
  

  

  

 جغرافياي تاريخي حلوان
  ١صباح قنبري

  ٢صباح خسروي زاده
  چكيده:

حلوان نام يكي از شهرهاي مهم ايران از اوايل دوره ساساني تا اواخر عصر ايلخاني است. جغرافي 
ي عراق چهارم ، در آخرين حد جبال و به عنوان دروازهنويسان قديم اين شهر را در اقليم 

بغداد قرار داشت. در دوره ساساني  -توصيف كرده اند. حلوان در مسير شاهراه اصلي خراسان
عالوه بر موقعيت تجاري و كشاورزي ممتاز از مراكز نظامي نيز به شمار مي آمد. اين شهر حيات 

والني بر اثر حمالت مسلمانان، دوباره از سر گرفت و تمدني خود را بعد از وقفه اي نه چندان ط
اهميت خود را باز يافت. عالوه بر لشكركشي هاي فاتحان و آشوب هاي محلي، سوانح طبيعي از 

نويسان در جمله  زلزله و بيماري همواره حيات شهر را به مخاطره مي انداخت تا اينكه جغرافي
مي كنند. پژوهش كنوني مي كوشد تا به گونه اواسط سده هشتم آن را شهري متروك توصيف 

اي گذرا با طرح مواردي همچون سوانح طبيعي، موقعيت جغرافيايي، بررسي جمعيتي و قومي 
تاريخ اين شهر را بررسي كند و بفهمد چرا اين شهر زماني آبادان و زماني ديگر ويران شده 

  است.
حلوان، جغرافياي تاريخي، موقعيت جغرافيايي، جغرافيا نويسان، زلزله،  :واژگان كليدي

  لشكركشي

                                                           
  . دانشجوي دكتري دانشگاه تهران.١
  . دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ دانشگاه تهران.٢
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  مقدمه:
م ) است كه بناي آن را به ٢٢٦-٦٥٢حلوان نام يكي از شهرهاي مهم دوره ساسانيان(

بوده » شاذفيروز«قباد ساساني نسبت مي دهند. در واقع اين شهر مركز استاني به نام 
را در » خانقين«و » اربل«، »صيمر«، »جبال» «پيروز كواز«است كه پنج طسوج به 

  برداشته است.
ويرانه هاي اين شهر، در غرب قلمرو ساسانيان در حوالي شهرستان سرپل زهاب امروزي 
قرار دارد. دهخدا حلوان را به معناي شيريني و شيرين شدن چيزي آورده است. برخي از 

حلوان بن «ه معجم البلدان، حلوان را نام يكي از حاكمان اين سرزمين ، منابع از جمل
ذكر كرده اند. كه البته درست به نظر نمي رسد. در واقع » عمران بن الحاف بن القضاعه

اين نام اسمي پهلوي و صورت تغيير يافته آرمان، هالمان و هلوان است كه به مرور زمان 
افي نويسان قديمي، اين شهر را در اقليم چهارم و به صورت حلوان رايج شده است. جغر

در آخرين حد جبال آورده اند. حلوان چون يكي از ايستگاه هاي شاهراه معروف 
تيسفون بود، اهميت ويژه اي در تاريخ ايران دارد. عالوه بر موقعيت تجاري -خراسان

ين شهر يكي از ممتاز، جايگاه نظامي و ديني آن نيز قابل توجه است. به گونه اي كه ا
  پايگاههاي نظامي و نقطه هاي مقاومت ساسانيان عليه مسلمانان بود.

به استناد اكتشافات باستان شناسي و اشاره هاي منابع تاريخي، حلوان مركز زيست سه 
دين زرتشت، مسيح و يهود بوده است. مهاجرات عربهاي مسلمان به اين شهر در دراز 

شد. با گسترش اسالم در ايران، فريضه حج بر  مدت باعث رونق تجاري بيشتر شهر
  بغداد دو چندان افزود. –اهميت شاهراه خراسان 

ق ) آنقدر بزرگ شد كه جغرافي نويساني مثل ٣٢٠-٤٤٨حلوان تا زمان آل بويه (
  اصطخري، ابن حوقل و مقدسي آن را در شمار شهرهاي بزرگ و آباد ذكر كرده اند.

روند ويراني شهر تسريع شد. تا اينكه قزويني در اواخر  قرن هفتم همزمان با حمله مغول
قرن هفتم و حمداهللا مستوفي در ميانه قرن هشتم آن را شهري متروك توصيف مي 

  كنند.
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  موقعيت جغرافيايي حلوان:
جغرافي نويسان قديم حلوان را در اقليم چهارم و در آخرين حد جبال ذكر كرده و آن را 

توصيف نموده اند. آنها مناطق اطراف رشته كوه زاگرس را به خاطر به عنوان دروازه عراق 
موقعيت كوهستاني آن، جبال مي ناميدند. مقدسي جبل را در شرق عراق و غرب 
خراسان توصيف مي كند و حلوان را دورترين جاي آن در طرف عراق مي داند. (مقدسي، 

و اصفهان بزرگترين  ) حلوان، قرمسين (كرمانشاه)، دينور، همدان، ري٦٠٤ :١٣٧٤
  شهرهاي جبال بودند.

