
 روزهای اوج مغلواک/  ها باز نشدای که به روی مغولروایتی از دروازه

 نفیسه کلهر

  عکس: مهدی معتمد

دادند تا از دروازه های شتر باید نفری ده شاهی میهای محل هنوز یادشان هست که کاروانقدیمی

؛ مولوی که آن «مولوی»های محله برسند به کاروانسرایی در شوند و از کوچه« مغلواک»همدان وارد 

است. از منحرف شده« رودخانه بازار»روزها رودی در آن جاری بوده و بعدها مسیر همان رود به سمت 

کنم و در بار که قبالً دروازه شهر آنجا واقع بود، مسیر کاروان شتر را دنبال میجلوی تره

ای که پا گوشم برای شنیدن از محلهشوم. سراای از اهالی محل گم میها، پای هر خاطرهکوچهپسکوچه

است. اگر دقت های زیادی به خود دیدهو بلندیاین روزها آرام و دنج است؛ اما درگذر تاریخ پستی 

 .شود صدای زنگ شترها را در سکوت محله شنیدکنی هنوز هم می

 

 مغول آباد یا مغالواک

ها که به قزوین حمله گویند: مغولبعضی می های زیادی از اهالی شنیدم.در مورد نام این محله، داستان

ها کوچ کردند؛ اما اهالی مغلواک در ها از دروازه راه کوشک )راه کوچ( به کوهکردند، برخی از قزوینی

ها هم در مغلواک ماندند و از اینجا به قزوین حکومت کردند و اسم شهر ماندند و تسلیم شدند. مغول

 .دانندها بر شهر میهالی، مغلواک را محل حکومت مغول؛ درواقع ا«مغول آباد»محله شد 

کند، در مورد این محله قدیمی به پیام شهر سلیمانی که در مورد تاریخ قزوین پژوهش میمحمدحسن

گوید: دروازه مغلواک یا دروازه همدان، یکی از سه دروازه مهم شهر قزوین بود، زمانی که چنین می

 .حمله کردند، از این دروازه وارد شدند ها از سمت غرب به قزوینمغول

است؛ اما در مورد اینکه چرا ای معتقدند که اینجا محل درگیری مغوالن با قزوینان بودهبه گفته او، عده

های زیادی هست و با وجود کندوکاو در این باره، علت آن چندان شود حرفمغالواک یا مغلواک گفته می

 .مشخص نیست

کرده که مغلواک تنها  طور عنوانپرویز ورجاوند، این« ای تاریخ و فرهنگ قزوینسیم»هرچند در کتاب 

ها نتوانستند به آن راه پیدا کنند تا برج و باروی آن را خراب کنند و مردم این ای بوده که مغولمحله

 .دادندای را بین خودشان راه نمیدانند که غریبهرو خشن میمنطقه را ازآن



 مرزهای مغلواک

ها پهلوی دری است. الفاظ عربی ندارند. اصطالحات مخصوص به خود را دارند گویند لهجه مغلواکییم

 .شودکه جز در مغلواک در هیچ جای دیگری استفاده نمی

گوید: مغلواک به لحاظ تاریخی یکی از مهمترین محالت قزوین سلیمانی در مورد این محله چنین می

های جنوبی شهر هستند، در مغلواک سکونت دارند و با توجه به اغاست. بیشتر باغداران که مالک ب

 .ای متفاوت دارد،  لهجه خاص این محله هم  مهم استای در قزوین لهجهاینکه هر محله

دهد: اگر مسجد مدرسه سردار در قُمالق را جزو مغلواک بدانیم، و همچنین این تاریخدان ادامه می

ه شهدا )مغلواک( و دروازه همدان از آثار تاریخی خوب و شاخص این انبار حاج کاظم و مسجد خواجآب

 .منطقه هستند

 

دهد: در اما دیگر نشانی از دروازه همدان نیست که او در مورد از بین رفتن این دروازه توضیح می 

اش، طلبانهکه دکتر شیخ،  سرپرست شهرداری قزوین بود، با اقدامات توسعه  1310تا  1306های سال

 .چند دروازه و امارت تخریب شد و دروازه مغلواک هم جزو همین آثار بود

در جست وجوی مرزهای این محله به کتاب مینودر، نوشته محمدعلی گلریز، سر زدم، طبق نقشه این 

