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 تار برگردان فارسیگفپیش
  

 یش،ب کم و یا  کنند، همانا کمیابیی ایران کار میکه در باره یترین دشواری بر سر راه پژوهشگرانمهم

 الدیناز سوی رش ید ،نخستین کتاب تاریخ جهان شودهای تاریخی است. اگر چه گفته مینبود گزارش

 دریش تر بهمگ ی ب ا  ،های ت اریخی فارس یکتابدر زمان مغول به فارسی نوشته شده است. ولی  ایرانی

ه ای ر نوشتهدهای مردم جای ناچیزی توده اند؛ های ایشان نوشته شدهجنگی تاریخ فرمانروایان و باره

 اند.داشتهتاریخی 

ب یش  وک م  ،های هنری، اجتماعی، اقتصادی و غی رهسیاری از جنبه، بهای تاریخی رسمی همدر کتاب

ای نوش ته های تاریخی است که پژوهشگران را نیازمن د ه راند. همین کمبود گزارشنادیده گرفته شده

ر این اند. ولی شمادربار نبوده نگارتاریخاند که از سوی کسانی نوشته شده ،کرده است که به هر عنوانی

رو ی ناصرخس ه ایی مانن د س فرنامهنوش تهد. ی انگش تان دو دس ت نش وشاید ب ه ان دازه ،هاگونه کتاب

آن چنان ها اباین گونه کتمانند  هستند. ولی های تاریخی دارای ارزشی بیاز دیدگاه بررسی ،قبادیانی

ه ای یادداش ت د.به تالش بپردازن هر منبع ممکنی اند تا به دنبال کم هستند که پژوهشگران ناگزیر بوده

 شوند.ها شمرده میجهانگردان کارگزاران  اروپایی، یکی از چنین منبع

تم اعی، ه ای گون اگون زن دگی اجی جنبههای تاریخی در بارهگونه که آمد، نه تنها گزارشولی همان

یاف ت ر کمت  نیز های مردمیی جامعههای موجود در باره، بلکه آگاهیهستندهنری و اقتصادی کمیاب 

 ای به جا مان دههی گزارششویم، اندازههای هر دوران تاریخی دور مید. هر چه که از پایتختنشومی

 گردد. تر میتر و کمکم

ور دهای قدرت ب ه های باختری ایران )که برای چندین سده از کانونهای ما از جامعهاز این رو آگاهی

ای از ه نس خهکه ب ا دش واری ف راوان نگارن ده ب هنگامی ،به همین جهتباشد. اند(، بسیار ناچیز میبوده

ه ای نوشته کشف خرسندی فراوانی را ایجاد نموده و در بسیاری از های رابینو دست یافت، اینگزارش

این  ته است باتوان گفت که هنوز که هنوز است، کسی نتوانسمند گردید. براستی میاز آن بهره نیز خود

گ زارش  ر چه هم ینی اجتماع و اقتصاد کرمانشاه را تهیه نماید. اگکاری همانند آن را در باره ،ریزبینی

گ ردآوری  ت وان پنداش ت ک ه ب ادر آن دوران را دارد و م ی ،خبری ایرانیانخواب بودن و بی نشان از

س یایی و آها توانس تند ب ه آن س ادگی در کش ورهای های ریزبینانه بوده است که انگلیسیچنین آگاهی

 های جهان رخته نمایند. دیگر بخش

 1904تا  1902های اقتصاد کرمانشاه در سالی های دیگری در بارهرابینو گزارش ،افزون بر این گزارش

باید یادآور شد که ها نیز به فارسی برگردانده خواهند شد. آن ،تهیه نموده است که در آیندهرا میالدی 
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ه ا نی ز از ارزش ف راوان برخ ودار های دیگری در باره لرستان و مازندران نوش ته  ک ه آنرابینو گزارش

 ،به پنداشت نگارنده هاست که به فارسی برگردانده شده است. ران، مدتگزارش رابینو به مازندهستند. 

گونه در داشت، ما شاید بدینهای ایران  وجود میی دیگر بخشدر باره هااین نوشته اگر کارهایی مانند

بودیم و نیاز به ای ن هم ه های گذشته نمیدر سده ،ی اجتماع و اقتصاد کشورتاریکی و ناآگاهی در باره

هنگ  ام خوان  دن  ،ب  ا وج  ود ای  ن، خوانن  دگان بای  د دی  دگاه انت   ادی خ  ود راداش  تیم. زن  ی نم  یمان  هگ

ه ا را ه ای گون اگون آنان د از دس ت ندهن د و گ رایشهایی که از سوی بیگانگان نوشته شدهگزارش

 چنان و در همه حال مد نظر داشته باشند. هم

ی بس یاری ب ه هه ای کرمانش اه، م ا را ب ه ان دازاع و ایلی بازرگانی و احتمدر باره ،آمارهای این کتاب

ازه یش از ان دبسازد. یافتن این گزارش گذشته آشنا میچه که در پایان دوران قاجار در این دیار میآن

اه رای خ ود نگ برای همیش ه ب  ،تواند این گزارش رابر آن شد که نمی نگارندهدشوار بود، با وجود این 

ذاش ت؛ رمانشاه گزبانان و به ویژه کرمانشاهیان و دوستداران کرا در اختیار فارسی بایست آندارد و می

ن د. ان د از آن به ره گیرهای اروپایی دسترسی دارند، ت ا کن ون نتوانس تهخانهچه کسانی هم که به کتاب

ب رای  همت ای پربه ا و ب یاین کت اب را ی گ گنجین ه ها، این پژوهش ریزبینانه و روشمند،افزون بر این

زارش در این گ  کنند. بیشتر آمارهایی کهسازد که در پیوند با کرمانشاه و اقتصاد آن کار میکسانی می

از  او ، ا نیزر. برخی دیگر از آمارها اندگردآوری شدهاند، دست یکم و از سوی خود رابینو آورده شده

 کتاب مالیات حکومتی رونویسی کرده است.روی 

او باش د. یران میاریال بانگ ایران یا همان بانگ شاهی بوده که نخستین بانگ مدرن ی امپرابینو نماینده

دهد که می از جهان رفته است.  این نشان 1950میالدی چشم به جهان گشوده و در سال  1877در سال 

 ب ر اف زون نمای د.آمیز م یستایش نیز بسیار این گزارش را در آغاز جوانی خود نوشته و برای همین ، او

ه ای ی س کهمعمول جامع نوشته شده اس ت، ی گ م ال ه نی ز در ب ارهی اندازهکه بیش از  هاییگزارش

 .که دارای ارزش فراوان است دارد ایرانی

 های رابینو:نوشته

 
H. L. Rabino di Borgomale, Coins, medals and seals of the Shahs of Iran, 

1500-1941, ??? 

 

H. L. Rabino di Borgomale, Rulers of Gilan, in: Journal of Royal Asiatic 

Society, Vol. III, 1920. 

 

H. L. Rabino di Borgomale, A Journey in Mazandaran (from Rasht to 

Sari), in: Geographical Journal 7, 1928.  
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 هم میالدیی نوزددر سده گزارشی از بازرگانی و ساختار کلی شهر و استان کرمانشاه

 (ی امپریال بانک ایراننماینده) ی اچ. ال. رابینونوشته

 

 

ون اکن  "انش اهانکرم"شود. ن ام خوانده می "دارالدوله کرمانشاهان"های رسمی به نام کرمانشاه در نامه

 ود.شبرده می دیگر از کار افتاده و از این رو نام کرمانشاه هم برای شهر و هم برای استان به کار

 46.59.24ب ه ق رار  2فل ویر درجه داده شده ول ی 46به قرار  1روساریو جغرافیایی کرمانشاه از سوی طول 

ب ه ق رار  3 مگ دونال د کینی ر آورده شده است. عرض جغرافیایی نیز گوناگون داده شده است؛ از سوی

 .34.19.14همانا به قرار  فلویر و از سوی 34.18.45به قرار    روساریو ، از سوی34.26.45

 1.140مت ر   ب ه  4دکتر اسکار مانپا است، ولی  5.140ی دریا بلندی کرمانشاه از رو روساریوی به نوشته

توانن د ب دان س با باش د ک ه بخش ی از ش هر های داده شده میناهمسانی در این شماره را آورده است.

اس ت و ب ر روی زمین ی بنی اد مرکز استانی با هم ین ن ام  5کرمانشاه  کرمانشاه روی تپه ساخته شده است.

چسبیده است. این زم ین بخش ی از دش ت  های فتح علی خان، چیا سرخ و کمر زردنهاده شده که به تپه

ه ای ها مردم کُ رد از طب  ههای کوچکی پوشیده شده که در آن ی چیاسرخ از کلبهتپه کرمانشاه است.

ه ای زیب ایی آغ از جا همان باغست که از آنکنند. این تپه پایان شهر از سوی جنوب اپایین زندگی می

انداز بسیار زیبایی از توانند چنان چشمآیند، میگردند که برای کسانی که از سوی بزرگراه بغداد میمی

 "س رتپه"ی ا  "ع ال  خان ه"ی ی دیگری در شهر هس ت ک ه تپ هشهر را در برابر خود داشته باشند. تپه

                                                 
1 Rosario. 
2 Floyer. 
3 Macdonald Kinneir. 
4 Dr. Oskar Mann .  

های است که  قابل توجه باشد و یا نشان از ثروت داشته باشند. این ش هر ی گ ی شگفتی خالی از ساختمانشهر به گونه 5

و  گا یگ بازار ب زربهایی پیچ در پیج و باریگ ای  است همراه  با خیابانهای کاه گلی  یگ طب هاز ساختمان مجموعه

در  خاور است که دهد، جایگاه شهر از سویاهمیت و ارزش بودن نجات میجادار. با وجود این، چیزی که شهر را از بی

-گس ترده م ی ی  کوهستانی که از سوی جنوب به سوی لرس تانهای  یگ کوه قرار دارد؛ زنجیرهسراشیا یکی از ستیغ

 شود.

ابان تنی درخشان و سو، کوهستان بیستون سربرافراشته؛ کوهستای قرههدر چهار میلی شرقی شهر و پس از گذر از رودخان

ب ه پ نج  دی خ ود ش هررسد. بلن و ناهموار و پر فراز و نشیا در حالی که بلندیش به سه یا چهار هزار پا از روی دریا می

تابس تان  . ه وای گ رمن داردرسد. آب و هوا در زمستان سرد است و در بهار هوایی مانند انگلستاهزار پا از روی دریا می

ه ای یبیک ه در سراش  برندهای زیبایی پناه میتنها دو ماه ناخوشایند است که در آن زمان مردم در صورت امکان  به باغ

 جنوب شهر قرار دارند. 
H. J. Whigham, Morning Post, July 11, 1902. 
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ی همدان نگریسته شود، ش هر دارای نم ایی ع ادی و می انی و ب دون  اگر از سوی جاده شود.خوانده می

 ی برجسته است. هیچ گونه نشان یا جلوه

 اخ فرمان دار،خانه و دیوارهای س فید ک اند. یگ ن ارههایی که با ورق فلزی روکشی شدهشماری مناره

 کنند.میای هستند که کرمانشاه را به جای یگ روستا بزرگ به شهر همانند تنها نشانه

شهر بر آن ایستاده شش پراکنده یل ار شمال به جنوب پهن ا و س ی می ل از خ اور ب ه ب اختر   دشتی که"

درازا دارد. در این دشت روستاهایی کوچگ و کوتاه  هستند که بیشتر از سی تا چهل خان ه ندارن د. از 

در روس تای بیس تون سوی شمال این دشت را کوهستان پراو مانند دیوار گرفت ه اس ت. ای ن دش ت ک ه 

 6رسد، نزدیگ به  بیست میل از شهر کرمانشاه دور است. ناگهان به پایان خود می

 دیوارهای شهر

 

ت و پانزده توان آن را در مدت یگ ساعمتر است که می 6.775گام یا  8.150ی شهر نزدیگ به گستره

ند. ازس ازی ش دبی که ن آن دوب اره هنگامی که شهر  به دست نادرشاه افتاد دیوارها دقی ه پیاده پیمود.

-رجب  کشید ک ه  را با دیوارهایی به دور شهرمحمدعلی میرزا دولتشاه در زمان  فرمانرانی فتح علی شاه 

ی ی ل بودن د. ول ای نزدی گ ب ه س ه مبانی بودند.  این دیوارها گسترههای دیدهسوراخ ایها دارهای آن

پی دا  ت وانرا نم ی ه ای به جا مان ده از آنکه حتا یگ نشانهاند اکنون این دیوارها آن چنان ناپدید شده

به بخش ی  های شهر هستند که اکنونهایی از برجکرد. تنها چیزی که ممکن است به چشم بخورد بخش

 اند. های مردم تنگدست در آمدهاز خانه

 ی شهردروازه

 یری دروازهی تهران بوده، دیگ ی کالسکه که به سوی جادهشهر پنج دروازه داشته است: یکی دروازه

-ه سوی جادهها که آن هم بی یهودیی تهران قرار داشت. دروازهجاده خانه که آن هم به سویقصاب

 شده است. ی چیاسرخ یا سرقبرآقا که به سوی بغداد گشوده میی تهران دروازه

 ای نش ان دادنرود ک ه ب رم یها هنوز ه م ب ه ک ار ها امروز دیگر وجود ندارند، ولی نام آناین دروازه

  روند. کرمانشاه اکنون یگ شهر باز و بی درب و دروازه است.های شهر به کار میورودی

                                                 
6 Gazetteer of Persia, 1880: 

مال خ اوری میل ی ش  220میلی ش مال ب اختری و ب اختر اص فهان و  252باختری تهران، میلی جنوب  250کرمانشاه در "

 کرمانش اه ب ه -گوین د:چارواداران م ی "میلی زنجان.  380میلی جنوب جنوب خاوری تبریز از جانا سنه و  303بغداد، 

انشاه به کردستان فرسخ؛ کرم 26خان ین، سی و چهار فرسخ و خان ین به بغداد، بیست و هفت فرسخ؛ کرمانشاه به همدان، 

 فرسخ. 44آباد، فرسخ؛ کرمانشاه به سلطان 23از راه سنه )سنندج(، 
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 ش ود؛ ول ی یی شاه نجف خوانده مها که به سوی مسجد عمادالدوله است به نام دروازهیکی از ورودی

ن ک ه د و یا ای رفتنجف و کربال میروشن نیست که آیا در گذشته این دروازه برای زایران بوده که به ن

ر نج ف تا برای شه ای را داده بودی تازهاین نام را به آن جهت به آن دادند که محمدعلی میرزا دروازه

 ه بودند.ی نجف را برداشته و در آن امکان از شهر کرمانشاه قرار دادی کهنهبسازند و دروازه

 

 های شهرمحله

 

 س از آن ک هپ شد، چند سال پیش و ب ه وی ژه هری نیمه ویران شناخته میکرمانشاه که همه جا به نام ش

س رهای ش هر پ ی بازا.  همهای دگرگون شده استء الدوله به این جا آمده به گونهفرماندار جدید عال

ی ه ای دولت ان د. س اختماناز آن که بازاریان  به مجازات شدید تهدید شدند، اکنون بازسازی گردی ده

 اند. فتهسروسامان یا ها و اکنون دوبارهتانداری و میدان توپخانه و سربازخانهمانند کاخ اس

ا دارد. ها کدخدای خود را دارد. کدخ دای خ ود راست که هر یگ از آن شهر به سه محله بحش شده

ار دارد. هایی که اکنون برسر کار هس تند ق رکدخدای محله به صورت ارثی است که در دست خانواده

 ه ایی شهر یگ کدخداباشی، شریف خان امین اممالگ وجود دارد ک ه س ه کدخ دای محل هدر همه

آن  رتپه ه م ب هی س های کرمانشاه عبارتند از: برزه دماغ، ک ه محل هشهر زیر دست او قرار دارند. محله

 یش آباد اس ت ک ه کدخ دا . دوم محله فیضمحمودخان امین الرعایا است متصل است که کدخدایش 

 باشد.سوم میدان مالعباس علی است که کدخدایش اکبرخان می  باشد.خان میفتح علی 

ل حس ن ی برزه دم اغ: گ ذر چ اهای اصلی عبارتند از: محلههر محله دارای چند بخش است که بخش

 وندها.ی بهراموندها، کوچهی شیخخان، گذررجا علی خان، کوچه

 ها.ی یهودیمحله 7،ندها، گذرسید محمد رحیم، گذراقاوآباد: ضرابیفیض

 ی چنانی.محله 8،یاوندهی سهی محمدعلی بگ، کوچهباغی، سرتپهمیدان مالعباس علی: گذر قره

 

ه و از تر ب ودپهن هایآباد خانه دارند؛ چرا که این محله دارای خیابانی فیضبزرگان کرمانشاه در محله

ه ایی ب اندهن د ک ه بیش تر خیات ت رجیح م یبازار شهر دور است. این بزرگان این محل ه را از آن جه 

-حس ن خ ان م ی ی سراب به چالها و خیابانی که از دروازه خیابان ضرابیکرمانشاه تنگ و پرعذابند. 

 ها بگذرند.توانند از آنهای ن لیه میهایی هستند که وسیلهخورد، تنها خیابان

سه ساعت پس از غروب آفتاب تا بامداد ایستند و ی رفت و آمد در شهر از غروب خورشید باز میهمه

دو جمله یا حر  عبور هس ت ی رمز عبور داشته باشد. تواند از میان شهر بگذرد که جملهتنها کسی می

                                                 
7 Agavand. 
8 Saiavandah. 
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دریافت نم ود؛ یک ی ب رای گ ذر از می ان ش هر اس ت و   9را با در خواست از اردل باشی آنتوان که می

   عبور دیگر نیز هست که برای کاخ اس تانداری اس ت نیز برای میدان توپخانه. یگ جمله یا حر یکی

 10ی ساکنان و وابستگان یا کارکنان خود استانداری است.کو ویژه

، وکی ل الدول ه یها  خانهخورند که در میان آنزیبا به چشم می هایی فیض آباد شماری خانهدر محله

ی ان  هی معتص  م الدول  ه و خن  هی ظهیرالممال  گ، خای ح  اجی آق  ا، خان  هی ام  ام جمع  ه، خان  هخان  ه

ی رون دی د؛ توان از بها را نمیتوان نام برد. با وجود این هیچ چیزی از درون این خانهعمادالسلطنه را می

 اند. ها با دیوارهای بلند بسته شدههای شرقی دور آنی خانهچرا که مانند همه

ه ای بازرگان ان بس یار ب زرگ و خان ه های خوب و راحتی هستند. برخ ی ازبازرگانان شهر دارای خانه

-زن دگی م ی 11ه ای رعیت یهای کاه گلی کوچگ و کلب هگستره هستند، ولی بیشتر مردم  شهر در خانه

 کنند. 

 

 بازارها

 

ترند.  این بازارها پر بازار کرمانشاه بزرگ و جادار هستند، اگر چه در سنجش با بازار تهران خیلی تنگ

. این بازارها با نزدیگ شدن به نیمروز بسیار پ ر رف ت 12به ویژه ن ش منچسترهستند از کاالهای گوناگون 

رسند، همگی برای نیازه ای روزان ه شوند. کاالهایی که در این بازارها به فروش میو آمد و جاندار می

 هستند و جای یافتن و خرید کاالهای ویژه نیستند.

ه ای خ شیابد. بمی ی سرقبرآقا پایاند و در دروازهشوبازار اصلی کرمانشاه  تز میدان توپخانه آغاز می

ازار ب ا عل ی خ ان، ی رج نامند. بازارهای دیگر عبارتند از: ب ازار راس تهمی "عالفخانه"پایانی بازار را 

 ی شاهی.ی عمادیه و بزازخانهی چال حسن خان، بزازخانهراسته

ن. در رای بازرگاها و دیگر  کاروانسارواندر کرمانشاه دو گونه کاروانسرا هست؛ یکی برای زایران و ک

س تند هر پراکنده هشی ها در همهها را به دست آورد. آنتوان  شمار آنی بازار زایران به سختی میباره

ر زایران االرفتن شماروند؛ به ویژه هنگام بهای خصوصی بافراوانی  نیز برای این منظور به کار میو خانه

ه ر در آن حج رها که بیش تر بازرگان ان مه م ش هترین آنراهای بازرگانان  مهمدر شهر در میان کارونس

 دارند، همانان کاروانسرای وکیل الدوله است.

 

 های همگانیگرمابه

                                                 
9 Ardel Bashi. 
1 0 "Inmates of the palace." 
1 1 Hovels. 
1 2 Manchester Prints. 
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 یرای درج هها دای همگانی هست. پنج یا شش گرمابه در میان ایندر کرمانشاه نزدیگ به سی گرمابه

ر دج ه ندارن د، ای کارگر شیعه نیستند و به موضوع حم ام ک ردن توهجا که طب هولی از آن باال هستند.

-یب رداری نم ههای مردم بهرگونه که باید و شاید از سوی این بخش از تودههای شهر آنگرمابه نتیجه

 شوند.

 

 مسجدها

 

بیشتر مردم شهرنشین کرمانشاه از کردانی هس تند ک ه پ یش از ای ن پی رو یارس ان بودن د. بهم ین جه ت 

بیش تر  13رو مس جدهایی ک ه اکن ون وج ود دارن د،توان یاف ت؛ از ای نجا نمیی کهنسال را در اینمسجد

اند و نه براکی مردم جا آمده و م یم شدههای کشور به  اینبرای استفاده کسانی است که از دیگر بخش

 جا.بومی این

ر ن مسجد شهتریه است. کهنمذها شیعه از زمان نادرشاه و در دوران قاجار در کرمانشاه گسترش یافت

 همانا مسجد جمعه است که از سوی پدربزرگ ظهیرالملگ کنونی ساخته شد. 

 

 هاخانهها و مکتامدرسه

 

به  سه و انگلیسیهای فرانای از زبانها افزون بر درس فارسی، گونهجا هست که در آنسه مدرسه در این

عل ی خ ان،  ی حس ینها عبارتند از: مدرس همدرسه این شوند.همراه جغرافیا و ریاضی آموزش داده می

ر ای ن ی اسالمیه ) شیخ محم د س عید(. ش هریه ب رای ه ر دان ش آم وز دی کاشه موشی، مدرسهمدرسه

از  ه ای آنین هها ده تا سی قران در ماه است؛ .لی مدرسه کاشه موشی شهریه ندارد، چرا که  هزمدرسه

 شود.میسوی میسیون آمریکایی در همدان پرداخت 

                                                 
از سوی حاجی علی خ ان زنگن ه س اخته  ی آن مسجدهای مهم شهر عبارتند از: مسجد حمعه که شبستان نیم سرپوشیده 13

واب عالی ه نی حاجی شهبازخان؛ مسجد شاهزاده خانم شد و شبستان سرباز آن از سوی محا علی خان؛ مسجد و مدرسه

ش ده  ارگی ساختهخواهر محمدعلی میرزا و زن زین العابدین خان  پسر حسین قلی خان قاجار؛ مسجدعمادالدوله که به ت

. )از: ده درهای زیباست و دارای یگ ساعت بزرگ اس م ک ه زم ان را در ش ا و روز نش ان م یو دارای شماری ساختا

 ناصرالدین شاه، سفر به کربال(
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-رای مکتاشود. شهریه بها روش خواندن و نوشتن آموخته میخانه نیز هستند که در آنشماری مکتا

ه که از من گفته شد خان دسترسی ندارند. بهها بین نیم تا دو قران در ماه است. مردم بومی به مکتاخانه

 سواد هستند.ها یکجا بیهر سی نفر از مردم بومی، بیست و نه نفر آن

 

 هازادهها و امامگورستان

 

هر دو ش ه ای کرمانش اه در درون ش هر نیس تند. در بی رون همسان با دیگر ش هرهای ایران ی، گورس تان

ای ن دو ب گ. ی قاض یآب اد ی ا تپ هگورستان بزرگ وجود دارد؛ یکی قبرآق ا و یک ی گورس تان ف یض

 هر چیزی دیدنی و جالا تهی هستند. گورستان از

ای از یگ ت اق ای نیست. تنها چیزی که وجود دارد ویرانهزادهو یا بیرون آن هیچ امام در شهر کرمانشاه

باش د ک ه روی گ وری س اخته ش د ک ه گفت ه کوچ گ م ی 14کوچگ است که باز مانده ای یگ گنب د

شود که گور سیدفاطمه بوده است. سید فاطمه یکی از نزدیکان حضرت معصومه بود که در سفر ب ه می

جا جان خود را از دست داده است. بر روی این ت اق دو س نگ گ ور ج ای دارن د ک ه نسوی قم در ای

ان د ک ه دیگ ر ممک ن نیس ت خوان ده چنان از میان رفتههای آنها به خط کوفی بوده که نوشتهروی آن

 شوند.

 15"پی ر خبی ر"ی ا    "پیرغی ا"در سه و نیم فرسخی شهر و نزدیگ کنشت، یگ دهکده هست که به ن ام 

جا براستی مرقد یکی از نوادگان امامان شیعه ه م ب وده ولی اگر چنان چه زمانی در این شود.ده میخوان

 باشد، در زمان کنونی هیچ اثری از آن به جا نمانده است.

 های همگانیساختمان

 

های همگانی که امروز چه به شکل سالم و چه به صورت ویرانه وجود دارند؛ همگی به دو تن ساختمان

گردد: محمدعلی میرزا دولت شاه و امام قلی می رزا عمادالدول ه پس ر دول ت رمانداران قاجار باز میاز ف

                                                 
1 4 Cupola. 
1 5 Pir Khabir. 
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س و زده ش ده و قص ر دو ساختمان همگانی دیگر که جالا هستند یکی پلی است که بر روی ق ره 16شاه.

 وکیلیه.