جغرافي نويسان از جمله ابن حوقل، ياقوت حموي، اصطخري و ابي الفداء حلوان را يكي 
  از شهرهاي عراق دانسته اند. براي مثال ابن حوقل مي نويسد:

حلوان شهري است كه برروي كوه واقع شده و به عراق مشرف و در نقشه جزو آنجا «
) اما جيهاني از معدود جغرافي نويساني  ١١٢: ١٣٤٥(ابن حوقل، » تنگاشته شده اس

قرار دارد ، عالوه بر عراق، در » حد اقليم جبل«است كه حلوان را با توجه به اينكه در 
) و شايد يعقوبي تنها ١٤٢: ١٣٦٨صورت نواحي جبال نيز ذكر كرده است. (جيهاني، 

قلمرو جبال دانسته است. (يعقوبي،  جغرافي نويسي باشد كه اين شهر را بصراحت در
) حلوان در مقام مقايسه با عراق، از نظر بارش باران و برف، پوشش گياهي و ١٧٦: ١٣٧٤

  حيواني، تفاوت مشخص دارد. 
عراق دشتي پهناور، دور از كوه با بارش بسيار اندك برف است. در حاليكه حلوان شهري 

ميشه برفگير است. اغلب جمعيت حلوان در ميان كوه و خيلي نزديك به كوهستانهاي ه
كرد به معناي چادر نشين در دوره متأخر ساساني و اوايل اسالمي و به  -كرد و ايراني

بود. در حاليكه بيشتر ساكنان عراق اسالمي را  -معناي مشخص قومي در دوره هاي بعد
اي داخل ها تشكيل مي دادند. حلوان از نظر سياسي نيز همواره وابسته به قدرتهعرب

فالت ايران و جبال بوده و به ندرت تحت تأثير جريانهاي سياسي عراق قرار داشته است. 
  بنابراين به نظر مي رسد كه نظر يقوبي دقيق تر از ساير جغرافي نويسان باشد. 

براي تعيين محل دقيق شهر حلوان چند فرضيه ساده طرح شده است. فرضيه اول و 
فرضيه دوم دهستان زهاب امروزي را مشخص مي كند. شايع، شهرستان سرپل زهاب و 
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به نظر نگارنده هر دو فرضيه ضعيف اما دربردارنده وجوهي از حقيقت است. در منابع، 
براي تعريف واحد جغرافيايي حلوان، كلماتي مثل استان، شهر، حوزه، منطقه، قصبه و 

  ناحيه به طور متناوب بكار رفته است.
ان مطرح بود، شهرهايي مثل قصرشيرين و خانقين نيز در وقتي حلوان به عنوان است

رديف شهرهاي آن محسوب مي شدند ولي زمانيكه حلوان بعنوان شهر يا قصبه مطرح 
مي شد، مساحت جغرافيايي آن به مراتب كمتر بود. بنابراين با توجه به تناوب واحد 

علمي است. اما با جغرافيايي حلوان تعيين مرزها و حدود آن كاري سخت و البته غير 
توجه به اشاره هاي منابع و يافته هاي باستان شناسي و ويرانه هاي بجا مانده مي توان 
مركز شهر حلوان را در اطراف پل اين شهر، پل حلوان و بعدها پل زهاب، تعيين كرد. كه 

  از قضا آثار باستاني تاريخي مهم شهر در همان اطراف هستند.
  وضعيت آب و هوايي:

بطور كلي در موقعيت آب و هوايي گرم و خشك قرار دارد. اما قسمتهاي شمالي و حلوان 
  شرقي آن در شرايط اقليمي معتدل كوهستاني هستند.

كيلومتر مربعي اين شهر باعث  ١٢٥١اين تفاوت آب و هوايي، تقريباً تنها در مساحت 
گرم و خشك تنوع در پوشش گياهي و جانوري و البته زيست انساني شده است. ناحيه 

درجه دارد. كه در آن به  ٥٠شهر، تابستانهاي گرم و طوالني با درجه حرارتي نزديك به 
  ندرت برف مي بارد در حاليكه در نواحي معتدل آن، بارش برف نادر نيست.

قزويني در اين باره مي گويد كه برف بر نيمه حلوان در طرف كوه مي بارد و در نيمه 
) مؤلف راحه ٢٤٦، ٢: ج١٣٧٣رگز نمي بارد. (قزويني، ديگر كه بجانب عراق است ه

  الصدور اشاره هاي جالبي درباره بارش برف در حلوان دارد: 
(راوندي، ». و چون سلطان [مسعود سلجوقي] از حلوان بگذشت، راهها ببرف آكنده بود«

ت اتابك ايلدگز با لشكري گران و امرا و فرزندان بكرمانشاهان بخدم«) و يا ٢٢٧: ١٣٢٢
(راوندي، ». رسيد و بحلوان برفي آمد كه در سردسيرها بزمستان مثل آن كس نديده بود

) اما تابستانهاي گرم ٣١٧، ١٢: ج ١٤٢٠، براي مطالعه بيشترنك: ابن اثير،  ٢٢٣: ١٣٢٢
حلوان نيز مخصوصاً وقتي با بادهاي سمي همراه شود، كشنده است. اصطخري و ابن 



 

٥ 

؛ ابن حوقل، ٢٠٧: ١٣٧معرفي مي كنند. (اصطخري،  حوقل حلوان را شهري گرمسيري
: ١٣٧٤) مقدسي ويراني حلوان را در نتيجه وزش باد مي داند. (مقدسي، ١١٢: ١٣٤٥

