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 چكيده

اي دور و دراز دارد. ه، پيشينشپرشمارمشهور و ذهاب، به گواهي متون تاریخي و آثار باستانيِ شهر سرپل

در مركز شهر حكایت از آن دارد كه اي سين بر صخره -و ایدي)ن( نيآنوبانيمهم  ۀبرجستنقشدو وجود 

و  نشينِ لولوبيدر اختـيار اقـوام زاگرسدوم پ.م.  ۀزارـل هـاوای یاسوم  ۀاین مكان، در اواخر هزار

مكان هاي ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني و اسالمي، بوده است. پس از آن نيز در دوره سيموروم

هاي آباداني و رونق و گاهي هم زوال و خاموشي همچنان اهميت خود را حفظ كرده و بارها دوره یادشده

 سرپلامروزيِ هر ـش ۀدودـع در محـاستقرارهاي باستاني واق ۀبررسي پيشين را پيموده است. این مقاله به

ه نتيجپردازد. آن مي اط بـبـهاي مرتامیـنول جاـتح ريخي این دیار و سـهاي تاریيـذهاب، برخي ویژگ

-نمورد بحث در متون و منابع گوناگون به زبانام مكان  ،اسالمي ۀدوم پ.م تا دور ۀهزارابتداي كه از آن

، «اَلمان»، «خَلمان» چون، به هم نزدیکهاي مختلف اما به صورتهاي اكدي، یوناني، عربي و فارسي، 

تحليل متون و برخي اسامي و  عالوه تجزیهثبت شده است. به ،«حلوان»و  «خَال»، «حَلمان»، «اَرمان»

 داراي تنوعمذكور  همچون امروز، شهر ،دهد كه در گذشته نيزهر قدیم نشان ميـش اط بـبـخاص مرت

 بوده است. توجهي قابلمذهبي  -قومي
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 مقدمه

دانند كه در گذشته بر روي را در ارتباط با پلي مي« ذهابسرپل»شهر  ۀتسميوجه

در مجاورت  «ذهاب»معبري براي ورود به دشت حاصلخيز قرار داشته و « الوند» ۀرودخان

.ق توسط ه 1199مذكور در سال ظاهراً پل  (1).ترفته اسآن، به شمار مي

 تخریب شده است خورشيدي 1345سال ساخته و در « خان قراگزلوحسينمحمد»

 .تذكر شده اس دیگر همتأمل قابل يهتسم وجهیک « سرپل»براي نام  (.49: 1370 ،سلطاني)

 ،نوزدهم ميالدي(، معتقدند كه این نام ۀ)سد« اوليویه»و « فالندن»پژوهشگراني چون 

تبدیل « سرپل»و سپس « پلزاگري»یوناني است كه به « زاگروپوليس» ۀشكل تغييریافت

نام این شهر امروزه در منابع  حال هر در(. 28: 1371؛ اوليویه 28: 1324فالندن است ) شده

به آنكه جزء دوم این جاینام  با توجهاما ؛ شودنوشته مي« ذهابلسرپ»رسمي به صورت 

گلزاري معتقد شود، نگارنده نيز همچون تلفظ مي« وازَه»در گویش محلي به صورت 

: 2536 ،گلزاري) است« زهاب»این نام در زبان فارسي، است كه شكل درست نوشتاري 

مفهومي  بوده و در پيوندفارسي  در زبان« آب»در زبان كُردي و « آو» ۀبا واژكه ( 111

 .دارد« ذهاب»عربيِ  ۀكامالً متفاوت از واژ

هاي یابي شهر یا استقرارهاي باستاني كه در دورهتاریخي و مكان ۀدربارۀ پيشين

 1839ابتدا در سال هایي صورت گرفته است. مختلف در این مكان برپا بوده، پژوهش

متون « حلوان»با « ذهابسرپل»امروزي شهر اعالم كرد كه مكان « نسونيراول»ميالدي 

 قابل انطباق «سامري»، تبعيدگاه یهودیانِ 1«لَحكَ»شهر آشوريِ اسالمي و آن خود با 

(. Rawlinson, 1839: 35هشت شهر باستاني جهان ناميد )را یكي از « حلوان» وي است.

به همراه  2 «حَلمان»نام پيشنهاد كرد كه جاي «شرادر. »م 1878پس از آن در سال 

النهرین ذكر هاي ميخي بينكه در كتيبه 3«اَرمان»دیگر شكل تغييریافتۀ آن یعني 

خراسان بزرگ  ۀبر جاد ذهابسرپلخرتر، كه در نزدیكي أاند، با حلوان دوران متشده

و  «دليتزچ»پژوهشگران دیگري چون  پيشنهاد از جانبواقع شده، یكي هستند. این 

 پذیرفته شد. «بيلربک»

 ۀوجود داشته، اما نظری« حَلمان»پيشنهاد كرد كه دو مكان با نام  «فورر» پس از آن

منابع به یک مكان اشاره دارند، رد شد. سپس  ۀكه معتقد بود هم« یتاآلبر»وي توسط 
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یک  هاي مختلفي ازتلفظ، «حَلمان»و « اَرمان»پيشنهاد كرد كه احتماالً  «برینكمن»

« حَلمان»یابي این پژوهشگر پيشنهادي را در مورد امكان مكانعالوه به اند.بوده جاینام

به صورت مفصل « لوین». پس از آن نيز (Levine, 1973: 24)حلوان ارائه كرد ناحيۀ در 

 ذهابسرپلموقعيت آن را در ناحيۀ  مستدلي به شكلپرداخت و « حَلمان»یابي به مكان

 ،«فریند.» هاي اخير،آنكه در دهه سرانجام. (Levine, 1973: 24)كرد  تأیيدامروزي 

تر این جاینام در متون دورۀ بابل قدیم و مياني و انطباق نظریاتي را دربارۀ اشكال قدیمي

 (.Frayne, 1999; Frayne, 1998) ه استخرتر بيان كردأمت« حَلمان»آن با 
 

 شهر باستانی ۀپيشين .1

-، نقشرار داردـق ذهابپلسرنوني شهر ـك ۀصي كه در محدودـترین اثر شاخقدیمي

 ها يگذار خیتاراست كه مطابق آخرین  ها«لولوبي»پادشاه « نيآنوباني»دار برجستۀ كتيبه

 .یا اوایل هزارۀ دوم پ.م (سوم اور همزمان با سلسلۀبه اواخر هزارۀ سوم پ.م. )مربوط 

 ,Zadokست )النهرین ادر بينیا اوایل دورۀ بابل قدیم  ،«الرسا-ایسين»ۀ دورهمزمان با 

2005; Potts, 2002: 318; Mofidi Nasrabadi, 2004: 292 در این كتيبه اگرچه به نام .)

