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 سلماس؛ آينه تاريخ
 وحيد مرحمتي سلماسي

  
در شمال غربي ايران شهري مشتمل بر نواحي كوهستاني و رشته هايي حاصلخيز واقع شده كه 
سلماس نام دارد و از طريق رودخانه زوالچاي مشروب مي شود كه اين شهر قدمت و سابقه تاريخي 

شهر سلماس به . بسيار قديم مسكون بوده استزياد دارد و به شهادت بقاياي آثار باستاني از زمانهايي 
از پادشاهان آشور در هزاره سوم قبل از ميالد بنا نهاده شده است و به ) سلماسار سوم(روايتي در زمان 

عنوان دژي در مقابل تهاجمات اقوام نزديك حكومت بابل احداث شد تا در گذشته زمان به شهري 
. گفتند و اين نام بر روي شهر و منطقه ماند) سلماس (تبديل و براي راحتي تلفظ آن سلماسار را

سلماس قبل از تمدن آشور هم از مناطق متمدن و مسكوني كره ارض بوده و به طوري كه آثار به 
  . دست آمده از آن هزاره هفتم قبل از ميالد مسيح را به دست مي دهد

وت حموي به هنگام المقدسي در سفرنامه اش بازارها و مسجد سنگي آن را ستوده و ياق
بازديدش از سلماس آن شهر را ويران يافته توصيف كرد و حمداهللا مستوفي متذكر گرديده است كه 
باروي سلماس در دوره غازان خان تعمير شده است و در كتاب نزهه القلوب نوشته است سلماس از 

شهر بزرگ » زمل«و عرض آن از خط استوا » خط يد«اقيلم چهارم است طولش از جزاير خالدات 
وزير خواجه تاج الدين علي شاه تبريزي آن را عمارت كرد دورش هشت . است و بارويش خرابي يافته

بحيره چي «جبل كردستان مي خيزد و به » اوديه«هزار گام هوايش به سردي مايل است آبش از 
كرد بوده اند در قرن چهارم هجري قمري كليه ساكنان اين شهر، . مي ريزد) درياچه اروميه(» چست

 هزار نفر جمعيت بوده و بعضي مناطق آن 50 آبادي و حداقل 108 ميالدي داراي 1900و در سال 
اين شهر در گذشته هاي بسيار دور جزو ارمنستان بوده و در . حالتي مسيحي نشين داشته است” صرفا

نوني به باالي تپه در حوالي شهر سلماس ك. ناميده مي شده است» زاروند«زمان مادها و هخامنشيان 
اي موسوم به زنجير قلعه بنايي توسط كد پرتر كشف شده كه داراي حجاري هاي متعلق به عهد 

در اين سنگ نگاره ها كه نزد اهالي به اوزداني شهرت دارد تصاوير اردشير و شاپور . ساساني است
جاري شده و به همين ساساني در حالي كه حكمرانان ارمنستان در پيش پاي اسبشان زانو زده اند ح

اعتبار عده اي از محققان تصرف سلماس و الحاق آن به ايران را به اردشير يا شاپور ساساني نسبت 
عالوه بر حجاري ياد شده در ناحيه گورچين قلعه نيز آثار باستاني جالبي وجود دارد و در . داده اند

واقع است كه ) دختر ارغون آغا(ن نزديكي آبادي تازه شهر نيز برجي آجري و منسوب به ميري خاتو
داراي كتيبه اي تاريخ دار مي باشد روستاي هفتوان سلماس در قديم مركز خليفه گري ارامنه 

يكي از كهن ترين » گل تپه«با انجام كاوش هاي باستان شناسي در . آذربايجان و ايران بوده است
 كشف اين مجموعه باارزش بايد در باره. آثار استقرار اجتماعات بشري در جهان كشف شده است

تراشه ها و ضايعاتي كه به . گفت اين دهكده دائمي مربوط به هزاره هفتم قبل از ميالد مي باشد
سنگهاي آبسيدني مادر در اين محوطه وارد آمده نشانگر آن است كه اين دهكده پيشرفته در آن 

 و آالت برنده در حوزه درياچه اروميه روزگار مركز مهم توليد ابزارهاي آبسيدني از قبيل چاقو، تيغه
 سيني هاي گود، سيني هاي پوست كني و وزنه  وجود مصنوعات سنگي شامل ظروف،. بوده است