) و مؤلف آثار البالد با اشاره به هواي بد حلوان مثلي عاميانه را حكايت مي كند كه ٦١٨
: بر سر پل فتشخصي از ملك الموت پرسيد كه كجا مي توان تو را پيدا كرد؟ گ

  )٢٥٨، ٢ج :١٣٧٣حلوان.(قزويني، 
  منابع آبي:

راز اينكه چرا حلوان علي رغم ويراني هاي طبيعي و غير طبيعي زياد، دوباره حيات خود 
را از سر گرفته، وجود رودخانه ها، سراب ها و چشمه هاي متعدد آن است. معناي كلمه 

اواني دارد. به نظر مي آيد فقط اشاره اشاره به اين فر-نام بخشي از منطقه حلوان  -زهاب
قلعه شاهين، پاطاق، والش، قره بالغ، ديره، زرين جوب،  -به نام رودخانه هاي الوند

ماراب و سرابهاي قلعه شاهين، زهاب، قره بالغ، بريموند، ماميشان، انزل و كوزه رود براي 
  اثبات اين ادعا كافي است.

كند. (ابن حوقل، رودهاي فراوان توصيف ميها و ابن حوقل حلوان را شهري با آب
) و قزويني به چشمه هاي گوگردي حلوان با خاصيت درمانيشان، اشاره ١١٢: ١٣٤٥

) اما مهمترين منبع آبي شهر كه از قضا به درستي نامش هم ١٠٧: ١٣٧٣دارد. (قزويني، 
حلوان در با شهر درهم آميخته رودخانه الوند يا به عبارتي صحيح ترحلوان است. شهر 

كنار اين رودخانه شكل گرفت و البته بزرگ شد. منشاء رودخانه، چشمه هاي سياوانه و 
كيلومتر، شيب متوسط  ١٦٠سراب اسكندر در كوه داالهو است. مسير آن تا رود دجله 

: ١٣٧٩ميليون متر مكعب است. (جعفري،  ١٦٨و ميانگين كل بدهي ساالنه آن  %٨آن 
  )١١٠، ٢ج

تر از شهر حلوان است، نام آن نيز ماندگاري بيشتري از رودخانه كه طوالنيهمچون عمر 
شهر داشت. هر چند كه در اوايل دوره صفويه، اسم شهر حلوان فراموش مي شود اما نام 
رودخانه حلوان تا اوايل دوره قاجار باقي مي ماند و حتي تا اواخر اين سلسله در كنار 

  ار برده مي شد. نام حلوان نيز به ك» الوند«اسم 
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ق از اين ١٢٨٧ق) كه در روز جمعه هفدهم شعبان ١٣١٣-١٢٦٤الدين شاه قاجار (ناصر
شهر گذشته به جاي حلوان، كلمه الوند را به كاربرده است. مجدي شاعر و اديب نامدار 

  ق از كنار رودخانه عبور كرده است مي نويسد:١٣٠٦كرد نيز كه در سال 
حلوان بوده و به مرور دهور به الوند تغيير يافته است. تقريبا اسم اين رودخانه در اصل «

: ١٣٨٢(مجدي، ». نصف سيروان هست و در نزديكي قزل رباط داخل سيروان مي شود
و  ٧٦و  ٧٥، ٢: ج١٣٣٩؛ براي مطالعه بيشتر درباره رود حلوان نك: ژاك دمرگان، ١٣٩
  ) ١٧: ١٣٢٠آرا، رزم

  پستي و بلنديها:
ت بيشتر حلوان در ناحيه كوهستاني قرار گرفته و رشته كوههاي قسمالف) كوهها: 

اطراف آن ادامه سلسله جبال زاگرس در غرب ايران است. ابن حوقل حلوان را اين گونه 
  توصيف مي كند:

: ١٣٤٥(ابن حوقل، ». حلوان شهري است كه بر روي كوه واقع و به عراق مشرف است«
١١٢(  

  مي نويسد:» جانجبل آذرباي«حافظ ابرو در توصيف 
اين كوه از جانب شمال به غرب، مايل به جنوب و دو كوه مي شود. يكي به جانب «

دقيقه  ٣٤٠درجه و پانزده دقيقه و عرض آن  ٧٢جنوب و تاحلوان مي رود كه طول آن 
 ) ١٩٠، ٢: ج١٣٧٨(حافظ ابرو، ». است

ناي آشيانه عقابها يا داالهو و بازي دراز، دو رشته كوه مهم حلوان هستند. داالهو به مع
متر است. بازي دراز  ١٨١٠تركيبي از دو حيوان؛ دال و آهو، كوهستاني سنگي با ارتفاع 

متر، در شمار رشته كوههاي قالجه سلسله جبال  ١٠٩٨در جنوب غربي حلوان با ارتفاع 
  زاگرس مي باشد.

