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 یشیقر ینحس یدس /تاریخ محلی سراب نام پدیدآور: و عنوان

 کتر حسن اسدید : راهنما اناستاد 

 یزدانیمحمد حسن  دکتر، ینیدکتر سجاد حس ان مشاور:استاد

   دفاع: تاریخ

  ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:
که تحوالت منطقهه سهراب تها اهه انهدا ه بهر        ینباشد. امی سراب یمحل یخپژوهش تار یننوان اع هدف:

 گذاشته است. یرتاث یمرکزهای حکومت
مختله   ههای  سهراب در دوره  یختهار  یمسهلله بهه بررسه    یهن ا یهدن همبهرای ف  شناسی پژووه:: روش

ایهم. امها نقطهط عطه  ایهن      اسهالمی شهروع کهرده   و ا  تهاریخ دوران باسهتان و دور      ایم¬پرداخته

 .کنیمتاثیرگذاری را در دوران قاجاریه و پهلوی مشاهده می

کند. و در سال اگونه صادق خان شقاقی برعلیه آقامحمدخان و فتحعلی شاه شورش می :هایافته

 رود و در دور  اسهتدداد هه. ق. تا یه  قهدمی تههران مرکهز حکومهت قاجارهها پهیش مهی         1212

بینیم که سرابیان بعد ا  همراهی اولیه با نیهروی اسهتدداد بهه صه  مشهرو ه      محمدعلی شاه می

هه. ق سراب محل تجمع نیروهای  1327رسانند. سال پیوندند و ستارخان را یاری میخواهان می

شود نیروهایی که در پهی دفهع رحهیم خهان شاهسهون بودنهد رحهیم خهان یکهی ا           مشرو ه می

ای دیگر ا  تاریخ سهراب در  استدداد محمدعلی شاه در آذربایجان بود. در صفحه بزرگترین حامیان

دوره پهلوی دوم این شهر شاهد حضور فرقه دمکهرات اسهت کهه بها اجدهار و تهدیهد        1324سال 

  توانستند برای مدت  مان کوتاه در سراب حکومت کنند.
قاجهار و  ههای  حکومت ینب های¬کشمکش توان¬یمختل  م ی مان های¬در برهه  گیری:نتیجه

و  یسراب را مشهاهده نمهود کهه بها شهروع انقهالب اسهالم        یمحل های¬و خاندان یالتبا ا یپهلو

 .شود¬یشهر شروع م ینا یخا  تار یدجد یفصل یحرکت عموم ینمردم سراب به ا یوستنپ

، فرقهه دمکهرات  ، یحییغالم ، مشرو ه، قاجار، یصادق خان شقاق، یانشقاق یلا، سراب های کلیدی:واژه

 احزاب
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 مقدمه  

 نانم   سر ندیب ده آبم   سراب   متاب یچارخ عنانم   سفر ه یا 

در سهراب نشهان    یشا  سهه ههزار په    یدها  را تقر یوجود تمدن و  نهدگ  یخیشواهد و قرائن تار

اسهت.   یضهرور  یامهر  یشو گذشهته شههر خهو    یخجوانان و عالقمندان بها تهار   ییآشنا دهد¬یم

شههر   ینکه در ا یو مردمان یخیمساجد تار، یمیقد های¬محله، ها¬کواه یرنظ یشهر ینمادها

خوانهدن   یددهنهد. شها  -ینجات م یتیهو یشهر هستند و ما را ا  ب یحیشناسنامه تار اند¬یسته 

خهود باشهد و    یهار دربهاره شههر و د   یشهتر ب یکنجکهاو  ینسل جوان بهرا  یشمطالب باعث گرا ینا

گهردد بهه    یکمکه  ی. و ا  لحها  علمه  یدنما انگیز¬بزرگترها خا ره یلحظات گذشته برا یادآوری

 یمرکهز  ههای ¬حکومهت  یخا  تهار  یمهمه  قسهمت  یمحل های¬یخکشورمان که تار یختار یلتکم

 هستند.

 یمقهد  ههای ¬ا   مهان  یجهان آذربا یدر مرکهز مواصهالت   قرارگهرفتن  شهرستان سراب به لحا 

و قوافهل بهوده اسهت.     یانداشته است و مرکز عدور و مرور سپاه یادی  یو اقتصاد ینظام یتاهم

شههر و   یهن ا  ا یشمقرار داشته است و دو شاخط مهم جاده ابر یزن یشمشهر بر سر راه جاده ابر ینا

و خلخال گذر کرده  یرو آبادو ف ینو قزو ری ا  ها¬ا  آن یکیاست که  کرده¬یآن عدور م یحوال

و خلخال به سهمت   یرو آبادو ف ینا  قزو یگرو راه د رفت¬یم یزبزغوش و سراب به تدر یقو ا   ر

 (.2:1382، ی دا دائ ی)تراب کرد¬یرفته و ا  کنار سراب عدور م یلاردب

بوده اسهت کهه در تحهوالت     یمهمدور بودن ا  مرکز قدرت شاهد حوادث  یرغمشهر سراب عل

شهر سهراب   یاسیس یختار یبررس یقتحق ینندوده است. هدف ما در ا تأثیر¬ یب یحکومت مرکز

 یخ. الدته در کنهار آن بهه تهار   باشد¬یمختل  با توجه به شواهد و مدارک موجود م های¬در دوره

 یاسهی س یخآنچهه در تهار  . پردا یم¬می یزشهر ن یخیتار های¬یهآثار و ابن عرفیشهر و م یاجتماع

بها   یهی و واگرا یهی سراب اگونه به سمت همگرا یمحل یالتاست که ا ینما مهم بود ا یسراب برا

 یهل الخصهو  رابطهه ا   یو عله  رفهت ¬یمه  یشپه  یهدر  مان قاجار یژهبه و یمرکز های¬حکومت