ی ش هر زخانهکی سرباشد و در نزدیچهارباغ که هم چنین باغ شازده و یا باغ محمدعلی میرزا خواند می

اش ی ن با آجرکآاست. این باغ به پیروی چهارباغ دارای یگ ساختمان بزرگ به نام تاالر بود که باالی 

ای آن که رود. خود باغ زیبساخته شده بود که البته دارای ارزش نبود. این ساختمان اکنون به ویرانی می

ن چن ار اکنون رها گردیده  و بیشتر درخت ا گذشت. آبروهاشمارش میهای بیزمانی آب از میان جوب

ری چه از آن درختان به جا مانده ب ود ب رای درس ت ک ردن گ اری جه ت ش مابزرگ بریده شدند. آن

ورده آافزارخان ه بی رون جن گ گمن امیای به کار گرفته ش دند ک ه ب ه ت ازگی از می ان های کهنهتوپ

 .اند، به کارگرفته شدندشده

 

 دیوارهای شهر

 

 ونه که یادآور شد دیوارهای شهر دیگر وجود ندارند.گهمان

 

 کاخ حکومتی یا استانداری

شود که پس ی بزرگ آن آغاز میکاخ استانداری که از میدان توپخانه پس از یگ سراشیبی به دروازه

ه  ا و حی  اا اس  ت ک  ه همگ  ی ب  ا اط  اق 12اخ دارای ای  ن ک   دار بلن  د دارد.از آن ی  گ گ  ذرگاه ط  اق

                                                 
حاجی کریم که ب ه دلگش ا ش هرت دارد و ی های دولتی شهر عبارتند از: ساختمان و باغ محمدعلی میرزا، قلعهساختمان 16

ن ه ی دان توپخای بزرگ برای دادگستری که ورودی آن به ممادالدوله یازسازی شده؛ دیوان خانهساختمان آن از سوی ع

م ارت عخان ه چس بیده اس ت؛ (  که به دیوان(oblong buildingشود؛ عمارت کشکول  که ساختمان درازی  باز می

ی دارد؛ ج ا (Archaine)ار ه ا ک ه می ان ان درون و آب انب بیدستان که در همان نزدیگ است؛ عمارت کاخ ب ا من اره

؛ )خ ود های خصوصی می ان عم ارت کش کول و دی وان خان هخانه و خانهعمارت آب انبار در پشت دیوان خانه؛ اسطبل

خلوت "ها، خانه و عمارت کشکول و عمارت اندرون و عمارت بیدستان و عمارت کاخ؛ عمارت آب انبار، اسطبلدیوان

ازده؛ ش افزارخان ه در جن وب ب اغ دهند( ب ا جن گخ استانداری را تشکیل میهمگی با هم کا های خصوصییا عمارت"

اخ م ای جل وی ک نچاپارخانه در پشت باغ نامبرده؛ با میدان سربازخانه در جن وب ک اخ اس تانداری؛ می دان توپخان ه در 

 (ی ناصرالدین شاهمهسفرناخانه در جنوب میدان توپخانه. )برگرفته از خانه؛ ن ارهاستانداری است؛ زندان در جنوب دیوان
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ه ای اند. در زیرنویس پیشین بیان شده است که هر دسته از ساختمانگوناگون احاطه شده هایآپارتمان

خانه و تاالر ها ساختمان دیوانی خود هستند. تنها ساختمان دیدنی در میان اینگوناگون دارای نام ویژه

 ک ه از ک وه بیس تون آورده اس ت 17است که دارای دو سنگ یگ تکه از سنگ آذرین یا س نگ س ماق

. س اختمان دی دنی دیگ ر همان ا ش وداین گون ه س نگ آذری ن در ای ران کمی اب انگاش ته م ی اند.شده

 بود که اکنون ویران شده است.  18خانهحوض

 توپخانه

یابند. میدان جا پایان میتوپخانه درست در جلوی کاخ فرمانداری جای دارد بیشتر بازارهای شهر در این

ی زی ادی  م دیون ح اکم کن ونی پا درازا دارد. این میدان به اندازه 240 پا پهنا و 96توپخانه نزدیگ به 

است که دستور داده تا آن را کامل بازسازی کنند و یگ ب اغ کوچ گ ه م در آن بس ازند. اکن ون دو 

ه ا و هاس ت . ت وپتوپ بر روی سکو، در دو سوی میدان  جای دارند و یگ حوض ه م در می ان آن

 19پستوها دورتا دور میدان جای دارند. اندازها روی سکویخمپاره

ب ل و گیرد. پ س از غ روب آفت اب و پ س از اج رای طی نظامی انجام میهر روز غروب در میدان رژه

ارت ش  گ اه گ روه ارکس ترش ود؛ آنخانه که در جنوب میدان  سروصدایشان خاموش مین اره از ن اره

ن ت پ س از آآیند و تا دو ساعها گرد میخانهوهکند و مردم شهر هم در قهآغاز به نواختن موسی ی می

 که دوباره همه جا را سکوت در بر گیرد.ادامه دارد تا این

 هاسربازخانه

 

که نزدی گ ب ه  هستند های کوچگ غیرمسکونیتوان گفت که کلبه، میامهایی که من دیدهسربازخانه

های ک وچکی را هایی از اطاقو ردیفگیرد که از سه سکاخ استانداری یگ میدان بزرگ را در بر می

در بر گرفته که بیشتر از هر چیز به بخش میانی کاروانسراهای شاه عباسی همانند است. در سوی چهارم 

بلند اندرون و کاخ استانداری را دید.  هایتوان برجها مینیز  داری سه ردیف اطاق است و از باالی این

جا چنان در حال ویران ی و ن ابودی ی اینکه من به کرمانشاه آمدم، همه میالدی هنگامی 1902در سال 

هایی چند، میدان دوباره توان آن را بازگو نمود. ولی اکنون پس از انجام نوسازیبودند که به سختی می

                                                 
1 7 Porphyry. 
1 8 Tank room. 
1 9 Other guns and mortars are in recesses round the square. 
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دو ردی ف برن د. هایش نیز سربازان به سر م یرود و از اطاقبرای مشق نظامی سربازان جدید به کار می

 اند.های اندرون تاکنون بازسازس نشدهها سمت چهارم میدان سربازخانه و برجی اطاقالال

د ک ه ه ر ی گ از اطاق وجود دار 128پا پهنا است. در این سربازخانه  250پا درازا و  480میدان دارای 

ز ه ا از ی گ بخ ش ااست. تا هم ین نزدیک ی ها برای سکونت پنج یا شش سرباز در نظر گرفته شدهآن

 شد.های سربازان بهره گرفته میهای سربازخانه برای نگهداری االغاطاق

 افزارخانهجنگ

ی افزارخانه در جایگاهنامناسا است. این جنگافزارخانه در جایی است که از دیدگاه استراتژی جنگ 

ج ا خانه ایندزراتوان گفت که به جای اند. میها گرفتهها و دکانبرپا شده که دورتادورش را ساختمان

 (3توان یگ انبار یا فروشگاه ارتشی نامید. )نگ به پیوست شماره را می

 ویالی دلگشا

 

 کند. توان به چیزی داد که دل را سبگ میرا می "دلگشا"در معنی صفت 

ی ام قلع هن رو گاهی این مک ان ب ه این جایگاه در گذشته ملگ کسی به نام حاجی کریم بوده و از این

ای ی گ دو گروه ساختمان است که نخس تین گ روه دارشود. دلگشا دارای نیز خوانده می حاجی کریم

ر حیاا دیگ  توان واردجا میحوض در میانه و شمار بسیاری اطاق بسیار بزرگ به دور آن است. از این

 یر میان هاند و سمت چهارم نیز باز است. دهای آن در سه سو بنا شدهو یگ باغ کوچگ شد. ساختمان

 این مجموعه یگ حوض هست به همراه درختان گ ل و می وه. س وی ش مال ب اختری ای ن مجموع ه ی ا

 هینندر برابر بانداز بسیار زیبایی دجا چشمهایش. در اینشهرک باز بوده و مشر  است به یگ دره و باغ

توان جلوی میانداز را ی چشمجا همهجا ساخته شده که از آنیگ ایوان باریگ هم در این وجود دارد.

 ی ناصرالدین شاه به کربال(  این شهرک امروزه یگ ویرانه است. خود داشت. )سفرنامه

 مسجد عمادالدوله

 



 

 13 

ی ه ایی ک ه در بخ ش درون شود که مسجد عمادالدوله به خوبی بازسازی ش ده اس ت. کاش یگفته می

 ه ایی در کرمانش اهکاش ی اند. ولی هنر س اختن چن ینمسجد به کار رفته رد خود کرمانشاه ساخته شده

 اکنون به گذشته پیوسته است.

 ویال و باغ عمادیه

 

دارای  سو ساخته شده اس ت. ای ن رودخان ه در هنگ ام کمب ود آبی رودقرهساختمان عمادیه در کناره

زده  به آبهایی کم عمق آن بیست سنگ آب است. در هنگام بهار غیر ممکن است که بتوان در بخش

ج ا دارای رس د. ش هر از ای نشود که به کرمانشاه میدشتی آغاز میآن سوی رودخانه و گذر نمود. از 

ه ایی ب ا های زنان( وجود دارد، به هم راه ح وضدورنمای خوبی است. ک باغ در سمت اندرون )خانه

ار مناس بی اندرون دارای س اخترود. ی شهر در پایان سمت دیگر شهر پیش میآب فراوان که تا دروازه

مان ن از ساختمهای فراوانی دارد و ساختمان زیبایی است. این جا دارای پنج گرمابه است. اطاق است و

ه ای )اط اق های جداگانه هستند. بیرون یها و خدمتکاران نیز دارای خانهدیدن کردم که در آن خواجه

ج ا  اینای دارند. سو جی قرهرودخانه های  زیبای سه طب ه هستند که در کنارپذیرایی( دارای ساختمان

ای در جه ت ب اختر ه ا ب ه گون ههای پذیرایی زیبایی در هر دو سوی هس تند و درب اط اقدارای اطاق

تاب د. د م یها نور خورشیاند که از چهار ساعت پیش از غروب تا پایان غروب آفتاب در آنساخته شده

 ی ناصرالدین شاه در سفر کربال(.)سفرنامه

بایستی هر بار نه میجیح دادند که بگذارند تا این ساختمان  به ویرانی  برود؛ وگرنوادگان عمادالدوله تر

ر دد به ش هر خواستند پیش از ورکه می بپردازند ی رای استانداران جدیدی پذیرایی چندین روزههزینه

ن ه خا ان ای نی  ای ن اس تانداران و همراهانش ان در پای ان ب ه گ ردن ص احبجا بمانند؛ چرا که  هزینهآن

 افتاد. می

 اق بستانو استخر تویال 

 

جا برای گردش و ویال و استخر تاق بستان در یگ و یگ چهارم فرسخی شهر کرمانشاه جای دارد. این

ویالی تاق بستان به وکیل الدول ه تعل ق دارد. ای ن وی ال  گیرد. تعطیلی مردم شهر مورد استفاده قرار می

به بزرگ که در زیر آن یگ حوض کوچگ هست که از آن ی همکف یگ سرداتشکیل شده از طب ه

ری زد. ی ی زرگ م یی  بس یار فراوان ی آب بی رون زده و در می ان دو خزان هدر زمستان و بهار به اندازه
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انداز این استخرهای آب در هنگامی که  پ ر است. چشم 20گام مربع 120ها ی هر یگ از این خزانهاندازه

 شود به ویرانه مانند است.ولی در هنگام تابستان که خالی می باشد.با میهستند بسیار خوش جلوه و زی

رود ک ه ه ایی م یط اقاند که ب ه س وی ی کوه کنده شدههایی بر روی صخرهبه دستور عمادلدوله پله

 های ساسانی را در بردارند. پیکره

 سوپل قره

 

ی . هم هان دخ وب نگه داری ش دهسو دارای شش ط اق اس ت و بس یار اس توار س اخته ش ده  و پل قره

ساختمان پل از آجر ساخته شده است. ساختمان این پل به دستور ش یخ عل ی خ ان س اخته ش ده؛ یعن ی 

ای ن ش یخ عل ی خ ان ج د  21همان کس ی ک ه در زم ان یک ی از پادش اهان ص فوی  نخس ت وزی ر ب ود. 

اش ت ا ج ای دارد و فاص له باشد. این پل در راه بزرگ میان کرمانش اه و بیس تونظهیرالملگ کنونی می

 و تابیستون پنج فرسخ است. کرمانشاه یگ فرسخ

 

 وکیلیه 22گسر

این یگ پل هوایی کوچگ است که بسیار ابتدایی ساخته شده و دستور ساخت آن را که آقای دمرگان 

ک ه ب ه ی گ  24س اخته ش ده 23ی گل یعب هب ه ج ای هم ان جگردد. این به وکیل الدوله بر می د نمودپیشنها

داد و س و گ ذر م یآل ود از روی ق رهاز این ن ط ه  گ لمردم را  و شدکشیده می و 25مان آویزان بودریس

را ق دغن نم وده  از روی آن ه ای ن لی هگذش تن وس یلهنمود. دولت ه میر مسیر به وکیلیه و تاق بستان 

ی گذشتن ست برابایتوانند از روی آن بگذرند. در زمستان میگاهی به سختی میها هم گاهاسا است.

 سو گذر نمود.را دور زده و از روی پل قره رودخانه

 پل خسرو

                                                 
2 0 Pace square. 

 ای(هم میالدی، وزیر شاه گردید. )همزهی هفدهشیخ علی خان در زمان سلیمان، شاه ناتوان صفوی و در پایان سده 21
2 2 Gisr 
2 3 Muddy boxes. 
2 4 Bishop 
2 5 Hauling on a rope. 
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ایینی نها بخش پ تر از پل وکیلیه است. این پل بسیار استوار ساخته شده که از آن تپل خسرو کمی پایین

از آن در  چیزهایی را دارد که ب رای گ ذری های دست نخورده به جا مانده است. روبنای پل همهستون

دارد  عماری خوباست. آن بخشی که از این پل به جا مانده، نشان از یگ م ها نیاز فراوانستان به آنزم

ذشته نشاه در گگمان در زمان فرمانروایی ساسانیان ساخته شده است.اگر ما بپذیریم که شهر کرماکه بی

 ده است.رشیرین بوتوان گفت که این پل بایستی سرراه قصبسیار به تاق بستان نزدیگ بوده، پس می

 

 ها باغ

 

 ری ب اغ ردهای بسیار زیبایی در جنوب شهر و نزدیگ به سراب وجود دارند. در شمال شهر هم شماباغ

 دار زی ادیهای دورتر هست و درختان میوه و سپیدار هم بس یار ف راوان هس تند ک ه متاس فانه م  فاصله

خ ود  بیع ینند به اندازه طتواز درختان میشوند و شمار کمی اشاه بریده میدرخت هر سال برای چوب

 رشد کرده و بلند شوند.

 وکیلیه

 

سو و در سه چهارم فرسخی از شهر. این وی ال از آن وکی ل ی قرهوکیلیه یگ ویالست درکنار رودخانه

ج ا مح ل گ ردش و تف رج جا بر روی رودخانه بزنن د. ای نرا از این 26پلالدوله است که دستور داده که 

 انشاه در فصل در بهار است.مردم کرم

 آب

ولی در کل آب آن سنگین و سخت هضم اس ت. آب  ی فراوان آب وجود دارد؛در کرمانشاه به اندازه

ه ای جن وب ش هر را آبی اری شود. ای ن چش مه بیش ترین بخ ش ب اغنوشیدنی شهر از  سراب گرفته می

ی اب راهیم ظهی ر )ظ اهرو( و چش مه یهای چش مهی دیگر هستند به نامدو چشمه ،کند. افزون بر آنمی

خ انی خان ه و نه ر مه دیآب دولت 28خانه،جبهآب 27،ها از کاریز آغنیخانهآب حوض ی  گل زرد. سینه

 شوند.گرفته می

                                                 
2 6 Gisr. 
2 7 Agani. 
2 8 Djaba. 
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 سوقره

 ک ار ب رده گذرد، آب آن برای آبیاری ب هسو از میان دشت کرمانشاه میی قرهکه رودخانهبا وجود این

که از آن ینت که سطح آب برای آبیاری زیاد مناسا نیست. ولی براستی امکان اشود. دلیل این اسنمی

 ن نش ده ت ابهره گرفته شود آسان است. باوجود این، از زمانی که از کوهس تان روان ش ده، کس ی ب ر آ

گوی د ه م یک ای وج ود دارد برداری  از این رودخانه برای آبیاری تالش کرده باشد. افسانهجهت بهره

ودخان ه گویند یزدگرد( نامه حضرت پیغمبر را در آن انداخت آب ای ن ر)برخی می که خسرو هنگامی

 از هراس پایین رفت.

 دفتر تلگرا 

 

ش ود را گرفت ه اس ت. های کاخ حکومتی را ک ه درش ب ه توپخان ه ب از م یدفتر تلگرا  یکی از حیاا

آب اد، راف ی عبارتن د از: ته ران، خ انهای تلگکرمانشاه بر روی خط تلگرافی تهران بغداد است. ایستگاه

توبران، زره، همدان، اسدآباد، کنگاور، کرمانشاه، کرند، سرپل ذهاب، قصرشیرین، خان ین، قزل رب اا، 

 شود که خط نلگرا  دارای یگ سیم است.بع وبه )بع وبیه(. یادآور می 29شهربان،

 

ه ای س تگاهند. در ایید به خط التین نوشته ش وتوانند برای تهران و خان ین و بغداد فرستاده، باها میپیام

 باشد.شود زبان همان کشور مینوشته میبایستی زبانی که تلگرا  به آن  ،دیگر

گ را  قران است. برای بغداد بهای هر ی گ ح ر  تل 2.75ی تلگرا  داخلی برای هر ده حر  هزینه

گیرد. برای فرستادن م ده شاهی میخانه هتلگرام "فراش"قران است. برای فرستادن یگ تلگرا   2.05

هایی ک ه از پیام ود.جا دوباره ارسال شتلگرا  به اروپا بهتر است که پیام به تهران فرستاده شود و از آن

پ ذیر ه ا دیگ ر فه ماند که هنگام دریافت بیشتر وق تشود چنان به هم ریختهراه خط ترکیه فرستاده می

 شاه شاهزاده بشیرالدوله است.خانه در کرماننیستند. مدیر تلگرا 

 خانهخانه و پستگمرک

خانه داده شده است و برای همین دفتر پس ت را ب ه خانه به دست کارکنان گمرکی پستاکنون اداره 

هایی که ب رای هم دان و ته رافن فرس تاده اند. نامهخانه در پیرامون شمال شهر بردهکاروانسرای گمرک

                                                 
2 9 Shahreban. 
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شوند را، در روزهای هایی که برای بغداد فرستاده میشوند و نامهبرده می شوند، در روزهای سه شنبهمی

ه ای بغ داد در روز یکش نبه. ش وند، نام ههای تهران  در  روز  شنبه دریاف ت م یبرند. نامهچهارشنبه می

افت د و در روز س ه ش نبه در هرس ین هست که روز چهارشنبه ب ه را م یچنین پستی هم برای هرسین هم

د. پس  ت بغ  داد ب  ه چه  ار روز نی از دارد ت  ا مس  افت می  ان کرمانش  اه بغ  داد را بپیمای  د. ش  وت م  یدریاف 

ی کرمانشاه بغداد دارای تنه ا دو اس ا خانهی تهران کرمانشاه دارای شش اسا است و پستخانهپست

ر زی ر از هایش به ق راخانه برای اسابرد. در زمستان پستهای هرسین را یگ قاصد پیاده میاست. نامه

 کند:دولت کاه و جو دریافت می

 

 اندازه م دار کاه اندازه م دار جو شهر

 من 7.260 من 7.260 کرمانشاه

 " 726 " 7.26 کنگاور

 " 726 " 726 اسدآباد

 خانه در قصرشیرین هست و س ربازانهاست. یگ گمرکخانه در دست بلژیکیی گمرکاکنون اداره

ن مالی ات کنن د ک ه چارپ ارداران ب رای پ رداختزند و از ای ن جل وگیری م یپرداها میبه نگهبانی جاده

یگ ر نی ز خانه یگ دفتر هم در سنه )سنندج( کردستان دارد و یک ی دخانه را دور بزنند. گمرکگمرک

ر ند. من گزارش کاشوی گمرک کرمانشاه مدیریت میخانه را نیز از سوی ادارهدر بانه. این سه گمرک

 .در پاراگرافی خواهم آورد که در پیوند با بازرگانی کرمانشاه خواهد آمدخانه را گمرک

سیدن ب ه ی پس از ری بهای بازار محاسبه شود. ولبازرگانان بر آن هستند که بهای کاالها بایستی بر پایه

ود را خ ش وند، مالی ات گویند که کاالهایی که در ب ازار فروخت ه م یخواستند اکنون میچه که میآن

مبلغ آن  ردازند کهخانه مالیات خود را با نرخ بازار بپاند و به همین جهت کاالها باید از گمرکداختهپر

 کمتر خواهد شد.شود چه برای گمرکی پرداخته میاز آن

 حکومت
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: های زیر تشکیل گردی ده اس تحکومت کرمانشاه مانند حکومت دیگر شهرهای بزرگ ایران از پست

( 6 32( منش  ی باش  ی،5 31( کارمن  دان304( ری  یس دفت  ر ی  ا  وزی  ر مالی  ات3م ( نای  ا ح  اک2ح  اکم ( 1

( 9( ری یس تج ارت )بازرگ انی( 8( رییس اطاق تح ی ات )دادگس تری( 7لشکرنویس )ارتش و ستاد(، 

( 14( گلرآغاس ی باش ی، 13دارباش ی، ( تفن گ12( کش یگ باش ی، 11( اردل باش ی، 10فراش باش ی، 

 های بازار.( کدخداها و داروغه17کالنتر، ( 16( شاطرباشی، 15دار صندوق

 وم  ام  ایمق تواند معاون یا دستیار خود  یا شود؛ ولی او میحاکم ار سوی حکومت تهران برگزیده می

 دیگر مسئوالن را برگزیند.

و  زیباس ازی حاکم کنونی عالء الدوله با توان خ ود توانس ته آرام ش را در ایال ت برق رار کن د و ب رای

ی کاروانس راها را اند و همهی بازار را سفید کردههر نیز تالش نموده است. به دستور او همهپاکیزگی ش

ان د و هه ای حک ومتی سروس امان داده ش دچنین به دس تورعالءالدوله س اختماناند. همبازسازی نموده

ا در ش وند. ای ن چی زی اس ت ک ه ن ه تنه ها و بازارهای شهر همگی در شا با چراغ روش ن م یخیابان

برای  ان هر روزمانند است. سپاهیشهرهای دیگر ایران قابل تصور نیست، بلکه حتا در خود تهران  هم بی

ت ک ه ی کوچگ سواره نظام و توپخان ه ب از ش ده اس یگ مدرسهشوند. مشق نظام به بیرون آورده می

ان د ک ه در ای ن دهی اش را  وادار ش شوند.فرزندان طب هزیرنظر مدرسان کالج تهران آموزش داده می

ه اج ازه گمان خوب خواهد بود؛ ولی اگ ر چنانچ ی این کار بینویسی و شرکت کنند. نتیجهمدرسه نام

 داده شود تا این حاکم برای چند سال در م ام خود باقی بماند.

                                                 
3 0 Accountant. 

ی کس ی اس ت ک ه مس ئول هم ه "باش یف راش"نام دست اندرکاران حکومت کرمانش اه در زم ان کن ونی عبارتن د از :  31

ار یا کم برای شککسی است که مسئول حمل تفنگ حاکم است، در هنگامی که حا "دارباشیتفنگ"خدمتکاران است؛ 

باش ی در رود، کش یگرییس محافظان حاکم است و هنگامی ک ه ح اکم بی رون م ی "باشیکشیگ"رود؛ تیراندازی می

نمای د و ی ا  کارش این است که مردم شهر را به حاکم تازه معرف ی "آغاسی باشی Gularگلر"راند؛ کنارش با اسا می

 س تاها آش ناپ ردازد و ب ا م ردم سرش ناس رواکم در والی ت ب ه س فر م یدهد که حاین که همین کار را زمانی انجام می

توان گف ت ک ه رییس کدخداهاست. می "کالنتر"رییس ماموران دریافت مالیات و غیره است؛  "دارصندوق"گردد؛ می

 "رباش یشاط"مسئول بازارها در ش ا هس تند؛  "ی بازارداروغه"های اصلی شهر هستند؛ کدخداها همانا شهرداران بخش

ی ه ، ادار"ری یس اط اق تخ ی  ات"دون د؛ رییس کسانی است ک ه هنگ ام بی رون آم دن ح اکم، ب ه دنب ال اس ا او م ی

د ب ه ک ار ه ایی ک ه در پیون د ب ا بازرگ انی و اقتص اد هس تندر می دان "ری یس تج ارت"دادگستری را در دست دارد و 

 پردازند.می
3 2 Secretary and Staff. 
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زد، ایر بپ رداتواند به سفر در همه جای ایال ت کرمانش اه در می ان عش در زمان نوشتن این کتاب آدم می

ی م ههکه او را لخت کنند. ی راهزانان قرار گیرد و یا اینکه ترس داشته باشد که مورد حملهبدون این

 ند. اآرام هستنی ترسی است که نام عالءالدوله در میان عشایری به وجود آورده که همیشه ها نتیجهاین

 کارگزار

ه از س وی ی گ ک ارگزار ج ا ی گ سرکنس ول ت رک وج ود دارد، وزارت خارج که در ای نبرای این

 شود.نمایندگی می

ر اس ت. کارگزار کنونی میرزا حسن خان نوایی نبیل الدوله است/ کاره ای گذرنام ه در دس ت ک اگزا

غ  ش ماه مبلششود و برای روادید به مدت جهت گذرنامه برای بغداد و کربال مبلغ یگ قران دریافت می

ش ود و مبل غ مه ب رای کش ورهای دیگ ر نی ز ص ادر م یجا گذرناگردد. در اینقران دریافت می 12.60

 کند.ی سفر تفاوت میی گونهپرداختن از یگ قران تا بیست یا سی قران است که بر پایه

 کلیمیان مست یم زیر حمایت کارگزار هستند و کارهای ح وقی ایشان نیز در دست اوست. 

 گری ترککنسول

 

ش ود ک ه ای ن پ ردازد. گفت ه م یره ای م رزی م یگری ترک هست ک ه ب ه کاجا یگ کنسولدر این

ال فن در کربدای و از راه عبور جنازه برای گری دارای در آمد هنگفتی از راه کارهای گذرنامهکنسول

 جنازه برای دفن به کربال برده شده است.  7.000ها سال گذشته باشد. در میان این

 گری ترک به قرار زیر است:بهای کارهای کنسول

م ان؛ مُهرک ردن قران در شش ماه؛ برای هر جنازه دو تو 2.5روادید یگ تومان؛ برای چارپاردارها  برای

 ها یگ قران.تابوت

رای بشود و در صورتی که مسکلی گری از سوی یگ کارمند نهداشتی بازرسی میها در کنسولجنازه

ت را در خ ان ین ت ابو .ش ودم ی حمل جنازه به خان ین و کربال نباشد، گذرنامه صادر شده و تابوت مُهر

 گردد. ی ترکی دریافت میکنند و باز مبلغ نیم لیرهدوباره باز می

 نمایندگی انگلستان 
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س ر ح اجی جا هست که نامش حاجی عبدالرحیم وکیل الدول ه پی انگلستان نیز در اینیگ نفر نماینده

ن وازی هم انمالکان کرمانشاه است. مترین باشد. وکیل الدوله یکی از بزرگآقا حسن وکیل الدوله می

 ست. کنند زبانزد ای جهانگردان )اروپایی( که از این بخش از ایران گذر میالدوله در میان همهوکیل

 جمعیت

آی د با وجود این، نخست به چشم نم ی 33بسیار مشکل است که شمار درست مردم کرمانشاه را گمان زد.

. من تردید ندارم که شهرنشینان را شصت هزار نف ر بنویس م و که شهر دارای چنین جمعیت باالیی باشد

کنن د و حتا شاید م داری از این بیشتر باش یا کمتر. باید یادآور شد که کردان چسبیده بهم زندگی م ی

کنند ک ه دارای س ه اط اق های گلی خود زندگی میآیند. کردان در خانهبه گونه شگفتی بهم گرد می

کنند. ود که در هیچ کجای ایران تا این اندازه آدم در یگ خانه زندگی نمیشکوچگ است و گفته می

ش هر کرمانش اه دارای هف ت "ناصرالدین شاه آگاهی درستی از این موضوع داشت هنگامی که نوشت: 

ای از کلهر و زنگنه و شماری گوران و چنین نوشته: شهرنشینان کرمانشاه آمیختهاو هم "هزار خانه است.

ی شهرنشینان به هفتادهزار شهر قریمی و دارای جمعیت خارجی هم هست و شمار همه هاست.دیگر ایل

جا با وجود در این "یابد.ها جمعیت به جهت آمد و شد زائران بسیار افزایش میرسد. در بیشتر فصلمی

ه جمعی ت رود ک جا پ یش م یشود، ناصرالدین شاه تا آنکه هر خانه با پنج سرنشین تخمین زده میاین

  زند.یگ خانه در کرمانشاه را ده نفر تخمین می

 بزرگان

اری دانش و ش مبزرگان کرمانشاه از شاهزادگان قاجار هستند؛ نوادگان محمدعلی میرزا دولتشاه و فرزن

 های کُرد.هم از سران ایل

                                                 
اش ب ا هزار نفر جمعیت بوده  و بر سر راه کاروان میانرودان به ایران اس ت و فاص له 50که دارای  کرمانشاه شهری است 33

ده شده یگ تخمین جا که در ایران سرشماری وجود ندارد، آماری که دامیل است. از آن 330میل و تا تهران  220بغداد 

شتر دوست رمانشاه بیکاین مورد وجود دارد. ایرانیان  ی بسیار ناروشن دربیش نیست. درمیان مردم بومی هم تنها یگ ایده

ون ک ه . آق ای ب راماند و تخیلی اس تای است که به یاد میی صدهزار را ابراز کنند؛ چرا که این شمارهدارند که شماره

ن وآق ای ب را یگ گزارش برای  بانگ شاهی در دوسال پیش نوشته، شمار شهرنشینان را حتا سی هزار آورده است. ولی

ی ه یگ شمارهبهای بسیار بااحتیاا زده است. وزیر گمرک که در بهترین جایگاه برای رسیدن ی موردها تخمیندر همه

ر نیز هست ک ه هزار تخمین زده است. افزون بر این، یگ جمعیت بزرگ زائ 50باشد، شهرنشینان کرمانشاه را درست می

 بیفزایند.  هر نیم سال ممکن است به شمار مردم شهر ده در صد
H. J. Whigham, "Morning Post", July 11, 1902. 



