار ،حکومتها در ایران بهندرت در زمینه
تقسیمات کشوری ،اقدام جدیدی کردند و بیشتر کار خود را به روال و سیاق گذشته استوار
ساختند .به همین دلیل ،در برخی منابع ایرانی ،سلطانیه جزو ایالت عراق عجم به شمار می-
رفت ،در حالی که برخی دیگر آن را وابسته به ایالت آذربایجان آوردهاند.

14

نتایج بررسیهای باستانشناسی در دشت سلطانیه نشان میدهد که قریب به سی و پنج
استقرار و محوطه باستانی از دوره ایلخانی تا به تیموری در سطح دشت سلطانیه باقی
ماندهاست .در این دوره پراکندگی محوطههای باستانی در تمام سطح دشت دیده میشود و

تمرکز عمده بر اطراف شهر سلطانیه و مسیر رودخانه زنجانرود است 31.اغلب این محوطه-

های باستانی استقرارهای با میانگین  1.1تا  2هکتار هستند که به احتمال روستاهای کهن
منطقه بودهاند .بیشترین استقرارهای ناحیه سلطانیه مربوط به دوره ایلخانی و تا پایان سده
هشتم هجری و پس از این دوره با کاهش شدید شواهد باستانشناسی مواجهیم ،از دوره
ایلخانی به بعد ،در بسیاری از استقرارها و نه در محوطههای یادمانی ،تداوم سکونت دیده
میشود.

31

ابهر ،سلطانیه و زنجان در سده سیزدهم
در ابتدای دوره قاجار دو گزارش پیرامون جایگاه منطقه سلطانیه در نظام اداری ایران موجود
است .در گزارش نخست ،به تبعیت از نظم اداری کهن ،این منطقه هم چنان جزو ایالت عراق

عجم شمرده شدهاست 32.دومین گزارش که به نسبت جدیدتر است مربوط به دوره فتحعلی-
شاه است .در این دوره و در پی تغییرات اداری ناحیهای تازه با مرکزیت زنجان و با نام «والیت
 .14ودیعی200 ،؛Sanson, 45؛Alai, 101,116, 119 & 277؛ تاورنیه.12 ،
 .31فیضی.101-102 ،
 .31برای شواهد باستانشناسی نک .فیضی.101-102 ،
 .32شیروانی021 ،333 ،؛ .Drouville, 238
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خمسه» سربرآورد .این والیت با جدا کردن برخی نواحی اطراف از مرکز و افزودن آن به زنجان
شکل گرفت 33.شرح کامل آن در افضلالتواريخ چنین آمدهاست« :خمسه در عهد خاقان

مغفور فتحعلیشاه طاب ثراه ،جد سیم این اعلیحضرت (مظفرالدینشاه) ،تأسیس شد .در
دوره فتحعلیشاه ،رسم این بود که حکومت هریک از والیات ایران را به شاهزادگان واگذار
میکردند؛ هیچ یک از امراء و وزرا به حکومت والیتی نائل نمیشدند .در آن زمان ،هریک از
پسران فتحعلیشاه به حکومتی رسیدند؛ ولی شاهزاده دارا ،بیحکومت ماند .خواستند از برای
او فکر حکومتی کنند؛ عزل دیگران جهت نداشت .لهذا ،مرحوم میرزاشفیع صدراعظم،
صالح در آن دید که از پنج والیت ،پنج بلوک و ناحیه مجزا کند؛ و آنها را در تحت یک اداره
حکومتی قرار دهد؛ و شاهزاده دارا را به حکومت آنجا فرستد که بیکار نماند .به این جهت،
از شهر قزوین و گروس و همدان و آذربایجان و فالن ،بلوکی مجزا کرده؛ جزو زنجان کرد و
شاهزاده دارا را به حکومت آنجا فرستاد .به این جهت ،این والیت به خمسه نامیده شد و

پایتخت خمسه ،زنجان است» 30.در این دوره ابهر از شهرهای ایالت خمسه به حساب
آمدهاست :ژوبرت پنج شهر خمسه بهجز زنجان چنین برشمره است :ابهر ،طارم ،قیدار،
ارمانخانه و زرینآباد .سلطانیه روستایی جزو والیت زنجان بودهاست.

31

در دوره ناصرالدینشاه ،رسم سان ارتش که از زمان فتحعلیشاه در سلطانیه متروک شده
بود ،دوباره از سر گرفته شد ،در این دوره ،سلطانیه همچنان دهاتی از والیت خمسه به شمار

میرفت 33.سررشتهدار که در سال 1211ه در مسیر سفر تبریز از سلطانیه دیدن کرده ،درباره

آن آوردهاست« :این قریه ،سابقا در دویستوهشتاد تومان نقد و دویستوپنجاه خروار جنس،
تیول کاظمخان فراشباشی بود .اینک تیول عالءالدوله و مشهدیحسن نام ،از جانب او نایب
 .33اعتمادالسلطنه31 ،؛ شیروانی.142 ،
 .30افضلالملک.011 ،
65. Jaubert, 198.
 .33نک .ملکآرا.131 ،
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است و بقدر سیصد و پنجاه خانوار جمعیت آن میشود» 31.در بسیاری از سفرنامههای سده
سیزدهم هجری درباره جمعیت سلطانیه به ارقام مختلف سخن گفتهاند .برآیند مطالعه آنها
نشان میدهد که در این دوره ،سیصد خانوار در سلطانیه ساکن بودهاست.