کشهور   ینظام یدر آن  مان که قوا یشقاق یلکه ا ینو ا کنیم¬یم یقاجار را بررس یلو ا یشقاق

قاجهار بهوده اسهت و در     یانا  افهوا  مههم لشهکر    یکی دادند¬یم یلتشک ی و  وا یالترا ا یرانا

ههه. ق   1212که در سال  ینتا ا دهند¬یرا آ ار م یانسر به شورش برداشته و قاجار هایی¬برهه

فهرو نشسهته سهر بهه ا اعهت       یانشقاق یانآتش  غ هشا یا  فتحعل یبا شکست صادق خان شقاق

را ملتههب   یجهان و آذربا شهود ¬یکه جندش مشهرو ه متولهد مه    ی مان یننهند. هم انمی قاجار

 ینبنهابرا  گردنهد ¬یمه  یداار اغتشهاش و نهاامن   یجاندو شهر مهم آذربا یلو اردب یزتدر کند¬یم
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دو شههر قهرار دارد    یهن ا ینبه  هو شهر سراب که  یمدو شهر هست ینا ینب ینظام یشاهد تردد قوا

 های¬یا  مشرو ه و ستارخان جانفشان یتدر حما سرابیان. هاست¬عدور و مرور آن یاصل یمحل

ههه. ق باعهث شکسهت     1327مشهرو ه در سهراب بهه سهال      یروهایو حضور ن کنند¬یم یادی 

 .گردد¬یم یجان رفداران استدداد در آذربا

 یبهرا هها  روس 1320 یوردر شههر  ینتوسط متفقه  یرانهم  مان با اشغال ا یگرد ای¬در برهه

 یهت به بعهد شهاهد فعال   ینکه ا  ا  نند¬یحزب توده م یلدست به تشک یرانا یعیغارت منابع  د

 یتو ههدا  یه  بها تحر  ینهد فرا یهن ا یهان در جر یممهردم هسهت   یهت جلب توجه و حما یاحزاب برا

 1324 یورشههر  15و در  شهوند ¬یحهزب جهدا مه    یهن حزب تهوده ا  ا  رادا  اف ای¬عده ها¬روش

و سهراب   یجانآذربا یخا  تار یدیو مرحله جد کنند¬یرا اعالم م یجانفرقه دمکرات آذربا یلتشک

اَسکَوار  یا  روستا یاندانش یحییبه نام غالم  یفرقه دمکرات شخص یالت. در تشکخورد¬یرقم م

ا هراف سهراب    یدر روسهتاها  ینهاامن  یجهاد بهه ا  هها ¬کهه بهه کمه  روس    بینهیم ¬یسراب را م

فرقه بهه او محهول    ینظام یو فرمانده شوند¬یعدها نفر دوم فرقه دمکرات مب یشان. اپردا د¬یم

غالهب   یشمهانع ا  گهرا   ینهی د یهق عم یگسترده فرقه در سراب باورها یغاتتدل یرغم. علشود¬یم

و سراب بهه   یجاندمکرات در آذربا رقهبود و سرانجام ف یمردم سراب به احزاب دست ساخته بشر

مردم بهوده و توانسهت آنهان را بها      یدهم سو با عقا یانقالب اسالمبرخالف آن اهداف  یدنرس ییجا

شهر سراب  یمحل یخمختل  تار های¬شده است به جنده یپژوهش سع یندر ا یدخود همراه نما

 یهران ا ینا  سهر م  یرگذارتاث یتحوالت و حوادث شهر سراب را به عنوان قسمت یرو س یماشاره کن

 .یاوریمو اتفاقات را هم در قلم ب یعمجموعه علل وقا یلیتحل یو با نگاه یمکن یبررس

 یهه ته یفصل اصل 3و در  یاتفصل کل ی فصل نوشته شده که شامل  4حاضر در  نامه¬پایان

 شده است. ینو تدو

 .باشد¬یمپایان نامه   یاتکل فصل مربوط به  یناول: ا فصل

شهرستان سهراب دارد و وسهعت شهرسهتان و     یایبه جغراف یفصل نگاه کوتاه یندوم: ا فصل

آورده  یکشهور  یماتتقسه  ینآن را بر دهق آخهر   یت. و وضهع کند¬یآن را ذکر م یتیتراکم جمع

. گهردد ¬یمه  یلجدا شهده و بهه شهرسهتان تدهد     یلهه. ش ا  اردب 1324که در سال  یناست و ا

در  .گهردد ¬یمه  یشهرستان سهراب بررسه   یمو نوع اقل غرافیاییج یتفصل موقع یندر ا ینهمچن

 اندا یم  می انتهای این فصل نگاهی به سراب ا  دیدگاه جغرافیدانان قدیم

تاریخ سیاسی سراب  فصل باشد  در ابتدای اینمی ی سراباین فصل تاریخ سیاس سوم:  فصل

سهال پهیش یعنهی  مهان     3000موجود مربهوط بهه    اهدکنیم که ما آن را با توجه به شومی راذکر

دانیم. بنابراین به شهر  وضهعیت سهراب و آذربایجهان در دوره ی     می بر سراباورارتوها  سلطه ی

کنیم این بناها جهز  شناسهنامه   می تاریخی سراب را بیانهای پردا یم و بعد آثار وابنیهمی باستان
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بهه  ورود اسهالم  تا اینکهه شهاهد    کندمی ی تاریخی شهر بوده و به ما در شناخت بهتر شهر کم 

تاریخی سراب یعنهی ورود  های امه یکی ا  هولناک ترین برههمرتدط هستیم در ادسراب وحوادث 

یکی دیگر ا  صفحات تاریخ سهراب مربهوط بهه     نماییم.می اقوام بیابانگرد مغول به سراب را بررسی