ده ـبر آن حجاري شده، اشاره ش« نيآنوباني»یعني كوهي كه نقش  ،(2)«باتير/پاتير»

آن  ۀ(، اما نام شهر یا استقراري كه در آن زمان كتيبه در محدود79: 1386 ،زاده و صدرنصراله)

 .است ناگفته ماندهرپا شده، ب

دار دیگر كه ظاهراً مربوط به همين دوران یا زماني نزدیک كتيبه ۀنقش برجستیک 

نقش غربي شمال يمتر 300به آن است، در سمت چپ رودخانۀ الوند در فاصلۀ حدود 

 2«سيموروم»فرمانرواي  1«سين - )ن( ایدي»ي شده كه مربوط به ني حجارآنوباني

مانده از كتيبۀ اكديِ این نقش بسيار آسيب دیده، اما در ميان كلمات باقياست. اگرچه 

 :Ahmed, 2012شود )این كتيبه نيز نامي از شهر باستانيِ مشرف به كتيبه دیده نمي

هاي مختلف است، آثار و استقرارهاي بسيار مهمي از دوره مشخصآنچه كه (. 250-254

دهد، شود، برجاي مانده كه نشان ميخوانده مي 3«لناوكَ»پيرامون كوه باتير كه امروزه 

 در همين مكان برپا بوده است.« حَلمان»احتماالً شهر باستاني و گمشدۀ 

                                                           
1. Iddi(n)-Sîn 
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اشاره « ذهابسرپل»نام مرتبط با یترین كتيبۀ موجود، كه به یک جاقدیميدر واقع 

انيه است كه از جایي در نزدیكي شهر سليم« سين -)ن( ایدي» كتيبۀ دیگري از دارد،

مشهور  1«غریب هَلَدِني»ندۀ آن به كتيبۀ در كردستان عراق به دست آمده و به نام یاب

شده است. در این كتيبه كه مربوط به اواخر هزارۀ سوم یا اوایل هزارۀ دوم پيش از ميالد 

، «سين - )ن( ایدي»، رقيب «نيآنوباني»در كنار نام  2«خَلمان»است، به نام سرزمين 

بابل  ۀاز اوایل دور اينامه(. همچنين در Ahmed, 2012: 258, 264نک. ت )اشاره شده اس

.م.(، پ 1792-1750« )حمورابي»متعلق به  «تاميتو»متن موسوم به  و نيز در قدیم

اشاره شده  3«نام -الب»و « ني - ما -ال -با»پادشاه همين دوران به ترتيب به جاینام 

 (.Frayne, 1999: 150است )

النهرین، ها در بين)قرن شانزدهم پ.م.(، پادشاه دورۀ كاسي« گوم دومآ»پس از آن 

خوانده است « خردكوتيان بي»و  4«اَلمان»و « پادان»اي خود را پادشاه در كتيبه

« دیاكونوف»و « اومستد» باره این (. در;124Olmstead, 1920: 122: 1357 ،دیاكونوف)

 ۀیا كوهپای« حلوان»شد(، همان ناميده مي)كه بعدها حَلمان « اَلمان»معتقدند كه 

 :124Olmstead, 1920: 1357 ،دیاكونوفزاگرس بر سر راه بخش علياي رود دیاله بوده است )

دوم هزارۀ دوم پ.م.(، این نام به  ۀ(. همچنين در دو كودورو از دورۀ بابل مياني )نيم;122

. پس از آن، (Frayne, 1999: 150, chart 1) ثبت شده است« نالمخَ»و  5«كالمان»صورت 

 ۀدوم )همزمان با دور ۀهاي اواخر هزاررسد كه این نام بار دیگر در كتيبهبه نظر مي

 6«ایالمان»ست جاینام ممكن ابعالوه  (3)ثبت شده است.« اَرمان»آشورمياني( به صورت 

 823-811ادد پنجم ) -.م( و شمشيپ 911-891نيراري دوم ) -هاي اددكه در كتيبه

، صورت دیگري از نام همين (ARAB I, 1926: 111,258, 360).م( به نام آن اشاره شده پ

 مكان باشد.

براي اشاره به مكان یا « حَلمان»از جاینام  اغلبآشورنو  ۀدورآغازینِ اما در متون 

در « حَلمان»كه  آیدبرميچنين  نواستفاده شده است. از متون آشور بحثمورد ۀناحي

و  (4) «اليپي»، «همبان-بيت»، «نمري»در مجاورت مناطقي چون  مرز شرقي آشور و

                                                           
1. Ghareeb Haladiny 
2. Ĥalman 
3. ba-al-ma-ni; bal-man 

4. Al-ma-an 

5. kal-man 

6. Ialman 
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یابي مكان(. Parker, 1961: 46; Medvedskaya, 1999: 63fقرار داشته است )« توپلياش»

بحث شده است. « لوین»پيش از این توسط « اَرمان»نام و ارتباط آن با جاي« حَلمان»

از متون « حَلمان»و « رماناَ»هاي نامیجا بودن يكیدليل  «لوین»به عقيدۀ 

هاي مختلفي از گزارش زیرا نسخه ؛شوداستنتاج مي .م(پ 858-824) «شلمنصرسوم»

« حَلمان»هاي است كه در آنها نام در دست .م(پ 850) این پادشاه نهملشكركشي سال 

دستكم دو كتيبه به شرح لشكركشي سال نهم  اند.جایگزین یكدیگر شده« اَرمان»و 

آنكه نام شهر در یک كتيبه به صورت اختصاص دارد، حال« منصرسومشل»حكومت 

 (5)ثبت شده است.« اَرمان»و در دیگري به صورت « حَلمان»

به عنوان شهر یا شهرك و گاهي هم « حَلمان»آشورنو گاهي از  ۀهاي دوردر كتيبه

نظر  هبعالوه بر آن ( یاد شده است. ARAB I, 1926: 588به عنوان سرزمين یا ناحيه )

« حلب»دیگري هم در غرب آشور وجود داشته كه آن را با « حَلمان»كه  رسدمي

 (6)(.ARAB II,1926: 610-646-647براي جاینام اخير نک. دهند )امروزي در سوریه انطباق مي

امروزي قرار  ذهابسرپلباستان در ناحيۀ « حَلمان»شود كه معموالً چنين تصور مي

 ,Borger, 1970; Levin 1973; Brown, 1979: 6; Reade, 1978: 137; Frayneداشته است )

-به سپاهيان آشور از مسير لشكركشيكه با استناد به چهار سرنخ « لوین(. »1998:258

یابي كرده است امروزي مكان ذهابسرپلرا در ناحيۀ « حَلمان»دست آمده، موقعيت 

(Levine, 1973:) 

شود ۀ كوهستاني واقع بوده باشد. این موضوع باعث ميباید در یک ناحيمي« حَلمان». 1 

هاي بلندي كه ناحيۀ به نواحي شرقي معطوف شود. در مجموع كوهلزوماً كه توجه ما 

گاه طبيعي هستند كه در سراسر تاریخ مورد استفاده پناهاند، را احاطه كرده ذهابسرپل

 اند.بوده

، مكان اخير در «لوین» ۀاشد كه به عقيدده بشواقع « نمري»باید نزدیک « حَلمان». 2 

 شود.یابي ميمكان« دربندیخان»در پایين « دیاله»