ه گاه در كتيبه نام معروفترين كوه تاريخي حلوان، پاتيريا بادير به معناي ستون و تكي
سال قبل از ميالد آمده است. نقش برجسته و  ٢٤٠٠نارامسين پادشاه اكدي مربوط به 

سال قبل از ميالد برروي اين  ٢٨٠٠كتيبه آنوباني ني، پادشاه مقتدر لولوبي، را نيز در 
  كوه نقر كرده اند. 
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ي مهم حلوان به كوه بان زرده، آهنگران، بمو، چناره، باغ كوه و تيله كوه نيز از كوهها
  شمار مي آيند.
  ب) پستي ها:

دشت زهاب، قلعه شاهين، پاطاق و بشيوه چهار دشت مهم حلوان است. اين دشتها 
 ١٧٠ظرفيت بااليي براي توسعه كشاورزي و دامداري دارند. دشت زهاب با وسعت 

و متر از سطح دريا دارد. پاطاق داراي دو اقليم آب  ٥٥٠كيلومتر، ارتفاعي در حدود 
: ١٣٨١هوايي سرد و گرم مي باشد و قلعه شاهين از آبادترين اين دشتها است. (كمري، 

٢٨-٢٧ (  
همانگونه كه امروزه، ساكنان شهر سر پل زهاب، در واقع تركيبي از مردم اين دشتها 
هستند مي توان همين تصور را هم در مورد شهر حلوان داشت. در واقع شهر محل 

مردم اين دشتها با هم است. براي مثال در اهميت دشت  عرضه كاال و خريد و فروش
- ٧٥٠زهاب همين قدر كافيست بدانيم هنگامي كه شهر حلوان در اواخر ايلخانان (

ق ) به ويراني كشيد و به فراموشي سپرده شد، تنها كمي بعد، در اوايل دوره ٦٥٤
و تنها زماني صفويان، شهر زهاب، در فاصله فقط چند كيلومتري حلوان، سر بر آورد 

هم با پسوند زهاب، در تقريبا در اواسط دوران قاجار رو به افول نهاد كه شهر سرپل آن
  فاصله كمتري از شهر تاريخي حلوان، خود نمايي كرد.

  پوشش گياهي و جانوري:
تنوع شرايط آب و هوايي و اقيلمي حلوان، باعث تنوع در پوشش گياهي و حيواني منطقه 

ش گياهي و جانوري غني حلوان هديه كوهستانها، دشتها، رودها و شده و در واقع پوش
  چشمه هاي فراوان آن است.

  الف) پوشش گياهي:
  به طور كلي مي توان پوشش گياهي منطقه مورد بحث را اينگونه تقسيم بندي كرد:

  درختان جنگلي؛ بادام كوهي، پسته وحشي، انجير كوهي .١
 درختان و گياهان دامنه اي؛ بلوط و ون .٢
 رختان خاص گرمسيري؛ نخل، كالي توس، ليمو، نارنج، پرتغالد .٣
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 گياهان دارويي؛ شيرين بيان، تلخ بيان، گل گاوزبان .٤
 گياهان خوراگي؛ كنگر، پيچك، گنور، زو، سيورنه .٥
 )٣٩: ١٣٨١گياهان معطر؛ هزبوه، ريواس، نعناع، پونه (كمري،  .٦

انجير، انار و انگور و حتي جغرافي نويسان قديم، هر گاه اسمي از حلوان آورده اند به 
خرماي آن اشاره كرده اند. براي مثال ابودلف انار حلوان را در تمام بالد بي نظير توصيف 

» الشاهنجير تفسير ملك التين«و در لذت انجير حلوان تعجب مي كند و از آن با عنوان 
و  ١١٢: ١٣٤٥؛ براي مطالعه بيشتر نك: ابن حوقل، ٦٢نام مي برد. (ابو دلف، بي تا: 

  )١٧١: ١٣٨٥مقدسي، 
ها را در باره شهر حلوان دارد، گندم آن را ستايش حمداهللا مستوفي كه آخرين گزارش

  )٤٠: ١٣٦٢مي كند (مستوفي، 
عالوه بر گندم؛ جو، خيار، گوجه، هندوانه، خربزه، باقال، پنبه، كنجد و انواع سبزي در اين 

  منطقه كاشت مي شود.
  ب) پوشش جانوري:

تنوع حيوانات عمالً اين منطقه را به يك شكارگاه تاريخي تبديل كرده . حيوانات: ١
است. مردم اين ناحيه، سنت شكار را از پدران خود به ميراث برده اند. آنها بيشتر از آنكه 
دنبال گوشت قرباني خود باشند در پي لذت شكار كردن هستند. حتي قوانين سخت 

ه جلوي شكار حيواناتي مثل گراز و روباه و خارپشت را شرعي دين اسالم نيز نتوانست
بگيرد. در طاق بستان كرمانشاه، صحنه شكار گراز به زيبايي حك شده است. ناصر الدين 

ق از حلوان گذر كرده است درباره شكار در اين منطقه مي  ١٢٨٧شاه كه در سال 
  نويسد:

رفتيم. بسيار خوب شكار  روز جمعه هفدهم شعبان در زهاب اطراق شد. بشكار دراج«
(ناصر الدين ». گاهي است... دراج به قدري بود كه در اردو و ميان چادرها زنده ميگرفتند

  )٩٣شاه، بي تا: 
آهو، گوزن، بزكوهي، قوچ، ميش، گربه وحشي، سنجاب، سمور، گرگ و كفتار در كوهها 

  و دشتهاي اين منطقه زيست مي كنند.
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در ميان خاطرات خود به حيواناتي مثل پلنگ و برخي از اشخاص مسن تر منطقه، 
خرس نيز اشاره مي كنند. بررسي نام روستاهاي اين منطقه، نشان از اهميت اين 
حيوانات در حيات انساني منطقه دارد. روستاي كالشي (گل = يك نوع بزكوهي + آش = 

فتن) مثالهاي آسياب)، بزمير آباد (بز+ مير= مردن)، بازگير(باز= يك نوع عقاب+ گير= گر
  خوبي براي اثبات اين ادعا است.