با خانگاه اردبیل وحضور فو  شقاقی در دسهتجات  ها باشد که رابطه ی سرابیمی دوره ی صفویان

باشد اما مهم ترین بخش تاریخ سیاسی سراب راباید در دوران قاجار می ز اهمیتلشکر صفوی حائ

آقا محمد خان و فتحعلهی   با جستجو کنیم  مانی که شاهد تعامالت و تعارضات ایل شقاقی سراب

 اما با افول شقاقیان حکمرانان سهراب ا   هرف نایهب السهلطنه تدریهز انتخهاب       شاه قاجار هستیم

را در پیهرو ی مشهرو ه در   هها  رسهیم ونقهش سهرابی   مهی  ه حهوادث مشهرو ه  شوند تا اینکه بمی

کنیم بعد ا  مشرو ه در قرن معاصر تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان یکی ا  می آذربایجان بررسی

شود هر انهد  می حوادث مهمی بوده است که منجر به شکل گیری قسمت مهمی ا  تاریخ سراب

وحکومهت   دهند اما غالب مردم همراه آنان ندوده انهد می لدر سراب نیز حکومت تشکیها دمکرات

آورد درنهایت در تهاریخ سیاسهی سهراب شهاهد وقهوع انقهالب       می اندکی دوام، آنها با  ور و تهدید

 اسالمی وهمراهی مردم سراب هستیم

شهد.  بامهی  سهراب  اجتماعی و موسسات مدنی در، اقتصادی فصل اهارم: این فصل بیان تاریخ

اغلب اوقات به دلیل اهمیت دادن به تاریخ سیاسی و نظامی کمتر مورد توجه    تاریخاین قسمت ا

دربنهدها  ، حمهام هها  ، آسهیاب هها  ، گیرد  در این فصل ما تاریخچه ی قنوات واشهمه هها  می قرار

، بها ار تهاریخی سهراب   ، قدیمیهای مالکان وخانواده، تاریخ وق ، مکاتب اولیه، قدیمیهای وکواه

 . دهیممی را مورد بررسی قرار و...وآب وفاضالب شهر، تاریخچه برق وتلفن، مپهلوانان قدی

در خاتمه و قسمت نتیجه گیری سهعی شهده اسهت کهه سهیر تحهوالت در کنهار         فصل پنجم:

یکدیگر آورده شود وتا حد امکان ارتداط بین آنها مشخص گردد وبه دالیل اهمیت شهر سهراب در  

 تاریخ سیاسی آذربایجان و ایران اشاره شده است

 کلیاته 1

 بیان مسأله -1-1

ر موقعیت مناسهب خهود در ادوار گذشهته    شهری است در شمال غرب ایران که به خا  سراب

محل گذر لشکریان و آبستن حوادث مهم بوده است. این شهر به دلیل وفور آب و مراتهع سرسهدز   

-مورد توجه حاکمان و ایالت در  ول تاریخ قرار گرفته است. وجود آثار تاریخی کهن مانند کتیده

ین شهر بر سر راه جاده ابریشم قهرار  بیانگر قدمت این شهر است. همچنین ا، های تاریخی و معابد

-کرد. سراب قدل ا  اسالم در قلمرو تمدنگرفته است که اهمیت خاصی ا  نظر اقتصادی پیدا می

ی هفهتم قدهل ا    ی اورارتویی باقی مانده ا  سهده هایی اون اورارتو و ماننا قرار گرفته بود و کتیده

رد توجه اعراب مهاجم بوده اسهت. سهراب در   میالد مؤید این مطلب است. با ورود اسالم سراب مو
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دور  فتوحات اسالمی به خا ر اقلیم مناسهب و شهرایط جغرافیهایی سهکونتگاه شهماری ا  قدایهل       

های تاریخی این شههر ورود مغهوالن بهوده اسهت کهه      ترین برههمسلمان عرب شد. اما یکی ا  تلخ

والن بها قتهل عهام و غهارت در سهراب      های مقاومت خوار مشاهیان در برابر مغتقریدا  آخرین حلقه

شود. مراتع سرسدز سراب موجب تددیل این شهر به ییالق مغوالن گشته و این شههر  شکسته می

ی عط  تاریخ سراب ورود ایل شهقاقی بهه ایهن    شود. اما نقطههای مهم مغوالن میمحل قوریلتای

رد و حوادث مهمهی رخ داد کهه   ها به هم گره خوشهر بوده که ا  این به بعد تاریخ سراب و شقاقی

ورود فهو   ، هها ی جنگنهدگی و رشهادت شهقاقی   نماید. به واسهطه در تاریخ کشور ایران پررنگ می

ها در نیروی نظامی صفویه و نادرشاه و علی الخصو  قاجاریهه باعهث وارد شهدن سهراب و     شقاقی

ای ا  جاریهه در برههه  گردد و به تعارض و تضاد بین شهقاقیان و قار ها در حوادث مهمی میشقاقی

ی شقاقیان یعنی صادق خان شقاقی که خود بهه یکهی ا    گردد. اما مهمترین اهرهتاریخ منجر می

ی کسهب قهدرت   های  یادی بهرای قاجارهها در عرصهه   دشواری، مدعیان سلطنت تددیل شده بود

یهن کهه   ای که حتی تاسیس سلسله قاجار را با االش جدی مواجه ساخت تها ا پیش آورد به گونه

آید و الدتهه بهه   خاندان شقاقی با قاجاریه ا  در مصالحه و ا اعت درمی، بعد ا  شکست صادق خان

ی انقهالب  شهود. در دوره ها نیز در حکومت و سیاست مل  ایران کمرنگ مهی تدریج نقش شقاقی

نهاخواه  ، خهواه ، های مهم مشرو ه آذربایجهان بهوده اسهت   مشرو ه نیز سراب که یکی ا  خاستگاه

های موافق و مخال  مشرو ه تدهدیل و بهه ایفهای نقهش     همانند دیگر منا ق آذربایجان به دسته

ها و احزاب در بین مردم سراب است مثل فرقهه دمکهرات   خود پرداخت. مساله دیگر تاثیرات فرقه

ها و احزاب ایجاد شده توسط رژیم پهلوی که نتوانستند در میان اکثریت مردم نفوذ کنند شوروی

سها  همراههی   ین به دلیل اعتقادات دینی و اسالمی آنان بود و این باورها و عقاید دینی  مینهکه ا

 آنان با انقالب اسالمی گردید.