دانند. از جنوب به باغستان کتاب، مغلواک از شمال مجاور محله آخوند است و قمالق را بخشی از آن می

ای، شده و در شرق با دروازهبار شروع میده، از غرب از دروازه اصلی شهر در کنار ترهرسیسنتی می

 .استشدهجدا می« خندق بار»سر خیابان مولوی فعلی، از محله 

بار مغازه رحیم سلطانی، کاسب دیگر نیز در مورد این دروازه نظر موافقی دارد، او که حاال مقابل تره

و « تقی نظامی»بار قبالً کاروانسرا بوده؛ کاروانسرای میدان تره»آورد که پیچی دارد، به یاد میسیم

 «.استدروازه مغلواک هم سر این کاروانسرا بوده

های این دروازه را دیدیم و شنیده بودیم که از همه گوید: ما فقط در کودکی پایهساله می 55این کاسب 

ها را هم شد، شاه پایهاست؛ اما وقتی خیلی خرابودهتر و پررفت و آمدتر بتر و قشنگها بزرگدروازه

 .خراب کرد که بر سر مردم نریزد



دهد: از همین دروازه، دیواری دورتادور شهر کشیده شده بود که حتی بعدازاینکه دروازه توضیح می

م خراب کردند. مرور بقایای دیوار را همانده بود؛ اما مردم بههایی از دیوار باقیکامالً از بین رفت، بخش

 .خواست آمد و از دیوار شهر برداش خشتی میهرکسی برای مرمت خانه

 

یعنی در  1344شود، حدود سال داند؛ اما گفته میهرچند این کاسب محل، زمان تخریب دروازه را نمی

 .استزمان پهلوی دوم این دروازه به طور کامل تخریب شده

 

حل هم روایتی از این محله دارد: مغلواک قبالً دروازه داشت حاج یوسف یعقوب علیخانی، از کاسبان م

دادند تا شاهی یا یک قران پول می 10ها باید های اصلی و مهم شهر اینجا بود. غریبهو یکی از دروازه

   .وارد شوند

ساله محل است و نبش خیابان منتظری مغازه دارد، در مورد حد جنوبی محله  هم  80او که از کسبه  

ور جزو مغلواک بارته کوچه هم جزو مغلواک بود. از سر کوچه کرمانی به این»کند: ن روایت میچنی

های عزاداری مغلواک و بارته کوچه یکی بودند، پس بارته کوچه به گفته او، چون که قبالً دسته«  است.

 .استکشی جزو مغلواک بودههم قبل از خیابان

 خیابان شاه رضا یا منتظری جدید

ساله بودم  21گوید: شده اینطور میسال پیش ساخته 60یوسف، از خیابان منتظری  که در حدود حاج 

ها را تر بود، خانهسطح خیابان پایینکه از سربازی آمدم. سرتاسر این خیابان خانه بود و سه متر هم

 .ریزی کردند و سطح باال آمد و خیابان را ساختندخراب کردند، خاک

های ضلع شمالی خیابان منتظری  باید از چند پله ن است که برای ورود به تمام کوچهگواه ادعایش همی

سواری در گوید؛ حتی در خاطرات کودکی بیشتر جوانان محله، دوچرخهپائین بروی، درست هم می

 .شودشیب ابتدای کوچه شنیده می

 

* 

 .اش نشستهجلوی درب خانهدار کمی پائین تر و مقابل مسجد اصلی مغلواک، پیرزنی با چادر گل



ابان منتظری ایجاد شود؛ چراکه منزل های زیادی خراب شد تا خیاو از شاهدان این ادعاست که خانه

خانه پدرشوهرم وسط »دهد: طور توضیح میاست. برایم اینخودش دقیقاً وسط همین خیابان بوده

رفتیم، از . از همین کوچه میحیاط بزرگ داشت. هر عروس یک حیاط داشت 8-7خیابان مولوی بود. 