 

 21 

هر و در ش وذ خ ود در ه ای ک رد نف نفوذ بزرگان قاجار در کرمانشاه بسیار ناچیز است؛ ولی س ران ای ل

 اند.ایالت را نگهداشته

 روحانیان

اند. ادها از دست ددر زمان کنونی نفوذ خود ر روحانیان اگر چه در زمان دو حاکم پیشین دارای قدرت بودند،

آقا هادی  حاجی آقا، ترین روحانیان و مجتهدان شهر عبارتند از: امام جمعه )میرزا اسداله(، محمدصالح مجتهد فرزندمهم

 و پسرش آقا رحیم مجتهد، آقا عبدال اسم مجتهد، آقاهادی فرزند شیخ عبدالرحیم مجتهد.مجتهد 

 بازرگانان

ه ر کرمانش ابیشتر بازرگانان کرمانش اه براس تی نماین دگان دوس تان خ ود در هم دان و بغ داد هس تند. د

ی ا ی گ  نزدیگ به دویست بازرگان هستند که کارشان بیشتر در پیوند ب ا کااله ای منچس تر اس ت ک ه

کنن د. تری اک و کنند. شکر را از مارسی )فرانس ه( وارد م یراست از منچستر و یا از راه بغداد وارد می

 کنند.افزار و پوست بز و فرش را نیز به بغداد و یا انگلستان صادر میجنگ

 ات وکنند که در بخ ش مهم ی از ص ادرجا نزدیگ به بیست کلیمی شهروند عثمانی زندگی میدر این

 واردات دست دارند.

کنند که بهای بازرگانان کاشانی از آن شهر تنباکو، کاالهای ابریشمی بومی و کاالهای مسی را وارد می

و کاالهای خارجی را که از بغداد دریافت  printsایشانها رسد. به جای اینها به صدهزار تومان میآن

شهر حنا و ابریشم به بهای بیست هزار توم ان وارد  فرستند. بازرگانان یزدی از آنکنند، به کاشان میمی

بومی و کاالهای  printsفرستند. بازرگانان اصفهانی کرده و به همین اندازه کاالهای خارجی به یزد می

از اص فهان  چن ین گ ز و گی وهای، ه ملحا ، عبا و دیگر کاالهای پارچه printsای مانند قلمکار، پنبه

را ب ه  34ها کاالهای منچستری آهن، چای، چرم گاو، پش م، گل یم  و گ ز علف یینجای اکنند. بهوارد می

ه ا نزدی گ از ای ن ها نزدیگ به صدهزار تومان است و صادرات آنکنند واردات آناصفهان صادر می

 35گردد.شه در بازار عرضه میی این شده که برات اصفهان همیباشد. نتیجهبیشتر می

آورن د. ای و س خت اف زار از رش ت م یکااله ای شیش ه پرین ت روس ی،رنج،بازرگانان همدانی نفته، ب

روغ ن، چ رم گ او، چ ای، ادوی ه،  37گ ریس، 36مازو،ها به همدان عبارتند از: خرما از مندلی، صادرات آن

 آهن، سرب، کاالهای منچستر و شیشه برای پنجره. صادرات به همدان بیشتر از واردات از آن جاست.
                                                 

3 4 The great prickly cupped oak ( Quercus valorika) : Haim's Shorter Persian-English Dictionary= 

Hamzeh'ee 
3 5 Billson Isfahan are always offering in Bazaars. 
3 6 Gall nuts. 
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ن س به همداکارشان تنها نمایندگی برای انجام کارهای گمرکی و ارسال جن مدانیشماری بازرگانان ه

 است.

اله ای صادرات به سلطان آباد نزدیگ به دویست هزار تومان اس ت ک ه ب رای ش کر، چ ای، ادوی ه، کا

 اک است.رسد و بیشتر شامل فرش، صمغ و تریباشد.  واردات به مبلغ سی هزار توامان نمیقماش می

  بانکداریبانگ و 

 .شماری بانکدار در کرمانشاه وجود دارند که بیشتر کارشان دادن وام در برابر گرو است

ج ا ی نااز یگ سال گذش ته ی گ نماین دگی در  "ی عمومیشرکت امتعه"بانگ بازرگانی ایران به نام 

از نم وده ب  میالدی بانگ شاهی ایران هم یگ شعبه در کرمانش اه 1902ایجاد کرده است. از ماه مارس 

 است. 

ن ن د. ص رافادهند و یا واس طه هس تند و نف وذی ب ر روی ب ازار ندارصرافان کرمانشاه تنها پول قرض می

 پردازند.قران مالیات می  300ساالنه مبلغ 

 دین

 ی و مس یحیتوان به شیعیان، اهل حق، بابی، شماری سنی و جدی د االس الم، کلیم در شهر کرمانشاه می

 برخورد نمود.

 انانمسلم

که  ی علی خانبخش بزرگتر شهرنشینان کرمانشاه شیعه هستند که پیش از این پیرو یارسان بودند. حاج 

ه ای یلاد. بیشتر حاکم کرمانشاه بود مسجد جمعه را ساخته و از مردم خواست تا در آن به نماز  بپردازن

 ثمانی سنیعر نزدیگ مرزهای باشند. شماری نیز دنشین پیرو یارسان هستند و بسیاری هم شیعه میکوچ

 هستند.

 کلیمیان

کنند که همگی اهل بغ داد جا بیست بازرگان کلیمی کار میاین یادآور شد در این چنان که پیش ازهم

ج ا زن دگی چن ین کلیمی ان ایران ی ک ه در ای نبرند. ه مجا به سر میای موقت در اینهستند و به گونه

                                                                                                                                            
3 7 Grease. 
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فروش ی و رسد. کلیمیان ایران بیشتر ب ه خ ردهنفر می 750ارشان به هستند که شم وارخانه 150 ،کنندمی

 فروشی سرگرم کار هستند. دست

 مسیحیان

ارد ل دانیان ورسد. یکی از ای ن کاند، به سی نفر میشمار مسیحیان کلدانی که در این شهر اسکان کرده

ی بس یار یه اند که گون هکار بازرگانی شده است، ولی دیگران همگی در گیر تولید عرق و شراب هست

 کم کیفیت هستند.

 زبان

دی گ زبان شهرنشینان کرمانشاه کردی است. گویش شهر بسیار به گویش س نجابی و گ ویش کله ر نز

 ن نش ان ازهای فارس ی هنگ ام س خن گف تاست. بدبختانه کردها بر این پندار هستند که بکارگیری واژه

دی که این زبان کر هاین زبانی چنین خواهد بود که واژهها خواهد بود. پیامد چنین آمیختبافرهنگی آن

 زبانی ناشناخته است از میان خواهند رفت. 

ی س لطنتی ب رلین ب ه زودی خواه د توانس ت ب ه م ا کارهای انجام شده از سوی اسکار مان از کتابخانه

  38هایش را بدهد.ها و گویشها و شاخهدورنمایی روشن از زبان کردی و گونه

 

 های شهر و ایالت کرمانشاهدهفراور

 

 to 48 5)درجه طول جغرافیایی جای دارد.  44در عرض جغرافیایی و  درجه 34ایالت کرمانشاه میان 

OE) 

ه مرزهایش از سوی باختر و جن وب ب ه والی ت بغ داد )قلع ه س بزی( و لرس تان کوچ گ ی ا پش ت ک و

. خ وردی بیدسرخ( م یی کنگاور )گردنهی حکومتخورد. سمت شمال و خاور به کردستان و منط همی

 ست. ی حکومتی کنگاور و اسدآباد به تازگی به زیر مدیریت ایالت کرمانشاه در امده امنط ه

 روستا و روستاییان

                                                 
 .2پیوست نگ به  38
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کنن د. ای ن یها کردها و لرها زن دگی م ایالت کرمانشاه دارای شمار بسیاری روستاست که در بیشتر آن

 هایش.ها و رمهچنین به سبا گلهله بسیار پرآوازه شده و همایالت به جهت تولید زیاد غ

 تولید گندم و جو

ت ر خش ب زرگجا که خاک این ایالت پرمایه بوده و در هر فصل از سال نیز آبش فراوان است، باز آن 

 هایی هستند گسترده و پردامنه.رود و یا چراگاهاین ایالت یا زیر کشت کشاورزی می

ه ای کش اورزی ب ه های بارانی فراوان هستند، بخش ی از زم ینشمار که سرچشمهبیهای به جهت کوه 

ش وند و یمها نیز آبی هستند و به سادگی آبیاری شوند. دیگر زمینشکل دیم و بدون آبیاری کشت می

ای همینزیاب است. گذاری فراوان نیستند. کاریز در این بخش از ایران بسیار کمرو نیاز به سرمایهاز این

ش ود. ول ی شده، سال دیگر بدون کشت گذاشته میدیم که یگ سال برای کشت غله به کار گرفته می

ک اری ش ود وس ال دیگ ر ص یفیهای آبی چنین است که یگ سال در آن غله کشت میدر مورد زمین

 گردد.کنند و در آن هندوانه، خربزه، خیار و غیره کشت میمی

ه ا مین جهت بم که تولید اضافه غله در کرمانشاه بسیار باالست و بهخوانیهای موجود ما میدر گزارش

 باشد.نیز پایین می

هایی که از سوی چندین آگاه بومی زده شده اس ت، میالدی کاپیتان ناپیر نوشت: تخمین 1875در سال 

 گن دم و ج و  39ت ن( 139.333)سیص دو هش تاد ه زار( خ روار )  380.000تولید اضافه غله در کرمانش اه 

تا ماه نوامبر گن دم خری دار  (1875ی فرستاده شدن به بازار پس از برداشت سال گذشته )بوده که آماده

های پیش پر بود و ناچ ار بودن د ک ه شد که بسیاری از مالکان انبارهایش از گندم سالنداشت. گفته می

 انبارهای غله پر است از گندم سال جاری است. 

 قران است.  و با بهای پایین خرواری هشت 

زنند تا جا برای انبار برداشت سال جدید باز برند و یا حتا آتش میها را برای خوراک گله به کار میآن

 40شود.

                                                 
رو یگ تن. معیار وزن در کرمانشاه من تبریزی است؛ از این 139.333تن و نه  110.093خروار برابر است با  380.000 39

 . lbs 649خروار برابر است با 
های ب زرگ و پوش اندن ک ف آن گیرد. یگ روش از راه کندن گودلدر ایالت کرمانشاه انبار غله به دو گونه انجام می 40

 9ت ا  6پوش انند. ه ر گ ودال ب رای گل م یریزند و روی گودال را با کاهی گودال میاه غله را در میانهگبا کاه است. آن

ه ا که از سوی حشرهها نگاهداری نمود؛ مگر اینهای فراوان غله را در آنتوان برای سالخروار غله گنجایش دارد و می
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ترین صنعت کرمانشاه و همسانگانش همان ا کش اورزی نوشت: بزرگ 41میالدی 1899آقای پیس در سال 

گرم هستند. گندم و جو همیش ه ب ه های کشاورزی خود سراست. بیشتر مردم در کار کشت و کار زمین

انگیزی ارزان ب وده اس ت. ب رای نمون ه در ی شگفتشده و به گونهی بسیار فراوانی بر داشت میاندازه

 42شد.قران فروخته می 8میالدی گندم به بهای خرواری  1875سال 

 )d6s.2l.1(. 43قران در هر تن رسید. 26میالدی بهای هر خروار باال رفته و به  1885ولی در سال 

قران رسیده بود و حتا هنگامی ک ه ب ا  50میالدی هنگامی که من در کرمانشاه بودم بها به  1897در سال 

میالدی سال خشکی بود و پیامدش پ ایین آم دن  1897-98سنجش با هر جای دیگر ایران زمستان سال 

قران برای هر خ روار  125که بهای آن با کلی برداشت غله بود و سبا کمبود بزرگ غله گردید. چنان

توان د های عادی پس از رفع نیاز داخلی جمعیت سیصدو پنجاه هزار نف ری خ ود م ی. در سالباال رفت

 غله صادر نماید. 44هزار خروار )هشتاد هزار تن( 180

  Morning Postی در مجل ه 1902ج والی  11ی خود که به ت اریخ آقای اچ. جی. ویگهام در م اله

د: طبیعت به ویژه در چند میدان کرمانشاه را مورد مهر خود ق رار داده اس ت. ای ن ایال ت نویسچنین می

ی خاورمیان ه ج ای پربارترین و ثروتمندترین سرزمین تولید غله در ایران و حتا ش اید در هم ه درکانون

ف راوان ه ا ب ر  و در به اران ب اران چن ان ای در پشت این فراوان ی اس ت: در زمس تاندارد. دلیل ساده

 نمای د. کمب ود آب در بیش تری س ال از کمب ود آب ب رای آبی اری جل وگیری م یباشد که در هم همی

ه ا ه یچ دش واری در راه با وجود این خودکوهستانگر است. های میانرودان و ایران همیشه جلوهبخش

ان د ک ه در می ان ها چنان مناسا با هم به وجود آمدههای کوهکند. چرا که بلندیکشاورزی ایجاد نمی

خی ز. ه ر های ب س پرب ار و حاص لهای خوب و زمینبا دشت اندای جای گرفتههای گستردهها درهآن

ه ا و اند تا از آن سود ببرن د. راهها هم دیگر کاری نکردهکجا که طبیعت به این گونه مهربان بوده، آدم

                                                                                                                                            

ها گ اهی ب ه س با ورود آب ب اران ب ه درون هاست. این انباریاز میان برود. روش دیگر در کرمانشاه، استفاده از انباری

 بینند.ها خسارت میآن

 میالدی. 8971- 1899اصفهان و حومه  2260ی گزارش دیپلماتیگ و کنسولی شماره 41

42 (About 7s. a ton) 

باشد و ه ر ی گ خ روار  قران 27قران. در نتیجه اگر یگ لیره برابر با  27میالدی یگ لیره برابر بود با  1875ولی در سال 

ن برابر است با تال بی اس برابر است با یگ تن و یگ  2.240ال بی اس و  650شود قران باشد و هر خروار می 8بهایش 
1 l.os. 6d. 

 ایقران رسیده است: همزه 26قران به  24.8یعنی هر تن از  43
تن. معیار وزن در کرمانشاه من تبریزی است و از این  0080.0تن و نه  62.100خروار برابر است با  180.000تن.  80.00 44

 ال بی اس.  649رو یگ خروار برابرست با 
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ی کرمانشاه را به بازاره ای ید فراوان غلهممکن نیست که تول وچنان نامتاسا هستند های ایران همجاده

تهران از یگ سو و یا بازارهای بغداد از سوی دیگر فرستاد. هنگامی که من در کرمانشاه بودم، برداشت 

شد و ج و ب ه قران فروخته می 8شد که گندم براستی به خرواری ی آن سال چنان خوب پنداشته میغله

ال ب ی  650و ی گ خ روار براب ر اس ت ب ا   D 4.5رابر است با قران. یگ قران هم اکنون ب 10خرواری 

ب رای  D 7توان با ی گ حس اب س اده روش ن ک رد ک ه به ای گن دم کم ی بیش تر از رو میاز این 45اس.

CWT  9بود و جو درست D برای هر    .CWT          

انگی زی ی ش گفتون هتوان دید که به ای غل ه ب ه گکه میتوان نادر شمرد، در حالیاین آمارها را نمی

ش اه دور اس ت، می ل از کرمان 220از سوی دیگر در همین زمان بهای غله در بغداد که تنها پایین است. 

آباد  دیدم چرا بیشتر از شش برابر در سنجش با کرمانشاه بوده است. من تفاوت زیادی را حتا در سلطان

ی غل ه در براب ر به ا 12هران به ای غل ه بود. در ت CWTبرای هر   6Dو  S 2جا بهای گندم که در آن

 .(9s. a cwt)شدتومان برای هر خروار فروخته می 12کرمانشاه بود و گندم به بهای 

چ ه ست. اگر چناناوجود این، بهای غله دوازده بار بیشتر میل است. با   330ی کرمانشاه تا تهران فاصله

ش د. ای ن به ای خ ود می CWTبرای هر   7Dن  ی آراه آهن بود تا غله را به تهران حمل کند، هزینه

ه ران و ت وان دریاف ت ک ه در زم ان خشکس الی ب زرگ در ترو میباشد. از اینکاال در بازار محلی می

کردس تان  ه ای ف راوانهنگامی که ایرانیان ناچار بودند که به بهای بسیار باال گندم از روسیه بخرند. غله

ادر ی کرد که صی نارساس باور نکردنی،  باید یادآوربر این پیدیدهرفتند. افزون روی زمین به هدر می

ند تولی د های خوراکی مورد تحریم قرار گرفت و برای هم ین کش اورزان کرمانش اه نتوانس تکردن دانه

 باشد.ناسا میمی حمل اگر چه بسیار باالست، باز هم به نسبت افزون خود را به بغداد بفرستند. هزینه

های کشاورزی این ایال ت بس یار باالس ت، ول ی برداش ت س ال گذش ته ب ویژه که برداشتبا وجود این

رس ید. ی  تولید افزوده بر مصر  داخلی به دویست پنجاه خروار میای  که اندازهمانند بود؛ به گونهبی

رو بهای غله  رفت که تولید امسال نیز باال باشد، ولی بدبختانه چنین نشد و از اینکه امید میبا وجود این

آگوس ت  20ق ران در  18و  15م یالدی ب ه  1902م ارچ  20 ق ران در 10از خرواری  در شهر کرمانشاه

که تفاوت بها بستگی به دوری و نزدیکی روستا از شهر کرمانشاه دارد و یا دوری از م رز و ی ا از   1903

ش ود و گرفت ه و دور زده م یپوش ی ق رار که به تازگی تمدید شده، مورد چشم 46تحریمی ی بغداد.جاده

چ ه ک ه در آن ه شد تا حاکم کرمانشاه هم تالش خود را در این راستا به بهت رین گون ه بکن د.داجازه دا

توان تواند داشته باشد؛ چرا که نه میگذرد، این تحریم پیامدی خوب از هر گونه که باشد نمیامروز می
                                                 

 ای.ال بی اس یگ گرم است: همزه 2.24هر  45
 گذرند.های غله در راه خود به  سوی بغداد از مرز میکه تحریم وجود دارد، کاروانبا وجود این 46
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که مالک ان آم اده هس تند ک ه ر صادر نمود و نه اینهای کشوهای خوراکی را به دیگر بخشغله و دانه

ق ران در خ روار  3ت ا  2ی حمل، به به ایی بفروش ند ک ه تنه ا کاالی خود را پس از  کسر کردن هزینه

ترین بهای خود هنگامی اس ت ک ه ب ه ت ازگی برداش ت ش ده باش د و برایشان بماند. بهای غله در ارزان

را بر داشته باشند. در این زم ان روس تاییان  ناچارن د ک ه س هم  مالکان و روستاییان هر کدام بخش خود

 ی زمستانی خود را خریداری کنند. خود را هر چه زودتر بفروشند تا بتوانند ذخیره

ه ای ب زرگ رود؛ بویژه هنگامی که کاروانهای زمستانی باال میگیری در ماهی چشمبهای جو به گونه

 گذرند. از این ایالت می  از راه خود به سوی کربال زائران 

صد  یا ) رواربرای هر خدهد. های صادر کردن غله به بغداد را در زمان کنونی نشان میجدول زیر هزینه

 : (من

 

 18جدول ص. 

راب ر به ای ی صادر کردن بیش تر از س ه بمیالدی هزینه 1902یا در هنگام نوشتن این کتاب در آگوست 

 خود غله در کرمانشاه است. 

 گله

ران، کردان کوهستان و ایالت کرمانشاه بخش بزرگ ی از نیازگوش ت گوس فند بازاره ای ش هرهای ته 

برند. به ها میهای خود برای فروش به آن سرزمینی رمهها همهکند. آنرا تامین می همدان، قم و بغداد

 اید.های خو در ترکیه را پیدا کردهها گرایش بیشتری به فروش گلهتازگی آن

و عل ف و  های کرمانشاه گس تردهپردازند. چراگاهن به پرورش شمار بزرگی استر، اسا و شتر میکردا

راک ها دارای بخش بزرگی از نژاد اسا عربی است و اگر خ وب خ وهای آنگیاه فراوان است. اسا

ب رای  ود ها نیرومن د هس تنتوانند به بهای گرانی در بازار فروخته شود. استرهای آنداده شده باشند، می

 کنند. همین بیشتر چارواداران چارپایان مورد نیاز خود را از این ایالت خریداری می

ها برای فروش به های آننشینان رفت؛ چرا که شمار کمی از اسابرای خریدن اسا باید به سراغ کوچ

ثمانی گرفته از سوی دیگر به سبا مالیات سنگین که از سوی مسئوالن عشود. شهر کرمانشاه آورده می

ت وان اس ترهایی گردد. از میان روستاها میشود، تنها شمار کمی اسا از کرمانشاه به بغداد صادر میمی

 برن د. ار خرید که کمتر از چهار سال سن دارند. پس از این سن، چارواداران استرها ار برای باربری م ی
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در ای ن ایال ت ب ه توم ان داش ته باش د.  100ت ا  50تواند به ایی می ان یگ استر خوب پرورش یافته، می

 شود.پرورش شمار فراوانی االغ نیز پرداخته می

ها خورند، که از آنهای بز و گوسفند به چشم میهای این ایالت گلهکم و بیش در همه جای کوهستان

ز بیش تر ا در ای ن ایال ت پ رورش گ اوگردن د. هزار سر به بغداد، همدان و ته ران ص ادر م ی 25ساالنه 

 گیرد. مورد نیاز و برای فروش انجام نمی یاندازه

 پشم 

ه ای ر تپ ههای بزرگ کردها و لرها دباشد. رمهی این ایالت پس از گندم، پشم میترین فراوردهبزرگ

 کنن د.  ای ن پش مرن گ تولی د م یی فراوانی پش م ک مسرسبز این ایالت در خال چرا هستند و تا اندازه

 سازی شود.ه در کار پرورش بهینهتواند با کمی توجمی

ه ا ب ه ک ار ه ا تنه ا زنرون د ک ه در آنبافی به کار م یهای گوناگون مانند فرشها در صنعتاین پشم

روند که ب ه چنین برای درست کردن چادر، خورجین، ریسمان و نخ به کار میها همآنسرگرم هستند. 

ب از ه م  ،گیری از پشم ب رای نیازه ای ب ومیاز بهره گردند. با وجود این، پسبغداد و لرستان صادر می

گردد. ولی توجه بسیاری برای پاک کردن پشم ساالنه یگ میلیون ال بی اس پشم از راه بغداد صادر می

چه دس تگاه دس تی و چ ه هی درولوژیکی ؛ شودجا پیدا نمیرود و هیچ دستگاه پِرِسی در اینبه کار نمی

ی ش وند و از س وی دیگ ر ه م بای د هم ههای بار بس یار پ ر حج م م یهبرای همین از سوی لنگ .)آبی(

  47صادرات با شتر انجام گیرد.

چن ان چ ون گذش ته ها پیش نوشته شده است، ولی چگونگی ک ار ه مکه گزارش باال سالبا وجود این

چ ه ی آنی گمرک آمده، هم هگونه که در گزارش ادارهی صدور پشم آنکه اندازهاست؛ جدا از این

 ال بی اس، به بهای نزدیگ به پنچ هزار لیره بود.  458.982که سال گذشته صادر گردید 

 تریاک

جعب ه. حت ا  در س ال   300شود و تولید ه م ک م اس ت؛ یعن ی تریاک تنها در همسایگی شهر کاشته می

د و هم دان از شهرهای بروج رد، نهاون  هاجعبه بود. دیگر تریاک 180میالدی تولید  تریاک تنها  1885

ت ا  2.800ال ب ی اس و به ای آن  143ت ا  130شود من وزن دارد که می 22تا  20آیند: هر جعبه نیز  می

 48لیره(. 641تا  56شود )قران می  3.200

                                                 
4 7 Gazetteer of Persia. 

 .Preeceگزارش از:  48



 

 29 

وردن اش کم است. پ س از آگیرد که اندازهکشت تریاک در صحنه و چندین روستای دیگر انجام می

ه ین ز و روستاها، نزدیگ به یگ صد ت ا ی گ ص د و پنج اه جعب  بومی برای تریاک در شهرها ت اضای

ش ود. ین آورده مگردد. ب یه تریاک بازار در نهاوند، بروجرد و همدان و حتا از اصفهای بازار میآماده

هستند  جا گنجایش پیشرفت فراوان در کشت تریاک وجود داد، ولی کشاورزان بسیار تنگدستدر این

ب ا ای ن  ی گ ردآوری تری اک را ندارن د. از س وی دیگ ر بازرگان انب رای هزین هی مورد نیاز و سرمایه

 کنند تا وام کافی در اختیارشان بگذارند.کشاورزان اطمینان نمی

 توان گفت یگ لنگه بار است، در دو صندوقچه از ج نس روی ک ه ه ر ی گیگ جعبه تریاک که می

 اشد.بی تریاک بوده و به وزن ده  مث ال میتکهِ 70حاوی 

 70.000ا ت  65.000من بود که بهایش نزدیگ به  20.509ته صادرات تریاک از راه بغداد در سال گذش

ه تر برداش ت تری اک ب رسید. این تریاک برای بازارهای انگلستان و چین بوده است. بخش مهملیره می

 شود.هنگ کنگ فرستاده می

 صمغ، س ز، کتیرا

ک ه ش ود. پ س از ای نی فراوانی برای صادرات به کار برده م یبه اندازه gum tragacanthکتیرا یا 

ی ایال ت پراکن ده ش ده و ب ه زمان برداشت غله به پایان رسید، مردم شهر و روستاهای کرمانشاه در همه

بندی به شهر فرستاده شده و از چه که یافته شده برای دسته و بستهی آنپردازند. همهجستجوی صمغ می

ی در ح ال نماید که این شاخهگردد. بهای دریافتی پاداش بسیار خوبی است و چنین میجا صادر میآن

 49گسترش است.

چه ل  توان گف ت ک ه ب ه به ایمن بود که می 136.972کل صادرات صمغ به بغداد در سال گذشته به 

 هزار لیره فروخته شده است.