حلوان زيستگاه مناسبي براي زندگي بسياري از پرنده ها از جمله دراج،  . پرندگان:٢
سار، مرغابي وحشي، بلدرچين، كبك تيهو، قمري، سهره، كالغ، زاغ، شاهين، عقاب، 

گاني مثل جغد، كركس، قرقي، گنجشك و كبوتر است. ناصر الدين شاه به شكار پرند
  )٩٠و  ٨٩دراج و قوش اشاره دارد.(ناصر الدين شاه، بي تا: 

: مار و عقرب در دشت زهاب مخصوصاً در تابستان كه هوا خيلي گرم مي . خزندگان٣
  شود، آنقدر زياد است كه زندگي انساني را با خطر جدي مواجه مي كند. 

  سوانح طبيعي:
لي نيست كه شهري را به ويراني مي هميشه اين لشكركشي هاي فاتحان و آشوبهاي مح

كشد گاهي زلزله، سيل، تگرگ، بيماري و باد بسرعت تمدني را با خاك يكسان مي 
كنند. و حلوان از آن شهرهايي است كه هم از لشكر فاتحان و هم از لشكر آسمان 
شمشمير و صاعقه بر سرش نازل شده است. مقدسي ويراني حلوان را در نتيجه وزش باد 

) و مؤلف آثار البالد با اشاره به هواي بد حلوان مثلي ٦١٨: ١٣٧٤د. (مقدسي، مي دان
عاميانه را حكايت مي كند كه شخصي از ملك الموت پرسيد كه كجا مي توان تو را پيدا 

  )١٥٨، ٢: ج١٣٧٣كرد؟ گفت: بر سر پل حلوان. (قزويني، 
منطقه هستند.  حلوان از شهرهاي زلزله خيز است. چند گسل معروف در اطراف اين

كيلومتر  ١٢فاصله گسل مرج القلعه (حوالي كرند امروزي) از مركز تقريبي حلوان حدود 
درجه در مقياس ريشتر خواهد بود.  ٤/٦است و بزرگي زمين لرزه احتمالي در اين گسل 

كيلومتر است و زلزله احتمالي در  ٢٠فاصله گسل قصر شيرين از مركز تقريبي حلوان، 
  يني مي شود.پيش ب ٦/٦آن 
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  ق مي نويسد: ٣٤٧مسكويه در ذكر و تاريخ سال 
در اين سال در بغداد و حلوان و شهرهاي كوهستان زمين لرزها بسيار شد. در «

) در همين سال ٢١٤، ٦: ج١٣٦٢(مسكويه، ». كوهستان زيانهاي سنگين به بار آورد
را پوشاند و همه درختان و  دوباره زلزله حلوان را لرزاند، دژها را فرو ريخت و ملخ آسمان

غالت را خورد. اين زلزله بر منابع آب زير زميني نيز اثر گذاشت. ابن اثير در ذكر وقايع 
ق اشاره به زلزله اي مي كند كه كوهي را مقابل حلوان به زمين فرو برد (ابن  ٥٤٤سال 
با توجه ريختي هاي زمين در كوهها شد. ) اين زلزله سبب دگر٢٠٦، ١١: ج١٤٢٠اثير، 

اينكه بناي اكثر ساختمانهاي اين شهر خشتي و از جنس گل بوده است مي توان شدت 
  ها را بهتر تصور كرد.خسارت انساني و اقتصادي اين زلزله

هر چند اندك، اما بارش برف سنگين نيز براي حلوان در منابع ذكر شده است. براي 
لوان آمد كه مثل آن شنيده نشده مثال در تاريخ الكامل آمده است كه چنان برفي در ح

ق در دشت زهاب تگرگي باريده كه  ١٢٧٢) در سال ٣١٧، ١٢: ج١٤٢٠است. (ابن اثير، 
از قرار مذكور هر دانه به قدر نارنجي كوچك بوده و بعضي از حيوانات را تلف كرده است. 

) طي چند سال گذشته نيز بارش تگرگ خسارت ١٧٨٦، ٣: ج١٣٦٤(اعتماد السلطنه، 
  يادي به كشاورزان و باغ داران منطقه وارد كرده است.ز

هاي خطرناك در تاريخ حلوان بوده است. در فتوح ماالريا، وبا و طاعون از جمله بيماري
  البلدان آمده است:

شاه [يزدگرد سوم ساساني] به همراهي سواران بزرگ به حلوان شد و بيت المال را با «
شدت يافت و بيماري طاعون به جان همه پارسيان خود بياورد... در آن سال گرسنگي 

ش باعث مرگ  ١٣٢٣) شيوع بيماري ماالريا در سال ٦٣: ١٣٦٤(بالذري، » افتاده بود
تعداد زيادي از مردم شهر شد. اين بيماري در روستاهايي مثل پس پس و كالشي هم 