 

 سواالت تحقیق  -1-2

ی تاریخ ایران اگونهه بهه   شهر سراب با توجه به موقعیت با رگانی و نظامی خود در عرصه -1

 رود.مرکزی به ویژه  مان قاجارها پیش میهای  رف واگرایی و یا همگرایی با حکومت

 ی بین ایل شقاقی و ایل قاجار اگونه بوده است.رابطه -2

 تحوالت آذربایجان در دوره قاجار و پهلوی اه تاثیری بر شهر سراب گذاشته است. -3

 فعالیت احزاب در سراب اه قدر تاثیرگذار بوده است. -4
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 ـ اهداف تحقیق3ـ1

 مختل  تاریخ سراب هایه مشخص شدن جنده

 ه بررسی سیر تحوالت و حوادث تاریخ سراب به عنوان بخش تأثیرگذار ا  تاریخ ایران

 ه گسترش تفکر تحلیلی و تفسیری در بین خوانندگان درخصو  تاریخ سراب

 

 ـ روش تحقیق4ـ1

باشد که با توجه به اسناد و مدارک موجود در کتاب خانه روش تحقیق توصیفی ه تحلیلی می 

پردا یم و پس ا  استخرا  ا العات اقدام به برداری می ها به گردآوری ا العات و فیشمصاحده و

بندی ا العات به تجزیه و نماییم. و با توجه به اصل موضوعات و اعتدار آنان و  دقهبندی می دقه

نماییم. الدتهه بها   پردا یم. در این روش باید ا  نقد بیرونی و نقد درونی نیز استفاده تحلیل آنان می

 گیرد.رعایت اصل ترجیح به منابع مستند و راوی ا العات موجود مورد نقد و ار یابی قرار می

 

 ـ نقد و بررسی منابع5ـ1

کنیم منابع مرتدط با پژوهش را به اختصار نقهد کنهیم و ا  آن جها    در این پایان نامه سعی می

بنهدی  هها را دسهته  امد شایسته است کهه آن ها ممکن است به ا اله کالم بینجکه معرفی همه آن

تهرین  های هر دسته را به همراه نقهاط ضهع  و قهوت آن بیهان نمهاییم و شهاخص       کرده و ویژگی

 های هر دسته را ذکر کنیم.نمونه

 

 ـ منابع قدیمی1ـ5ـ1

الصهفا نوشهته    ضةرو، هایی نظیر ناسخ التواریخ نوشته محمدتقی سپهراین منابع شامل کتاب

االرض نوشته محمد ابن حوقل و ... کهه منهابعی دسهته اول و بسهیار      ةصور، خان هدایترضاقلی 

توان مطالهب مهرتدط   ار شمند هستند اما در مورد منطقه سراب در این کتب با  حمت فراوان می

یافت و باید در دل حوادث ذکر شهده توسهط نویسهنده بهه دندهال آن باشهیم. ههم انهین شهیوه          

باشهد. و اغلهب   ارسی کهن است که نیا منهد تعدیهر و تفسهیر فهراوان مهی     ها فنوشتاری این کتاب

نویسندگان این منابع مانند هدایت و سپهر وابسته به نهاد قدرت بودند لذا باید موافق ولیِّ نعمهت  

 ور که در وقایع مربوط به سراب و صادق خهان شهقاقی بهه وضهو  دیهده      نگاشتند همانخود می

 کنند.بدی و دشنام یاد میشود که اغلب اوقات به می
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 ها و خاطراتـ سفرنامه2ـ5ـ1

های استفاده شده در این پایهان نامهه   باشند و ا  نمونهاین منابع ا  لحا  ار ش بسیار مهم می

توان به خا رات ممتحن الدوله شقاقی و بستان السیاحه حا   یهن العابهدین شهیروانی اشهاره     می

ت خا ره نویسان تدحر ی  مورخ را نداشته باشهند. مهثال  در   رسد که ا  برخی جهاکرد به نظر می

خا رات ممتحن الدوله شقاقی بعد ا  ذکر مطالدی کوتهاه ا  سهوابق ایهل شهقاقی و صهادق خهان       

-خواهد شروع شود تمام میشقاقی اصل مطلب به فراموشی سپرده شده در جایی که داستان می

شهود.  کتاب بی  رفی کامل نویسنده دیده نمی گردد. هم انین در اینشود و حق مطلب ادا نمی

بستان السیاحه شیروانی شاید ا  معدود منابعی است که درباره اولوس شقاقی بدون غهرض حهرف   

  ند.می

 

 ـ منابع نزدیک به زمان ما3ـ5ـ1

باشد و امتیا  منابع اصلی و دسهت  ساختار نوشتاری در این منابع نزدی  به فارسی امرو ه می

باشند مانند قیام آذربایجهان و سهتارخان نوشهته اسهماعیل امیرخیهزی کهه ایشهان        دارا میاول را 

همواره یکی ا  یاران و همراهان ستارخان بوده و در جریان آمدن سردار به سراب او نیز همراههی  

کرده است و مندع بسیار خوب دیگر تاریخ مشرو یت ایران نوشته احمد کسروی اسهت امها ایهن    

توانست بر آثارش نیز تهأثیر بگهذارد یعنهی    ارد که تحول در نگرش دینی ایشان میعقیده وجود د