 قران فروخته شد. 12تا  8ی دوم به بهای منی کتیرای درجه

 لفیگزع

 ی نیست.کند( که دارای چونی یا کیفیت باالآورد )تولید میی ویژه گز فرا میکرمانشاه یگ گونه 

 گز گوتی

                                                 
4 9 Preece, 1899. 
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ب ه ان د. ش ماری جعش ود، همگ ی از اص فهان آورده ش دهج ا در ب ازار یاف ت م یگز گوتی که در این

 شود.جا فرآورده میگزینگبین هم در این

گی ری به رهه ا شود ک ه ب رای کاره ای پزش کی از آنن فروخته میگز علفی به بهای منی سه و نیم قرا

 شود. کردها به این کاال گرایش داشته و دوست دارند .می

ه ای آی د. کیس هی پ اک ش ده ب ه دس ت م یهای کرمانشاه عبارتند از: روغن که از کرهدیگر فراورده

 ها بسیار دوست دارند.که ایرانیی چوبی و تسبیح سفالی و سایه 50بندی، چادر سیاه از موی بزبسته

 بافی هست.های گیوهشود و در ازای شمار باالیی کارگاهدر کرمانشاه به ساخت نمد هم پرداخته می

هایی را جا گزارشبافی از میان رفته است، ولی جالا خواهد بود که در ایناگر چه اکنون صنعت فرش

ی هی ز در ب ارن یادآور نم ود. پ س از آن چن د گوش زد ناند، در پاییکه جهانگردان در این راستا آورده

 گیرد.ی کنونی انجام میچگونگی این صنعت در زمانه

ی فراوان  ی ب  ه دارای  ی و ارزش ای  ن ایال  ت ب  ه ان  دازه ه  ای کرمانش  اه ک  االیی هس  تند ک  هف  رش"

ه ا اش د و ی ا رن گت ر و زیب اتر از دیگ ران بت ر و پرب ارتر و ن رمتواند پرجل وهکدام نمیافزایند.هیچمی

های فرش کرمانش اه نیس ت؛ چ را های برتریها تنها نشانهولی اینتر از دیگران باشد. تر و تاباندرخشان

ه ای کرمانش اه در ف رشت ر دارن د و بس یار ب ادوام هس تند. که با وجود ارزششان، بهایشان پ ایینکه آن

ه ای کرمانش اه ب ه جه ت ف رش ش وند.ت ه م یها بافنشینان از سوی زنان و بچهروستاها و در چادر کوچ

ه ایی ت وان ب ه چن ین ف رششده است؛ ولی امروزه ب ه س ختی م یبارزش و زیبایش همیشه ستایش می

است ک ه روزان ه  دسترسی پیدا نمود. این صنعت براستی در این زمان ناشناخته شده است. این در حالی

ی نام دار هن ر دس تی ایرانی ان اس ت.  ند ک ه نمون ههای زیبایی بودهزاران انگشت درگیر بافتن آن فرش

خ ویی های این ف رود اس فناک بازرگ انی و هن ر ف رش کرمانش اه را بای د در یغم اگری و درن دهعامل

 51"مین یافت و در طاعون و وبا که این سرزمین را در بر گرفت.ی حاکمان این سرززنجیره

و  ه ابانو بیشاپ چنین نوشت: کرمانشاه به جهت قالیچه 1887ی باال در سال دو سال پس از انتشار نوشته

ی خ ود گونه فرش وجود دارد که هر یگ نام ویژه 30تا  25جا در این شده است. هایش پرآوازه فرش

                                                 
ه ایی از م وی ب ز ک ه ب ر پوششود، رونشین چادر سیاه است که از موی بز بافته میهای کوچتنها محل اقامت برای ایل 50

مل ه جهایی کشیده شده و دارای ساختاری جالا است: چ ادر س یاه ب ه چن د بخ ش ت س یم ش ده ک ه از آن روی تیرک

 رای گاو.بت، اندرونی و بیرونی برای زنان و مردان، آشپزخانه، اسطبل و کپر دیوانخانه یا اطاق پذیرایی اس
5 1 Gazetteer of Persia, 1885. 
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که در هنگام سفر او به کرمانش اه ص نعت بانو بیشاپ در این نکته گمراه شده است؛ برای این  "را دارد.

 جود نداشته است.فرش در این ایالت دیگر و

شود؛ ولی این ایالت نتوانسته اس ت مانن د های خوب و ظریف بافته میاکنون در کرمانشاه شماری فرش

اند و بهمین های فرش دیگر بسیار کم شدههای کشور پیشرفت نماید و در نتیجه اکنون طرحدیگر بخش

ی ش ال. چنین طراح ش ناخته ش ده ها هراتی نام دارد و همجهت تنها دو طرح وجود دارد. یکی از طرح

برداری ق رار داده ی کردان مورد بهرهنماید که مردم کرمانشاه رنگ انیلین را به همان اندازهچنین نمی"

 52"باشند.

تند رانگیز هسهایی که بسیار ستایش بشوند. گلیمبا ارزشی از سوی زنان گوران بافته می هایگاهی فرش

پدید ش ده شوند. صنعت فرش در زمان کنونی کم و بیش ناگر بافته میدر هرسین، کرند  و چندجای دی

تر فروخت ه شود و آساناست. کردها بیشتر دوست دارند که به بافتن گلیم بپردازند. گلیم زودتر بافته می

کش یده  االبو  شده  گرفتهاز بافندگان به زورشوند و کمتر ممکن است از سوی حاکمان و سران ایل می

 شوند.

 میت بازرگانی کرمانشاهاه

ب ه ین چن شهرهای کم ی در ای ران هس تند ک ه در زم ان کن ونی از دی دگاه بازرگ انی مانن د کرمانش اه 

ود آورده از سوی حاکمان  به وج  ای است کهشکوفایی رسیده باشند. این با وجود فضای سرکوبگرانه

از راه  ی کاالهایی بود کهی ورود همهه، کرمانشاه دروازاین ایالت های بد و ناامن و با وجود جاده هشد

 شدند.بغداد از انگلستان، هند و خلیج فارس به ایران وارد می

ن است. از اختر ایرای لرستان وابسته بود، در عمل این تنها راه برای بتوان به جادهجا که دیگر نمیاز آن

تا با امروزه ح گردند. کرمانشاهن میهای کشور، مانند کردستان،  همدان و عراق تامیاین راه دیگر بخش

 پردازد.بازرگانان اروپایی اصفهان نیز به رقابت می

آی د. کااله ای گذشت؛ ولی امروز کاالی کم ی از آن ش هر م یزمانی بخشی از بازرگانی از تبریز می

ای همدان شود، از شهرهچه در بازار فروخته میای و سخت افزار، چنانروسی مانند نفتا، کاالهای شیشه

 53آیند.و رشت می

                                                 
5 2Preece, 1899.  
5 3 Preece, 1899. 
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کرمانشاه اهمیت بازرگانی خود را پس از گشایش کان ال س وئز، رفت ه رفت ه ب ه دس ت آورد؛ چ را ک ه 

تهران جای دارد. نارسایی بزرگی ک ه در -کرمانشاه یگ شهر مرزی است که بر سر راه بازرگانی بغداد

ه جه ت پ ایین رف تن س طح آب ه ای زود ب ه زودی اس ت ک ه ب این مسیر بازرگانی وج ود دارد تاخیر

ه ای ت ر از س الآب رودخان ه امس ال پ ایین 54شود.رودخانه در آخر تابستان میان بصره و بغداد ایجاد می

توانن د از آن کش ند، نم یه ایی ک ه بیش تر از س ه و ن یم پ ا آب م یگذشته در این فصل است و کشتی

ش دن در بص ره هس تند و تاخیره ای  اکنون مدتی است که کاالها در خ ال روی ه م ریخت ه بگذردند.

 55بینی گردد.اکنون تا ماه نوامبر پیشفراوان ممکن است از هم

ای م ردم، توان دریافت در م ورد بس یاری از نیازه گمان بازرگانی روسیه در حال پیشرفت است. میبی

ه ا از ی حم ل آناندبازارهای کرمانشاه را اشغال کنند، تنها به عل ت هزین هاگر کاالهای روسی نتوانسته

 قران برای هر خروار است. 40همدان به کرمانشاه بوده که 

 ایس تی س وددر صورتی که بخواهم بازارهای شمال باختری ومرکزی ایران را برای خود نگ اه داری م، ب

 ملی انگلستان در این بخش از ایران استوار نگاه داشته شود. 

رمانش اه چه زمانی شکر روس یه ب ه کدر نتیجه چنان آید وممکن است گفته شود که شکر از مارسی می

ز راه ازرگ انی ابرسد، سود ملی ما نباید به هم بخورد. ولی به یاد داشته باشیم که در صورت گم ش دن ب

 شود.بغداد به آن معنی خواهد بود که سود کشتیرانی ما کاسته می

های گوناگون بپردازم. یالت در سالخواهم به سنجش میان نمودارهای صادرات و واردات این امن نمی

، 1894س از آن یعن ی م یالدی و متوس ط س ه س ال پ  1896ب رای س ال  56من تنها ج دول آق ای پ ریس

ک نم. اف زون ب ر آن در آم د گی رد را پیوس ت م یدر بر م ی 2260ی ( که گزارش شماره 1895،1896

آورم ک ه از س وی را م ی 1902 مارچ 20و  1901مارچ  20هایی پیش از واردات و صادرات برای سال

 باشد. با مهربانی در اختیار من قرار گرفت. بارن ودل رییس کل گمرک کرمانشاه می 57بارن ودل

 واردات

                                                 
شود. اگر کاالها هم توانستند بدون ت اخیر اگرچه تاخیر بصره ناراحت کننده است، ولی یگ نارسایی ناجور شمرده نمی 54

تان ب ه ترهای عربس دارند تا بازار کرمانشاه دچار لبری زی نش ود. ش نان در سفارش کاال دست نگاه میبرسند، خود بازرگا

شود؛ چ را ارد میی کمی شکر در زمستان وتوانند سفر کنند. تنها به اندازهها در زمستان نمیجهت گل و لغزندگی جاده

 . یار استزدگی بسکه در این فصل امکان نم

5 5 D, Brown, June, 1901. 
5 6 Preece.    
5 7 Baron Wedel. 
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 چمار 20تا  1901مارچ  20های یادشده، یعنی های واردات و صادرات برای سالترین رقممهم

د. ق ران ب و  46.749.979ر ای ن س ال ب ه مبل غ عبارتند از: کل واردات به کرمانشاه از راه بغ داد د 1902

اردات ش ده ک ه ب ر ای ن پای ه ارزش ک ل وقران برای ی گ لی ره م ی 54ارزش برابری ارز در این سال 

 لیره بوده است.    865.740

 های اصلی واردات که به مبلغ کل باال رسیده عبارت هستند از:رقم

 22جدول ص 

ه ا ه ای آنی بخشآباد و همهآباد و خرمدستان، همدان، سلطانواردات از انگلستان برای عرضه به کر

ش ود، ول ی م ی ه اصفهان و تهران فرستادهچنین بو چای  از راه کرمانشاه هم پرینت منچستر بوده است.

 دشوار است که یگ رقم ریزبینانه از بازرگانی داخلی به دست آورد. 

آباد ه سلطانبر همدان با شکر روسی برابری کند، ولی تواند دی حمل نمیشکر مارسی با توجه به هزینه

 رود.می

 کاالهای اتریشی بیشتر برای استفاده داخلی است.

 شود.جا دباغی شده و در ایران فروخته میپوست گاو از بغداد به همدان رفته و در آن

 یه فرس تادهبه روس از راه رشت و تبریز شود و پس از آن پوست گوسفند بغداد نیز در همدان دباغی می

 شود.می

یره است و از ل  684.522شود که واردات از انگلستان به مبلغ آید دیده میدر جدولی که در پیوست می

 لیره.  67.957و از کشور فرانسه  46.013هند 

ب ه انگلس تان و  لی ره 120.000لیره( بود که از آن  182.731قران ) 9.867.477صادرات از راه کرمانشاه 

 لیره به فرانسه.  38.575رود و د میهن

 65.031) ق ران  3.511.687ال ب ی اس ب ه مبل غ   133.308 /5 ترین رقم صادراتی تریاک است کهمهم

لیره( که به  4.910قران ) 265.170لیره(، پشم  39.295قران )  2.121.948. پس از آن صمغ به مبلغ لیره(

ی ای ن حس اب آخ ری ب ه ک ه تتم هلیره( ب رای ف رش  4.910قران ) 846.822و مبلغ روند انگلستان می

جا زی ر نظ ر ش رکت تولی د ای ران ها در آنآیند؛ آنآباد میها از سلطانرود. بخشی از فرشآمریکا می

ه ای کهن ه هس تند و ب ا های ساروق. بسیاری از ف رششوند. ب یه یا فرش کهنه هستند و یا فرشبافته می
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های نزدیگ آن شهر هس تند. ف رش ع ادی آیند، بافت لرستان، مالیر و بخشهایی که به بغداد میفرش

 تواند در بازارهای مصر، سوریه، بغداد و بمبئی به خوبی فر وخته شود.می

 دارد.لیره( دریافت می 38.553قران ) 2.081.854فرانسه کاالهای ابریشمی به ارزش 

 ک ارلیره(  4.597قران ) 248.238ر بغداد به ارزش های صادراتی دیگر عبارتند از خشکبار برای بازارقم

 لیره(. 6.005قران ) 324.271شده و نشده به ارزش 

 شود.ها نمیبندی آنآید، ولی توجه کافی به کار بستهخشکبار از همدان، مالیر و عراق می

ان ب ه بازاره ای ی بومی و کاالهای پشمی مانند قلمکار، عبا و غیره است. ابریشم یزد و ابریشم کاش هنبپ

که با کارگیری آن نزدی گ ب ود ک ه  58گیری مواد رنگرزی آنیلینی چشمشوند. اندازهبغداد فرستاده می

شد. ولی مسئوالن گمرک به یگ اق دام ها از بغداد وارد میصنعت فرش را نابود سازد، تا همین تازگی

یگ کار پرهزینه و پر دردسر برای  ی رنگرزی را، بهای که قاچاق این مادهجدی دست زندند؛ به گونه

 دست اندرکاران آن )که بیشتر ازکلیمیان ایرانی بودند( تبدیل نمود. 

 روشن است که اگر خط راه آهن بغداد ساخته شود و تا خلیج فارس گسترش یابد، اهمیت کرمانشاه به

ری بغداد از راه شط دروازه به ایران بسیار افزایش خواهد یافت. هنگامی که دیده شود که دو عنوان

اکنون باشد. میل می 300دوری آن شهر تنها  59که از هوا میل است؛ در حالی 510العرب و دجله 

توان پنداشت که . پس میبه بصره لندنی بار از ی بار کاال از بصره به بغداد برابر است با هزینههزینه

ی بار و ترابری، چه نیروی  پیشرفت آهن به خان ین و خلیج فارس با ارزان شدن هزینهکشیدن راه

های بار کشتی به لندن میالدی هزینه 1900در سال انگیزی را به بازرگانی کرمانشاه خواهد داد. شگفت

چنین ؛ این نرخ که از بصره تا لندن همبرای هر تن بوددی  6اس  12لیره   یگاس تا  5 از یگ لیره

ی بار ار روی رودخانه را در حالی که هزینه 60در برداشت. ی بار کشتی به کشتی در بصره را نیزهزینه

 10شود که مبلغ آن از شد، در بر نداشت و بایستی جداگانه پرداخت میکه میان بغداد و بصره انجام می

 3ی بار از لندن و منچستر به بغداد از هزینه برای هر تن است. دیاس یگ   19 دی تا یگ لیره  8اس

 61گیرد.لیره برای  هر تن است که هزینه بار از بصره تا بغداد را نیز در بر می 4تا  اس  10لیره 

                                                 
5 8 Aniline. 
5 9 Crow flies.  
6 0 Transshipping.  

 ساالنه. هایسری 2707ی میالدی، شماره 1900گزارش کنسولی برای سال  61
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ز اس ازد. کرمانش اه جایگاه استراتژیکی و بازرگانی کرمانش اه، ای ن ش هر را دارای اهمی ت ف راوان م ی

 شهرهای مهم مانند تبریز، انزلی، تهران و اصفهان کم و بیش به یگ اندازه دور است. 

 روند، عبارتند از:از کرمانشاه به شهرهای دیگر می هایی کهکاروان

 24جدول 

 ی کرمانشاهخانههای گمرکدریافت

آورد، ت م یچه که گمرک کرمانشاه به دس ی آنرود. اندازهکه ت اضا باالست، بها نیز باال میهنگامی

ی آن ب ود. ب رای قران اج اره 200.000میالدی این گمرک مبلغ  1881ساالنه بیشتر شده است. در سال 

داخ ت. س ال ق ران اج اره پر 480.000میالدی بود، وکیل الدوله مبل غ  1897مارچ  20سالی که پایانش 

خان ه را ب ه مبل غ میالدی پایان یافت، کارگزار عبدالخال دخان گم رک 1898مارچ  20پس از آن که با 

 اجاره کرد.   600.000

ب رای  ز سوی شاهزاده نص رت ال دیوان، گم رک راقران بود که ا 670.000آخرین مبلغ پرداخت شده 

 میالدی پایان یافت.  1899مارچ  20سالی اجاره کرد که در 

ها در همان سال ها در آمد. دریافتی آنمیالدی گمرک کرمانشاه به مدیریت بلژیکی 1899مارچ  21در 

 2ر آن س ال ت گمرکی دقران بود که در آمد، راهداری را نیز در بر داشت. مالیا 900.000نخست مبلغ 

در ص د  5ل د برای خارجیان با پوست گوسفند هم در ه ر ح ادر ص 6و  50در صد برای ایرانیان بود و 

ق ران  28.416.722قران بود؛ در حالی که واردات ب ه  7.385.540بود. صادرات به بغداد برای آن سال 

آن س و واردات  قران رسید. از 1.036.077رسید. صادرات از کرمانشاه به شهرهای داخلی ایران به مبلغ 

ن بود؛ چه مالی ات مار قرا 20قران بود. پیامد دریافت سالی که  3.173765از شهرهای ایران به کرمانشاه 

 م یالدی، 1902م ارچ  20گمرکی ب رای داخ ل کش ور برداش ته ش د. گم رک در پای ان س ال پ یش از 

در نظر گرفته  رای بومی و بیگانهر صد یگ سان بد 5قران دریافتی داشت. در این سال مبلغ  3.041.851

د ب رای ص در  12در ص د ب رای واردات و  6شد؛ البته به جز برای شهروندان عثم انی ک ه م ی بایس تی 

ش اهی(  22) ق ران 110پرداختند. در دو سال آخر مبلغ راهداری را در بر داشت و ی ا مبل غ صادرات می

 برای هر چهل من. 

 هوایی
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ز رد و ب ا اشود و بر کاالهایی است که به کشور  وات دیگر هست که هوایی خوانده مییگ گونه مالیا

 در ی گمرک از آن دولت بود و برای نگاهداری ک االهای گذشته محوطهشوند. در سالآن خارج می

حوط ه ممسئول جلوگیری از دزدی ده ش دن کااله ا ب ود.  ای ن گردید و دولت جا کرایه دریافت میآن

آن  دتی است که به بخش خصوصی فروخته شده است و گمرک هم در مورد کاالهایی که دراکنون م

اکم از س وی ح  چن ینای ه مب ا وج ود ای ن، هزین هدان د. اند، خود را مسئول نمیمحوطه گذاشته شده

ر ها براب ر ه ینها نگاهداری کنند. اکارواناز  شوند تا شود و کسانی نیز به کار گمارده میپرداخت می

 کنند.بار مبلغ یگ قران مالیات دریافت می 12

 ارز

راخ نش ده های یگ قرانی اگر س وسکهو به ویژه دوهزاری است؛  های تازهارز رایج در کرمانشاه سکه

. تر ارزش دارندهای کهنه یگ تا یگ و نیم در صد کمباشند، سه در صد بیشتر ارزش دارند؛ ولی سکه

شود که هنوز قران است. گفته می برای هر "پول"  61 هاتند و نرخ آنهای مسی هنوز هم رایج هسسکه

ل پ یش ب ه های نیکل یا ورشو که در س ای ده هزار تومان پول مسی در دست مردم است. سکهبه اندازه

ه و در ذیرفته ش دمبلغ سه هزار تومان در کرمانشاه به جریان انداخته شد، از سوی دیگر مردم به خوبی پ

زن ی خ ود را که دولت در تهران سازمان سکهدهند. پیش از اینها را به پول مسی برتری مینروستاها آ

ر دند، بس یاش هایی که در کرمانش اه زده زنی خود را داشت. سکهسازوکار سکه بنیاد بگذارد، کرمانشاه

 آمدند.خوب از آب در می

ه ای هج ری، ق ران 1282م یالدی و ی ا  1866که در سال   توان دریافت کهمی 62های آقای پچاناز م اله

 فرانگ بود. 9719/0و ارزش   880نازکی  63،گرین 4.97کرمانشاه دارای 

م ر م ورد دودهای زده شده در ای ران ب ود، در نتیج ه های کرمانشاه بهتر از دیگر سکهجا که سکهاز آن

ان د؛ چ را ک ه ران خراب شدهها در این بخش از ایاند. ولی بیشتر سکهها دوباره ضرب خوردهی آنهمه

 کنند.های زنان و دختران سوراخ میها را برای جامهکردها آن

ران فت ه ب ه ته ی  بسیار باالیی جریان سکه وجود دارد و م  دار زی ادی ه م ه ر هدر کرمانشاه به اندازه

ه روس تا ب ز شود. با وجود این، م دار فراوانی سکه از سوی زائران دست ب ه دس ت ش ده و افرستاده می

 شوند. که در پایان برای خرید پارچه و غیره به شهر آورده میرود تا اینروستا می

                                                 
6 2 Pechan. 

 ای(گرم. )همزه 0648/0برابر است با  63
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 زغال

 شود. نیاز زغال شهر کرمانشاه از سوی لرها تامین می

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:

 ها(ها و ایلایالت کرمانشاه )بخش

 

تیول،  کومت و یاحد، یعنی از آنِ های ایران یا خالصه هستنروستاهای ایالت کرمانشاه مانند دیگر ایالت

 ه اس ت. ی اهای حکومت که مادام العمر به کسانی به جای ح وق یا مزد به کس انی داده ش دیعنی زمین

، یعن ی اناز آنِ خ رده مالک  ی ا مالک ان خصوص ی هس تند و ها ملکی ات هس تند، یعن ی از آنِکه آناین

 . باشندزمین میهای کوچگ تکه روستاییان مالگ

مل خیلی عتومان است؛ ولی در  72.000ی گزارش رسمی حکومتی مبلغ مالیات دریافتی در سال ایهبرپ

ای که ن ابچ هاش بر روشی است ک ه در کتگردد. همیستاد مالیات بر زمین پایهبیشتر از این دریافت می

ش چن ین ونهاده شده و هم چنین تخمینی کلی و بررسی انجام گردیده در سی سال پ یش، پیام د ای ن ر

ح ال  ایی ک ه درپرداختند. در حالی که روستاهبوده که بسیاری از  روستاهای ثروتمند هیچ مالیاتی نمی

 ویرانی بودند ناگزیر شدند تا مالیات سنگینی بپردازند. 

 داران دارای درآمدهای زیر است:زمین



 

 38 

س هم  ک هح الی های آبی، یگ س وم و گ اه ی گ چه ارم اس ت؛ درداران در برداشت زمینزمینسهم 

 های دیم یگ پنجم.داران در بر داشت زمینزمین

داران ی ن زم ینادهند و روستاییان نیروی کار و چارپای ان. اف زون ب ر داران تنها زمین و آب را میزمین

داران م ینکنند که از آن خود روستاییان است. ای ن زهایی را دریافت میشش در صد از برداشت زمین

داران دگرگ ون ی قرار میان روستاییان و زمینی آن برپایهگیرند که اندازهاضافی را میچنین مبلغی هم

 گردد.می

 :شود عبارتند ازحساب می "سرجفت"  ی یگ جفت گاو و یاهایی که بر پایهبرخی هزینه

 با هیزم یا کاه. یگ تومان و دو یا سه

 یگ من روغن و پنج قران پول یا 

 یگ بره و پنج قران

 غن.ی کمی است مانند او قران و یگ مرغ یا یگ چهارم یگ من روی مبلغ اضافی به اندازهگاه

دون ش وند، البت ه ب پردازند، روستاییان نی ز ب ه بیگ اری ب رده م یداران به ساخت و ساز میهر گاه زمین

 پرداخت مزد.

تی ار کش ت در اخ چن ین ب ذر و چارپای ان را ب رایداران ه مهنگامی که اف زون ب ر زم ین و آب، زم ین

 گذارند، آنگاه سهم روستاییان تنها یگ چهارم برداشت خواهد بود. کشاورزان می

 شود.برای باغ یگ سوم تولید به باغدار یا مالگ باغ داده می

بیشتر روستاهای ایالت کرمانشاه از گویشوران کردی و لری هس تند. جمعیت ی از گویش وران ترک ی در 

 در پای کوه پرو. 64چنین در روستای تولبیکنند و هم سن ر زندگی می

 است که عبارتند از: یا بخش بلوک 19ایالت کرمانشاه دارای 

، رص حنه، کنگ او کرمانشاه، وسطام، میان دربند یا بیلوار، پش ت دربن د ی ا ب اال دربن د، دین ور، کلی ایی،

 .روفرامان، چمچمال، ماهیدشت، گوران، ذهاب، ایوان، هلیالناسدآباد، هرسین، د

                                                 
6 4 Tavalabi. 
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ح ال در  شود، از سوی دکتر اسکار م ان انج ام گرفت ه ک ه در ع ینهایی که در پایین آورده میآگاهی

ان د ک ه ز دست زده است که در دسترس من است. دوستان دیگری ب ودههایی نیمحل به بازبینی آگاهی

 جا بیاید.اند؛ ولی دوست ندارند که نامشان در ایندر این راستا به یاری من آمده

 وک کرمانشاهبل

س خ و فر این شهرستانی است که خود شهر کرمانشاه کانون یا مرکز آن اس ت. س رزمینی ک ه می ان ن یم

دیریت ش ود و زی ر نظ ر ی ا م خوان ده م ی "ب االده"گرفت ه، ب ه ن ام  نزدیگ به دو فرسخ از ش هر ج ای

ارای د "ب االده"ش ود ک ه ی حکومتی است. گفته میقرار داردکه خود رییس انبارهای غله محمودخان

 باشد.روستا و دهکده می  60

شود که بخش خوانده می "سراب "های میوه است،ی تنگی که در جنوب کرمانشاه و پوشیده از باغدره

 ."سراب قنبر"و  65"سراب همته"، "سراب سعید"شده میان 

 رد. ی قضایی شریف خان امین الممالگ قرار داسراب دارای پانصد خانوار است که در حوضه

دهن د ک ه م ی 66ه ای خ ود را ب ه چوپ انکرهی کرمانش اه دارای چراگ اه نیس تند و گل هروستاهای حوم ه

برند و های هلیالن برای چرا میها را به چراگاهها گلهآن باشند.ها میهای چوپان از برخی از ایلخانواده

 کنند.برای کارشان ح وق دریافت می

 بلوک وسطام

س و ت ا آب اد و از ق رهت ا ح اجی 67شمال کرمانشاه است که از کاوبنده صالح این یگ بخش کوچگ در 

 گیرد.کنشت و کوه پراو را در بر می

 همگی این بخش کم وبیش از آنِ حاجی عبدالرحیم وکیل الدوله است.

 پایروند

این یگ ایل کوچگ است با پانصد خانه که به پنج شاخه یا تیره بخش شده ک ه ب ا ن ام کدخداهایش ان 

 حسن خان، سلیمان خان و احمدقلی بگ. 68شوند: سرتیپ خان، نسور بگ،شناخته می

                                                 
6 5 Hemmeteh 
6 6 Chupankera. 