  شيوع پيدا كرد.
  بررسي جمعيتي، قومي و ديني شهر حلوان:

ني، نقش و كتيبه اشكاني، دكان راوان مثل نقش برجسته و كتيبه آنوبانيآثار باستاني ف
داود و قلعه يزدگرد نشان از اهميت شهر حلوان در تاريخ ايران باستان دارد. اين شهر بر 
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سرشاهراه اصلي خراسان تيسفون قرار داشت و يكي از پايگاههاي نظامي و اداراي ايران 
ساسانيان، تجديد بنا شد و بعنوان دروازه شرقي بزرگ بود. حلوان در اوايل دوره 

تيسفون، پايتخت ساسانيان، مطرح گشت. با توجه به اين اهميت مي شود جمعيت قابل 
مالحظه شهر را تصور كرد. در دوره اسالمي با مهاجرت قبايل عرب به اين شهر جمعيت 

مان سالهاي اوليه آن افزوده شد. خاندان جرير بن عبداهللا بجلي و قعقاع بن عمرو در ه
، ٤؛ طبري، بي تا: ج١١١: ١٣٦٤ورود عربها به ايران، در حلوان ساكن شدند. (بالذري، 

نويسان از شهر حلوان بدست مي دهند ما را در تصور جمعيتي ) توصيفي كه جغرافي٣٤
: ١٣٤٥شهر ياري مي رساند. ابن حوقل حلوان را نصف دينور مي داند. (ابن حوقل، 

  در اين باره مي نويسد: ) و جيهاني١١٢
حلوان شهري آبادان و در همه عراق بعد از بصره و كوفه و واسط و بغداد و سامره و «

) با مقايسه ماليات حلوان با ديگر ١٤٢: ١٣٦٨(جيهاني، » حيره بزرگتر از آن نيست
دوره معاويه  شهرها هم مي توان اين تصور را كاملتر كرد. يعقوبي خراج حلوان را در

بيست هزار هزار درهم و خراج آذربايجان و ري  اطراف آن را هم سي هزار هزار درهم 
آورده است. يعني در واقع ماليات حلوان  هر كدام از اين شهرها بوده است. (يعقوبي، بي 

  )٢٣٣، ٢تا:  ج
سوانح طبيعي، لشكركشي هاي فاتحان و آشوبهاي داخلي چند عامل عمده براي توقف 

ق و ٣٤٧رشدجمعيتي شهر و در نهايت ويراني آن بود. حداقل دو زلزله معروف در سال 
ق در تاريخ اين شهر ضبط شده است. بيماريهايي مثل وبا و طاعون زماني جمعيت ٥٤٤

  اند.اين شهر را بشدت تحت تأثير خود قرار داده
ركوب ق براي س ٤٣٧ق) در سال  ٤٤٧-٤٥٥ابراهيم ينال بردار طغرل سلجوقي (

ابوالشوك امير سلسله محلي بنوعنازي به حلوان لشكركشي كرد و آنجا را به آتش كشيد 
ق نيز دوباره سلجوقيان آنجا را ٤٤٠) در سال ٥٢٩، ٩: ج١٤٢٠و ويران كرد. (ابن اثير، 

  )٥٤٥، ٩: ج١٤٢٠مورد تاخت و تاز قرار دادند. (ابن اثير، 
گذاشت. لشكر جورماغون نوين سردار هاي مغوالن، حلوان را نيز بي نصيب نسم اسب

) لشكر هالكو نيز براي ١٥٨، ٢: ج١٣٤٣اوكتاي قاآن، حلوان را غارت كرد. (جوزجاني، 
فتح بغداد، از غارت و ويراني حلوان ابايي نداشت. كار به آنجا رسيد كه قزويني در اواخر 
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توصيف مي قرن هفتم و حمداهللا مستوفي در ميانه قرن هشتم حلوان را شهري متروك 
  )٤٠: ١٣٦٢؛ مستوفي، ١٧، ٢: ج١٣٧٣كنند. (قزويني، 

مورخان تاريخهاي اسالمي، هنگام ذكر فتوح و شورشهاي محلي، ساكنان حلوان را با 
معرفي مي كنند. اما كاربرد اين كلمه در آن زمان، بيشتر از اينكه ناظر » االكراد«عنوان 

است. اما به  -كوچ نشيني–زندگي  به مفهومي قومي باشد، واجد معنا و شيوه اي از
تدريج كاربرد اين كلمه معناي قومي پيدا مي كند تا اينكه در نيمه قرن ششم هجري، 

  سلطان سنجر سلجوقي، قسمت غربي ايالت جبال را كردستان ناميد.
را به كار مي برد (ابودلف، بي تا: » شاهنجير«ابو دلف براي توصيف انجير حلوان كلمه 

  تبديل مي شود. » هنجير«و انجير به » شا«كردي كلمه شاه به ) در زبان ٦٢
عالوه بر دين زرتشت، كه دين رسمي ساسانيان بود، اديان مسيح و يهود نيز در حلوان 
حضور داشتند. كريستين سن حلوان را بعنوان يكي از اسقف نشين هاي مسيحي معرفي 

  ) ٣٦٤: ١٣٧٧مي كند (كريستين سن، 
يان و كنيسه آنها در حلوان كه از سنگ و گچ ساخته شده اشاره مقدسي به محله يهود