های خود تحت عنوان پاکدینی پرداخت. هم انین در کتاب فهرا    مانی که ایشان به نشر اندیشه

و فرود فرقه دمکرات آذربایجان نوشتط جمیل حسنلی روایت خوبی ا  فرقه دمکرات در آذربایجان 

اب حاصل تحقیقات به دست آمده ا  آرشیوهای محرمانه شهوروی سهابق بعهد ا     بینیم این کتمی

ها نیز است هرانهد همهه   باشد و شامل رویدادهای مربوط به سراب در دوره دمکراتفروپاشی می

 بینیم.ها را در آن نمیحوادث مربوط به سراب در دوره دمکرات

 

 ـ منابع شفاهی )مصاحبه(4ـ5ـ1

انهد مهثال  در بررسهی    ها کم  شهایانی نمهوده  مصاحده، اجتماعی شهر سرابدر بررسی تاریخ 

ها این منابع مفید بوده است تاریخچه برق شهر سراب و تاریخ آب و فاضالب شهر و تاریخچه وق 

الخصهو  ذکهر تهاریخ رویهدادها وجهود      اما با توجه به این که امکان اشتداه در منابع شفاهی علی

این قدیل موارد ا  اند مندع شهفاهی اسهتفاده گهردد و صهحت مهوارد      داشته است سعی شده در 

 تائید شود.
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 دهیم. را مورد بررسی قرار می شهرستان سرابجغرافیای در این فصل 

 

 ـ وسعت و تراکم1ـ2

کیلومترمربع قهرار دارد   18/3452شهرستان سراب در شرق استان آذربایجانشرقی با مساحت 

باشد. بر دهق آخهرین   هکتار مراتع  دیعی می 178637هکتار اراضی  راعی و  109827و دارای 

نفر بهوده   125341جمعیت شهرستان سراب  1395ل ماده ساسرشماری نفوس و مسکن در آبان

درصد در نقهاط روسهتایی سهکونت     68/52درصد در نقاط شهری و  32/47است که ا  این تعداد 

 (.1395:18، نتایج تفصیلی آماردارند )

 

 ـ سراب در تقسیمات کشوری2ـ2

ربهان  های مرکزی و مه دق آخرین تقسیمات کشوری شهرستان سراب دارای دو بخش به نام

-حومه و مالیعقوب مهی ، صائین، آغمیون، اَبرغان، های را لیقاست. بخش مرکزی شامل دهستان

اردالن و شربیان است. و اههار نقطهه   ، های آالن برآغوشباشد و بخش مهربان هم شامل دهستان

هها و  آبهادی دارد. تعهداد بخهش    186شهربیان و دو دو ان و  ، مهربهان ، ههای سهراب  شهری به نام

 باشدهای شهرستان سراب به قرار  یر میها و شهرها و کل آبادیندهستا

 
کل  شهر دهستان بخش شهرستان

 آبادی

 186 4 9 2 سراب

 

 (1398:78، سایت استانداری آ. ش)
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 ( شهرستان را به تفکی  بخش و دهستان نشان داده است.1نقشط شماره )

شهرسهتان   6آذربایجانشرقی ا   هه. ش استان 1316براساس تقسیمات کشوری آبان ماه سال 

هه مراغهه تشهکیل شهده بهود      6، هه اردبیهل  5، ه تدریز4، ه مهاباد3، ه رضائیه2، ه خوی1های به نام

 (.1355:63، و رات کشور)

هه. ش براساس تقسیمات کشوری اردبیل و تدریز دو شهرسهتان اسهتان سهوم     1316در سال 

 (.85مان :هرفت )هستند که سراب ی  بخش اردبیل به شمار می

گویهد کهه   دانهد و مهی  هه. ش سراب را بخشی ا  شهرستان اردبیل می 1320ر م آرا در سال 

 (.1320:48، ر م آرانفر جمعیت دارد ) 000/110

شود. در تقسیمات هه. ش ا  اردبیل جدا شده و به شهرستان تددیل می 1324سراب در سال 

ارای ی  بخش بهه نهام حومهه بهود و     شود که شهرستان سراب دمشاهده می 1355کشوری سال 

های ایهن شههر عدهارت    مرکز آن نیز سراب بود و تنها ی  نقطه شهری داشت هم انین دهستان

 (.1355:11، و ارت کشورینگجه )، مالیعقوب، را لیق، آغمیون، اَبرغان، بودند ا  حومه

 

 ـ موقعیت جغرافیایی و نوع اقلیم3ـ2

غهرب بهه ههریس و ارتفاعهات     ا  شهمال ، مشکین شهرشهرستان سراب ا  شمال به شهرستان 

های بزغوش و ا  مغهرب  ا  جنوب به شهرستان میانه و کوه، ا  مشرق به شهرستان اردبیل، سدالن

دقیقهه  هول    23درجهه و   47آباد متصل است. این شهرسهتان در مختصهات   به شهرستان بستان

قیقه عرض جغرافیای شمالی ا  خهط  د 67درجه و  37جغرافیای شرقی ا  نص  النهار گرینویچ و 

نهوع پوشهش گیهاهی    ، متهر  1682استوا قرار دارد. ارتفاع مرکز این شههر ا  سهطح دریاههای آ اد    

پراکنده و نوع اقلیم  مستان سرد و تابستان نه اندان گهرم ولهی خشه  و نیمهه خشه  اسهت.       