را « گنانات»قابل دسترس بوده باشد. به عقيدۀ لوین « گنانات»باید از مي« حَلمان». 3 

 (7)(.Levine, 1973: 26یابي كرد )مكان« حمرین»نزدیک كوه « دیاله»توان در مي

واقع بوده باشد كه با ناحيۀ سرپل  1«یاسوبي»اي به نام ید در منطقهبامي« حَلمان» .4

 .(Levine, 1973: 25-6) كنوني قابل انطباق است

                                                           
1. Yasubi 
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« ذهابسرپل»باستاني و « حَلمان»انطباق ، آنچه كه امكان «لوین»عالوه بر دالیل 

ۀ از ناحيشمسي  1345در سال د، كودورویي است كه نمایميتقریباً قطعي را امروزي 

شده بر آن، در مكاني در شهر ميخي حک ۀآمده و مطابق كتيب به دست «ذهابسرپل»

: 1347 ،؛ حاكميBrown, 1979: 6; Frayne, 1998: 256) (8) ه استدشبرپا « /خَلمانحَلمان»

شواهد باستان اطالع دقيقي در دست نيست. « حَلمان» انساكن هویت ۀ(. دربار68

كه این ناحيه زماني محل اسكان یا نفوذ اقوام  هددشناسي موجود نشان ميباستان

هشتم پ.م.  ۀشود كه در طول سدعالوه تصور ميبوده است. به« سيموروم»و « لولوبي»

 ,Readeساكن بوده است )« حَلمان»هم در ناحيۀ كوهستاني نزدیک « كاسي» ۀیک قبيل

در منابع همزمان  همچنين .خر آشوري در قرن هفتم پ.مأمتهاي كتيبهدر (. 143 :1978

به سُریاني  ترخرأیک متن مت اما در؛ شوددیده نمي« حَلمان»دیگر نامي از دورۀ ماد،  با

« سلوق -بيت»كه به تاریخ ساخت و وقایع شهر « سلوق -كَرخادِ بيت» ۀرویدادنامنام 

« سَردَنا»)كركوك امروزي( اختصاص دارد، آمده است: در سال پانزدهم پادشاهي 

هاي حلوان و همدان را فراگرفت ، شاه ماداي، استان«اَربَكس»ن؟(، خيزش )اَسَرحَدو

 (.17-23: 1376 ،ملكزاده)
 

 های هخامنشی و اشكانیحَلمان )حلوان( در دوره .1-1

یا مكاني كه « حَلمان/حلوان»داریوش اول در بيستون نامي از ناحيه یا شهر  ۀدر كتيب

در اوایل ميالد اما ؛ (1386 ،نک. لوكوكه است )باشد، به ميان نيامد آنقابل انطباق با 

كرده  یاد 1«الخَ»از شهري به نام « يایزیدورخاراكس»اشكاني،  مسيح، همزمان با دورۀ

، پيش از ورود به ناحيۀ كوهستاني زاگرس، قرار داشته است 2«لونيتيسخا»كه در ناحيۀ 

(Isidore of Charax, 1914: 7.3.) هاي مسيحي و شوريآ معتقد است كه راولينسون

، اما «حلوان»و « حلَحَ»، «لَحكَ»ها در قرن سوم ميالدي این شهر را به نام سریاني

(. Rawlinson, 1839: 35شناختند )مي« حلوان»را فقط به نام  ایرانيان و اعراب آن

این شهر در دورۀ هلني باستاني تلفظ یوناني نام  ،«/كَلَحالخَ»است كه  محتملبنابراین 

 (9).دباش

و تبعيدگاه یهودیان « كلح»همان شهر آشوري  «حلوان» ،راولينسونبه عقيدۀ  

(، شلمنصر پادشاه آشور پس 17بند  ،كتاب پادشاهان، بوده است. به نقل از تورات )«سامري»

                                                           
1. Chala/Χάλα 

2. Chalonitis 
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« جوزان»، برخي دیگر را در شهر «حلح»از فتح سامریه، برخي اسراي یهودي را در شهر 

در روایت به آنكه  با توجهبقيه را در شهرهاي ماد سكونت داد. و « خابور»در كنار رود 

منظور از آن كه مورد بحث در كنار جوزان ذكر شده، ممكن است « حلح»نام مذكور، 

احتمال را هم نباید  هرچند كه به هرحال این، نه حلوانِ ماد شهر دیگري در سوریه باشد

در ممكن است ي ماد تبعيد شدند، كه بخشي از اسرائي كه به شهرها از نظر دور داشت

رهاي ساكن در باشند. راولينسون حتي كلهُ ساكن شده كنوني( ذهابسرپلماد )حلوان 

 برايها، بهترین گزینه را، از روي شباهت اسمي و سيماي ظاهري آن ذهابسرپلناحيۀ 

 (.Rawlinson, 1839: 35-6) اعقاب اسراي یهودي دانسته است

اشكاني ثبت شده  ۀدر یک منبع مهم دیگر همزمان با دور« حلوان»نام  احتماالً

مشهور  ۀنقش برجستتر از متر پایين چند، ذهابسرپل در داخل شهر امروزيِ است.

اشكاني حجاري شده است. به  ۀاز دور و مهمي داركتيبه ۀنقش برجست، «نيآنوباني»

كه  نقش برجستهین ا ۀدليل كيفيت پایين حجاري و فرسایش بسيار زیاد صخره، كتيب

هاي ، بسيار آسيب دیده و به همين دليل قرائتنوشته شدهبه خط و زبان پهلوي اشكاني 

آن را به  ۀنقش برجستاین كتيبه و « گرد گروپ»ارائه شده است.  آننامطمئني از 

( و معتقد است كه در آن 53: 1348 ،گروپ.م.( نسبت داده )پ 90-78« )گودرز اول»

همان  احتماالًشود، كه به نظر وي خوانده مي rwn[h]به صورت بخشي از یک نام 

بررسي شواهد  (10)(. پژوهشگران دیگر آراء متفاوتي دارند.55 :1348 گروپ،) است« حلوان»

دیگري از  ۀ، دورو اسالمي دهد كه جاینام مورد بحث در عصر ساسانيموجود نشان مي

 .كرده استرونق و شكوفایي را آغاز 
 

 ساسانی و اسالمی هایهن در دورحلوا .1-2

 خسروشاذ»یا « شاذفيروز» خوره/كورهبه مورخان دورۀ اسالمي برخي از هاي نوشته در

خود داراي پنج تسوج/تسوگ )بخش( شامل فيروزقباد، جبل، اشاره شده كه « پيروز

؛ 294: 1380/2،ي؛ حمو122: 1370 ،؛ قدامه7: 1371 ،خردادبهابن، اربل و خانقين بوده است )(11)تامرا

از طرفي در برخي از همين منابع آغازین دورۀ اسالمي آمده است (. 236: 1889 ،خردادبهابن