 ای(ای مراد است. )همزههای کرایهوپان،  چ"کراچوپان"شاید از این 
6 7 Kaubendeh Saleh. 
6 8 Nassur Bag. 
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ر نزدی گ ه ا بیش تر در کوهس تان پ راو هس تند و در زمس تان ب ه گرمس یر کله ایل پایرون د در تابس تان

ه ا اکن ون ح اکم آن کنن د. ه مجا ایشان چراگاه اجاره میروند که در آنقصرشیرین و قلعه سبزی می

 زا مفتخرالسلطنه است. ایرج میر

 جدول

 بلوک میان دربند

 کلی ایی و این شهرستان از خود شهرستان کرمانشاه آغاز گردی ده و ت ا ایال ت کردس تان در شهرس تان 

 گیرد.پشت دربند را در بر می

حاکم این شهرستان محمدخان احمدون د ف تح الممال گ اس ت و بیش تر مردم ان ای ن منط  ه احمدون د 

باشد، ی گ دش ت اس ت ک ه از آب رازآور می حال زیر دربند که بخشی از این منط هبهتویی هستند. م

خان ه را در ب ر  30ت ا  10باش د ک ه ه ر دهک ده دهکده م ی 30یا  23شود. این دشت دارای آبیاری می

 یه ا ب ر س ر ج ادهایستگاه میان راهی ک اروان جانام دارد. این 69"کاکلیستان"ها گیرد که یکی از آنمی

 باشد. میل می 16ی آن از کرمانشاه ندج )سنه( که فاصلهسن

 شود.خوانده می "بیلوار"چنین که هم "میان دربند"شهرستان  

 بلوک پشت دربند

 شود و در شمال شهر کرمانشاه است.خوانده می "باالدربند"چنین این بلوک هم  

ایل کلی ایی و احمدون د و احمدون د جا از است. مردم این 70نصراله خان دیسکرانی "پشت دربند"حاکم 

کنند. )در گویش ج افی وند هستند که در کشور عثمانی زندگی میهای ایل بزرگ همهبهتویی از تیره

 71همد برابر است با احمد(.

                                                 
6 9 Kaklistan. 
7 0 Of Diskeran. 

رود ک ه باش د. گم ان م یجا که من آگاهی دارم این یگ اشتباه بسیار گسترده اس ت ک ه هن وز ب ر س ر زب ان م یتا آن 71

ه ای دولت ی نی ز ان قاجار باید جستجو نمود که اکنون  ادارههای دورهای میرزابنویسی این اشتباه را در خودنماییریشه

ب ه ک ار  "محم د"را ب رای  "حم ه"های کردی میانه که در گویش جافی و یا دیگر گویشاند. نخست اینآن را برداشته

ان د از تونم ی "ون دهم ه"گوین د. ای ن ن ام ه ا ب از م یرا نیز مانن د ع رب "ح ". ایشان حر  "احمد"برند و نه برای می

ی ک ه در فارس ی باس تان واژهگرفت ه ش ده باش د. کرده ای جن وب ای ن روش و ص دا را ندارن د؛ در ح الی "احمدوند"

 "عثمانوند"چیاکاو و یا "برای  "غا کبودچ"هایی مانند نام ،ها را نباید ترجمه کرد و برای همینوجود دارد. نام "هماوند"
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ی را نی ز های مرزی عثم انی زده و من دلشود که این ایل سی سال پیش دست به تاراج سرزمینگفته می

 تسخیر نمود.

حم د خ ان تویی چهارصد خانوار هستند که زیر نظر ظهیر الملگ زنگنه است. رییس ای ل ماحمدوند به

 توانند در اختیار حکومت بگذارند.ها صد سوار را میباشد. آنالممالگ می فتح

در  پردازن د؛ ول یهای خ ود م یمانند و به کشت زمینهای خود میها در شش فرسخی دهکدهتابستان

 روند.در نزدیکی قصرشیرین می خودزمستان به گرمسیر 

 مردم احمدوند بهتویی شیعه هستند.

 دینور بلوک 

 حاکم: خدادادخان

ه تبری ز ی کرمانشاه ب باشد. برسر جادهدهکده است. دارای یگ دشت گسترده می 50این بلوک دارای 

 یابد.پایان میگردد و در تنگ دینور آغاز می "ماسمله"که با تنگ 

 اعظم الدوله هستند و شماری نیز از آنِ منصورالسلطنه.   از آنها بیشتر دهکده

با ی برنج وج ود داش ته ک ه در س ه س ال گذش ته ب ه س در گذشته در این بلوک کشتزارهای گسترده

 اند.خشکسالی از کار افتاده

 .کلی هستندد، مافی و نانونهای کلیایی، جلیلباشند و از ایلمردم این بلوک بسیار تنگدست نیز می

حت ا ی گ  های کهن ارمن ی دیگ رکنند، ولی از خانوادهشمار فراوانی کلیمی در این بلوک زندگی می 

ین روس تا وستاییان انام ایشان را نگاه داشته، ولی ر "ارمنی جان"شود. روستایی به نام خانواده یافت نمی

 نیز همگی مسلمان هستند. 

 وندجلیل

 ت بین دویست تا سیصد خانوار.یگ ایل کرد اس

                                                                                                                                            

های تاریخی برای آین دگان و پژوهش گران . دگرگون کردن و یا برگرداندن نامتوانند درست باشندنمی "وندسایه"برای 

 ای(کند. )همزههای فراوان ایجاد میدشواری
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ز ادادخان اخدالنظام، پیرعلی خان، وندها یگ جا نشین هستند قنبرعلی خان، نوروزعلی خان مجیدجلیل

 تند.ها یا از پسران و یا از بستگان عین علی خان هسسران این ایل هستند که هر یگ از این

 وندها شیعه هستند.جلیل

 لیات(مافی یا معافی )یعنی معا  از ما

ه ا ون دها و ن انکلیه ا، جلی لمافی در گذشته یگ ایل نیرومند بود که امروزه پراکنده شده است. مافی

ه ا نکه در کرمانشاه ب ر آآیند و هنگامیگیرند به کرمانشاه میهنگامی کهدر فزوین مورد ستم قرار می

 برند.رود، به قزوین پناه میستم می

ها هنگام سرگردانی و آوارگی ناچار شدند ک ه در . بسیاری از خانوادهها بسیار تنگدست هستنداین ایل

ها تا این اندازه کوچگ ش د. در های دیگر یکجانشین شوند و از این رو رفته رفته شمار آنسرزمین ایل

ی یاد کرده که بر س ر ج اده "قلعه یاور "از شماری از کردان مافی در 72میالدی آقای پالودن 1881سال 

ام ک ه نزدی گ ذه اب خ انوار م افی ش نیده 70ی من خودم در باره است. میلی کرمانشاه 23ر د سنندج

 کند.کردند. با وجود این دیگر ایلی به این نام در ایالت کرمانشاه زندگی نمیزندگی می

 ها شیعه هستند.مافی

 نانکلی

ه ا ب ه نآشود که  ش مار کنند.گفته مییگ ایل کرد است که در میان دربند و پشت در بند زندگی می

ی ه ا نی ز دی حوض هگذارن د. آنرس د و پنج اه س واره نی ز در اختی ار حکوم ت م یسیصدخانوار م ی

ب ه  ها یکجانش ین هس تند وها پسر او  م تدر السلطان است. نانکلیظهیرالملگ زنگنه هستند و رییس آن

 دارند. ها در شش فرسخی کرمانشاه جایپردازند. روستاهای آنکشاورزی می

 ها شیعه هستند.نانکلی

 کندوله

اس ت.  ی ح  وقی ظهیرالمل گکه کندوله بخشی از دینور است، ولی این روستا در حوضهبا وجود این

م اعی باش د و مالی اتش ب ه ج ای هزین ه اجتهایش از آنِ حکومت م یکندوله خالصه است؛ یعنی زمین

 گذارد.ر حکومت میشود که کندوله در اختیای بخشیده میهای سربازگروه

                                                 
7 2 T. C. Plowden. 
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خورد ک ه به چشم می 73باشد. در نزدیکی آن نیز بزارودهای ایل زنگنه میکندوله زیستگاه یکی از شاخه

متر از دریا ایستاده  20/1.611خانه است. بزارود در بلندی  50یگ قلعه از آنِ ظهیرالملگ بوده و دارای 

 است.

 روستاهای دینور

 آبادعلی

 کرتوی سفلی

 کینغ

 کمر چشمه

 ازناو

 چشمه بگلر

 ارمنی جان

 آباد باال حسن

 آباد سفلی حسن

 یگقبله

 امین آباد

 ده خنجان خان

 طاهرآباد باال

 طاهرآباد سفلی

 سید شهاب

 خیرآباد

 ساالرآباد

Aliabad 

Kurtawi Sufla 

Kingh 

Chesmeh Kamar 

Aznow 

Chesmeh Begler 

Armenidjan 

Hassanabad 

 Bala 

Hassanabad Sufla 

Kablayek 

Aminabad 

Deh Khanjan Khan 

Tahirabad Bala 

Tahirabad Sufla 

Seyyed Shuhab 

Kheirabad 

Salarabad 

 کرج

 چراغ آباد

 بابا کمال

 شیرخان

 باالجوب باال

 باالجوب سفلی

 زیبا جوب

 کله جوب

 محمدآباد

 سفیرخان

 دولت آباد

 ده آسیاب

 سمکستان

 ویرانه

 عالی سیاه

 گاومیشان باال

 گاومیشان سفلی

Kerej 

Cheraghabad 

Babakamal 

Shir Khan 

Balajub Bala 

Balajub Sufla 

Zibajub 

Kolajub 

Mohammadabad 

Safir Khani 

Dowletabad 

Deh Asiab 

Semakestan 

Viraneh 

Alisiah 

Kavmishan Bala 

Kavmishan Sufla 

Shurbulakh 

                                                 
 7 3Bozarud. 
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 کله جوب

 عزیزآباد

 ده علی ن ی

 چمه

 قیطاس آباد 

 ینگیجه

 شاه مار

 جیحون آباد

 احمدآباد

 مریم نگر 

 دسته گرده

 

Kolajub 

Azizabad 

Deh Ali Naghi 

Chemmeh 

Keitassabad 

Yengidjeh 

Shahmar 

Jeihunabad 

Ahmadabad 

Mariam Negar 

Dasteh Gerdeh 

 

 سلمان آباد

 چلا

 زمانی 

 چوبینه

 کره کاج )قره کاجو(

 سلطان آباد

 نویینه

 حریره

 رشیدآباد

 کارکسار

 ی باالکرتو

 

 

 

Salmanabad 

Chalab 

Zamani 

Chubineh 

Karakaj 

Sultanabad 

Noineh 

Herireh 

Rashidabad 

Karkessar 

Kurtawi Bala 

 

 

 

 

 

 بلوک کلیایی

  کانون شهری آن سن ر است.
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ر ش مال و خ اور حاکم بلوک کلیایی اعظم الدوله فرزند ظهیر المل گ زنگن ه اس ت. بل وک کلی ایی د

دین ور و در ب اختر  کرمانشاه جای دارد و در شمال با ایالت کردستان، در باختر با اسدآباد، در جنوب به

گی رد گردد و دو دره را رد ب ر م یآغاز می 74"انوکگرده"شود. این بلوک در  مرز میبه پشت دربند هم

ه ای دار و لخت است ؛ افزون بر شماری  روستا و دشت بزرگی از کشتکه موج "گوه رود"که یکی 

ر در آن ج ای دارد ک ه دارای ش هر س ن اس ت ک ه  "ش اجورود"ی ی دیگر همانا دره. دره75غله و ذرت

روستا  153شود که در این بلوک های و چنارستان. گفته میآب فراوان بوده و پوشیده از روستاها و باغ

 خانوار است. 30ی میانگین روستاها روستای آن بیشتر از صدخانه دارند. انداره 20وجود دارد که 

های پردازند که بیشتر به همدان و سرزمینغله میی فراوانی به کشت و صدور مردم این بخش به اندازه

نشین کُرد این سرزمین های کوچباشد. ایلخشگ آن سویش. علف و سوخت در این بلوک فراوان می

های گسترده در دست دارن د و  پ رورش ش مار بس یاری اس ا و اس ترهای کوچ گ و پرت وان چراگاه

 76پردازند.می

 ستند.هشود. بیشتر مردم این بخش کلیایی ی هم پنبه کشت میاافزون بر غله هر ساله تا اندازه

 سن ر

می ل  55خانوار جمعیت دارد. دوری سن ر از شهر کرمانش اه  200شهر کشاورزی در حال شکوفایی که 

ان د. ش ماری گسترده شده 77"دله خانه"های سن ر تا نزدیگ بوده و بر سر راه تبریز جای گرفته است. باغ

 شود.ا بافته میجفرش نیز در این

 کلیایی

علی خ ان رسد. سران ایشان امین اللش کر و حی درخانوار می 4.000یگ ایل کرد است که شمارشان به 

سوی دیگ ر  دهکده است که از یگ سو تا اسدآباد و از 1.000سرتیپ هستند. دارایی ایشان نزدیگ به 

 م د نی ز ب هر دارن د و در م ورد در آی قضایی سنفر ق راها درون حوضهتا کردستان گسترده هستند. این

 جا پاسخگو هستند.آن

گوی د ک ه ای ن ای ل در گذش ته بس یار میالدی از کرمانشاه گذشته است، م ی 1881که در سال  78پالودن

این  الدوله به تنگدشتی دچار گردیدند. صرامکه در پیامد سودجویی علی قلی میرزا ثروتمند بود؛ تا این

                                                 
7 4 Gardakanu 
7 5 Corn land. 
7 6 Captain Napier, 1875. 
7 7 Dalakhana. 
7 8 T. C. Plowden. 
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عمادالدوله بود که از سوی پدر حاکم کلیایی ش د و ب ه ت اراج م ردم و س تم ب ه  مرد پسر امام قلی میرزا

های گذش ته ای ن ای ل هن گ س ربازان پی اده را در اختی ار حکوم ت در زمان از هر سو دست زد. ایشان

 ها گرفته شد.گذاشت که به هر دلیلی این امتیاز از آنمی

 وندصوفی

ی ران ه البت ه اک زمانی بر آن بودند ک ه ش هروند عثم انی هس تند  هااین ایل با کلیایی در پیوند است. آن

 توانست از دید ح وقی این مورد را به سود خود به پایان برساند.

ه شوند. دو تیرشوند گخ بت متگ سرانشان شناخته میها شیعه هستند و به شماری تیره بخش میکلیایی

ن س ران وار دارد و میرمحمدخان و ولی خ ااست که دویست خان "فعله خوری"که چنین نیستند، یکی 

 خانوار دارد. 150وند است که ی صوفیباشند.  دومی همان تیرهآن می

 میالدی بود. 1902تومان در سال  17.000درآمد خالص بلوک کلیایی 

 

 بلوک صحنه

 شود.این بلوک به دو بخش جداگانه بخش می

ب ه وزی ر دفت ر  بودند و اکن ون  ب ه عن وان تی ول اش که در گذشته خالصههای وابستهبخش صحنه و -1

   'E " 24تهران و فرزندانش داده شده است. کانون شهری آن شهر صحنه است که در صول جغرافیایی 

گ ول ی باشد. صحنه یگ شهر کوچ متر می 1.559 /46جای داشته و بلندی آن از روی دریا   47* 33

ی ان مکرمانش اه و  -ی هم دانمیل ب وده و ب ر ج اده 37 در حال پیشرفتی است که دوریش از کرمانشاه 

 کنگاور و بیستون جای دارد. 

ه ا غاره ای باس تانی چن دی یاف ت ای ایس تاده ک ه در آنها ی صخرهای از تپهاین شهر در پای زنجیره

باش د. س اخته ش د ک م و ب یش در ح ال ویران ی م ی 79نی روانشوند. کاروانسرایی که از سوی حاجی می

خ انوار شهرنش ین  500جا در حال شکوفایی بود و به دیدن صحنه آمدند، این 80که تیلور و فرییر هنگامی

جا دیدن نمود، بیشتر از صد خانوار در داشت. ولی هنگامی که روزاریو پس از خشکسالی بزرگ از این

 81کردند.آن زندگی نمی

                                                 
7 9 Hajji of Nirwan 
8 0 Taylor & Ferrier. 
8 1 Rozario. 
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کنند. ای ن یدر این شهر زندگی م خانوارهای چندی از سیدهای آتش بگی از پیروان کردان یارسان نیز

وار خ ان 200ش ود ک ه ه م این گ ش مار شهرنش ینانش ب ه ، گفت ه م یهای فراوانشهر که دورش را باغ

 رسد.می

 203شود که شمار روستاها به  لو هستند. گفته میهای خدابندههایی که از آنِ خانروستاها و دهکده -2

 82ی حسابداری کرمانشاه هستند.دآوری مالیات از سوی ادارهلوها مسئول گرخدابنده رسد. دهکده می

ن و عب دالرحمن خ ان، عل ی اکبرخ اه ا خانوار که س ران آن 500لو یگ ایل کوچگ است از خدابنده

 ها میان صحنه و دینور جای دارد.خلیل خان هستند. سرزمین آن

 بلوک کنگاور

 رمانشاه.حاکم: موید الدیوان، پسر نصر الدیوان، معاون حاکم ک

 باشد.می 83روستا و شماری دهکده  35ی فراوانی حاصلخیز است و دارای ای بلوک به اندازه

هایی یکجا نشین و ها ایلهای افشار و خزل هستند. اینشود که شهرنشینان کنگاور بیشتر از ایلگفته می

 شیعه هستند.

کن نش د ک ه بهمین جهت برای من مم میالدی به ایالت کرمانشاه داده شده و 1902این بلوک در مارچ 

 ی آن گردآوری نماییم.هایی کافی در بارهآگاهی

ی شمال خاوری کرمانشاه جای دارد. شهر ب ر روی میل 55و در همدان -ی کرمانشاهکنگاور بر سر جاده

ردی ده ک ه پ رآوازه گهای صبیعی و ساختگی بنا گردیده و بیشتر از هر چیز به جهت معبدی شماری تپه

 رود که معبد آناهیتا باشد.ان میگم

 در کنگاور دفتر تلگرا  هست.

ا مان ده ب ود. خانوار به ج 1.000خانوار، تنها  2.500میالدی پس از خشکسالی بزرگ، از  1873در سال 

 رسد.خانوار می 1.800در زمان کنونی شمار شهرنشینان به 

 یی دریا ایستاده است. پا 6.020ت و در اس  N "24 '29 *34عرض جغرافیایی کنگاور 

 داند.متر می 40/1.642دکتر اسکار مان بلندی شهر از دریا را 

                                                 
8 2 The Kh. are responsible for the revenue direct to the accountant's department of Kerrmanshah. 
8 3 Hamlet.  
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   باشد.مرز میبلوک کنگاور با اسدآباد، کلیایی، نهاوند و خزل هم

 در آمده این بلوک را چنین گزارش کرده است: 84کرزن

 خروار. 159خروار و کاه  527قران ن دی، گندم و جو  17.671

 ها:هزینه

خ روار  7ق ران،   250 85"ص ر  تمی ر"خروار غله،  8قران و   136 "تخفیفات"قران،  500حق الحکومه 

 غله.

 بلوک اسدآباد

 میالدی به ایالت کرمانشاه افزوده شد.  1902این بلوک در مارچ 

هم دان ج ا -ی کرمانش اهشود و بر سر جادهیز خوانده مین 86آن اسدآباد است که سعدآباد کانون شهری

 میل راه است. 25جا تا همدان شته و از آندا

ر ش هر را خ انوار شهرنش ین دارد. دور ت ا دو 500گرفته و دارای اسدآباد در یگ دشت گسترده جا می

 ی بیشماری دیواروار گرفته است. در اسدآباد یگ دفتر تلگرا  هست.های میوهباغ

ا ت  بل وک اس دآباد اس ت. از ای ن روس تا سدآباد ایس تاده و از آنِا-ی همدانروستای زاغه بر سر جاده

 ست.باشد و دارای شماری کشتزارهای پربار خوب امیل راه می 11همدان 

ر که کنگ او جا که روشن نیستمرز است. از آنبلوک اسدآباد با همدان، کنگاور، نهاوند و کلیایی هم

ری رای گ ردآوبسیاری هم تالش بچنان در ایالت کرمانشاه باقی خواهند ماند و یا نه، من و اسدآباد هم

 ام.ی این دو ننمودههای بیشتر در بارهآگاهی

خ روار  2.572ق ران پ ول و  .43523در آمد بلوک اسدآباد عب ارت اس ت از  87ی گزارش کورزنبر پایه

ق ران  260و  "تخفیف ات"ق ران  400قران حق الحکوم ه اس ت،  750های این بلوک گندم و جو. هزینه

  .88صر  تمیر

                                                 
8 4 Curzon. 
8 5 Sarf-i-Tamir. 
8 6 Saadabad. 
8 7 Curzon. 
8 8Sarf-i-Tamir.  
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 لوک هرسینب

 کانون شهری: هرسین.

 حاکم: شاهرخ میرزا.

ان دگان نشین اس ت. شهرنش ینان هرس ین بازمبلوک هرسین دارای روستاهای فراوان و شماری ایل کوچ

 ت.ر دست نیسهای ایل پیشین هیچ آگاهی داند و امروز دیگر از تیرهایل لکی هستند که یکجانشین شده

 کنن د، گ اهی وارددر بلوک خاوه و الیشتر در لرس تان زن دگی م ی کوچ نشینان لگ که هنگام تابستان

 شوند.بلوک هرسین می

 های لگ نامبرده به قرار زیر هستند:ایل

باش د و س رزمین ایل دلفان که ساکن خاوه هستند، کاکاوند که توشمال آن کرم ال ه خ ان س رتیپ م ی

 ها از همه بیشتر به هرسین نزدیگ است.آن

 وند= توشمال: سرتیپ خان.یون یا ایوتایتی

 ون= توشمال: نظرعلی خان و رضا قلی خان.مومه

 سلسله ساکن الیشتر، حسن ون یا حسنه ون= توشمال: سید مهدی خان.

 ون= توشمال: محمد ت ی خان.یوسف

 کرم علی.

 ون.فلگ دین

 ون= توشمال: مهدی خان.کولی

 ون= رییس: پسر حیدرخان.بیرنه

 ستند.هتفنگ  8.000شود دارای آباد گسترده است و گفته میبروجرد تا خرم ها سرزمینشان ازاین

م فرس خی طرهان امرایی= رییس: نظرعلی خان فتح اللشکر در طرهان مرزه ای ایال ت کرمانش اه در ن ی

 شوند.خاور هرسین کشیده می
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 ی روستاهای هرسین:هایی در بارهیادداشت

 است. 500ر(  و شمار خانوارهایش مت 75/1.671هرسین )بلندی از روی دریا 

 گردد.ادر میصهایشان به کرمانشاه ی بسیار دارد که میوههای میوههرسین دارای آب فراوان است و باغ

 شود.های بسیار خوبی بافته میدر هرسین گلیم

  89.ون(وند )ایساکاسحاق

تا . این روس ی چهل خانوار استهای کهن لگ گرفته شده است و داراروستا از نام یکی از ایل نام این

 بان بوده و سه فرسخ از شهر هرسین دور است.ی میان هرسین و گرهبر جاده

 بیشتر روستاییان از پیروان یارسان هستند.

آیند و ر میدر میان مردم هرسین تاکنون چنین بوده که در هنگام جوانی به خدمت حکومت در تهران د

خواهن د  گیرند؛ چرا ک ه ایش ان ب ه آس انیحلی مورد ستم قرار میبرای همین کمتر از سوی حاکمان م

 های باالتر در تهران شکایت ببرند.توانست به م ام

 بلوک چمچمال

اس  ت. ای  ن بل  وک در ب  اختر  90دهک  ده 250گ  ردد و دارای ای  ن بل  وک از رود گاماس  یاب آبی  اری م  ی

 است. "چهر"ی تا روستا "مازلیان"اش از روستای کرمانشاه جای دارد و گستره

ه ای اردهکانون این بلوک بیستون است که اقامتگاه میرزا علی خان است که هم حاکم و هم رییس گ 

 باشد.جاده می

آنِ  وس تاها ازداران این بلوک از شاهزادگان، روحانیان و بزرگان کرمانش اه هس تند؛ ول ی بیش تر رزمین

 لملگ هستند.وکیل الدوله و ظهیر الملگ و اعظم الدوله پسر ظهیر ا

 باشند.های زنگنه و زوله میساکنان بیشتر روستاها از ایل

باش د ک ه دارای هش ت تی ره اس ت ک ه ب ا ن ام یگ ایل کوچ نشین با هزار خانوار جمعی ت م ی –زوله 

باشد. در تابستان شوند. جایگاه چادر زدن ایل زوله از چمچمال تا اسدآباد میکدخداهایشان شناخته می

                                                 
8 9 Issakwan. 
9 0 Hamlet. 
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رفته پردازند و در زمستان به گرمسیرهای کلهر، سنجابی و ایوانی های کشاورزی خود میبه کشت زمین

 کنند.هایشان بپردازند  و همان جا هم در دوران سرد زمستان اقامت میی چراگاه برای گلهو به اجاره

 ایل زوله پیرو مذها شیعه است.

گی لی ب ه ت ازوبدالرحیم وکیل الدوله بود؛ های فراوانی ایل زوله زیر نظر حاجی عدر گذشته برای سال

 جای او را جمال الدین میرزا محتشم الدوله گرفته است.

وی دری ا . بلن دی از رE  "4 '21 *47و ط ول جغرافی ایی  N "4 '23 *34بیستون در عرض جغرافی ایی 

ی تبری ز. هچنین ب ر س ر ج ادی همدان و هممیل بر سر جاده 21متر، دوری از شهر کرمانشاه  70/1.437

س و را در ب ر ق رهی گاماس یاب ک ه خانه است و یگ کاروانس رای ب زرگ. رودخان ه 30بیستون دارای 

ی گذرد. یگ پل آجری خوب هم در بیستون هست ک ه ب ه ت ازگی از س وگیرد، از نزدیکی آن میمی

 عالء الدوله بازسازی شد.

س تا ن، در دو فرسخی بیستون. در میدان روی کرمانشاه بیستوی است بر سر جادهنام روستای -آبادحاجی

ه ای س نگ چنین در نزدیگ روستا، معدناند. همهای باستانی ریخته شدهی بسیاری از ستونهایهم تکه

 سماک یا آذرین وجود دارد.

ه ا ه ا دارد. ای نوستایی است در نزدیکی حاجی آباد و حمعی ت س ی خ انواری از ک ورانیر -کورانی

 ا همین نام هستند که از سوی کریم خان به فارس برده شدند. ی ایلی ببازمانده

 بلوک دروفرامان

ک محم ود روستا و دهکده است . حاکم این بل و 50این بلوک در خاور کرمانشاه جای دارد و دارای 

 کند.خان رییس انبارهای غله است که در کرمانشاه زندگی می

 د.ها پیرو یارسان هستنهای لگ هستند. آنمردم این بلوک مانند هرسین از بازماندگان ایل

اند. روشن نیست شود که از شیراز آمدهیگ ایل یکجا نشین کوچگ به نام احمدوند هست که گفته می

دو باره ب ه  خانیمها به شیراز از سوی کرکه پس از برده شدن آناند و یا اینها از شیراز آمدهکه آیا آن

تر ها حاجی خان کالنرییس آن .اندگری و باهوشی نامور شدهها به تالشایناند. سرزمین خود باز گشته

  است.