ه سهانتیگراد اسهت.   درجه  8/7میلیمتر و میهانگین دمهای سهاالنه     7/262میانگین بارندگی ساالنه 

مرکهز تحقیقهات هواشناسهی    متر بر ثانیه است ) 3/2شرقی و میانگین سرعت آن ، جهت باد غالب

 (.1398، کاربردی استان آ.ش

 

 سراب در نزد جغرافی دانان قدیم -2-4

 اند.  های مشابه ذکر کردهشهر سراب را در قدیم به نام

 ةشهر سرا»نویسد: می خوانده است و ةاین شهر را سرا« االرض ةصور»ابن حوقل در کتاب 

هها و  هها و آب کور سره و اردبیل قرار دارد شهری است پاکیزه و پر برکت و حاصلخیز و دارای بها  

ههای بزرگهواری ا    ها و با ارهای  یدا و مسافرخانه تمیز است و خانوادهها و آسیابها و کشتمیوه
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اند من مشایخ آنهان را دیهدم مردمهی    کنون ا  میان رفتهاند. ولی اجا بودهآل  اندر و دیگران در آن

 (.99و98: 1345، ابن حوقلاند )جوانمرداند و به سالر )ساالر( وابسته

سهراو  »خهونیم:  همچنین در معجم الدلدان یاقوت حموی جغرافیدان معروف قهرن هفهتم مهی   

دبیل و تدریز واقع شده اش تا اردبیل سه رو ه است و در میان ارفاصله، شهری است در آذربایجان

جها  هه. ق آنجا را خراب کردند و هراهه در آن  617است و تاتار مغول که خدا لعنت کند در سال 

 (.64 /3: 1380حموی یافتند کشتند )

-شههرک  ]جابروکهان [، خونهه ، میانه، ای گمنام دارد اسنه و سرابدر حد و العالم که نویسنده

حهدود العهالم مهن المشهرق الهی      مردم بسیار ذکر شهده اسهت )  هایی اند خرد و با نعمت و آباد و 

 (.1340:64، المغرب

سهراو شههری   »نویسهد:  القلوب می هةحمداله مستوفی جغرافیدان و مورخ قرن هشتم در نز

برآغوش و ، درند، است وسط ا  اقلیم اهارم در شرق کوه سدالن مایل به قدله و اهار ناحیت روند

که بدان شهر منسوب است و ا  کهوه سهدالن    ]است[آن ا  رودی سقهر. هوایش سرد است و آب 

خیزد و در بحیره ایچست ریزد. حاصلش غله و دیگر حدوبات بیشتر اسهت و انگهور و میهوه    برمی

اند و سنی مذهب باشند والیتش قریهب صهد پاراهه دیهه باشهد و      کمتر بود مردمش سفید اهره

، مسههتوفیو یهه  هههزار دینههار اسههت ) ضههیاعش غل ههه روی نیکوسههت و حقههوق دیههوانیش هشههتاد

1362:86.) 

ابواسحق ابراهیمهی اصهطخری نهام سهراب بهه      « مسال  و ممال »در نقشه جغرافیایی کتاب 

 شود.دیده می« ةسرا»شکل 

هجری در راه سفر مکه اهاردهم ماه صفر بهه   5در اوایل قرن  ]مرو ی[ناصر خسرو قدادیانی 

 ]ق 438[رفته و ا  سعید آباد در بیستم صفر سهال فهوق   سراب رسیده و ا  آن شهر به سعید آباد 

 (.5/2463: 1378، عقیلی بخشایشیبه شهر تدریز رسیده است )

های استان سوم و در قسهمت  خوانیم سراب یکی ا  شهرستاندر فرهنگ جغرافیایی ایران می

ته جدهال  باختر شهرستان تدریز در منطقه کوهستانی و جلگه مانند دهلیزی است که بین دو رشه 

ههای  سدالن و قسمت دیگر ا  جنوب واقع شده است قسمت عمده دهات این شهرستان در دامنه

سدالن و قسمت دیگر در جلگه واقع شده است. خود شهر بها تعهدادی دههات در جلگهه بهین دو      

رشته جدال سدالن و بزگوش واقع شده است. ا  بناهای تاریخی این شهر مسجد جامعی است کهه  

رسد شهرسهتان سهراب دارای انهدین خیابهان اسهت کهه       آن به دوره خالفت عمر می تاریخ بنای

باشهد. همچنهین در ایهن شههر     خیابان دارایی و خیابان ملکی می، شامل خیابان سرتاسری پهلوی

دارای ، های مزبور که تعدادی نز در با اراه واقع شده است. شهرباب مغا ه در ا راف خیابان 700

های شهر سراب عدارتندا : کارخانه بهرق و  باشد. کارخانهدخترانه و پسرانه می دبیرستان و دبستان
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ههای شهرسهتان   تخهت خهوابی دارد. مهمتهرین رودخانهه     12کارخانه آردسا ی و ی  بیمارستان 

گیرند و عدارتندا : رودخانه پشو و رودخانه نسویون است که ا  دامنط جنوبی سدالن سراشمه می

گیرد. محصوالت عمده شهرسهتان  دامنط شمال باختری بزگوش سراشمه میرودخانه وانق که ا  

 حدوبات.، بزرک، عدارتندا : غالت

، صادرات مهمش غالت و روغن بزرک و محصول دامی مخصوصا  روغن است واردات آن پاراه

 (.264و  4/263: 1330، ر م آراقند و شکر و اای است )

محصوالت فالحتهی سهراب و   ، قی آذربایجان بودسراب جزو مراکز مهم قالی با 1309در سال 

 (.286و156: 1311، کیهانباشد )قیمت متوسط سرخرمن در این سال به قرار  یر می

 
 توتون جو گندم

 قران خروار قران خروار قران خروار

17500 83 7800 38 1000 600 

 

شود نیز اشاره نمهاییم.  در اینجا ال م است به منطقه گرمرود که همیشه همراه سراب بیان می

ترین راه ارتدا ی این منطقهه  این منطقه در ارتفاع بزغوش و در جنوب سراب قرار دارد و نزدی  