  . هاي سنگي معرف فعاليتهاي زيادي براي تأمين غذا از طريق كشاورزي در اين منطقه بوده است
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همچنين سفالهاي منقوش خاكستري مايل به سياه و سر دوكهاي سفالي كشف و جمع آوري 
شده كه سفالهاي آن از نوع سفالهاي نخجوان مربوط به دوره برنز قديم در دو هزار و نهصد سال قبل 

ي از ميالد است و در اليه هاي فوقاني اين تپه نشاني از استقرار سه دوره فرهنگي مربوط به هزاره ها
ششم، پنجم و چهارم پيش از ميالد وجود دارد كه به ترتيب هم عصر با تمدنهاي حاج فيروز و دالما 

در حال حاضر هنوز بر روي هيچ يك از . در سلدوز نقده و عصر برنز قديم در جمهوري نخجوان است
 اليه هاي فرهنگي اين تپه كه داراي ارزش هاي تاريخي فراواني است كاوش هاي علمي صورت

قديمي ترين محل استقراري كه مشخصات . نگرفته و اطالعات مربوط به هر دوره بسيار اندك است
يك دهكده دائمي در جهان شناخته شده در بين النهرين عراق بوده كه ويژگيهاي فرهنگي آن 

در اين تپه الشه هايي بزرگ از سنگهاي آبسيدني تا وزن پنج . سلماس است» گل تپه«متأخرتر از 
علت جنگ شاه عباس صفوي با عثمانيان به خاطر سلماس بوده و تاريخ . گرم كشف شده استكيلو

گواهي مي كند كه جنگهاي روس، عثمان و آشفتگيهاي بعد از جنگ جهاني اول لطمات زيادي به 
 رجب براي استراحت 28آغا محمد خان قاجار پس از تصرف ارمنستان در تاريخ .سلماس وارد ساخت

بيشترين آرامش و آباداني سلماس در عهد شاه عباس . ده و مدتي در آن اقامت داشتوارد سلماس ش
صفوي بوده است زيرا شاه عباس با سياستهايي خاص ارامنه را در اين شهر و روستاهاي اطراف آن 
اسكان داد و اختالفاتشان را از بين برد و حتي كليساي معروف هفتوان را به دستور او تعمير كردند و 

در ) ديلمقان(در دوره قاجار اين شهر از رونق افتاد و در عوض دهكده . اختيار ارامنه گذاشتنددر 
 شمسي زلزله 1309نزديكي آن مورد توجه واقع شد و تا حدودي آباد گرديد كه متأسفانه در سال 

فر از  هزار ن4سختي در اين منطقه روي داد كه بر اثر آن هم سلماس و ديلمقان ويران شد و بيش از 
اولين مدرسه به سبك نوين توسط سعيد خان سلماسي در سلماس ايجاد شد و همين . بين رفتند

حيدر خان عمو اوغلي چهره . مدرسه بود كه مقدمه گشايش مدارس ديگر در بقيه نقاط كشور شد
سرشناس نهضت مشروطيت و ميرزا ابراهيم خان امين السلطان اولين صدراعظم مظفرالدين شاه از 

 روستا است كه تراكم نسبي 150در حال حاضر سلماس داراي هفت بخش و . لي سلماس بودنداها
محور اصلي اقتصاد شهر كشاورزي و دامپروري .  نفر در هر كيلومتر مربع مي باشد30جمعيت آن 

دامداري در . است و محصوالت كشاورزي آن گندم، جو، توتون، دانه هاي روغني، و چغندر مي باشد
تان نقش اقتصادي بسياري دارد كه هم اكنون عالوه بر صنايع چرم سازي سه كارخانه اين شهرس

زرد آلوي فراوان اين شهرستان در كارخانه . بزرگ به عنوان لبنيات در آنجا توليد و صادر مي شود
هاي برگه سازي خسروآباد، هفتوان، سوره، خانكاه و تازه شهر به برگه تبديل مي شود و همه ساله به 

» شورگل«سنگ موزائيك » مرمر«همچنين معادن سنگ . شورهاي آلمان و روسيه صادر مي گرددك
سنگ سياه گچ و تنكال ماده اي است كه در زرگري و حلبي سازي به عنوان ماده جوشكاري استفاده 

و در آخر قابل ذكر است كه صنايع دستي نظير . مي شود و نام شيميايي آن برات دو سديم است
  .  في و گليم بافي اثر مثبتي در اقتصاد خانواده هاي روستايي دارددستكش با

  
 
  