از خانقين، زبوجان، مرج، شالشان، جامد، حر، سيروان و  اند عبارت« حلوان»شهرهاي كه 

ن با دهد كه حلواها نشان ميبندياین تقسيم(. 1/35 -159 – 78: 1361/1 ،مقدسيبندنيجان )

 یا دستكم بخشي از آن بوده است. قابل انطباقخورۀ خسروشاذپيروز 
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ورۀ در د« حلوان» ۀنام ناحيمربوط به اوایل دورۀ اسالمي، به تصریح متون  اگرچه

حال شواهدي در دست است كه نشان اما درعينتغيير یافته، « فيروزشاذ»ساساني به 

به حيات خود ادامه داده است. چنان هم)ساساني(  در این زمان« حلوان»، شهر دهدمي

-531مورخان دورۀ اسالمي، بناي شهر حلوان را به قباد اول ساساني )از جمله آنكه 

. (417: 1407/1 ،، طبري116: 1372 ،كوفي اعثمابن؛ 12: 1349 ،فقيهنک. ابناند )م.( نسبت داده488

 ۀدر كتيبنند؛ براي مثال كمنابع همزمان دورۀ ساساني نيز موجودیت حلوان را تأیيد مي

 hlwnyk ۀم.( است، از واژ293-302« )نرسي»پادشاهي  ۀكه مربوط به دور« پایكولي»

در بعالوه (. Henning, 1952: 11دارد )« حلوان»استفاده شده كه ظاهراً اشاره به ساكنان 

در  را مدتي (مانيفرشتۀ روشن )كه  به زبان فارسي ميانه آمده استمانوي  ۀیک نوشت

از آنجا گروهي از مبلغان مذهبي و  (360: 1353 ،سركاراتياقامت داشته )« حلوان»شهرستان 

. چنانكه گفته خواهد شد، به (Sundermann 2009فرستاده است ) (را به ابرشهر )خراسان

گانۀ شهر حلوان در اوایل دورۀ اسالمي، هاي هشتتصور نگارنده نام یكي از دروازه

 است.بوده آیين مانویت  هايبرگرفته از آموزه

توان با ساساني نمي ۀدر دور« حلوان»وسعت و ميزان رونق و آباداني شهر  ۀدربار

ساساني،  ۀكم در اواخر دوررسد كه این شهر دستاطمينان سخن گفت، اما به نظر مي

همچنين روایات  دورۀ اسالمي بوده است؛ زیرا مطابق متونشهري یک مركز معتبر 

نشيني از م(، پس از عقب 632-51آخرین پادشاه ساساني )« سوم دگردزی» (11)،محلي

از این زمان اً مشخص (13)، مدتي را در این شهر ساكن بوده است.«مداین»در پایتختش 

از جمله ) مختلفبه دالیل « حلوان»شهر  ،اسالمي ۀدور يساساني( تا قرون مياناواخر )

 یا از رونق افتاده است. دهش بارها متروكه (14)زلزله، جنگ یا بيماري(

در « حلوان»اعالم كرد كه شهر باستاني  «راولينسون»چنانكه گفته شد، نخستين بار 

 ۀشد كه قصبواقع بوده است. تا پيش از آن تصور مي ذهابسرپلشهر امروزيِ  ۀمحدود

 استبوده « حلوان»شهر قدیميِ  مكان، ذهابسرپلكيلومتري شمال  15در « ذهاب»

را در « حلوان قدیم»نيز موقعيت « هرتسفلد». پس از آن، (Rawlinson, 1839: 35نک.)

-ها هيچیابيمكان(. اگرچه این Herzfeld, 1941: 201كرد ) یابيمكانامروزي  ذهابسرپل

وجود  محكميدالیل اما به اعتقاد نگارنده  ،گاه به صورت مستند و مستدل ارائه نشد

شهر امروزي  ۀدر متون اسالمي در محدودكر شده ذ« حلوان»دهد دارد كه نشان مي

متعدد برجاي مانده مهم و آثار تاریخي تمركز واقع بوده است. نخست آنكه  ذهابسرپل
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و  سين-، ایدیننينقش آنوباني شاملامروزي ) ذهابسرپلدر محدودۀ شهر هاي مختلف دوره از

اي دكان داوود از دورۀ ماد یا هخامنشي، گاه صخره، آرامدیگر مربوط به هزارۀ سوم و دوم پ.م ۀنقش برجستدو 

دهد كه نشان مي ،اسالمي و ...( ۀگبري از دور ۀساساني، قلع ۀمریم از دور ۀگودرز، قلع اشكانيِ ۀنقش برجست

و استقرارهاي مهمي در آن  داشتهدم تاریخ تا دوران اسالمي، اهميت از سپيدهاین مكان 

 برپا بوده است.

از نواحي مجاور « حلوان» ۀشهر یا قصب ۀفاصل ،ياري از منابع اسالميدوم آنكه در بس

 برابراز این نقاط  ذهابسرپلشهر امروزي  ۀو نواحي دورتر مشخص شده كه با فاصل

 (16)كه در متون اسالمي به آن اشاره شده،« حلوان»دژ سوم آنكه بقایاي كهن (15)است.

هاي چند سال زنيبرجاي مانده و گمانه ذهابسرپلشهر  ۀامروزه نيز همچنان در ميان

 نخستينمربوط به قرون  نشان داده كه این دژ مهم عمدتاًایراني  شناسانِاخير باستان

مورخان اسالمي، رود  ۀگفت به. چهارم آنكه (248-272: 1393 ،جگرلوئيصادقي) اسالمي است

نكتۀ بسيار مهم كه امروزه نيز چنين است.  (17)گذشتحلوان از وسط شهر حلوان مي

هاي محلي گذرد، در تمام گویشمي« ذهابسرپل»شهر  ۀكه امروزه از مياني رودآنكه 

یادآور  كه شودخوانده مي 1«اَلوَن»در شهر اعم از گوراني، سوراني و كلهري،  رایج كُرديِ

 و اَلمان، اَرمان این نام از قبيلو دیگر اشكال مختلف باستانيِ « حلوان» قدیميِ نام

 لمان است.حَ
 

 حلوان ۀتسميوجه .2

اسالمي، این نام به صورت  ۀتا مياني دور نخستيندر منابع عربي مربوط به قرون 

؛ حموي 463: 1403 ،؛ البكري360: 1840 ،بنگرید به: ابوالفداءذكر شده است )« حُلوان؛ به ضم ح»

« حُلوان»راي تسميه ببه نقل از الجرجاني، دو وجه ق(487-404) (. البكري290: 1977

، «نگهبان سرحد دشت»یا  (18)«حدود پست نگهبان»معني ذكر كرده است: نخست به 

زیرا این مكان در ابتداي عراق و انتهاي جبال واقع شده است. دوم آنكه به یک حكمران 

البته خود البكري روایت  (19)منسوب است.« حلوان بن عمران بن الحاف»عرب به نام 

 (.463: 1403 ،البكري) دانسته استحلوان را درست  ۀميتسوجه ۀدربار نخست

هایي چون حلوان كه ، اما اسماند مؤنثها هاي سرزمينالبكري بيشتر نام ۀبه گفت

را « حُلوان» ۀیاقوت حموي واژ (.1405: 1403 ،البكريزائد دارند، مذكرند )« نون»و « الف»