31

شواهد باستانشناختی از دوره صفوی به بعد در دشت سلطانیه ،بسیار پراکنده و مبهم
است .به جز شهر کهن سلطانیه ،از این دوره ،دو محوطه استقراری و بقایای نوزده حمام کهن
داخل شهر و روستاهای اطراف شناسایی شد .مطالعه شواهد باستانشناسی و منابع مکتوب
نشان می دهد که در این دوره ،حیات در شهر سلطانیه در وسعتی بسیار محدودتر از گذشته
ادامه داشته و اقامتهای گاه و بیگاه فتحعلیشاه و ناصرالدینشاه نیز نتوانست رونقی برای این
منطقه به همراه بیاورد 34.سررشتهدار آورده که در سلطانیه سی یا چهل دکان و سی کاروانسرا

بودهاست؛ ادیب الممالک نیز (در همین سال 1211ه) تعداد دکانهای سلطانیه را سی عدد

نوشتهاست 11.این تعداد دکان و کاروانسرا ،به احتمال به بازار محلی سلطانیه یا آرالیق اشاره
دارد که مکان تجاری مهمی در دادوستدهای اقتصادی روستاهای محلی منطقه بود .آرالیق در
جانب جنوبی گنبد سلطانیه قرار داشت و پس از انقالب اسالمی و در پی گسترش خیابانهای
مرکزی به طور کامل تخریب شد .در دوره پهلوی در آرالیق نود دکان ،سه میدان کوچک ،یک
میدان بزرگ و تعدادی کاروانسرا وجود داشتهاست 11.در خور ذکر است که در منابع مکتوب

اشاره مستقیم به وجود آرالیق در سلطانیه نشدهاست و زمان ساخت آن نیز مشخص نیست.
درباره سایر استقرارها در دشت سلطانیه ،منابع مکتوب نشان میدهد که دستکم یازده
روستا در منطقه وجود داشت که در دوره قاجار مسکونی بودند و تا به امروز نیز تداوم حیات
 .31سررشتهدار.103 ،
 .31نکSoltykoff, 46 .؛ Tancoigne, 82؛ MacGregor, 510؛ طباطبائی دیبا33 ،؛ مهندس عبدالله.11 ،
 .34نک .فیضی و دیگران131/1341 ،؛ مهاجرینژاد( 1311 ،ب)010 /؛ Bassett, 84؛ سیف الدوله.331 ،
 .11سررشتهدار103 ،؛ ادیب الممالک.11 ،
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دارند 12.روستای نوبنیاد این منطقه سلطانآباد یا قلعه امروزی است در دوره قاجار بنا نهاده

شد؛ فتحعلیشاه این روستا را ابتدا برای اسکان سرایداران عمارت سلطانیه بنا نهاد 13.بعدها

با وجود تخریب کامل عمارت هم چنان این روستا باقی ماند و امروزه از روستاهای بزرگ
ناحیه سلطانیه است.
نتیجه
شهرهای ابهر ،سلطانیه و زنجان در دوره اسالمی جز دورههایی کوتاه کمابیش جزو ایالت
جبال یا عراق عجم به شمار رفتهاند .در سده چهارم آشفتگی در انتساب شهرهای ابهر و زنجان
به ایاالت مختلف دیده میشود که مهمترین دلیل آن ستیز میان حکام محلی در این سده و
غلبه گاه و بیگاه حکام ایالت یاد شده بر ناحیه زنجان بودهاست .پیش از ساخت شهر سلطانیه
در ناحیه شرویاز ،روستاهایی وجود داشته که از نظر اداری وابسته به شهرهای ابهر و زنجان
بودهاند ،گرچه که با توجه به منابع موجود ،مشخص نیست جزو کدام یک به شمار آمدهاند.
ناحیه شرویاز در سده هشتم با ساخت شهر سلطانیه و افزایش استقرارها ،هویت اداری
مستقلی از شهرهای ابهر و زنجان یافت و پایتخت عراق عجم شد .در این دوره دو شهر یادشده
در پرتو شکوفایی اقتصادی و سیاسی شهر نوساز سلطانیه گرفتند .شهر سلطانیه از اوایل سده
دهم تا اوایل سده سیزدهم ،در پی افول اقتصادی و متروک شدن بسیاری از استقرارها ،اهمیت
خود را از دست داد و به یک روستای معتبر بدل شد که گاه جزو والیت عراق عجم و گاه جزو
آذربایجان بود .در سده سیزدهم ایالت خمسه به کرسی زنجان شکل گرفت .در این دوره ابهر
از شهرهای ایالت خمسه و از نظر اداری و مالیاتی زیر نظر حاکم خمسه بود .سلطانیه نیز
روستایی جزو ایالت خمسه و وابسته به زنجان شد و تا پایان دوره قاجار ،همچنان جزو این
ایالت باقی ماند.
 .12نک .فیضی.113-111/1341 ،
 .13کیکاووس میرزا021 ،؛ ادیب الممالک11 ،؛ ناصرالدینشاه.31 ،
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