  )١٧١: ١٣٨٥دارد. (مقدسي، 
در اوايل دوره ساساني نيز زماني حلوان را  -اصالح طلب ديني -جالب است كه ماني

) با ورود ٤٢٣قسمت دوم،  ٣: ج١٣٧٧بعنوان پايگاه خود انتخاب كرد. (تاريخ كمبريج، 
از چند قرن مقاومت ديني، عاقبت اكثريت اين شهر دين اسالم  اسالم به اين منطقه، بعد

  را پذيرفتند. بعد از پذيرش اسالم تا زمان ويراني حلوان مذهب غالب اهل سنت بود.
  بررسي تاريخ حلوان:

شهري به نام حلوان، به طور مشخص از زمان ساسانيان، حيات خود را آغاز كرد. اما اين 
پادير، حل، خل، اكارسالو، كالمانو، بالشگرد، هالمان و چند شهر با اسامي ديگر از قبيل 

اسم ديگر در دوره قبل از ساسانيان نيز معروف بوده است. بناي حلوان و در واقع تجديد 
  )٩٢، ٢بناي آن را به قباد ساساني نسبت مي دهند. (طبري، بي تا: ج

و به نوعي دروازه تيسفون قرار داشت  -حلوان در مسير شاهراه اصلي ايران، خراسان
هاي شرقي پايتخت ساسانيان بود. رونق و شكوفايي اقتصادي شهر، نتيجه عبور كاروان
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تجاري از آن بود. حلوان از صادر كننده هاي عمده محصوالتي از قبيل انجير، انار، انگور، 
ريواس و توت بود. از آنجا كه در اين شهر، آتشگاه كليسا و كنيسه در كنار هم زيست 

توان رونق ديني را هم براي حلوان تصور كرد. زماني كه فاتحان مسلمان از ه اند ميكرد
راه مي رسند، شهر پايگاه نظامي يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني مي شود. قلعه 
يزدگرد مرده ريگ آن دوران است. در فتوح البلدان آمده است كه جريربن عبداهللا بجلي 

  )١١٠: ١٣٦٤ز كشتار پرهيز كرد. (بالذري، با صلح حلوان را فتح كرد و ا
اما به نظر مي رسد واقعيت چيز ديگري باشد. به روايت طبري، خسرو شنوم آخرين والي 
ساساني حلوان به همراه دهقان اين شهر به نام زيبني، در نبردي سخت از قعقاع بن 

  )٣٤، ٤عمرو شكست خوردند. زيبني كشته شد و خسرو فرار كرد. (طبري، بي تا: ج
بعد از تب و تاب حمله مسلمانان، حيات شهر از سرگرفته شد. جريربن عبداهللا بجلي، 
عزره بن قيس بجلي، قعقاع بن عمرو، عتيبه بن النهاس از اولين حاكمان عرب حلوان 

  هستند. 
حلوان از گزند و آشوبهاي شورشيان و ناراضيان خالفت بني اميه و بني عباس در امان 

ق با ادعاي خون ٦٦ذيفه حاكم حلوان از سوي مختار ثقفي كه در سال نبود. سعد بن ح
حلوان يعني مردم شهر را » اكراد«خواهي امام حسين (ع) ، قيام كرده بود. دستور داد تا 

  )٢٣٢، ٦كه مخالف استيالي عرب بودند بكشند. (طبري، بي تا: ج
وي، خروج كرد و ق عليه حجاج، حاكم مقتدر ام٧٧مطرف بن مغيره بن شعبه در سال 

كه با عدم همكاري مردم منطقه روبرو شد عده اي از آنها را كشت. (طبري، بي هنگامي
  )٢٩٠، ٦تا: ج

ق عليه بني اميه خروج ١٢٧عبداهللا بن معاويه از نوادگان جعفر بن ابي طالب در سال 
  كرد و حلوان از جمله شهرهايي بود كه توانست تصرف كند. 

ت خراسان حركت كرده بود. قبل از عراق، حلوان را از سلطه لشگر عباسيان كه از سم
بني اميه آزاد كرد. هارون خليفه عباسي، هنگام تقسيم سرزمينهاي قلمرو خالفت براي 
دو فرزندش امين و مأمون، حلوان را مرز قرار داد اما خيلي زود مأمون قسمت غربي 

  خالفت و از جمله حلوان را تصرف كرد.
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ق از حمله خوارج به حلوان نام مي برد. مساوربن  ٢٥١يع سال طبري در ذكر وقا
تن از آنها را كشت. در اين جنگ  ٤٠٠عبدالحميد خارجي در جنگي با مردم حلوان، 

عده اي از زائران خراساني نيز كه در كنار مردم شهر عليه خارجيان جنگيده بودند، 
  ) ٢٥٣، ٨بي تا: ج كشته شدند. اما عاقبت مساور مجبور به فرار شد. (طبري،

 ٣١٨مرداويچ بن زيار كه خود را احيا كننده شكوه ايران باستان تصور مي كرد در سال 
ق حلوان ٣٢٣حلوان را تصرف كرد اما خيلي زود آن را از دست داد. از اين زمان تا سال 

در تصرف سامانيان بود. در اين سال عماد الدوله علي بن بويه ر اين شهر را از سلطه 
  اني خارج كرد.سام