                                                           
1. Awan 
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بخشيدن »به معني « هبۀ»، مترادف «اًحُلوان»و « حلواً»، «أَحلوه» ۀدر زبان عربي از ریش

: 1977 ،حمويدانسته است )« شيربها»و در جاي دیگر به معني  «چيزي در برابر چيزي

ویژه چنانكه گفته شد، ت، بهنيس پذیرفتني(. به اعتقاد نگارنده، عربي بودن این نام 290

« اَلمان»ي چون ترهاي بسيار قدیمينام ۀیافتبه احتمال بيشتر شكل تغيير« لوانح»نام 

تلفظ  ویژه، بهبه اشكال باستاني نام شهر با توجهآنكه  ترنكتۀ مهماست. « حَلمان»یا 

نام در تر این جایتوان گفت كه شكل درستمي ،)اَلوَن( ذهابسرپل ۀمحلي نام رودخان

كه مورخاني « حُلوان»است نه  1«حَلوان» هاي اشكاني، ساساني و اوایل اسالمي،دوره

 اند.یابي این نام در زبان عربي پرداختهبر اساس آن به ریشه لبكري و حموي صرفاًچون ا

 از جمله ،شنهادشدهيپ« حلوان»هاي دیگري هم براي تسميههاي اخير وجهدر دهه

به « وَن»به معناى كوه و « هَلْ»، از «هَلْوَن»معرّبِ « لوانحَ»كه معتقد است  فریور

این كلمات را اهالى محل كه به گورانى  كه ده استو افزو بودهمعناى درخت سقز، 

نگارنده هم  .(70: 1375 ،)فریور برند مى به كار ،گویند ردى( سخن مىاى از زبان كُ )شاخه

 harā(، به معني كوه بوده كه با واژۀ اوستایي Halمعتقد است كه بخش نخست این نام )

واژۀ  ریشه است.(، هم107: 1383 ،جكسونشود )نيز دیده مي« البرز»كه در تركيب كوه 

« باال»و « بلندي»امروزه نيز یک پيشوند رایج در زبان كُردي به معني « هَل»قدیميِ 

، به احتمال «وان»اما به تصور نگارنده بخش دوم این نام یعني ؛ (983: 1376 ،ژار)ههاست 

چون  يگرهاي مهم دیدر جاینام آنكه پسوند مشابه بوده  (20)«آب»بيشتر به معني 

 ها نام يجاشود. مشخصۀ اصلي همۀ این دیده مي« وان»و دریاچۀ « مریوان»، «سيروان»

رودي كه از »تر، به عبارت دقيق، یا «كوه آب»بنابراین مفهوم ؛ ارتباط آنها با آب است

-تري براي حَلوان به نظر ميتسميۀ قابل قبول، وجه(21)«گيردكوهستان سرچشمه مي

 (22)رسد.
 

 های جغرافيایی و اقليمی حلوان در متون اسالمیژگیوی .3

و در  (23)را در اقليم چهارم« حلوان»موقعيت « وسيبطلم»به نقل از « حموي یاقوت»

 ،حمويدرجه نوشته ) 34دقيقه و عرض جغرافيایي  171درجه و  45طول جغرافيایي 

در برخي از متون  (24)انطباق دارد. ذهابسرپلكه تقریباً با مختصات امروزي  (290: 1977

و در  (25) (604: 1374/2 ،التاریخ و ءاالبد)به عنوان بخشي از ناحيۀ جبال « حلوان»اسالمي، 

                                                           
1. Halwān 
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: 1361/1 ،؛ مقدسي116من المشرق...  حدود العالممنابع دیگر جزو بالد عراق معرفي شده است )

گي به دليل سيستم این دوگاناحتماالً  (26).(103: 1366 ،ابن حوقل؛ 290: 1977 ،، حموي35

ي ـعقوبـكه یـ)عراق( بوده است؛ چنان پرداخت خراج در این ناحيه بوده كه تابع سواد

اسبه ـواد محـي سـنواح ءگوید: حلوان با آنكه خود از جبل است، اما خراج آن جزمي

 (.45: 1381 ،یعقوبي)شود مي

زرگ و آباد و ، زماني شهري ب«حلوان»دهد كه بررسي متون دورۀ اسالمي نشان مي

ل و سنگ و در ن از گِحلوا حوقل بناينبه گفتۀ اببوده است. كوچكي  ۀگاهي هم قصب

: 1366 ،حوقلابناي برف دارد )خ به هيچ فاصلهحدود نصف دینور است و به اندازه دو فرس

شهري آباد بوده و در عراق پس « حلوان»ه نقل از ابوزید نوشته است كه حموي ب(. 112

از آن شهري نيست  تر بزرگ)سامرا(  «من راي سر»بصره و واسط و بغداد و از كوفه و 

اما  (،45: 1381یعقوبي،) خوانده، باشكوهرا شهري « حلوان»یعقوبي  هم (. 291: 1977 ،حموي)

كه این شهر در گذشته  اند( گفته.قهقرن هفتم و قزویني ) (.قه)قرن ششم  سمعاني

 مقدسي (.357: 1960 ،قزویني ؛247: 1408 ،سمعانيده است )، ویران بوآنهاآباد ليكن در زمان 

 مكانتري از این توصيف بسيار دقيق ،كه در قرن چهارم هجري از حلوان دیدن كرده

 و نوشته است:كرده ارائه 
هاي انگور و انجير آن را كوچكي در كوه و دشت، نزدیک كوهستان )جبال( است كه باغ ۀقصب« حلوان»

دژ دارد كه جامع شهر در آن واقع است. هشت ازاري طویل و نهري كوچک و یک كهنفراگرفته است. ب

یهود كه آن را گرامي  ۀدروازه دارد: خراسان، باقات، مصال، یهود، بغداد، برقيط، یهودیه و ماجكان. كنيس

 تر وو مجلل تر بزرگالمقدس در بيرون شهر بوده و از گچ و سنگ ساخته شده است. بيت ،دارندمي

بيشتر است. شهرهاي این كوره/خوره نيز بوده و مشایخ و علماي آن  ]حلوان[آبادتر و زیباتر از آن 

 (.77: 1411 ،كوچک و ویرانند و قابل ذكر نيستند )مقدسي
 

 يگذار نامشهر به نام مسلمانان )مصال(  ۀیک دروازكه  آیدبرميمقدسي چنين  ۀاز گفت

دیگر  ۀواقع بوده است. نام درواز« اسحقبناحمد ۀبقع»كنونيِ  ۀدر محدود شایدشده كه 

اما تاكنون دربارۀ  ،رسدبه نظر ميبرانگيز توجه و بحثقابلبسيار  ، اگرچه)ماجكان(

به تصور نگارنده این نام به آیين باستاني . استمفهوم و ریشۀ آن اظهارنظري نشده 

نوز هم در زبان كُردي ماجه( ه / )ماج آنبخش نخست  ؛ زیراساكنان شهر ارتباط دارد

: 1376 ،ژارههشود )اطالق مي« زردشتي»و به پيروان آیين  بودهرایج « ماژ»به صورت 

در زبان  Magicیا  ،در زبان فارسي« مغ» ۀرسد كه واژۀ مذكور با واژ(. به نظر مي791



 ذهاب(نی )سرپلایك جاینام باستسالۀ چهارهزار سرگذشت  :«اَلوَن»تا « خَلمان» از /48

 