 برخی از روستاهای این بلوک:
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نش باشد که از سوی پی رواه اقامتگاه سید عزیزاله آقابخش، یکی از سران کردان یارسان میک -بانگره

کنن د گی میو آذربایجان زند ها در مازندران، گیالنشود. بیشتر پیروان آنی ذات حق شمرده میجلوه

 .خانوار جمعیت است 50بان دارای آیند. روستای گرهجا میو هرازگاهی برای زیارت به این

 جمعیت دارد.خانوار  20بان و در دو فرسخی آن جای دارد. چمن اسماعیل در جاده گره-چمن اسماعیل

 دانند.ن میهای هستند و خود را از بازماندگان کریم خااز زتدی -91باغیله

 باشد.های ایل زنگنه میمتر و اقامتگاه یکی از تیره 40/1.420لندیش از دریا ب -چهر

 

 ی بخش دوروفرامان از روی دفترحساب حکومتیدر آمد ساالنه

 غله مبلغ روستا

 سیر من خروار دینار قران  

 Angez 51 560 4 30 0 انگز

 Hessarsefid 253 890 12 0 0 حصار سفید

 Bozgudar 125 550 7 79 0 راودبزگ

 Jam-ashuran 59 802 5 25 0 جامه شوران

 Dukkaneh 137 710 10 0 0 دوکانه

 Kumishei Ulia 42 856 5 0 0 کومیشای علیا

 Siabid Ullia 135 340 8 47 13 بید علیاسیا 

 Siabid Suffla 190 0 7 0 0 سفلی بیدسیا 

 Ammeh 364 857 11 69 0 آمه

                                                 
9 1 Baghileh. 
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ای کومیش

 سفلی

Kumishei 

Suffla 
349 914 7 62 0 

 Gakieh 124 714 8 75 0 کیهگا

 Tubreh Riz 21 412 3 75 0 توبره ریز

 Sar-i-pol-siah 336 778 19 41 8 سرپل سیاه

 Sangin-siah 225 642 5 30 0 سنگین سیاه

 Gushburan 27 300 4 50 0 برانگوش

 Siah Gazi 70 0 9 0 0 سیاه قاضی

 Gavgushan 9 841 1 66 7 گوشانگاو

 Teppeh Zard 152 0 10 0 0 تپه زرد

 Kanjur 67 631 2 66 0 کنجور

غورباقستان 

 سفلی

Gurbaghestan 

Suffla 
... .... 3 50 0 

چغا ارغنون 

 شاه

Chega-

Arganunshah 
32 363 7 50 0 

 Hajjialian 35 445 3 0 0 حاجیالیان

 Pushtakesh 550 0 10 7 0 پوشتکش

 Shahdeman 109 40 6 50 0 شادمان

 ... ... ... Bafalek 280 0 بافلگ

 Faraman ... ... 10 0 0 فرمان



 

 54 

 Baver 286 660 12 30 0 باور

 Kaboudeh 266 255 12 0 0 کبوده

 Karateppeh 47 469 4 71 14 قره تپه

 Kahrar Suffla 24 541 2 8 0 کهرار سفلی

 Kolajub 18 824 1 0 0 کوالجوب

 Chub-daraz 404 500 16 25 0 چوب دراز

       

 3 10 243 894 4.801 جمع

 

 بلوک ماهیدشت

 باشد که نخستین منزلگاه از سوی کرمانشاه است.شان کاروانسرای ماهیدشت میکانون اصلی

 حاکم: حاجی آقاجان که پاسخگو در مورد درآمد حکومت است.

 80ارای نشاه و در یگ دشت با همین نام است. ای ن روس تا دماهیدشت روستایی در چهارفرسخی کرما

ارگی از خانوار جمعیت و دارای یگ کاروانسرای شاه عباسی زیبا است. کاروانس رای ماهیدش ت ب ه ت 

 سوی عالءالدوله بازسازی شده است. 

 یگ پل آجری زده شده است. روستای ماهیدشت در زی ر نظ ر کدخ دا 92ی مریگجا بر رودخانهاز این

 باشد. سلیم می

ان ی ک اریز و ی مریگ شمار فراومیل درازا . افزون بر رودخانه 70میل پهنا دارد و  10دشت ماهیدشت 

 کنند.کانال این دشت را آبیاری می

                                                 
9 2 Merik. 
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ش ود ک ه دو شود. گفته م یهای ایران ستایش میدر دشت ماهیدشت به عنوان یکی از پربارترین دشت

ه ارقران چی ماهیدشت برای هر خ روار کند. بهای غلهیدشت تولید میی شهر کرمانشاه را ماهسوم غله

 باشد.های ایالت میی برداشت شده از دیگر بخشبیشتر از غله

شت زنگن ه در روستا و دهکده است که برای انجام بهتر کارهای مالیاتی به ماهید 400این دشت دارای 

 شبندی شده است.سمت راست رود مریگ و ماهیدشت کلهر در سوی چپ آن بخ

 ،ن لیس تکه در ای  . باید یادآور شدآوردممن لیست درآمد حکومتی ماهیدشت زنگنه را به پیوست می

 اند.ها در میان روستاهای بزرگ آمدهاند و آنشدهنهای کوچگ آورده یآباد

 ند.شودکه جمعیت دشت ماهیدشت شش هزار خانوار از م ردم کله ر، زنگن ه و س نجابی هس تگفته می

پیوندند. رز میبیشتر این خانوارها در زمستان، روستاهای خود را ترک کرده و به ایل خود در نزدیگ م

رمس یر گمانن د را ب ا خ ود ب ه های کسانی که در روستا م یهای خود و گله و اساها و اساها گلهآن

ش ت سوی جنوبی دهای شمال دشت ماهیدشت جای دارد. در ها در کوهستانبرند. گرمسیر سنجابیمی

 هم گروهی از کلهرها گرمسیر خود را دارند.

 زنگنه

 خانوار 2.500یگ ایل کرد کرمانشاهی است، با جمعیتی نزدیگ به 

اه رییس ایل زنگنه محمدرضاخان ظهیرالملگ است که پدر بزرگش مصطفی قلی خان ح اکم کرمانش 

  پیش از محمدعلی میرزا بود.

 ست:های زیر اایل زنگنه دارای تیره

 رییس حسن خان؛  -ی کندولهطایفه

 ران: حاجی رستم خان و مهدی خان سلطان؛س-ی نامیوندطایفه

 ن؛رییس علیخان سلطا -ی کرکوکیطایفه

 د ت ی خان یاور؛رییس: محم -ی چهریطایفه

 بگی؛د حسن ایلرییس: محم -ی شمشیر چوبیطایفه

 ی بختیاروند.طایفه
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 اند.وله و در روستای چهر یکجانشین شدهای و چهری در روستای کندکندوله

ه ا دارن د. سردس یر آن 93های زنگنه، گرمسیرهای خود را در دش ت ماهیدش ت و ت االن دش تدیگر تیره

ها توانستند ی ظهیرالملگ ، آنخانواده ینزدیگ شیروان است. به جهت حکومت مالیم و برابرخواهانه

ی شناخته شده ده برای خود نگاه دارند. این یگ پدیدهقدرت سیاسی ایل را، برای زمانی پیش از دو س

ها است که مردم زنگنه وابستگی بسیاری به سران ایل خود دارند و آماده هستند جشم بسته از دستور آن

 پیروی کنند.

گ ی ثمانوند، های نانکلی، احمدوند بهتویی و عظهیرالملگ به عنوان سرتیپ ایل زنگنه و هم چنین ایل

هن گ زنگن ه  سواره نظام همراه هنگ نامبرده که ب ا ن ام 150چنین . همکندرا فرماندهی میهنگ پیاده 

 ی زیر شکل گرفته است:شناخته شده، به گونه

ی شماره هنگ زنگنه

 هاگروهان

 Kendouleh 2 کندوله

 Namivand 2 نامیوند

 Osmanavand 1 عثمانوند

 Kerkuki 1 کرکوکی

 Shamshir Chubi 1 شمشیر چوبی

 Chehri 1 چهری

 

 اند:ی زیر شکل گرفتهسواره نظام به گونه

 سواره. 100سواره؛ احمدوند بهتویی:  50نانکلی: 

 باشد.بیشتر سرزمین زنگنه ملکیات است، ولی کندولی خالصه می

                                                 
9 3 Talandasht. 
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ی هزین ه ،هااز این زمینهای زنگنه درآمدی برای حکومت ندارد؛ چرا که در آمد به دست آماده زمین

یر اس ت گزافزون بر آن ظهیرالملگ نا . گذارنددر اختیار دولت می ایشان کهشودمیهنگ نظامی  یگ

 ی خود به سوی حکومت کرمانشاه دست دراز کند.ساالنه برای ترازکردن هزینه

 مردم زنگنه شیعه هستند.

 وندعثمان

باشد. ای ن ای ل ه م یخانوار جمعیت. این ایل زیر نظر ظهیرالملگ م 400یگ ایل کوچگ لر است، با 

 دهد.صد سرباز در اختیار هنگ او قرار می

ه ا در وند و در نزدیکی دشت ماهیدش ت اس ت. گرمس یر آنوند نزدیگ روستای عثمانسردسیر عثمان

 وند از پیروان یارسان هستند.باشد. مردم عثمانهلیالن می

 سامره

ها کنونی آن سامره پناه گرفتند. در زمانصد سال پیش سیدهای سامره بغداد را ترک نموده و در دشت 

ه ا د. آناند که در سی تا چه ل دهک ده خ ود را ج ایگزین کنن نزدیگ به صد خانوار هستند و توانسته

مفده  نئران وقف  هایی را در درست دارند که شیخ علی خان زنگنه برای خدمت به زاچنین دهکدههم

 بده. سیدهای سامر  سیعه هستند.

س تند. از های کوچکی را یافت که دارای هیچ گون ه اهمیت ی نیتوان ایلچنین مینشاه همدر دشت کرما

ی ترکاش وند یرهت از و یانام برد از ایل جا  فتاح بگی  ،های محمودوندتوان از تیرهها میاین گونه ایل

 ه ا درآن ف ت.ت وان در کوهس تان پ رو یاچنین میها را هماز این گونه ایل که دارای صد خانوار است.

 مانند.جا میکنند و برای دوران سرما، خود نیز در آنهای دیگر چراگاه اجاره میزمستان از ایل

 خانواری دارد. 25ای زیرفرمان زنگنه است و جمعیتی تیره -94زولیشره

 آیند.جا میایل کوچکی است که از لرستان به این -95خرماوی

سرباز را در اختیار  یارمباشد. این تیره ششی از ایل زنگنه میی کوچکی است که بختیره -زوله زنگنه

روه شاید دارای پیوند نزدی گ ب ا ای ل ب زرگ گذارد. این گیکی از هشت گروهان در هنگ زنگنه می

                                                 
 ای(.زهشهرزوری و )هم 94

9 5 Khormavoi.  )خرم آبادیووو: همزهای( 
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ش ناخته  96ی م اموزنند. این ایل با نام زولهزوله باشد. یعنی همان ایلی که از چمچمال تا اسدآباد چادر می

 شود.ی زنگنه خوانده مینامبرده پیشین به نام زولهشود و ایل می

ن دها ک ه ان د. بختیاروبی است، ولی پیوند خود با آن ایل را بریدههای ایل سنجایکی از تیره -بختیاروند

 کنند:و در روستاهای زیر زندگی می اندخود را به شکل ایل کوچکی نگاه داشته

گذارن  د و زی  ر نظ  ر س  وار را در اختی  ار حکوم  ت م  ی ک  ه چه  ل 98،گومیش  تر 97س  یه س  یه؛ ت  م ت  م؛ ب  ردا،

 باشد.ها رضا سلطان میظهیرالملگ هستند. رییس آن

 99ان د، مانن د س راب لیل وفر،برخی از بختیاروندها در روستاهای بلوک کرمانش اه ی ا ب االده اس کان یافت ه

 شاهینی و مانند آن.

 اند.نیز یکجانشین شده "ن دربندمیا"این ایل در مرز ایالتی کرمانشاه، کردستان و نزدیگ 

 های حکومتی به قرار زیر است:ی کتابدرآمد ماهیدشت زنگنه برپایه

 ی دفتر حساب حکومتیدر آمد ماهیدشت زنگنه بر پایه

 100غله مبلغ Village روستا

 سیر من خروار دینار قران :English فارسی

 Lalaban 1.584 374 66 97 29 الله بان

 Dar-u-Darafsh 41 802 1 37 20 درو درفش

 Kemajar 385 570 15 87 16 کمه جار

 ... ... ... Kolasawari 347 645 کله سواری

 Zendahar 100 58 7 0 27 زندهار

                                                 
9 6 Zouleh Mammoo. 
9 7 Birda. 
9 8 Gumishtar. 

 سراب نیلوفرووو 99
 .یگ سوم جو غله: دو سوم گندم، 100
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 Aliabad 132 737 5 49 26 علی آباد

 Kezkabri 318 337 16 23 22 کزکبری

 Kandumban 112 450 6 25 0 کندوم باد

 Rubat(Caravanserai رباا

Mahidasht) 
1.483 25 76 1 32 

بیتگول و 

 میلکه

Bitgul and Milaka 422 544 15 19 21 

سه چغا 

چغازرد 

 چغاپهنکه

Se Chega, Chega 

Zard and Chega 

Pahneka 

199 290 17 90 20 

 Balmani (Samereh بلمانی

Seyyeds) 
234 666 7 50 0 

 Rahimabad 66 34 2 77 29 رحیم آباد

 Hazera 27 443 1 33 20 هازرا

 Zaleka 194 866 10 72 20 زالکه

 Amarat 104 750 4 0 0 امارات

 Haft-Ashian 5 269 0 15 20 هفت آشیان

 Elliasi 36 611 1 20 32 الیاسی

 Namiavan 105 570 3 74 32 نامیاوند

 Hajjiabad 109 450 3 75 0 حاجی آباد

 Dayar 357 863 3 33 13 دیار

 Shurabeh 18 494 1 33 0 شورابه
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آباد و خرم

 زرین آباد

Khorremabad and 

Zarrinchega 
643 153 26 50 0 

مسرویی 

 جا 

Masroui Jaff 392 0 40 0 0 

 Rafikabad 102 355 7 50 0 رفیق آباد

 Khorneh 103 0 7 0 0 خورنه

 Bawan 50 0 2 0 0 باوان

 Surkhachega 1.118 666 22 50 0 سرخه چغا

 Kabud Khani 762 51 17 5 30 بودخانیک

 Sis-Chega 73 900 3 25 0 سیس چغا

 Dowletabad 73 900 3 25 0 دولت آباد

 Chalabi 94 607 0 72 36.5 چلبی

 Mir Azizi 128 694 1 1 33 میرعزیزی

 Chega Balek 101 48 7 0 0 چغا بلگ

کومچای 

 علیا

Kumechei Ullia 74 0 3 75 0 

کومچای 

 سفال

Kumechei Suffla 74 0 3 75 0 

 Yengidjeh 24 833 0 83 13 ینگیجه

 Golam Kabud 93 97 1 66 6 گالم کبود
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 Pushtehrizeh 60 851 2 50 0 پشته ریزه

 Bagh Tighun 146 0 5 0 0 باغ تیغون

 Kahrzi 58 895 2 50 0 کهرزی

 Tutchuk 72 580 5 0 0 توتچوک

 Dukushkan 869 498 16 80 0 انکدوکوش

 Nur 127 812 10 0 0 نور

شوراب 

 کرکوکی

Shurab Karkuki 47 46 3 50 0 

 Kamera 69 532 3 0 0 کمرا

 Kharregab 162 102 5 0 0 خرگاب

 Tahaneh 408 74 10 0 0 تهنه

 Vienjy 64 380 2 50 0 وینجی

 Kolajub 207 493 16 66 16 کالجوب

فضاللی 

 حاج

Fazlalihaj 32 176 2 50 0 

 Seidshakar 47 948 2 50 0 سیدشکر

 Karaouangah 49 648 2 50 0 کر آونگاه

 Sungursaghi 41 40 6 66 26 سنگورساغی

کریبه 

 )غریبهو(

Karibeh 41 52 4 0 0 
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 Jeirunbulakh 122 200 5 0 0 جیرون بالخ

کورگا 

 خسروی

Kurga Khosroy 152 262 2 50 0 

 Kargan 75 0 7 50 0 کرگان

 Barafrakh 30 698 1 80 0 فراخبارا

 Hulamush 70 447 5 0 0 هوله موش

 Shahbedagh 74 903 2 99 20 شاه بداغ

 Kherssak 20 0 0 70 0 خرسگ

 Halilan 61 810 3 43 16 هلیالن

 Gurrsheban 49 400 20 24 0 گورشبان

 Gandaben 53 665 2 66 0 گندابه

 

 آبادبلوک هارون

 

وی دریا رو بلندی از  N "36 '6 *34آباد است که در عرض جغرافیایی لوک هارونکانون شهری این ب

 ای دارد.جمیلی تا کرند  20میلی جنوب باختری کرمانشاه و  36پا. این روستای است که در  4.800

گ ام نه ا در هنهای رود کرخه ایستاده است . شهرنشینان این روس تا تاین روستا بر سر یکی از سر چشمه

 کنند.تان در آن زندگی میتابس

آباد بر ارونهخانوار جمعیت است.  70شود، دارای خواننده می |هارونیه"آباد که از سوی کردها هارون

 ده بود.شود، به دستور هارون الرشید بنیاد نهاده شهای شهر ساخته شده که گفته میروی ویرانه
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 ست.هکه هم اکنون رییس ایل کلهر هم  باشدحاکم این بلوک داودخان ایلخانی شمس الممالگ می

 101در این بلوک همگی کلهر هستند. "صحرانشینان"و  "ده نشینان"ی همه

های تابستای خود را شود که بیشتر ایل کلهر چراگاهخوانده می "راوند"آباد دشت جنوب دشت هارون

 جا دارند.در آن

زمینشان جمعیتی دوازده هزار خانواری دارد. شود که ایل کلهر به همراه یکجانشینان سرگفته می -کلهر

ه ا ی گ باشد. آنمی شود که هر یگ دارای رییس یا کدخدای جداگانهتیره بخش می 15ایل کلهر به 

شود. کلهر ها کم میی نگاهداری آن از مالیات آنگذارند که هزینههنگ سرباز در اختیار حکومت می

 شود که اگر نیاز باش د و ی ا ب رای رس یدن ب ه آرم انگفته مینیرومندترین ایل کرمانشاه است؛ چرا که 

توانند تا چهار هزار جنگجوی سواره را آماده رزم کنند. ای ن چه ار ه زار جنگج و، گفت ه خودشان می

 اند.ساخته شده 103بادیپی و یا  102افزارهایی خواهند بود که از روی مارتینیشود دارای جنگمی

خ انی زاده، محم دعلی خ انی و ک اظمهای ایل کلهر، ش هبازی، ح اجیادهترین خانوبرای دو سده مهم

 بودند.

ای ن  س تثناء دری نخست برگزیده شدند که البته داودخان نخستین اسران ایل همیشه از میان دو خانواده

 راستا بوده است. 

ر ش مال ش هر ه ا دگرمسیر آنکلهرها سردسیر خود را در شش تا دوازده فرسخی شهر کرمانشاه دارند. 

 رسد.یمگردد و تا مرزهای قصرشیرین های همسایه آن شهر آغاز میعثمانی مندلی است که از زمین

های د و زمینهای کلهر در گرمسیر و سردسرد بسیار پربار هستند و برداشت کشاورزی باالیی دارنزمین

باشد که چه ار فرس خ ن میهای کلهر یکی هم دشت گیالها بسیار گسترده است. در میان زمینآبی آن

ن در دیگ ری دش ت قلع ه ش اهی ش ود.کانال آبرسانی آبیاری می 60در شش فرسخ گسترش داشته و با 

ی ها در آغ از س دهخاور کوهستان پایکولی، در همین کوهستان تا دکان داود گسترش دارد. این زمین

نه ج ای درتنگ و در ردکُ ییسسرزمین رقلعه شاهین در )گذشته از سوی سران کلهر خریداری شدند. 

نی و شاه ص فی میالدی در هنگام فرمانروایی سلطان مراد چهارم عثما 1639که در زمان قرارداد   داشت

 کرد(.های نزدیگ آن حکومت میدر ایران در ذهاب و سرزمین

                                                 
 ای()همزهاند. هایی هستند که از سوی خود رابینو به کار رفتههر دو وازه "صحرانشینان"و  "نشینانده" 101

1 0 2 Martini. 
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ت کف رآور، چل ه، دش ت راون د، دش  104های کلهر عبارتند از: دیره، شیان، من درک،برخی دیگر از زمین

روستا و دهکده است  70شود که این ایل دارای شاهینی، شوان، کمرزرد و دیگر از این گونه. گفته می

 زاده و محمد علی خانی هستند.های حاجیکه دارایی خاندان

ی ر نماین دهی انگلستان و پدی دارایی خود را به حاجی آقا حسن، نمایندهخاندان محمدعلی خانی همه

 صورت وق ف ی دارایی خود را بهوختند. نیاکان خاندان حاجی زاده و شهبازی همهنگلستان فرکنونی ا

ه ا هن وز ه م مال گ رو آنقابل فروش نیستند و از ای نبرای بازماندگان خود درآوردند و بهمین جهت 

 زمین هستند. 

 کلهرها شیعه هستند.

 هستند. "ملکیات"هایی که در دسترس ایل کلهر است زمین

 گیرند:ی زیر شکل میگونههنگ کلهر به 

 ی گروهانشماره نام گروهان

 .....................خالدی.......................................

 .....................شیانی.......................................

 .................کاظم خانی...................................

 .........ی، شاهینی و شوان..................هارون آباد

 ...........کوچیمی و کله جوبی...........................

 .......................کله پا......................................

 ..................چارزباری....................................

 ..................................بداغبگی و الوندی.........

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 ی موسی ی نیست.هنگ کلهر دارای دسته
                                                 

1 0 4 Mandirik. 



 

 65 

 ی تاریخ خاندان شهبازی آورده است:میالدی داستا جالا زیر را در باره 1881در سال  105آقای پالودن

ان د.  ک وچ ک ردهج ا های دور از اص فهان ب ه ای نها در زمانپندار است که آنبر این خاندان شهبازی"

ه ای زاگ روس ه ای دور باس تان ب ه بخ شبر این باور است که کلهره ا از دوران 106)جنرال مگ گرگور

 1840اند. محمدعلی خان رییس ایل کله ر چه ل س ال پ یش )یعن ی در آمدهکه مشر  به ذهاب است 

از خ ود ب ه ج ا  های محمدحسین، محمدحس ن و زی ن العاب دین رامیالدی از دنیا رفت و سه پسر به نام

گذاشت. نخست پسر بزرگ جانشین پدر شد، ولی پی از چند زمانی کن اره گرف ت و پس ر دوم محم د 

خسن خان به جای او نشست. ولی پسر سوم زین العابدین با دادن رشوه به سیاست مردان، کار کرد ک ه 

ته ران بفرس تند. ب رای  برادر دوم را برای مدت دوسال در کرمانشاه زندانی کنن د و پ س از آن او را ب ه

سال و نیم، زین العابدین رییس ایل بود که در این مدت نشان داد ک ه شخص ی ب ا اراده، ول ی  مدت دو

گیر و مستبد است. او با پسر خود رض اقلی خ ان درگی ر ش د و او را بی رون ک رد؛ ت ا ب ه حاکمی سخت

بگ، ی اسماعیلاز نزدیکانش در تنگهکه زین العابدین و شماری تنهایی زندگی خود را بگذراند. تا این

 گیر شده و به انت ام کشتن یکی از سران ایل به نام اسدبگ، از پا در آورده شد.آباد غافلنزدیگ هارون

این در زمانی رخ داد که عمادالدوله حاکم کرمانشاه بود. او محمدحسن خان را از تهران خواس ت و او 

ک ه ه ای ف راوان در ای ن مس ند ب اقی مان د ت ا ای نبرای سالرا حاکم ایل کلهر نمود. محمدحسن خان 

ی او به نام رضاقلیخان که در این زمان ب زرگ ش ده ب ود، از فرص ت جابج ایی حکوم ت در برادرزاده

کرمانشاه استفاده نموده و توانست سبا کنار گذشتن عمویش شده و خودش به جای او بنشیند. این در 

های فراوانی که در حکوم ت میالدی( رخ داد. با وجود دگرگونی 1874شش یا هفت سال پیش )یعنی 

میالدی( به عنوان ح اکم کله ر  1881چند سال گذشته، رضا قلی خان توانست تا بهار امسال ) کرمانشاه

باقی بماند. در این هنگام به جهت شکست سیاست  او در برابر احمدوندها، او را از جایگاهش برداشتند 

ان را از تهران خواسته و بار دیگر به جای پیشین خود گذاشتند.  محمد حس ن و عمویش محمدحسن خ

گاه در اش به جای او نشست. آنخان باردیگر م ام خود را از دست داده و باز هم رضاقلیخان برادرزاده

 زمان نایت الحکومت حسین خان حسام الملگ، رضاقلیخان به اصفهان فرستاده شد.

دس تور داد  ل الس لطانی، کرمانشاه بخشی از حکومت بزرگ ظمیالد 1885ال در این زمان، یعنی در س

ک ه او در هم ان زن دان ج ان س پرد. جا زن دانی کنن د؛ ت ا ای نتا اورا از اصفهان به تهران ببرند و در آن

برادرش محمدعلی خان که همراه او در زندان بود، هنگام مرگ برادر از زندان گریخته و به می ان ای ل 

ها فرخ خ ان فت. کلهرها هم اعالم کردند که هیچ رییسی را به جز او نخواهند پذیرفت. پس آنکلهر ر

را که از سوی حاکم کرمانشاه، رییس ایل شده بود، بیرون کردند و محمدعلی خان ک ه اکن ون ب ه ن ام 
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او نیز  شد؛ عنوان حاکم کلهر را به دست آورد. به زودی این جایگاهمحمدعلی خان ایلخانی خوانده می

از سوی حکومت تهران نیز تایید گردید. محمدعلی خان ت ا م اه آگوس ت امس ال ب ه ای ل خ ود فرم ان 

 که داودخان خالدی سهام الممالگ را به جای او گذاشتند.راند تا اینمی

 ی خاندان شهبازی شنیدم چنین است:چه که من از یگ دوست خود در بارهآن

 کسی به نام من وچهر خ ان ک ه ری یس ش ماری ز خانواره ای سال پیش دز یگ غروب، 173نزدیگ "

 چ ادر خ ود کلهر بود در چادر خود خوابیده بود که از صدای پای استواری بیدار ش د. هنگ امی ک ه از

. ه ا را بپ ذیردج ا دوازده نف ر ایس تاده بودن د ک ه از او خواس تند ت ا در آن ش ا آنبیرون رفت، در آن

ب ه  س ربرید و د، چادر خود را به ایشان داد ه و گوسفندی را برایش انمنوچهرخان که مرد نیکوکاری بو

ندگان او د و بازمای توان خود از ایشان پذیرایی نمود. روز دیگر دوازده مسافر برای مهماندار خواندازه

این دوازده  ،کهی اینباره کسی گمانی به خود راه نداده دراز خدا طلا خیر و خوشی نمودند. تاکنون 

ه آن ب زاده، همان ا که ثروت و دارای ی خان دان ح اجیی اینو یا در باره ده امام بودندزفر همانا دوامسا

 گردد.غروب باز می

زاده اجیح ها به زیارت مکه رفتند و از این رو نوادگانش ان ی آنمنوچهرخان هفت پسر داشت که همه

اش ش هبازی خوان ده ای ن رو خ انوادهگرف ت و از  نام گرفتند. یکی از این هف ت پس ر ش هبازخان ن ام 

 "شود.می

ی پدر و نیاکان منوچهرخان هیچ آگاهی در دست نیس ت. کس ی ک ه داس تان ب اال را ب رای م ن در باره

 ها از اصفهان شنیده است.ی آمدن آناز کچا در باره 107توانست بگوید که آقای پالودنگفت، نمی

 50و   49جدولهای ص. 

 بلوک گوران

 : گهواره.کانون شهری

 فرماندار: حسین خان منصور الملگ.

-ماهیدشت و از سوی ش مال بلوک گوران سرزمین ایل گوران است که از یگ سو در خاور ده دشت

نشین خان، نزدیگ بانه کشیده شده است. قلعه زنجی ر . ک وه دااله و در درون هم ین  هارون باختری به
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ه ا، ای ل گ وران را از م رز ج دا ها و باجالنبیانیر یابد. شسرزمین است که در باختر ذهاب پایان می

 کنند.می

رتیپ است ها حسین خان منصور الملگ امیر تومان پسر اسداله خان بوده که هم سرییس کنونی گوران

 و هم حاکم ایل و بلوک گوران. 