آوردیم. خیابان را کشیدند و خانه ما را خراب کردند. آمدیم این خانه را مقابل انبار حاج کاظم آب میآب

 «.هزار تومان 14مسجد خریدیم 

کشی های اول بعد از خیابانحسن خلیل زاده، از کاسبان قدیم این خیابان نیز از حال و هوای سال

کشی رفت، چند باب مغازه لب خیابان برایمان هایی از خانه ما که در خیابانید: بخشگوطور میاین

های خط ترانزیت در این خیابان من در این خیابان بقالی داشتم و ماشین 50های اولیه دهه ماند. در سال

ار صادرات رونقی شدند تا بار ببرند به ترکیه و کاروبماشین در این خیابان صف می 50بردند. شاید بار می

 .داشت

 میدانگاه سجاسی

ترین ساکن این میدانگاه شود، میدانگاه دیگری دارد، قدیمیمرز میمغلواک آنجا که با محله آخوند هم

داند؛ اما کند. مولود خانم، سن و سالش را نمیها تنها زندگی میپیرزنی است که دریکی از این خانه

 .تمام خاطرات محله را یادش هست

ای در ضلع شمالی ازهمه به خانهنشیند و اولای در میدانگاه محل میجا روی پلهکمر خمیده همان با

اش پایین هاست کرکرهای که حاال سالکند که خانه پدرش بوده؛ چسبیده به نانواییمیدان اشاره می

 .است

ه از این مسیر به های شتر کرسد به کاروانکند، میاش در محله آخوند که تعریف میاز کودکی

قدر کوچک بوده که از زیر شترها به آید، آنوضوح یادش میرفتند. هنوز بهکاروانسرایی در مولوی می

گوید: اینجا پر کرده. میهای محله را  پر میها کوچهدویده و صدای زنگوله آنطرف میطرف و آناین

 .رفتنداز خاک بود. شترها تا زانو در خاک فرومی

گوید: اینجا خالی بود،  )خلبان شهید( عباس بابایی، حدوداً کند و میهای میدانگاه اشاره میتبه درخ

خوان آمدند اینجا و تعزیه خواندند. یک گروه تعزیهساله بود که با پدرش و چند نفر دیگر چند سالی  10

های میدان را یکی درختها نیامد. بعد هم طرفدیگر هم بود که بعدها به عالف راستا رفت و دیگر این

ها را شماره ها نگذاشت شهرداری آنگذاری درختها کاشت و چند سال پیش  موقع شمارهاز همسایه

 .کندها رسیدگی میها هم قبول کردند؛ اما شهرداری به درختایم و آنبزند؛ گفت ما کاشته



گوید: این خانه پرسم و میمیدر مورد خانه قدیمی ضلع شمال شرقی میدان و نبش کوچه بهارک از او 

کرد تا خشک پخت و روی همین سقف شیروانی پهن میمتعلق به اصغر صابونی بوده. در خانه صابون می

 .خریدیمهای مورد نیازمان را از او میشود. ما و حتی بازار قزوین، همه صابون

ی بوده که این مادربزرگ های قدیمی ضلع شمالی میدان که بیشتر شبیه به مخروبه هستند، جایخانه

های است؛ اما حاال افغانستانیدر کودکی با هم سن و ساالنش، پیش یک اوستا، درس قرآن خوانده

وآمد اند و از در دیگر سمت کوچه رفتساکن در آن مخروبه، درب منزل به سمت میدان را بسته

 .کنندمی

محله بوده که در مسجد محله مغلواک  خانه ضلع جنوبی میدان هم روزگاری متعلق به روحانی مرحوم

 .کننداش زندگی مینماز بوده و حاال پسران او در خانهها پیشسال

میدان »اند به نام: گوید که میدانگاه محل اسمی نداشته، اما حاال تابلویی زدههرچند مولود خانم می

ند؛ اما در برابر چرایی آن سکوت گذاری انتقاد دارکه اهالی راجع به این نام« آقا سجاسییاد حاجزنده

 .کنندمی

 تقسیم میراث

گوید که قبالً اسم کوچه با کاشی شناسد. میاللهی میمولود خانم کوچه نانوایی را به اسم کوچه فرج

 .را درآوردند و اسمش را عوض کردند شده بود؛ اما کاشیچهارگوشی بر دیوار آن چسبانده

تر در ضلع غربی میدان و بوده و بعد از ازدواج هم  به چند خانه پاییناش را اینجا او که تمام کودکی 

گوید که خانه حاال در تقسیم اموال بین ورثه دهد و میخانه پدرشوهرش آمده، درب خانه را نشانم می