كه هنوز هم بوده جمع  یا عالمت )كان( پسوند ،بخش دوم (27).استریشه انگليسي هم

 .در زبان كُردي رایج است

یا « باغات»بوده كه ظاهراً صورت دیگرِ « باقات»دیگر در شهر حلوان  ۀنام یک درواز 

هاي حلوان و در متون دورۀ اسالمي به باغدر همين ارتباط است. « باغ»ایرانيِ  ۀجمع واژ

 (28)اره شده است.اشبسيار ویژه انجير و انار ه هاي آن بمرغوبيت فراوان برخي ميوه

در  ذهابسرپلكيلومتري شمال شهر  10-15هاي انجير این ناحيه در امروزه نيز باغ

قرار دارد و از لحاظ « الوند / الون»رود  ۀدر حاشي« ریجاب»تا « پيران» ۀمسير در

نظير است، چنانكه راولينسون در حدود دو قرن پيش هنگام عبور كيفيت و مرغوبيت بي

 ,Rawlinson)ایران معروف است  ۀدر هم (29)گفته است كه انجير ریجاب از این منطقه

كه در دسترس نگارنده قرار  «التقاسيمِاحسن»(. در دو نسخۀ عربي از كتاب 33 :1839

(، 77: 1411؛ مقدسي 123: 1906 ،مقدسي« )برقيط»به صورت  ،دیگر حلوان ۀداشت، نام درواز

: 1361 ،مقدسي) ذكر شده است« پرقليط»ارسي، آن به زبان ف شده ترجمه ۀاما در نسخ

این كه معتقد است  نگارندهنيز اظهارنظري نشده است. نام این  ۀتسميوجهدربارۀ (. 171

-روح»قاب ـكه از ال است« فارقليط»واژه صورت تغييریافتۀ اصطالحِ انجيلي و معروف 

ناحيۀ حلوان راه یافته  واسطۀ آیين التقاطي ماني بهبه بيشتربوده و به احتمال « القدس

هاي تبليغ آیين است. چنانكه گفته شد مطابق مستندات تاریخي، حلوان یكي از پایگاه

 بوده است.ماني 

خص ـمشخراسان و بغداد هاي یعني دروازه« حلوان»شهر در دیگر  ۀنام دو درواز

ست. قرار داشته ا بغداد -خراسان ۀبر مسير ارتباطي اصلي جاداین شهر كه  كندمي

به « حلوان»شهر  ۀ( دیگر از مجموع هشت دروازۀسرانجام آنكه نام دو دروازه )یا محل

ت ـعيـجم ۀدهندیهود و یهودیه( كه احتماالً نشان هايهیهودیان ارتباط دارد )درواز

 ظاهراًاست. بوده چهارم هجري(  ۀتوجه یهودیان ساكن در شهر در این زمان )سدقابل

به همين دليل بوده است. این موضوع از سوي مقدسي نيز لمقدس احلوان با بيت ۀمقایس

راولينسون را مبني بر وجود یک جمعيت مهاجر یا  ۀنظریكه امكان درستي ممكن است 

.( دربارۀ تنوع قومي ق .هسوم ۀ یعقوبي )سدكند.  تقویتتبعيدي یهودي در این منطقه، 

از  ختهيآم همل آن مردمي به و بزرگ و اه باشكوهشهر نوشته است: حلوان شهري است 

این موارد  ۀ(. برآیند هم45: 1381 ،یعقوبيند )، هستعرب و عجم، از پارسيان و كُردها
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مذهبي مختلفي  -هاي قوميگروه كند كه در شهر قدیم نيز همچون امروزمشخص مي

 (30).اندساكن بوده
  

 نتيجه .4

، یوناني، اي ميخي اكدي، آشوريهكتيبه شاملتاریخي، گوناگون هاي در متون و كتيبه

مهم به اشكال مختلفي چون  اسالمي، یک جاینام ۀدورعربي و فارسيِ پهلوي و نيز كتب 

ثبت شده كه موقعيت « حلوان»و  «خَال»، «حَلمان»، «اَرمان»، «اَلمان»، «خَلمان»

 ۀيانرودي كه از مامروزه نيز است.  قابل انطباق ذهابسرپلمكاني آن با شهر امروزيِ 

خوانده  )الوند در منابع رسمي فارسي(« اَلوَن» مردمان بومي، زباندر  ،گذردمي شهر

قدیمي  هايمحلهاست. بررسي برخي اسامي خاص و  كه یادآور نام باستاني شهر شودمي

شهر باستاني و  ۀتوجهي را دربار، اطالعات مهم و قابلچون ماجكان و برقيط شهر

ها تحليل این دادهو. تجزیهگذاردیل دورۀ اسالمي، در اختيار ميویژه در اوابهساكنان آن 

جمعيت شهر تركيبي از اقوام و مذاهب  ،دهد كه در گذشته نيز همچون امروزنشان مي

آنچه كه مشخص است این مكان به سبب موقعيت جغرافيایي ویژه  گوناگون بوده است.

 گوناگونهاي قومي و مذهبي گروهها و توجه حكومت و اقليم متنوع خود همواره مورد

دهد كه این شهر باستاني در طول تاریخ دور بوده است. به عالوه شواهد موجود نشان مي

هایي از رونق و آباداني و گاهي هم افول و ویراني را پشت سر گذاشته دوره ،و دراز خود

ست. كمتر از یافته ا ادامهسرگذشت پرفراز و نشيب این شهر تا دوران معاصر نيز است. 

اما به سبب  ؛شدكامالً ویران اشغال و  ،توسط ارتش عراق ذهابسرپلپيش،  ۀچهار ده

، دوباره به شهاي اقليميِ ممتازتاریخي و ویژگي ۀ، پشتوانویژهموقعيت جغرافيایي 

این شهر  تبدیل شد. متأسفانهكرمانشاه ترین شهرهاي استان سرعت به یكي از مهم

ریشتري ویران  3/7به دليل وقوع یک زلزله  1396آبان  21شامگاه  بار دیگر در ،تاریخي

طبيعي ویرانگر را تجربه  ۀیک فاجع هايلرزه، پساین روزها ذهابسرپلاگرچه شهر  شد.