های طانمحمدولی خان )خان خانان( میرپنچ پسر منصور الملگ، نایا حکومه است. چند سال پیش سل

وب اره که قدرت خ ود را دایل به تحریگ آقا سید رستم بر علیه منصور الملگ قیام نمودند. او برای این

ذ خ ود در ایی و نف وبه دست بیاورد، مبلغ زیادی هزینه نمود. از آن زمان تا کنون او م دار زیادی از دار

 میان ایل را از دست داده است. 

،  "ییالق ی"ا ی "ده نشین "خانوار 2500ها وار است که از میان اینجمعیت گوران چهار تا پنج هزار خان

ن هس تند یا کوچ نشی "گرمسیری"کنند. ب یه یعنی یکجانشین هستند و در روستاهای گوران زندگی می

ه ای دور و سردس یر گ وران ک وه دااله و و دامن ه رون د.هایشان به دشت ذهاب میو در زمستان با گله

 گذرانند.جا مییشان تابستان خود را در آننزدیگ آن است که ا

 ی اصلی بخش شده است: ایل گوران به شش تیره

( قلع   ه زنجی   ری) 6ی   ا بوی   انی  111بی   انی( ب   ی5 110( قلخ   انی4 109( نری   ژی3 108بازیی   انی (2گه   واره  (1

Kalleh Zanjiri) )و ج ا   مری د ویس ی ق ادر ه ای ج ا و دو تیره کوچگ جا  به نام

 ای.طایشه

 سنی هستند.ی جا  ی باال پیروان یارسان و دوتیرهران شیعه هستند. شش تیرهسران ایل گو

ای ل  ان د، ج ا  هس تند؛ ول ی ازی آخری که در دشت سرقلعه در شمال ذه اب ج ا گرفت هاین دو تیره

ا ای ن ت اند. محمودپاشا رییس ایل بزرگ جا  به تازگی ت الش نم وده بزرگ جا  سلیمانیه جدا شده

 گرفت. رد تا دوباره به او بپیوندند، وگر نه مورد مجازات شدید قرار خواهنددوتیره را وادا

گ ذارد. ای ن هن گ دارده هش ت گ ردان ایل گوران یگ هنگ س رباز پی اده در اختی ار حکوم ت م ی

 راند. این هنگ دارای گروه موسی ی نیست.صدنفری است که یگ سلطان بر سر آن  فرمان می

 شود:اند، آورده میا آمدهجم محلی که سربازان )هنگ گوران( از آنها و ناجدول زیر نام سلطان
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 سرزمین هاسلطان

 ......جهانبخش یاور، فرزند فرامرز سلطان............

 ..........حسین علی خان سلطان..........................

 .....سهراب سلطان فرزند فرج سلطان.................

 ......................................صفرخان سلطان........

 ..................جمشید سلطان.................................

 ....................شیرخان سلطان................................

 .................شکراله سلطان................................

 ................................علی بگ سلطان...............

 تخت گاه

 گهواره

 ایل بازییانی

 ایل نیریژی

 قلعه زنجیر

.... 

 ایل بی بیانی

 های پالنجا 

 

ه ای ند که ب ا ن ام تفنگچ یگذارر اختیار او میچنین نگهبانان شخصی رییس گوران را دها، همبازیانی

ها گاه به آن شودکنند. گفته میزندگی میواره ها در سرزمین کوهستانی شمال گهآنشوتد. شناخته می

ه ا ت وان آن را ش ود ک ه آنچنین گفت ه م ی. همدهندگاه صد نفر سواره را در اختیار حکومت قرار می

ب ا  112.م ارتینی ب ه می دان بی اورد-وله ای پ یسواره را ب ا تفن گ 500یا  400دارند که در صورت نیاز تا 

 ای را در این باره به دست بیاورم.های ریزبینانهام آگاهیوجود این، من تاکنون نتوانسته

اش ته ه ای هن گ گ وران نگ اه دها برای پ رداختن هزین هبخشی از درآمد گوران که از سوی سران آن

 شود.می

نس ون هن گ میالدی هنگامی که افسران انگلیسی به ارتش ایران پیوس تند س رهنری راولی 1834در سال 

 گوران را بنیاد نهاد.

ت. ه ا بس یار نیس ها دارای شمار فراوانی گوسفند، بز و گاو هستند؛ ولی شمار اسا و مادی ان آنگوران

 ها ملکیات است.های آنزمین
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 نویسد:ی این ایل چنین میهنری راولینسون در باره

 ودن د، ن امبه تارگی پس از زمان سلطان مراد، ای ل کله ر ک ه از درتن گ و درن ه بی رون ران ده ش ده ب"

ار برده کان کُرد به را برا به خود دادند؛ نامی که در گذشته در برابر کوچ نشینان برای کشاورز  'گوران'

ن ود که  ای بزنجیری، کرندی و بیونیج بخش شده ی قلعهشد. و این گوران در همان زمان به سه تیرهمی

کوم ت حک ه ب دون توج ه ب ه  ش ودخود گرفته بودن د. گفت ه م ی شان را از محل زندگیها نیز نامتیره

ها را واداشتند تا نمیالدی ار درنه بیرون انداخته و آ 1700ها را در نزدیکی سال ها باجالنکرمانشاه، آن

 "ها بپردازند. مدتی پس از آن پاشای باجالن شهر ذهاب را بنیاد نهاد.به زندگی در دشت

ن در ای ن های کهن مردمی یکجانش یدر دورانآید که ی دکتر مان چنین بر میهای ریزبینانهاز پژوهش

این مردم  های درونی ایران بوده است.ای تاجیکی از سرزمینکردند که زبانشان گونهبلوک زندگی می

د. ه وج ود آم بها از میدان بدر شدند و ایل جدیدی به نام گوران تاجیگ زبان از سوی کلهرها و زنگنه

ه ای نش ینان ب ه گ ویشاند؛ در حالی ک ه  ک وچد را نگاه داشتههای یکجانشین گوران زبان خوخانواده

 گویند.کردی کلهر و زنگنه سخن می

 ی روستاهای بلوک گوران:هایی در بارهیادداشت

در  113قاض ی گهواره روستایی اصلی در سرزمین گوران اس ت. ای ن روس تا در آن س وی کوهس تان قلع ه

خانوار اس ت  300آن نزدیگ یه اه جای دارد. جمعیت میلی باختر کرمانش 40شمال خاوری کرند و در 

پ ا وی ران ه ای ص دهاییش ان را ک رماند. ولی بدبختان ه درخ تستایش برانگیز بوده های سیا آنو باغ

های شود. گلیمکارند که بخش بزرگی از آن به کرمانشاه صادر میکردند. اکنون کشاورزان تنباکو می

رون د.  گفت ه نش ینان ب ه ک ار م یچشوند که تنها از سوی ک وبافته میها خشنی هم به دست زنان و بچه

بافتند؛ ولی امروز به ندرت چیزی بافته ایالت را می هایشود که زنان گوران در گذشته بهترین فرشمی

  شود.می

 متر است. 10/1.507بلندی گهواره از روی دریا 

ی ماهیدشت است ک ه ب ه س رزمین گ وران دیگ جادهی امیرخان در نزدر نزدیگ مله 114بر چیابر یا چیغه

 رود.می
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ج ا و می ان آن فرسخی گهواره 5/1روستای آقا سید رستم از سران کردان یارسان است و در  -توشامی

گی رد است که از س رتنگ بی ونیج سرچش مه م ی 115رود "زمکان"گهواره جای دارد. این روستا نزدیگ 

وس تا و بی ونیج ج ای دارد. بلن دی توش امی از روی دری ا که در ی گ فرس خی توش امی و می ان ای ن ر

 متر است. 25/1.633

 ومین کانون شهری ایل گوران است و در شمال خاوری داالهو جای دارد.د -قلعه زنجیری

 بلوک کرند

 کانون شهری: کرند.

 .مالگم المی علی مرادخان احتشاحاکم: نعمت اله خان صرام الملگ، پسر ملگ نیازخان و برادر زاده

 های زیر است:بلوک کرند دارای بخش

 اند.تهدشت کرند که در آن شهر کرند و روستاهای بسیار مانند حریر و خسروآباد جای گرف (1

بلن دی  ج ای دارد. E  ' 14 *46و طول جغرافیایی  N "49 ' 16 *34کرند در عرض جغرافیایی 

کرمانش اه  یتر کرمانش اه، ب ر س ر ج ادهمیلی ب اخ 56و در  116رارژی پا )به نوشته 5.500از روی دریا 

 بغداد است. 

ی ی ی گ درهکه خوش نما باشد، به ش کل ش گفتی در دهان هکرند به جای این 117به توصیف فریزر،

ه ایش، شس ته و رفت ه و پ اکیزه و ب ه ی نارسا خوابیده است. با وجود کوچکی خانهتنگ میا دو تپه

های برهنه و پاره شده به که صخرهاند، در حالیشده هایی بر روی سراشیبی تنگه ساختهشکل تراس

ی کوه گسترش ی پایههای پربار که تا گردنه و در کنارهاند. باغها سربلند کردهناگهان از باالی آن

ی ی پرآوازهدانهتوان انگور بیها میکنند که در میان آنهای گوناگونی را تولید میاند و میوهیافته

ی برد که کرند به جه ت آن ش ناخته ش ده اس ت. درخت ان بی د و س پیدار در کن ارهعسکری را نام 

رودخان ه  ش وند.ی بس یار ب زرگ م یاندازه ، باای که کرند را به دو نیم بخش نموده استرودخانه

کنن د. های درون دش ت را ت امین م یشوند که آب باغتری تبدیل میهای کوچگگاه به کانالآن

ه ا ای ن چش مه (53)ص. .اند که سه میل پهنایش اس ته که از دشت بیرون زدهشمار فراوانی چشم

                                                 
1 1 5 Zimkan River. 
1 1 6 Gerard 
1 1 7 Fraser. 
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آورند ت ا شود که با هم آب کرند را به وجود میشمار کوهستان افزوده میهای بیآبشان به چشمه

 ".ی کرخه را ایجاد نمایدی شمال باختری رودخانهشاخه

کنند و از ی گ م  دار ورزی زندگی میخانوار حمعیت است. مردم از راه کشا 1.200کرند دارای 

پردازند. های زیبا میبازرگانی که وابسته به رفت و آمد دایم زائران است. مردم کرند به بافت گلیم

ساخت کارد و چنگال، ابزارهای فلزی و ساخت تفنگ و جنگ افزار از کارهای اص لی ای ن ش هر 

ج ا در ای ن 119و هن ری م ارتینی 118رتینیب ادی م اافزاره ای پ یی زمخ ت از جن گیگ گونه باشد.می

افزاره ا در فش نگ ب رای ای ن جن گ گردن د.نشینان خریداری میشود که از سوی کوچساخته می

ش ود و ی ا از س وی قاچ اقچی آورده هایی که ی ا از بغ داد وارد م یشود. فشنگجا ساخته نمیاین

ب از ب ه ک ار ب رده باش ند ب از و ه مچندین بار پر شده و ت ا کام ل از ک ار نیفت اده  شود، با دستمی

 شوند. مردم کرند از کردان یارسان هستند.می

 روستا هستند. 14دشت بیونیج دارای  (2

 متر است.  20/1.648روستای اصلی آن شیخان است که بلندی آن از روی دریا 

و  های میان ریج اب، ی ارانی زمینحاکم آن ظاهر خان است که یگ مالگ ثروتمند است و همه

 رده دارایی تو هستند.ز

 روستاهای دیگر:

بان که میان توش امی و بی ونیج ج ای دارد، چیامیرگ ه، س رتنگ، ده ج امی، ده لطف ه والیی نزدیگ بانه

 121،بیام ه 120جاس ت(، کنه ر، جاست(، ده اجاق گلی )اج اق گل ی ن ام کدخ دای آن)لطفه نام کدخدای آن

 خانوار یا خانه هستند. 400مه با هم نزدیگ به ه آسیاب تنوره،. 123باشی،قرچی 122شاهی،مملی، بیره

 رودی دو گردان از هنگ سربازان کرند به کار میمالیات بلوک بیونیج برای هزینه

 150، مت ر از روی دری ا 50/1.151روستاهای کوهستانی مانند ریج اب )ری زآب( ، ب ه بلن دی  (3

 تومان.  450های فراوان، مالیت خانوار، باغ

 .اق گرا: )گرا نام یکی از افسران خسرو پرویز بوده است(روستاهای گردنه ط

 .خانوار 20، جمعیت N. "39 ' 12 *46پاتاق )پای تاق گرا( غرض جغرافیایی 

                                                 
1 1 8 Peabody- Martini. 
1 1 9 Henry- Martini. 
1 2 0 Kanahar. 
1 2 1 Biameh. 
1 2 2 Birreshahi. 
1 2 3 Kurchibashi. 
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دم ارند. مرشوند تا مجبور نباشند در روستای میان طاق نگهدبیشتر زائران در همین جا پیاده می

 رت دارند.برای غذا و علوفه شه ز مسافراناین روستا به زیاده ستانی و بهای بیش از اندازه ا

 80گویناد  دارای دیاهه مایمیان طاق )یعنی در میانه گردنه تاق گرا( که کردهاا باه  ن سار ه

 وساتاییانجا یک کاروانسرای بهرگ وجود دارد که نیاز به بازسازی دارد. ر انوار است. در این

ز سه تن ا داد تا دوند. عالءالدوله دستور کننسبت به زائران گران فروشی می همان گونه که  مد

 این روستاییان را به جهت  زار زائران به دار بیاویهند. 

 تدارک  ذوقه بسیار کمیاب است و باید از دور  ورده شود.

اسات و دارای ههال  اانوار  124"تاور"سرمل )سارمله یعنای بااگی گردناه( کاه ناام دیگار  

 باشد.می

 نویسد:سرهنری راولینسون میی جاده از این نقطه در باره

 ا تری ازی ذهاب به کرمانشاه ایستاده است. رد سراپایینی از سوی شمال بتاق گرا بر سر جاده

باه  زمخت که بسیار توان فرساست کاهای گردد  با جادهمیل از  ان سرپل ذهاب  غاز می 5/2

های باهرگ مانناد های افتاده و تخته سنگهای شل صخرهصورت زیگ زاگ سا ته شد؛ توده

 های سترگ سنگ. یک نقش از تکه

ه کاه درجه است و در سراباگیی دشوارترین بخش گردنا 2بلندی این جاده از روی دریا شاید 

از  ی راه به باگی گردنه یک تاق پارارز درست یک ساعت راه از دشت بشیوه است. در نیمه

کهان  مان ایان تااق از  ن دوران بسایارگگرا  مده است. بیمرمر سفید که به جهت  ن نام تاق

 است  ولی نه دارای سنگ نبشته است و نه هیچ نقشی دارد.

ی تناگ رود  وارد یک دهانهمی که جاده به سوی باگی گردنه ههای تیپس از دور شدن از پیچ

ر دسازد. ایان سلساله ی بندنوح جدا میی بلند سلسلههای زاگرس را از قلهشود که بلندیمی

هاای کند؛ از یک سو میاان دشاتهای ایران است که سد سترگی را ایجاد میترین کوه تریبا

هاای شاود و از ساوی دیگار بخاشدر  اور دجله که اکنون عراق عربای  واناده مای   شور

 کوهستانی ایران.

ای  تاا درجاه 130ی تناگ در راساتای کند  از درون یاک درهجاده به سوی باگ ادامه پیدا می

ای که گذرد  جادهی زمخت میجا از یک جادهاز  نرسد. دیهه میکه به روستای  ان سر هاین

جاا مادت شود تا صورت تک نفره بگذارند. در اینناهار می هنان تنگ است که گاهی کاروان

شاد  واناده مای 125ی سارمل کاه در دوران کهان تاورهای قلعهانجامد تا به  رابهدوساعت می

                                                 
1 2 4 Tur. 
1 2 5 Tur. 
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جا تا کرند از میان یک درجه است. از  ن 135دیهه تا این محل به نسبت کلی هرسد. از سر می

 گذرد.دشت می

 شد. ی میان پاتاق تا میان تاق از سوی یکی از زائران به صورت وقف سا تهبه تازگی جاده

 جا و پاتاق.دشت بشیوه شمال سرپل میان  ن (4

هاا هاای  نشاش فرساا از یایالقاست  و  نشینی ایل کرنداین دشت قشالق شماری از کوچ

 دورتر است.

 این دشت دارای شمار فراوانی روستا و کشتهارهای رنج است.

 کنند.ک ایل کرد است که بیشتر یکجانشین بوده و در دشت کرند زندگی میی -کرندی

بااور  هنین جمعیت یکجانشین  ن با هم ههار ههار  انوار و یا باهشود این ایل و همگفته می

  انوار هستند.  5.000بر ی 

های گونااگون ها از روی نام روستاهای اصلی محلی زیر است. نامبخشبندی این ایل به گونه

 اقامت ایشان گرفته شده است:

 نام کد دا نام روستا 

 .....................کرندی.......................................

 ............................بیونیج................................

 .............................................................بشیوه

 ............................................................حریری

 .........................................................سر ه دیهه

 ...................................ریخانی.....................

 .........رشید علی )کوچ نشین(........................ 

 نرمت اله  ان )نعمت اله؟؟؟(

 طاهر  ان سلطان

 مهدی قلی  ان 

 احمد  ان مشرف 

 فضل اله سلطان

 میرعلی سلطان

 عباس  ان سلطان

 

 

کنند که نیه زیر نظر هلیالن زندگی می  انوار هست و در بلوک 500وند که دارای ایل لر جالله

 حاکم کرند است. 

ه کاه گاردان باود 8گذارد که دارای ایل کرندی یک هنگ سرباز پیاده را در ا تیار حکومت می

 هر یک دارای صد سرباز است و یک دسته موسیقی نیه دارد. 

 شود:های زیر ساخته میهنگ کرندی از گردان

 ی گروهانشماره از :

 2 .........................................................کرند..
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 ........................بیونیج.....................................

 .....................جاللوندها..................................

 .................رشید علی ها................................

 .................ب......................................ریجا

2 

2 

2 

 ارکستر نظامی

 

 سرتیپ این هنگ علی مراد خان احتشام الممالگ است که در گذشته حاکم کرند بود.

سال پیش شهر کرن د  140شود که شود، گفته میای از گوران شمرده میاین ایل کرندی که شاخه

ی در ب اره 126م یالدی پ الودن 1881ان د. در س ال عه زنجیری خری داری نم ودهرییس گوران قل را از

 تاریخ معاصر سران گوران جنین نوشته است.

پسر ملگ نیازخ ان ب وده، م ردی ب ه ن ام  127پنجاه سال پیش فرماندار کرند حیات )هیئتوو( قلی خان

ردیده ب ود. در ی گ حاجی خان که یکی از ترکمانان خویی در آذربایجان بود، حاکم کرمانشاه گ

گری آغاز کرد و درخواست مال زمستان که حاجی خان برای دیدن کرند آمده بود، نه تنها به ستم

کرد تا برای خوشگذرانی زنان و دختران خ ود را در اختی ار ها را مجبور میها را نمود، بلکه آنآن

س نمودن د ت ا از چن ین رفتاره ا سیدهای کرند قرانی را به نزدش آوردند و البه و التم ااو بگذارند. 

داد. در پایان مردم شکیبایی خود را از دست داده و ها گوش نمیپرهیز کند. ولی حاجی خان به آن

ی درها را بسته و ای که در ان اقامت داشت یورش بردند. حاجی خان همهبر او شوریدند و به خانه

شورشیان که به هیجان آمده بودند، از روس برای چند زمانی در برابر شورشیان پایداری نمود. ولی 

ها ب ه تن دی ح اجی ایجاد کرده و وارد خانه شدند. آنرسیده و از روی س ف سوراخی تراسدیوار باال رفته به 

را مانن د  "گوشت"ی شورشیان هر کس را که واژه خان را کشته و به دنبال آن کشتار همراهان او اغاز گردید. 

آوردند. پس از این رخداد حیات قلی خان تا زمان مرگش کم از پا در می گفت راترکمانان بازمی

 و بیش پیوست حاکم کرند بود.

ت ر پسر بود: ملگ نیازخان، عباس قلی خان، علی مرادخان و کریم خان.  پس ر ب زرگ 4او دارای "

س  ال پ  یش در ی  گ لشکرکش  ی ب  ر علی  ه احمدون  دها  15جانش  ین پ  در ش  د؛ ول  ی ج  ان خ  ود را 

جا تیر خ ورده و وندها( از دست داد. اسا او رم کرده و او را به میان دشمنانش برد که در آن)همه

سال پیش به ناگهان در کرمانشاه  5کشته شد.پس برادر دوم عباس قلی خان به جای او نشست؛ ولی 

ر بر این جایگاه نشس ته اس ت و م ن دجان سپرد. جای اورا علی مراد خان گرفت که هم اکنون نیز 

سال سن دارد و دارای پوستی روشن مانن د  45چهره است که با او آشنا شدم. او مردی خوش پاتاق

ی پیرایه است و سخنانش در ب ارههر مرد انگلیسی است. او رفتاری باادبانه دارد و انسانی ساده و بی

                                                 
1 2 6 T. C. Plowden. 
1 2 7 Hyat Kuli Khan.  
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تر خود، ر جوانباشد. او دارای همبستگی خوبی با برادرخدادهای کنونی ریزبینانه و با حساسیت می

کن د و ب ه ام ور غیرنظ امی و سرپرس تی ت ر او در کرن د زن دگی م یکریم خان است. برادر ج وان

ترهای خانواده مانند پسران علی م راد و  اند دیگر جوانپردازد؛ به همین گونهآموزش و پرورش می

 ملگ نیاز خان  در گذشته.

س یر وشد از محلی ب ه مح ل دیگ ر در گرم رسد و در حال آمدعلی مرادخان به کارهای مرزی می

 های او بر سر زبان است:ی دالوریاست. داستان زیر در باره

والی بغداد بود، یکی از پسرعموهای  علی م راد، هم راه چه ار نف ر  128دوازده سال پیش که مدحت پاشا"

و برای انجام کارهای که ای اینهای عثمانی به بهانهاز نزدیکانش برای خرید اسا به خان ین رفت. م ام

چه در  ، ها را گرفته و  و زندانی کردند. علی مراد به سرزنش و نکوهش این کارجا رفته، آنناروا به آن

سطح محلی و چه در تهران و بغداد نمود؛ ولی نتوانست آزادی ایشان را به دست آورد. پس ناچ ار ش د 

 که با شتاب شبانه راهی خان ین شود.

اه پس ر ور ش ده و هم رخ ان ین حمل ه ی افس ران )س رای( متص ر سواره به محله 50 او شمار نردبان و

ز ترکان ا سه تن اعمویش چهل زندانی دیگر را نیز آزاد نمود. در این هنگامه یگ تن از یاران او و دو ت

 "نیز کشته شدند.

را از دس ت  م خ ودکه به هر دلیلی این م ا میالدی حاکم بلوک کرند بود 1902علی مراد خان سپتامبر 

 شود.چنان سرتیپ هنگ کرند است که از سوی شاه برگزیده میداد. ولی او هم

ی عل ی مرادخ ان احتش ام پس ر مل گ نیازخ ان و پ س از او ب رادر زاده 129اله خ ان ص رام الممال گنرمت

ه ا وندها پیرو آیین یارسان هس تند، ول ی ری یس آنها و جاللها شدند. کرندیالممالگ رییس کرندی

 باشند.شیعه می

 مبلغ مالیات بر شهر کرند

 مبلغ به تومان 

 .............ها...............................خاروبار فروش

 ..............ها.....................ویه فروشیخانه و اددارو

 ...............پارچه فروشی ها...............................

 .....................................................ها ....نعلبندی

 ...........................ها......................................دباغی

 ..........................قصابان.......................................

 

250 

300 

400 

50 

70 

250 

 

                                                 
1 2 8 Midhat Pasha. 
1 2 9 Nermatullah Khan Saramul Mamalek. 



 

 76 

 .................ها...............................................شرابی

 .........................ها...................................خانهقهوه

 .......................ها.....................................رنگرزی

 .........................ها......................................کبابی

 .............................................نفت....................

 .......................راهداری..................................... 

 .......................ها....................................نانوایی

400 

270 

90 

30 

15 

55 

100 

خروار  تا چهار ه دو، شاهی یا کرندی انگور )یعنی دو من تبریزی(؛ از هر خاناز هر باغ دو تا چهار من

 سوخت؛ از هر چراگاه در نزدیکی، دو تا چهار من روغن.

 

 بلوک ذهاب

 ترین بلوک ایالت کرمانشاه است که گذشته یگ پاشالیگ در دولت عثمانی بود.این بزرگ 

 آن بی رون است، ولی قلعه سبزی و قصرشیرین از این بلوک براستی در دست منصور الملگ امیر تومان

 است و خودشان یگ حکومت جداگانه هستند و در دست شیرخان صمصام الممالگ است.

رس تان، گی رد. در جن وب قصرش یرین ت ا لها از شمال قصرشیرین ت ا م رز را در ب ر م یسرزمین باجالن

ن از آدم باشد. دشت ذهاب از تابس تاتر به قصرشیرین گرمسیر سنجابی میگرمسیر کلهر است و نزدیگ

ب کنن د و ذه اها زندگی میشود. تنها چند روستا وجود دارند مانند بیشکان که در آن باجالنخالی می

 کنند.ها زندگی میکه در آن جا 

ی ج ا  اس ت ک ه در درون کنفدراس  یون گرمس یر دو تی  ره 130در ش مال دش ت ذه اب دش  ت س ر قلع ه

میلی خاور ذه اب ج ای دارد؛ ول ی  9برد که در نام می "سرقلعه"یگ روستای از  131)ریچگوران هستند. 

و ش یخان ج ای دارن د ک ه  132ه ای ه وریناین دشت اکنون روستایی ندارد.( در شمال این دشت، دش ت

 هاست. بیانیزیستگاه شر 

ی ازهشود و ان دهای هورین و شیخان به خوبی آبیاری میشود. دشتدر دشت سرقلعه دیگر کشت نمی

 شود.ها بر داشت میبسیاری غله و برنج از آن

ل وگیری جبرد. قادرآقا باجالن ب رای ها به سر میی تیم بلوک در هراس اشغال شدن از سوی جا همه

گ پناهگ اه ی سواره را برای نگهبانی دربیشکان نگاه داشته است. این پس ت نگهب انی در  50ها از جا 

 شود.سوی دشت سرقلعه کشیده می است که از شمال دشت ذهاب به

                                                 
1 3 0 Sarkalleh. 
1 3 1 Rich. 
1 3 2 Hoorin. 



 

 77 

کند ت ا ص د بیانی برای همین منظور از حکومت کرمانشاه مبلغی را دریافت میچنین عزیزبگ شر هم

را ب ه پ ا  133ت وو(رهتو )کهسوار را نگاه دارد و عزیزخان باجالن نیز یگ پست نگهبانی با صد سوار در قره

 کرده است.