 باشد.های بزغوش میبا شهرستان سراب ا   ریق گذر ا  راه ارتفاعات صعب العدور کوه

راب و تحت تا آن جا که مدارک کتدی در دست است تا اواخر سلطنت قاجاریه گرمرود جز  س

های مجلس شورای ملی سهراب بها میانهه و گرمهرود یه       ها بوده است و در دورهحکومت شقاقی

 (.1385:24، عدادی فردنماینده داشت )

 های دیگری هم به نام سراب وجود دارد که عدارتندا :مکان

 ه دهی ا  دهستان اواوفلی بخش حومه شهرستان خوی1

 شهرستان مهاباده دهی ا  دهستان بهی بخش بوکان 2

 ه دهی ا  دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه3

 لو ا  بخش قروه شهرستان سنند ه دهی ا  دهستان خدابنده4

 ه دهی ا  دهستان ییالق بخش حومه شهرستان سنند 5

 ه دهی ا  دهستان کرانی شهرستان بیجار6

 آباده دهی ا  دهستان هنام و بسطام بخش سلسله شهرستان خرم 7

 ه دهی ا  دهستان ااالن اوالن شهرستان بروجرد8

 تیوند بخش دلفان شهرستان خرم آبادای ه دهی ا  دهستان9



 31   مدانی و پیشینه تحقیق

 

 ه دهی ا  دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهوا 10

 است که دهستان برآن بخش حومه شهرستان اصفهانای ه ده مخروبه11

 

 



 تحقیق روش -3

 

 تاریخ سیاسی سرابـ 1ـ3

 یجان و سراب در دوره باستاناآذرب –3-1-1

برای سخن گفتن دراین خصو  باید به تهاریخ قهوم اورارتهو و مناسهدات آن بها دیگهر اقهوام        

توان دریافت اشاره خواهیم نمود میبپردا یم. بنا به آثار تاریخی این قوم در آذربایجان که متعاقدا  

که آنان قومی بودند که بر آذربایجان و قسمتی ا  ترکیه و قفقا  کنونی سیطره و حکومت داشتند. 

 گیرد.ها دراین خصو  دربار  کل آذربایجان است که تاریخ سراب هم در آن قرار مییافته

لتقهای دو شهعده ا  رود فهرات و ا     ا  رود کورا و ارس تا مها محدوده ی سر مینی قوم اورارتو

های بین دریااط گوگچه و ارومیهه بهود و دریااهط وان در میهان کشهور      شمال به جنوب سر مین

اورارتو قرار داشت مردم اورارتو برخالف آشوریان قومی آبادگر و سا نده بودند و در احداث قنهوات  

خت ایره دست بودند به عالوه آنان های بایر به دایر سو حفر نهرها و کشاور ی و تددیل سر مین

رفتند. نژاد ایشان معلوم نیست  بان آنان نه سامی بود و ا  فلزکاران ماهر دنیای قدیم به شمار می

رفت و خط آنان میخهی  های آسیایی یعنی قفقا ی به شمار میبلکه ا  انواع  بان، نه هندو اروپایی

 (.1345:6، مشکورو شدیه خطوط هیتی و آشوری است )

 

 آثار اورارتوها در آذربایجان-3-1-2

ه سنگ به خط اورارتویی: در ده سطر در سهقین دل ا  محهال ا ومهدل در پهنج کیلهومتری      1

 شرقی قصده ور قان ا  توابع اهر بر کوهی به نام  اغی.

 ه سنگ ندشته ده بسطام: ا  دهستان اایپار بخش قره ضیا  الدین ا  توابع شهر خوی.2

-کیلومتری شمال سراب در ناحیه را لیهق ا  دهسهتان   12ر الیق: در حدود ه سنگ ندشته 3

 های سراب

ههای کهوه سهدالن نزدیه  بهه      ه سنگ ندشته نشتیدان: نشتیدان که در دره قراکوه ا  دامنه4



 

 

 سراب پیدا شده است.

ه سنگ ندشته داش تپه: در جنوب دریااه ارومیه در نو ده کیلومتری غربی میاندوآب قهرار  5

 .دارد

، مشهکور ه سنگ ندشته کیلی شین: در محلی به نام کیلی شین در جنهوب غربهی اشهنویه )   6

 (.63تا  47: 1382، ؛ ترابی79تا  54: 1345

ای وسعت و قلمرو حکومت اورارتوها ها به گونهنقطط مشترک در ترجمه همه این سنگ ندشته

سهراب نیهز شهامل ایهن قلمهرو       دهد که به  دعو قدرت پادشاهان آنان را در آذربایجان نشان می

 شود.تاریخی می

اورارتوها ا   رفی با قوم ماننا و ا  سوی دیگر با آشوریان در جنگ و ستیز بودند. ماننها در آن  

ق. م. شکسهت سهختی بهه     713ها بوند. سارگون دوم پادشاه آشهور در سهال    مان متحد آشوری

ت ماننا به او  قدرت دسهت یافهت و اوراتوهها    روسای اول پادشاه اورارتوها در آذربایجان داد و دول

تحت تاثیر قدرت ماننا قرار گرفتند. باید دانست که سیطره نظامی دولت اوارتوها در آذربایجهان ا   

تر بود  یرا آشوریان در ترقی تولیدات کشاور ی نواحی مسخر تر و انسانیرقیب خود آشورها مالیم

کوشهیدند بهرعکس حکومهت اوراتوهها بعهد ا  تصهرف       شده کمتر ذینفع بودند و در خرابی آن می

و  219و  215: 1345، دیهاکوئوف العهاده مدهذول داشهتند )   سر مینی به پیشرفت آن کم  فهوق 

274.) 