 روي آن بر ۀبار نيز قامت خميدتاریخيش گواه آن است كه این ۀكند، اما پيشينمي

 افراشت. خواهد برقد « پاتير»باستانيِ كوه  ۀهاي دامنخرابه

 هانوشتپی
-از آقاي دكتر محمدصدیق زاهدي براي مطالعۀ این نوشتار و كمک به پيشبرد مباحث زبانسپاسگزاری:  .1

 كنم.شناختي آن سپاسگزاري مي
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2 .Batir/Patir رَ/ري -د/تي -به گفتۀ زَدوك، پاد/ت(Pad/t-d/ti-ra/ri)ري -تي-، پات(Pat-ti-ri)  ممكن است با

در اكد قدیم در جبل حمرین همنام باشد. شاید نام  (Pa-ti-ri ki)ري -تي-پا (،Ba-ti-riki)ري -تي-باهاي نام

. (Zadok, 2002: 98))جاینام اور سوم یا اوایل دورۀ بابل قدیم(، داراي یک پيوند لولوبيایي باشد « باتير»

همان « آگوم دوم»در كتيبۀ « پادان»هيچ دليلي معتقد است كه منظور از جاینام بي( 124: 1357دیاكونوف، )

 است. « پادیر»
تاختم. از سوي دیگر ]زاب « كاردونياش»پ.م( آمده است: بر  1115-1077پيلسر اول ). در یک كتيبه از تيگلت3

 (. ARAB I,1926: 293) را فتح كردم... .«  لوبدي»تا « سالوم»، دشت «اَرمان»پایين[، شهر 

 (. 31: 1368 ،با حلوان سپسين قابل انطباق است )اذكایي« پييال»به نظر اذكایي، ایالت  .3

اي از شلمنصرسوم آمده است: در سال نهم حكومتم در دومين لشكركشي... از نينوا خارج شدم... از . در كتيبه5

هاي مانند یک روباه به سوراخ رفت و به كوه« اوسات-بل-مردوك»بيرون آمدم. « گننات»به سوي « الهيرو»

را استحكامات خود قرار داد... در تعقيب وي از كوهستان باال رفتم. او « اَرمان»گریخت. در آنجا او شهر « سوبيایا»

را از دم « مردوك بل اوسات»عام كردم. وگير كردم. شهر را تسخير و غارت و ساكنان آن را قتلزمين« اَرمان»را در 

. در كتيبۀ دیگري از (ARAB II,1926: 623)در نبرد ان بهشمشير گذراندم و از كساني كه با او بودند، یكي ج

همين پادشاه، روایت مذكور به این صورت نقل شده است: در سال نهم حكومتم، در دومين لشكركشي، شهر 

گریخت. من به تعقيب او « حَلمان»براي حفظ جانش به « مردوك اپل اوسات»را تسخير كردم. « گننات»

 (. ARAB II,1926: 650)پرداختم... 

« اَرمانوم»هاي نارامسين اكدي، حَلمان واقع در سوریه به صورت تري چون كتيبهظاهراً در متون قدیمي. 6

(Armanum) نک.  ثبت شده است(Potts, 1989.)  دورۀ اسالمي نيز، چند مكان « حلوان»جالب آنكه در مورد

دیگري به نام حلوان در مصر )در دو فرسنگي  عالوه بر حلوان جبال، شهر یا ده همنام وجود داشته، چنانكه 

 (.35: 1361/1 ،؛ مقدسي290-4: 1977حلوان دیگري هم در نيشابور وجود داشته است )نک. حموي فسطاط( و 

كيلومتري قصرشيرین و  30امروزي واقع در « خانقين»با ( Gannanâte)« گنانات»به عقيدۀ نگارنده موقعيت . 7

 ذهاب، در داخل مرز عراق امروزي، قابل انطباق است.پلغربي سركيلومتري جنوب 60

 ,Brownذهاب جایگاه اصلي نصب این كودورو نباشد )حال معتقد است كه ممكن است سرپلبراون درعين. 8

ذهاب منتقل شده، در ؛ اما درحال حاضر مدركي كه نشان بدهد این كودورو از جاي دیگري به سرپل(23 :1979

 دست نيست. 

را دو تكه كرده « پاتير»ني، كه كوه برجستۀ آنوبانيم به ذكر است كه امروزه بوميان محل، گذرگاه كنار نقشالز. 9

( 662: 1376 ،ژاردر زبان كُردي به معني شكاف است )هه (Kal)نامند. واژه كَلمي« ناوكَل= ميان شكاف»است، 

 به نام باستاني شهر هم نباشد.كه به گذرگاه مذكور اشاره دارد، هرچند كه شاید بي ارتباط  

ذهاب متأثر از كتيبۀ یوناني گودرز در بيستون و مبتني بر زاده، قرائت گروپ از كتيبۀ سرپل. به عقيدۀ نصراهلل10

زاده معتقد است كه اساساً نام دورۀ ساساني این تصورات پيشين وي بوده است، نه بر اساس خود كتيبه. نصراله

 (. 164-6: 1390 ،زادهكنند )نصراهللباشد و منابع دیگر هم آن را تأیيد نمي تواند حلوانمنطقه نمي

 باشد. « سامرا»یا « صيمره»این نام ممكن است شكل تغيير یافتۀ . 11

ذهاب به یزدگرد منسوب بوده و برخي اماكن یا هاي شمال سرپلدر روایات محلي، قلعۀ مشرف بر بلندي. 12

هایي هم در این باره نامگذاري شده و داستان« شهربانو»نام اطرافيان وي از جمله غارهاي پيرامون آن نيز به 

 مرسوم است. 

، یزدگرد به سوي «عمربن خطاب»در زمان « جلوال»و « تيسفون»در منابع آمده است كه پس از فتح . 13

لوان فرستاد. سپس به سوي ح« جریر بن عبداهلل»سپاهي را به فرماندهي « سعد بن ابي وقاص»رفت. « حلوان»
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بدون درگيري « جریر»به سوي اصفهان گریخت و در سال نوزدهم هجري )به روایتي سال شانزدهم( « یزدگرد»

پس از آن به امارت حلوان گمارده شد )براي چگونگي فتح حلوان نک. حموي « جریر»حلوان را تسخير كرد. 

 ،یعقوبي؛ 216: 1337 ،بالذري؛ 178: 1372 ،يكوف اعثمابن؛ 274؛ مجمل التواریخ و القصص: 215: 1380/2

1381  :45 .) 

هجري زلزلۀ مهيبي در حلوان روي داد و شدت آن به قدري بود كه كوه مقابل  544اثير، در سال به نقل از ابن. 14

ره (. در برخي از منابع هم به شيوع بيماري مرگبارِ وبا در این مناطق اشا362: 1415/9اثير شهر فروریخت )ابن

 (. 177: 1346 ،اصفهاني ۀشده است )حمز

پنج فرسخ مسافت است. سپس گردنۀ حلوان قرار دارد و  حلواناز قصرشيرین تا  . در متون تاریخي آمده است:15

 ،؛ قدامه32: 1370 ،؛ قدامه198: 1889 ،؛ همو24: 1371 ،از حلوان تا ماذورستان چهار فرسخ راه )ابن خردادبه

1370 :34.) 