دو سلسله محلي حسنويه و بني عنازي در تاريخ حلوان اهميت خاص دارند. حسنويه بن 
حسين كرد، مؤسسه سلسله حسنويه است. اين خاندان همزمان با آل بويه حكومت 
دارند. بعد از حسنويه، قدرت به فرزندش بدر رسيد. بدر دست نشانده عضدالدوله ديلمي 

كه از قضا با پدرش نيز اختالف و جنگ داشت با ابوالفتح محمد بن بود. هالل فرزند او 
عناز حاكم محلي حلوان بر سر حاكميت اين منطقه وارد جنگ شد كه شكست خورد. به 

سال طول كشيد. بعد از او پسرش  ٢٠روايت ابن اثير حاكميت محمد بن عناز بر حلوان 
د بغداد نبود. به همين خاطر لشكري ابوالشوك عنازي حاكم حلوان شد. اما اين مورد تأيي

از آنجا بسوي ابوالشوك آمد كه توانست اين حاكم محلي را فراري دهد. (ابن اثير، 
) عاقبت اين ابراهيم نيال بود كه شكست نهايي را به ابوالشوك در سال ٢٢٥، ٩: ج١٤٢٠
اقبت ق وارد كرد. سعدي فرزند و جانشين ابوالشوك نيز علي رغم مقاومت زياد، ع٤٣٧

  از سلجوقيان شكست خورد. ٤٤٦در سال 
سلطه سلجوقيان بر حلوان علي رغم شورشهاي محلي مقتدرانه بود. حمالت آنها در 

  ق بر حلوان تكرار شد.٤٥٦ق و ٤٤٥ق، ٤٤٠ق، ٤٣٧سالهاي 
اما سلطه خوارزمشاهيان به حلوان متزلزل بود. لشكركشي محمد خوارزمشاه به غرب 

بغداد موفقيت آميز نبود. لشكر جور ماغون سردار مغولي و  خالفت اسالمي براي تصرف
سالها بعد هالكو، بنيان گذار ايلخانان، حلوان را شهري متروك ساخت. آخرين نفس هاي 
تمدني شهر حلوان را لشكركشي تيمور قطع كرد. به واقع سده هشتم قرن خاموشي 
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يلومتري از ويرانه هاي حلوان حلوان است. تا اينكه در اوايل دوره صفويه در فاصله چند ك
  شهر زهاب حيات خود را شروع كرد

  
  نتيجه گيري:

اي كه تاريخ شهري با نام و هويت مشخص حلوان، به دوره ساسانيان باز مي گردد؛ دوره
در آن شاهد رونق شهرسازي در ايران هستيم. حلوان در كنار همدان، دينور و قرمسين 

اني بوده است. جغرافي نويسان اين شهر را در اقليم از شهرهاي مهم غرب امپراتوري ساس
اند. اكثر آنها حلوان را چهارم، در آخرين حد جبال و به عنوان دروازه عراق توصيف كرده

اند. هاي مشخص اقليمي ، قومي و زباني در شمار شهرهاي عراق آوردهعلي رغم تفاوت
دان بزرگ اسالمي، حلوان يكي غرافياما به نظر نگارنده و موافق با نظر يعقوبي، مورخ و ج

اي كه بعدها به اشتباه آن را عراق عجم از شهرهاي جبال يا كوهستان است؛ منطقه
  ناميدند.

هاي مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در دوره منظور از كلمه حلوان در دوره
ليه اسالمي و در قرون او» شاذ فيروز«ساسانيان اين شهر مركز يك استان بزرگ به نام 

منظور از آن نه يك استان بلكه يك منطقه است و از زمان سلجوقيان به بعد، به نام يك 
شهر منحصر مي شود و عاقبت در زمان ايلخانان به مجموعه اي از چندين ده اطالق مي 

  شود. فهم اين تفاوت كار را براي محقق دشوار مي سازد.
آن را تقويت كرده است. شايد مهمترين حلوان چند ويژگي مهم دارد كه حيات تمدني 

بغداد بوده است. -هاي مسير شاهراه بزرگ خراسانآنها جاده باشد. حلوان يكي از ايستگاه
هاي زيارتي و تجارتي و البته لشكرهاي نظامي را نيز همواره مي شد در اين راه، كاروان

  ديد.
هر، رونق اين جاده را بقاياي دو كاروانسراي قديمي و پلي فراموش شده درابتداي ش

حكايت مي كند. عالوه بر ثروت، دين و فرهنگ نيز در اين مسير مبادله مي شد. شايد به 
همين خاطر باشد كه زماني حلوان ميزبان چند دين بوده است. و از قضا امروز هم در 

كنند. وجود منابع كافي آب از حوالي آن سه مذهب شيعه، سني و اهل حق زيست مي
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خانه بزگ الوند، شرايط مساعد كشاورزي و دامداري و موقعيت ممتاز نظامي از جمله رود
هاي مهم براي توسعه اين شهر به حساب مي آيند. در مقابل به نطر نگارنده ، ويژگي

سوانح طبيعي از جمله زلزله و بيماري بيشترين صدمه را به حلوان وارد كرده، اما ضربه 
تحان سلجوقي، مغول و ايلخاني به اين شهر وارد نهايي نابودي را لشكركشي هاي فا

  اند.آورده
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