 

 سرانجام اورارتوها -3-1-3

ق. م. به تدریج ماننا ا  عرصه تاریخ محهو شهده و بها     606پس ا  غلده مادها بر آشور در سال 

هها کهه ا    هاد ماد درامد ارمنهی گردیدند. سر مین اورارتوها نیز جز  استانمادها ممزو  و مخلوط 

آسیای صغیر به آن ناحیه مهاجرت کرده بودند به جای اورارتوها نشستند و با آنهان درآمیختنهد و   

 (.1345:282، دیاکوئوفا  آن تاریخ به بعد سر مین اصلی اورارتوها به نام ارمنستان خوانده شد )

 

 بایجان در دوره مادهاآذر -3-1-4

شد. مهاد  ها به ماد بزرگ و ماد کوا  تقسیم میمادها یکی ا  اقوام آریایی بودند حکومت آن

های  اگهرس بهود و مهاد آتروپهاتن     سفلی )ماد بزرگ( شامل عراق عجم و تاحدی کردستان و کوه

ن قهدرت  یهادی   ق. م در آذربایجها  7شد. مادها تا اواخهر قهرن   )ماد کوا ( شامل آذربایجان می

اورارتهویی و سهکایی بهود. در سهال     ، ماننایی، نداشتند و حکومت این ناحیه در دست اقوام لولویی

های ایران به ویهژه ا   ها توانستند بر آشور غلده یابند و قدرت خود را بر تمام قسمتق. م آن 612



  تاریخ محلی سراب  34

 

 (.1345:92، دیاکوئوفآذربایجان تا ماورای رود ارس گسترش دهند )

 

 آذربایجان در دوره هخامنشیان -3-1-5

آذربایجان در این دوره نیز ی  ساتراپ نشهین ا  حکومهت هخامنشهیان بهوده اسهت پهس ا        

ق. م کهه سرنوشهت دولهت عظهیم هخامنشهی را       331شکست داریوش سوم ا  اسکندر در سهال  

مارد ولی تعیین کرد اسکندر اکسودات نامی را که ا  مخالفان داریوش بود به حکومت آذربایجان گ

ق.  328دیری نگذشت که اکسودات ا  اشم اسکندر افتاد و ا   رف آن پادشاه آتروپات در سهال  

م به حکومت آذربایجان رسید او توانسته بود اعتماد اسکندر را جلب کند. آتروپات برای استحکام 

موقعیت خود دختر خویش را به پردیکهاس سهردار مقتهدر اسهکندر داد. پهس ا  مهرگ اسهکندر        

آتروپات به مناسدت آن که مردی الیق و پدر ن پردیکاس بود در مقام حکومهت آذربایجهان ابقها     

 شد.

ق. م و با کشته شدن پردیکاس سرداران اسکندر اقدام به تقسیم دوباره ساتراپ  321در سال 

بنهدی ندهود ا  آن تهاریخ    ها کردند ماد کوا  یعنی ساتراب نشین آتروپات جز  این تقسیمنشین

کشاور ی و صنعت نسدتا  خوبی ، شود و اون ا  اقتصادد کوا  یا آذربایجان دولت مستقل میما

توانست احتیاجات خود را برآورده کند و استقالل خود را حفظ کند بدین ترتیب برخوردار بود می

 (.556تا  542:  1345، دیاکوئوفکند )ها در آذربایجان حکومت میسلسله کهن آتروپاتن مدت

 

 آذربایجان در دوره اشکانیان -3-1-6

م( اردوان نامی که ا   رف مادر به اشهکانیان منسهوب بهود در     17ه   8در  مان ونن اشکانی )

شود که پادشاه ایهران شهود و   کرد. بعدها اردوان ا   رف مردم ترغیب میآذربایجان پادشاهی می

داشت در  ی اندین جنگ ونن  این به دلیل نارضایتی مردم ا  ونن بود اون که او تربیت رومی

گریزد و اردوان بنام اردوان سوم راهی پایتخت شده شاهنشاه ایهران  شکست خورده به سلوکیه می

م.( اردوان سوم خود نیز برادری به نام ونن داشت کهه ا   هرف دولهت مرکهزی      40ه   18گردید )

هی ایهران و پسهرش   اشکانی به حکومت آذربایجان منصوب شد. بعدها خود ونن بر تخت شاهنشها 

 (.1375:99، مشکوررسد )پاکوروس به شاهی آذربایجان می

یابیم که در آن  مان آذربایجان بهه دلیهل امکانهات بهالقو  کشهاور ی و      ا  آنچه گذشت درمی

 صنعتی و اقتصادی خود نقش مهمی در با ی قدرت و انتخاب پادشاه ایران  مین داشته است.

وقتی شکست خورده عقب نشینی و فهرار کهرد و بهه     ]رومی[ گوید قشون آنتواناسترابون می

 آب تلخی رسید که همان آجی اای امرو  است و ا  سراب و گرمرود ا  دامنط سدالن به  رف 
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The title of this research is local history of the Sarab city. How much the 

development in the Sarab have affected the central governments. To understand 

this, we have examined the history of the Sarab in various eras. We have started 

in the history of antiquity and the Islamic era. But the important point of this 

influence can be seen in the Qajar and Pahlavi period. How Sadegh kan 

shaghaqi rebels against of Mr. Mohammad kan and Fath Ali shah and the year 

1212 AH. Going forward to the center of Qajar government near Tehran and we 

see in the era of tyranny of Mohammad Ali Shah that  the Sarabian after the 

initial companionship with the force of despotism. They join the 

constitutionalists queue and they help to Sattarkhan. 

In the year 1327 AH, Sarab becames gothering place for constitutional forces. 

The forces that sought to ovst Rahim khan Shahsun. Rahim khan was one of the 

biggest supporters of Mohammad Ali Shah in Azerbaijan.  

At S another stage in the history of the Sarab in 1324, the second Pahlavi ear this 

is the city witnessing the presence of a Democratic cult which they could to 

govern in the Sarab for a short time by force. So at different time, one can 
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tribes and families in the Sarab with the start the Islamic revolution and the 

bpeople of Sarab joining in this public movement, a new chapter begins in the 
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