هجري سپاهيان بغداد به حلوان رفتند و قلعۀ آن را محاصره كردند ولي بر  440خلدون در سال فتۀ ابن. به گ16

 (. 759: 1363/3خلدون آن ظفر نيافتند )ابن

 (. 116: 1999 ،عراق )حدودالعالم ناحيت از گذرد همى وى ميان اندر و رودى نعمت بسيار پر شهریست . حلوان17

اند كه به اعتقاد نگارنده ترجمه كرده« نگهبان آسان مرز»عبارت را اغلب به صورت حافظ حد السهل: این . 18

-ينـب»، جلگۀ پست «دشت»كه منظور از خواهد بود « نگهبان سرحد دشت»، آن معناي درست و درست نيست

 . استیا عراق كنوني « نهرینـال

بن حاف به اقطاع )پيشكش( داده بودند؛ اما  به گفتۀ حموي، برخي از ملوك، این مكان را به حلوان بن عمران. 19

وجه تسميۀ انتساب حلوان به حلوان بن عمران را به حلواني نسبت داده كه در مصر (، ق 567 متوفي ) سمعاني

شود اصالت چنين روایاتي مورد تردید (؛ بنابراین چنانكه مالحظه مي248: 1408 ،سمعاني است نه حلوان جِبال )

 است. 

دانسته و معتقدند كه  wód-ṛدر زبان انگليسي را به صورت « آب»شده براي كلمۀ اسان ریشۀ بازسازيشن. زبان20

تبدیل و به صورت  nبه  rشود، در حالت ملكي مفرد هاي مختلف صرف ميهایي كه اسم در آنها در حالتدر زبان

wéd-ṇ-s آید در مي(Mallory, 2006: 88 در همين ارتباط، معادل كلمۀ .)water  انگليسي در زبان آلماني

از  tدر این مورد، در صورت حذف  (.Mallory, 2006: 75)آمده است  vatnبه صورت  (Old Norse)باستان 

 گردد.تبدیل مي vanخوشۀ همخواني پایاني كه یک فرایند واجي رایج است، واژۀ مذكور به 

ذهاب بوده كه مشرف بر منطقۀ سرپل« هوداال» در كوهستان« سياوانه»رود الوند/الون ارتفاعات  . سرچشمۀ21

 در سياوانه نيز احتماالً همان واژۀ كهن مورد بحث به مفهوم چشمه و آب است. « وان»است. جزء 

تر شهر )حلمان( كه ریشۀ آن فرض نگارنده بر آن است كه در فاصلۀ زماني دورۀ ماد تا ساساني، نام قدیمي. 22

 كه ریشۀ ایراني دارد، تغيير یافته است. « لوانح»نامشخص است، به نام مشابه 

شود، از بالد تبت و اقليم چهارم از مشرق آغاز مي( آمده است: 590: 1374/2التاریخ ) و . در كتاب البدء23

  خراسان و گرگان و طبرستان و ري و اصفهان و همدان و حلوان و شهر زور و سرمن راي..

  N"47.87'27°34و  E"28.26'51°45عبارت است از:  ذهابرپلس. مختصات جغرافيایي شهر امروزي 24

جبل؛ در شرق عراق و غرب خراسان قرار دارد. دورترین  ( آمده است:604: 1374/2التاریخ ) و . در كتاب البدء25

 جاي آن، در طرف عراق، حلوان است و سپس قرماسين، سپس....

؛ 290: 1977حموي، )مرز سواد از سمت بغداد قرار دارد  به گفتۀ حموي و سمعاني، حلوان عراق در انتهاي. 26

(، حلوان شهري است واقع بر كوه كه به عراق مشرف است 112: 1366حوقل )ابن. به گفتۀ (247: 1408، سمعاني
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تر از حلوان به جبل )كوه( نيست حموي در عراق شهري نزدیکبه گفتۀ . و در نقشه جزو عراق نگاشته شده است

 (. 291: 1977حموي، )

اند كه بودهدر واقع بسيار محتمل است كه ساكنان این بخش از شهر، اجداد پيروان آیين یارسان )اهل حق( . 27

 اند. سوم( را به خود اختصاص داده امروزه بخش قابل توجهي از جمعيت شهر )حدود یک

اش از همه بهتر است: مداین و وهدر متون اسالمي، به نقل از یک نوشتۀ ساساني، آمده است كه هفت جاي مي .28

(. مورخان دورۀ اسالمي مشخصاً به 159: 1371خردادبه، ؛ ابن26: 1349فقيه، شاپور و ... حلوان جبل )ابن

: 1382/2مسعودي، ؛ 357: 1960قزویني، ؛ 112: 1366حوقل، اند )ابنمرغوبيت انجير و انار حلوان اشاره كرده

گویند و انار آن مي« شاه انجير»حلوان انجير است كه بسيار عالي بوده و به آن  (. به گفتۀ حموي، ميوه عمدۀ467

دو نخل ». برخي متون دیگر هم حاوي اشعاري به زبان عربي دربارۀ (291: 1977 ،حموي)مانند است در جهان بي

آمده است هنگامي كه  «ليثيایاسابنمطيع»در شعري از ظاهراً اشاره به رویدادي عاشقانه دارد. است كه « حلوان

وي در ري اقامت داشت دل به كنيزك خود سپرد، اما در اثر یک فرمان حكومتي، به ناچار كنيزك را فروخت و به 

سوي بغداد روانه شد. در راه چون به گردنۀ حلوان رسيد، به یكي از این دو نخل تكيه داد و در فراق كنيزك شعري 

و « منصور»است. بعدها « خبيث»كس قصد بریدن این دو نخل بكند، آمده است كه هر« مطيع»سرود. در شعر 

: 1977)حموي، ها و نفرین مطيع، از بریدن آنها منصرف شدند ، خلفاي عباسي، به سبب آوازۀ نخل«مهدي»

ص ـشخـها، واقع شدن آنها بر راه كاروانيان بود و همين موضوع م. دليل تصميم منصور براي بریدن نخل(292

اند. بنابراین منظور از گردنه یا عقبۀ حلوان در آثار عرض قرار داشتهها در یک تنگۀ كمه احتماالً نخلكند كمي

كيلومتري 15معروف بوده و در « گردنۀ پاطاق»نویسان مسلمان، به احتمال زیاد همان است كه امروزه به جغرافي

 عرض و باریک آن قرار دارد.  اه كم، دُرست در گذرگ«گرا»قرار دارد و طاق باستاني  ذهابسرپلشرق 

« آو»)معادل ریز از مصدر ریختن در فارسي( و « رِژ/ریژ»؛ متشكل از (Rezhāw)در گویش كُرديِ محلي: رِژاو  .29

 است. « مكان ریختن آب»)معادل آب در فارسي( كه به معني 

روان مذاهب تشيع، تسنن و یارسان به نسبت تقریباً مساوي، تركيبي از پي ذهابسرپلساكنان امروزي شهر . 30

 )اهل حق( هستند. 
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