و قادرخ ان در بیش کان  134عزیزخ ان در کرت و دویست خ انوار هس تند.در ایران به سختی دارای  -باجالن

برند. در ماه م ارچ از سران ایشان هستند. قادرخان و عزیزخان در یگ دشمنی همیشگی با هم به سر می

گذشته پسر قادرخان کشته شد. ب رای جل وگیری از جن گ و خ ونریزی می ان ای ن دو خان دان، ح اکم 

از بیش کان ب ه کرت و فرس تاده ت ا ای ن دو را از یک دیگر ج دا نگ اه دارد. کنونی کرمانش اه قادرخ ان زا 

 ها سنی هستند. باجالن

ها هزار خ انوار هس تند. بیانیکند. شر ییسشان عزیزبگ است که در هورین زندگی میر -بیانیشر 

های ای ل هها یکی از تیررود که آنگمان می گویند و اهل تسنن هستند.ها به گویش جافی سخن میآن

 اند. گویند که در زمان صفویه از موصل به ایران آمدهها میبزرگ جا  هستند. آن

ی ها میان فصرشیرین و مرز عثمانها زیر نظر شیرخان صمصام الممالگ هستند. گرمسیر آنآن -سنجابی

خ انوار  500ه ای اص لی ب ه س ختی باش د. س نجابیاست و سردسیرشان در شمال دشت ماهیدشت م ی

معی ت ان د و هم راه جه ا پیوس تهه ای دیگ ر ب ه آننش ینانی ک ه در زم انشوند؛ ولی به همراه کوچمی

ر اس ت. ها چیزی نزدیگ به  چه ار ه زار خ انواشود که شمار آنها، گ ته مییکجانشین روستاهای آن

ه ا ب ه جابیگذارن د. س نسوار را در اختیار حکوم ت م ی 200ها ها از کردان یارسان هستند. سنجابیآن

 شوند:های زیر بخش میتیره

 58جدول 

 فرمانده هاگردان لشکر

 ............چلبی.............................

 ......گل گل............................

 .............دالیان...........................

 ......درخور............................

 .........................صوفی...........

 .................................چلبی؛ چلبی الهی خان

 ....................................وندگل گل؛ سرخه

 ....وندوند؛ رهبرهوند یا هواسهسرخکی؛ عباسه

 .......................................ونددرخور؛ جیله

 ..................والنصوفی؛ موجولیالن یا میرجیر

 الهی خان

 نصور بگ

 عزیز خان

 جان خان

 علی محمد خان

 

 وباغچه در نزدیکی شهربان است. 136قطار 135ها در آقاداغ،گرمسیر آن

                                                 
1 3 3 Karatu 
1 3 4 Kuretu. 
1 3 5 Agadahg. 
1 3 6 Kattar. 
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بستان به خانوار کاهش یافته، در زمستان در سرپل هستند و در تا 12ها به این ایل که شمار آن -سوزمانی

 ی خود هستند.ای یگ زبان ساختگی ویژهها دارروند. آندشت دینور می

  خ انوار 60 شود. این یگ روستا باخوانده می "سرپل"ذهاب )به معنی باالی پل ذهاب( که بیشتر سرپل

تلگرا   یگ دفترمیل از کرند جای دارد.  29ی راست رود حلوان در است و یگ کاروانسرا در کناره

 جا وجود دارد.در این

ه ا ت رین آنباشد که مه ممی ارای سه یا چهار دهکدهیست میلی ذهاب است و دروستایی در ب -شیخان

 ام خود راهای دیگر در بلندی کوهستان دارند که نی کوهستانی جای دارد. دهکدهی یگ درهدر دهانه

  آم دهسفید باال ها با گنبدهایاند. آرامگاه آنجا دفن شدهاز دو تن از پیران اهل سنت گرفته که در آن

م مگ ی ب ا ه همردم شیخان  اند.انداز زیبایی را ساختهو چشم های میوه در آغوش گرفتهها را باغکه آن

 های باستانی وجود دارند.صد خانوار هستند. در نزدیکی آن شماری پیکره

 پیران، یاران و زرده در کوهستان شمال خاوری ذهاب جای دارند.

 .تومان 70هل سنت، مالیات جا ، ا -یاران

 ایان یارسان، گویشور کندولهاز کرد -زرده

 گ ساعت تا زرده، امامزاده، دو خانه.ی -بابایادگارحسین

 35/1.405جا هستند، بلندی از روی دریا همیشه شمار فراوانی زائر یا پناهنده در این

ر ی ر نظ ی میان قصرشیرین و خان ین ب وده و دارای ده خ انوار زران در حادهپست مرزی ای -قلعه سبزی

 باشد. شیرخان صمصام الممالگ می

 یپ  ا )ب  ه نوش  ته 2.130بلنففدی از روی هر ففا  N. "6 ' 30 *34ع  رض جغرافی  ایی  -قصرش  یرین

ی راس ت رود حل  وان ایس تاده اس ت و دارای ص د خ انوار جمعی  ت و (. ای ن روس تا در کن اره137رازاری و

خانه جا یگ دفتر تلگرا  و گمرکر اینباشد. تدارک آذوقه فراوان است. دفروشگاه می 30بازاری با 

ه ای اس تخراج نف ت ک ه در س ه است. شرکت ها بسیار پیشرفت کردهاین روستا در این سالنیز هست. 

اند. س اختمان دول ت پردازند، برای کارمندان خود در قصرشیرین خانه ساختهجا به کار میفرسخی این

اختری ش هر ج ای دارد. م راد از س اختن ای ن که از سنگ ساخته شده ب ر روی ی گ تپ ه در جن وب ب 

                                                 
1 3 7 Razario. 
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مانند یگ پایگاه بتوان آن را ب ه ک ار  ی دشمناین بود که در هنگام حمله ،ساختمان سنگی بر روی تپه

 برد.

خ انواری  30یگ روس تای کوچ گ اس ت ب ا جمعیت ی  N "22 ' 35 *34.عرض جغرافیایی  -138کُهر

 است.های یگ شهر بزرگ ساخته شده که بر روی ویرانه

 راولینسون پنجاه سال پیش نوشته است: 

رثی بود ادسال پیش شهر ذهاب از سوی یگ پاشای عثمانی ساخته شده، حکومت در خاندان این پاشا "

و در  گل ی داش ت تا زمانی که این پاشالیگ به دست ایرانیان افتاد. پایتخت این پاشالیگ دیوارهای کاه

د س تم و کردند. به جهت مرزی بودن این شهر م ورزندگی مینشین در آن آغاز یگ هزار خانوار شهر 

ه دویس ت ب رو هم اکنون یگ ویرانه بیش نیست ک ه شهرنش ینان آن ب ه س ختی اند، و از اینتاراج بوده

 "رسند.خانوار می

ت ختی ار دول ی ایرانیان در هنگام جنگ محمدعلی میرزا ذهاب هزار سوار با زره زنجی ری در ابه گفته

 ذاشته بودند.عثمانی گ

 گوید:ی ذهاب میراولینسون در باره

 ود حلوانا ی دیاله و از سمت خاور با کوهستان و در جنوب بهاب از شمال باختری در مسیر رودخانه"

س ال پ یش محم دعلی می رزا  60ک ه های وابسته به بغداد بود تا ای نمرز است. این یکی از پاشالیگهم

میالدی  1823ای که میان ایران و عثمانی در سال ی پیمان نامهت. بر پایهی کرمانشاه آن را گرفشاهزاده

اند، دو باره باز پس داده شده و هایی که در جنگ گرفته شدهنوشته شد، قرار بر این گردید که سرزمین

ی باز بنا بر این شد که ذهاب به عثمانی دیگر نامهدر پیمانمرز به زمان قرارداد دوران صفویه باز گردد. 

نامه را داشتند و نه پاشای بغداد توان ب از پ س پس داده شود.  ولی نه ایرانیان گرایشی به انجام این پیمان

ب ه عثم انی تعل ق  139ی پورت هنام هی پیم انکه بر پای هدید و در آخر با وجود اینگرفتن آن را در خود می

 چنان در مالکیت حکومت کرمانشاه مانده است.دارد، ولی هم

های آن نیز خالص ه ی ا زم ین ش اهی هس تند. ای ن که ذهاب در جنگ به دست آمده، زمینه جهت اینب

یعنی به س ران ای ل گ وران  صورت ساالنه اجاره داده شده است؛ ها از سوی حکومت کرمانشاه بهزمین

ی هکنن د. در آم د برداش ت ب ه ان دازهای نزدیگ زندگی م یها، در کوهستانهای خشن آنکه ایلیاتی

                                                 
1 3 8 Kohar. 
1 3 9 Porte. 
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ه ای خ وب های اصلی آن دارد. ولی در سالبستگی به بهای برنج و بذر و دیگر کشتبسیار فراوانی وا

ای برداش ت ی  قاب ل توج هی خود قرار دارد. باز ه م ان دازهترین اندازهها در پایینکه بهای این کشت

و در  این بلوک بسیار ساده یکنندگان باقی خواهد ماند. همیستاد یا سیستم اجارهافزوده در دست اجاره

نماید، ک ه خودش ان مس ت یم در آور میها خفتهای ایران، بیشتر برای سران ایلسنجش با دیگر بخش

کنن د و در هنگ ام برداش ت در میان وابستگان خود غله بخش میکار کشاورزی دست ببرند. این سران 

برای آبیاری که در مالکی ت مال گ ی ا  برداری از آبسهم خود را دوسوی برداشت برنج در ازای بهره

 توان آن را  بدون هزینه و کار به دست آورد.شود به سختی میحکومت شمرده می

 ی حل وان راگیرد که آب رودخانهای انجام میهای ساخته شدهآبیاری کشتزارهای برنج ذهاب با کانال

ه نزدی گ ب ه از دوران باس تان هس تند ک ه ا بازمان ده شود که این کانالگفته میآورند. در ده میلی می

ی انج ام اند. این کار بازسازی از سوی هم ان پاش ای عثم انپیش به شکل کنونی بازسازی شده صدسال

 "مان است.دشت ذهاب ساالنه ده هزار تو در آمد میانگین"گرفت که شهر ذهاب را نیز بنیاد نهاد. 

ه زار و بلوک ذه اب دوه زار خ روار ب رنج و دوزند که برداشت ساالنه سرهنری راولینسون تخمین می

 پانصدخروار گندم است.

لی و مان بود.های وابسته به آن ساالنه سی هزار تودر هنگام حکومت عثمانی، برداشت ذهاب با سرزمین

 ان د. ه م چن ین در آنهای پرباری وابسته به ذهاب بودند که اکنون از آن ج دا ش دهدر آن زمان بخش

ها به ن رعیتکردند. ولی امروز شمار ایها کار کرده و زندگی میت بر روی این زمینزمان دوهزار رعی

ز خانوار کاهش یافته است. بیشترین بخش کش اورزی در دس ت ایلی ات گ وران اس ت ک ه پ س ا 300

ا رمی کارگر کروند و تنها شمار های تابستانی خود در میان کوهستان میکاشت غله در بهار به چراگاه

ک ال گذارند. خاک ذهاب بسیار پربار است، ولی به جهت توجه کمی که به کار کش ت وت میدر دش

س تفاده ه ا هرگ ز از ک ود اپندارند. آنشود. کشاورزان ده از یگ را یگ برداشت  خوب میدر آن می

از ب وان خود راگذارند، تا تزمین را برای چندین سال بایر می شت برنج،اکیگ بار کنند. پس از هر نمی

 پردازند.های سبگ میکه تنها  به کاشت غلهیابد و یا این

ی م ین را ته ززمان بایر ماندن میان دو کاشت برنج هرگز کمتر از هفت سال نیست و حتا این هم گوی ا 

ه س ختی ب س ال نی ز پذیرفت ه ش ده اس ت.  15پذیر باشد، بایر گذاشتن رم ین ت ا چه امکانکند. چنانمی

های کش اورزی ای ن بل وک ه م اکن ون زی ر کاش ت اس ت؛ در ا یگ پنجم زمینتوان گفت که حتمی

 اند. توان در آمد، این بلوک را به ده برابر مبلغ کنونی رسکه با توجه و روش بهتر میحالی

 شود.تومان اجاره داده می 12.000اکنون به سران گوران به مبلغ بلوک ذهاب هم
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ون د ک ه در همس ایگی قصرش یرین و س رپل ذه اب زرگ هم ههای ایل بیکی از تیره -احمدوند چلبی

 کردند.زندگی می

 دانست.پاشای بغداد ایل احمدوند چلبی را شهروند عثمانی می

ها از مرز گذشته و در کشور عثمانی ساکن شدند. یکی از پسران ن، آنپس از مرگ جان میرخا

اه با ادب از او خواست که به ایل خود میرخان چند ماه پیش در کرمانشاه بود، ولی حاکم کرمانشجان

.بپیوندد  

 بلوک ایوان

هاست. ایل ایوان دارای پیوند نزدیگ با ایل کلهر دارد. یگ بلوک بسیار گسترده که زیستگاه ایوانی

اند.شود که ایشان در گذشته زیر فرمان کلهر بودهگفته می  

ها باشند. آنند، ولی دارای شماری گله هم میها کشاورز هستها دارای دو هزار خانوار هستند. ایوانیآن

پردازند و دارای هنگ سرباز نیستند.می تومان مالیات ساالنه 2.200مبلغ   

سران کنونی ایشان احمدخان، اماناله خان و هدایتاله خان هستند. سرزمین ایشان تا کومهسر140 در 

 نزدیکی مندلی گسترش دارد.

آب کانگیر141  که آب شهر مندلی را تامین میکند، از نزدیگ سومار سرچشمه میگیرد که سرزمین 

ها هاست. برای همین ساالنه از سوی شهر مندلی صد تا صدوپنجاه تومان برای آب به ایوانیایوانی

گردد.پرداخت می  

شود. این بخش زیستگاه هست مه اسمی بخشی از ایوان شمرده می "هرسم"یگ بلوک کوچگ به نام 

جا کوچ شوند و از بازماندگان مردمی هستند که از کرمانشاه به آنه هرسمی خوانده میمردمی است ک

خانوار جمعیت دارد. 200اند. این بخش کرده  

 بلوک هلیالن

میلی کرمانشاه است . سوی خاور با لرستان و از شمال با بخش هرسم و از  40تا  35این سرزمین در 

سوی باختر با بیجهوند142 هممرز است. این بخش زیر فرمان علیرضاخان میرپنج فرزند والی پشتکوه 

                                                 
1 4 0 Kumesang. 
1 4 1 Kangir. 
1 4 2 Bijavand. 
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های زیر بخش شوند. و به گروهباشد. این بلوک زیستگاه ایل لر است که به نام هلیالنی شناخته می

شوند.می  

داجیوند143 دویست خانوار، باالوند 300 خانوار سرخه مری 200 خانوار زیر فرمان علیرضاخان پسر 

رهنگ. خان سحسین قلی  

کوه از آنِ والی پشت های آنبا وجود این که این بلوک در ایالت کرمانشاه جار دارد، ولی زمین و ایل

 هستند.

ها زیر فرمان ظهیرالملگ نخستین سردسیر خود را در ماهیدشت داشته است. آن -وندعثماوند و جالله

زنگنه هستند که به هنگ او یگ گردان144  میدهند. ایل جاللهوند که یگ گردان به هنگ کرند 

دهند، گرمسیر خود را در هلیالن دارد.می  

های خود را به شماری ایل کوچگ هستند که روستاییان کرمانشاه در فصل زمستان رمه -هاکارهچوپان

کنند.آیند و از کوچ نشینان هلیالن چراگاه اجاره میجا میها به اینها زمستاندهند. آنها میدست آن  

کردان کردستان لیست  

به  مالیات زیستگاه

 قران

شمار 

 مردم

Tribe ایل 

 اله خانروستاهای امان

 روستاهای کردستان

 (Eilak) گاورود و ییالق

 اسفندآباد . 

 (Eilak)  ییالق

 (Eilak) آباد و ییالقحسن

 روستاهای کردستان

1.820 

600 

3.250 

3.000 

500 

7.350 

440 

150 

450 

1.500 

1.000 

300 

1.200 

300 

Abdurrahman Beg 

Burkayi 

Belilvand 

Purbisheh 

Tamartoozeh 

Buradji 

Sagvar 

Sheikh Ismaili 

 عبدالرحمان بگ

 برقعی

 وندبلیل

 پربیشه

 تمرتوزه

 ورجید

 سگور

                                                 
1 4 3 Dajivand. 
1 4 4 Contingent. 
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 اسفندآباد

 (Eilak) ییالق

 روستاهای سنه و کردستان

Karatavereh, Saral and 

Hussenabad 

Javerud, Kelatarzan 

 روستاهای نزدیگ جوانرود

" 

 ییالق

" 

 حسین آباد

3.250 

8.450 

2.146 

11.450 

3.380 

1.350 

1.350 

1.760 

1.855 

3.740 

1.600 

1.500 

1.000 

3.000 

1.000 

1.500 

700 

600 

400 

2.000 

Karakeh 

Givehkesh and 

Kharrat 

Kalbaghi and 

Ahmad Zeinal 

Kuvik 

Ketki 

Lur and 

Kollahkar 

La'leh 

Mahmud Jebraili 

Mandumi 

 شیخ اسماعیلی

 کرکه 

کش و گیوه

 خراا

کالغی و احمد 

 زینل

 کوویگ

 لر و کاله کار

 الله

 محمود جبراییلی

 مندونی

 

نارسا از جمعیت استان کرمانشاهتخمینی   

های خانوادهشماره   

200 

700 

100 

2.500 

400 

400 

...................................................................هرسم  

..................................................................هلیالن  

...................................................................سامره  

...................................................................زنگنه  

...............................................................عثمانوند  

...................................................احمدوند بهتویی  
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300 

002  

300 

4.000 

700 

500 

1.000 

5.000 

12.000 

1.000 

4.000 

04.00  

200 

500 

3.000 

3.000 

500 

12.000 

500 

3.000 

.................................................................جلیلوند  

.....................................................................مافی  

..................................................................نانکلی  

..................................................................کلیایی  

........................................................حنه و تابعهص  

.............................................................لوخدابنده  

......................................................................زوله  

..................................................................گوران  

.....................................................................کلهر  

...........................................................شرف بیانی  

.................................................................سنجابی  

................................................................کرندی   

..................................................................باجالن  

................................................................جاللوند  

..................................................چمچمال و دینور  

...........................................هرسین و دورو فرامان  

........................های کوچک ماهیدشت و غیرهایل  

...............................................................کرمانشاه  

...................................................................سراب  

...................پایروند.................................باالده و   
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عضو، جمعیت کرمانشاه  5خانوار است که یا هزار خانوار  60.000در کل ایالت کرمانشاه دارای 

د به دانند، ولی بایمی 350.000خواهد بود. برخی جمعیت ایالت کرمانشاه را  300.000نزدیگ به 

یادداشت که این تنها یگ تخمین است؛ چه بسیار دشوار است که در ایران باید به یگ آمار درست 

ترسند که با ها میکنند. آنتر بینان مینشینان همیشه آمار  ایل خود را بسیار پاییندست یافت. کوچ

نیز به سختی به آمار درست  ، ناچار به پرداختن مالیات بیشتر بشوند. البته خود ایشاندادن آمار درست 

 دسترسی دارند.

ها یا ها در خانهنشینان در فصل زمستان کار زیادی برای انجام دادن در روستای خود ندارند. آنکوچ

ها هستند، به دور یکی از باسوادان ایل که چارپایان به دور آنآیند و در حالیچادرهای بزرگ گرد می

خواند.نشینند تا او برایشان شعر بمی  

گردد.ادبیات کردی به سیصدسال پیش باز می  

دار )چوپان( یا عسل بر )کسانی که عسل کاره یا گلهها در ایل یا روستا با نام چوپانبرخی از خانواده

گیرند.های ایل اشتباه میها را، با تیرهشوند. برخی این خانوادهها شناخته میآورند(  و مانند اینگرد می  

بندان )زنبیل سازان( ها یا غربیلی کولیپایان آوردن این نوشتار باید چند سخن را نیز در بارهپیش از به 

ها در عثمانی، افغاستان و کردستان . آنتوان در ایالت کرمانشاه نیز پیدا کردها را گاهی میبیاورم. این

شوند و در جاجای دیگر با نام میها زیر نام چینگانه )زینگانه( شناخته شوند. در عثمانی آننیز یافت می

چی.قره  

شوند. مردم بر این باورند که ایشان اندازه ناپاک پنداشته میها مورد نفرت و تح یر قرار گرفته و بیآن”

که ایمان نماید که ایشان هیچ دینی ندارند و یا اینزنند. چنان میبه هر کار مزدورانه و بد دست می

ها به همه جای کشور پردازند. آنا به خوردن هر چیز خوردنی باشد میهایشان بسیار کم است. آن
1 4 5  کوچ میکنند و رویه و آیینهایشان همانند کولیهای )اروپا( است."

 
                                                 

1 4 5 T. C. Plowden, 1881. 
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III   پیوست    

 

 ارتش و جنگ افزار

 

 تا 400سرباز توپخانه و  150سرباز و  800به صورت رسمی توان ارتش ایالت کرمانشاه چهار هنگ با 

باشد.های نامنظم میجنگجوی جنگ 500  

ها عبارتند از:هنگ  

ی محمدعلی خانرهنگ: محمدعلی خان کلنل صمصام السلطان میرپنج برادرزادهس -کلهر  

رهنگ: علی مرادخان اختشام الممالگس -کرند  

خان منصور الملگسرهنگ: حسین -گوران  

رهنگ: محمدرضا خان زنگنه ظهیرالملگس -زنگنه  

یر فرمان ظهیر الملگ است.توپخانه ز  

های این کتاب یافت که در پیوند با توان در فصلها را میی ساختار این هنگهای بیشتر در بارهآگاهی

هاست.ایل  

شود:گیرند، آورده میدر پایین لیست  سواران نامنظم که از سوی حکومت ح وق خود را می  
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سواران شمار  نام ایل 

200 

150 

50 

100 

150 

...................................................یسنجاب  

.................................................احمدوند  

.....................................................نانکلی  

..............................................شرف بیانی  

....................................................باجالن  

 

ها برای نگهداری سواران خود از سوی بیانیها و شر های کنونی بود که باجالناین تنها در سال

گیرند و کم ها در اختیار حکومت قرار می. شمار سوارنی که از سوی ایلحکومت پول دریافت کنند

 وزیاد کردن بستگی به خواست حکومت کرمانشاه دارد. 

 فرماندهی کل سپاهیان، حسین خان قاجار سام الدوله146 امیرتومان پسر عالء الدوله میباشد.

 همیشه یگ هنگ در کرمانشاه هست که سربازانش م یم در پادگان شهر نیستند.

کمتر دیده میشود که بیشتر از 500 سرباز با جنگافزار آماده باشند. جنگافزار آنها تفنگ ورندل147 

افزار پس بدهند.د هنگام رفتن به انبار جنگاست. که بای  

انبار جنگافزار دارای 700 تفنگ ورندل148 است. همهی جنگافزارها در میدان توپخانه هستند که از 

شمارهی 16 آن دو تفنگ ته پر اتریشی،149 9 سنتیم،150 4 ته پر قابل حمل با استر،151 7 سنتیم، 4  شش- 

پاوندر اتریشی،152 تفنگهای سر پرکن153 ساخت تهران، همگی با ابزارهای یدکی. همچنین 10 سر 

 2پرکن کهنه در اندازه گوناگون در جنگ افزارخانه،  سر 20های گوناگون، پرکن کهنه در اندازه

شود.خمپاره که یکی بر روی گاری سوار می  

                                                 
1 4 6 Sahm ed Dowleh. 
1 4 7 Werndl. 
1 4 8 Werndl. 
1 4 9 Austrian Breechloader. 
1 5 0 Sentim. 
1 5 1 Austrian breech loading mule guns, 
1 5 2 Austrian 6-pounders. 
1 5 3 Muzzle loading. 
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ن قرار ی همدای بغداد و بر جادهبرخی از روستاها شماری گارد جاده را بر جاده -گاردهای جاده

 دادهاند. جنگافزارهای آنها تفنگهای مارتینی هنری154 است.

توانند هنگام نیاز نیروی نظامی هایی به من داده شده است که میدر پایین لیستی آورده شده که از ایل

:آماده کنند  

 

 نام ایل شمار جنگجویان

200 

4.000 

50 

200 

50 

100 

50 

200 

50 

700 

..............................................زنگنه: ظهیر الملک  

......................................کلهر: داودخان ایلخانی  

....................................کرندی: احتشام الممالک  

...........شیر محمد خان صمصام الممالک سنجابی:  

..........احمدوند بهتویی: محمدخان فتح الممالک  

........................ن: عزیزخان شجاع الممالکباجال  

.......................................قادرآقا سرتیپباجالن:   

...................شرف بیانی: عزیز بگ شهاب الممالک  

.............................................نانکلی: ظهیرالملک  

.............................اله خانکلیایی: نصراله و امین  

 

 

بیشتر این سواران جنگافزارشان ساخت بومی از تفنگهای پیبادی-مارتینی155 و مارتینی هنری156 

ها تعلق دارند.هستند که به سران آن  

                                                 
1 5 4 Martini-Henry. 
1 5 5 Peabody Martini. 
1 5 6 Martini-Henry. 
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 در سرپل ذهاب سه عدد تفنگ سرپر157 با شمار حل هی فشنگ وجود دارد.

 

IV پیوست 

 

ی حکومتدر آمد و هزینه  

 

شوار است.ی یگ ایالت در ایران کاری براستی دی در آمد و هزینهدن آگاهی در بارهبه دست آور  

که در آمدهای  اند؛ در حالیتومان قرار داده 72.000درآمد زمین در ایالت کرمانشاه را روی رقم 

رسد.شود که به رقم صدهزار تومان میدیگر، گفته می  

مبلغی  "فرق". ی کتاب دولتی باید گردآوری شودر پایهیعنی مبلغی که ب  "اصل"ی این دربر گیرنده

توان گمان زد.ی آن را تنها میشود و اندازهاست که گردآوری می  

ماند.ا باقی میها در میان همان ایل و در میان روستهای نظامی هنگبخش مهمی از درآمد برای هزینه  

ها از سوی خود حاکم پرداخته ن ایلی پذیرایی و نگهداری زائران و بزرگان کشور و سراهزینه

شود که ساالنه دوازده هزار تا بیست هزار تومان ها برای این پذیرایی گفته میشود. مبلغ هزینهمی

شود.می  

به من گفته شده که در چندسال گذشته حکومت کرمانشاه ادعا کرده که ساالنه سی هزار تومان از 

نجام شده در خواست کرده است.های ای دارایی برای جبران هزینهاداره  

با یگ همیستاد درست مالیاتی و گردآوری درست درآمدها و صادرات آزاد غله به بغداد، این ایالت 

ی بزرگی خواهد بود تا به پایتخت هم بفرستد.رای در آمد افزودهدا  

 

 

                                                 
1 5 7 Muzzle loader. 
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V پیوست   

 بهای کاالهای مورد نیاز روزانه مردم در شهر کرمانشاه

به قران بها ازهاند   کاال 

 از: تا:

 سوخت بار )بیست من( 2 3

4 5/2  زغال چوب " 

 نفتا من 2 2.50

 یخ در تابستان " .. 0.50

 گوشت " .. 2.40

 نان " .. 0.25

 پنیر " .. 4

 پیاز " .. 0.25

 سیا زمینی " .. 0.50

ایی شش دانهبسته .. 1.60  شمع 

 روغن من 8 10

 برنج " .. 4

دمگن صدمن 16 20  

 جو " 14 20

 شبدر " 28 50
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 کاه " .. 5

 نخود بومی من .. 2.25

 شکر " 4.50 5

 چای " 14 15816

 مرغ هر دانه .. 1

 

ی ساختمان در کرمانشاههزینه  

  اندازه هزینه به قران

 بنا Diem 5تا  3

 شاگرد بنا .. ..

2 Diem کش )برای حمل گل(ناوه 

 خاک قرمز بار 0.10

 گآه خروار 14

 گچ " 12

 سنگ بار 100 25

 سنگ تراشیده زرع مربع 1.50

 آجر  

                                                 
 بی1دی هر  11برابر است با نزدیگ به  158

 ای بی اس 6.50یگ من برابر است با 
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30 

10 

 دانه 1000

" 

 کوزه پز

 خشت

 تیر دانه 4

 برگ و پوشاک برای س ف بار 0.50

 های شکر برای س فجعبه جعبه 1.50

 کاه بار 1

 میخ من 4

 ی پنجرهشیشه شیشه 0.30

 کاردرودگری Diem 4تا  3

 