 .استشدهبه دو خانه جدا تقسیم

اریخی شهر قزوین را بر ام، بیشترین مشکل که در طول سالیان بافت تهایم متوجه شدهدر محله گردی

شود و هم زده، تقسیم منازل بین وراث است. گاه یک بنای تاریخی به چندین خانه کوچک تبدیل می

هایی که از نظر مالی هستند و خانواده ها مجبور به ترک آنها، آنبعد هم با گسترده شدن خانواده

 .و حفظ بناها را ندارند خرند که معموالً توان بازسازیها را میتر هستند، آنضعیف

است. کوچه باریکی که دو پیچ دارد، حتی عرض کوچه  1های محله نامش نصیب بستیکی دیگر از بن

ی گوید که قبالً هر سه خانهساله این کوچه می 68رسد. فرجی، یکی از اهالی متر می 1به کمتر از 



هم در ابتدای کوچه. بعد ک داشتند آنانتهایی کوچه، با هم یک خانه بودند و همه باهم یک در مشتر

 .باشند، کوچه به این شکل درآمدهای انتهایی هم راه عبور داشتهاز تقسیم اموال برای اینکه خانه

است؛ اما های این کوچه هنوز سقفشان تیر چوبی دارد و بنایشان خیلی قدیمی شدهبعضی از خانه

ها را از بین های نامناسب هویت تاریخی آنو با مرمتها را ندارند مالکان توان تغییر و بازسازی آن

 .برندمی

 ارتباطات گمشده

زوینی محمد قموشی، از تغییرات زیاد محله مغلواک با لهجه نه چندان غلیظ ق 2بست نصیب در بن

سازی ناراضی است! باوجود آنکه همه آپارتمانبوده و از این« همایون»گوید؛ از اسم کوچه که قبالً می

شود، مند. لحنش تند میجوان است؛ اما بر هویت تاریخی محله تعصب دارد و از این همه تغییر گله

تر را هم خراب کردند و طرفای چند کوچه آنکاری شده خانهگوید  به تازگی سقف منبتوقتی می

 .آپارتمان ساختند

ر این خانه  ساکن بود که باهم گوید: قبالً یک خانواده دکند و میبه آپارتمان سر کوچه اشاره می 

کدامشان را هم واحد دارد و هیچ 12شده و بینید که همین خانه ساختهصمیمی بودیم. حاال می

 .شناسیمنمی

کند، رد ای که در آن زندگی میدهد که آب قنات از زیر همین خانهساله توضیح می 36این جوان 

اند و خانه زمین بوده و حاال بیشتر آن را تخریب کردهگوید: سرتاسر این خانه زیرشده است. او میمی

شده، اما یک ماه پیش که چاه وسط کوچه افکن کرده، ادامه زیرزمین حتی در وسط کوچه هم تقسیم

 .بودپیداشده

اند و این انس و نزدیکی های اطراف مسجد به زیرزمین مسجد راه داشتهجالب است که زیرزمین خانه

 .دهدنشان میاهالی با مسجد را 

*** 

با این قدمت که زمانی سدی در برابر هجوم مغوالن بوده، حاال چند تیر برق چوبی  به  از محله مغلواک 

اند. برخی اند و نوساز شدهنشینی کردههای اصلی عقبهای کوچهاست. تقریباً بیشتر خانهمیراث مانده

ها را ها شکل کوچهخانه نشینید نشده. عقبها ایجاها هم هستند که هنوز تغییر خاصی در آنکوچه



های بلند و چند بین آپارتمان های  شیروانیهای قدیمی این محله با آن سقفتغییر داده و برخی خانه

 .اندطبقه گیرکرده

 

ایستم و یکی از اهالی است، میای شدهدر انتهای کوچه حاج وکیل و در مقابل منزلی که حاال مخروبه

های ماهر ایران، در اینجا زندگی حاج علی گلستان، یکی از ویولونیست»دهد:توضیح می

گذشته  به نقل از اهالی محل، تمام زندگی پرفرازونشیب این هنرمند در همین خانه« است.کردهمی

است؛ روزگاری که درنهایت به خاطر فقری که گریبان گیرش شده، مجبور بود در مجالس بزم ساز بنوازد 

 .اخر عمرش که برای اعتیاد سازش را فروخت، در همین خانه و همین محله گذشتو تا او

 حصار حاج عبداهلل

گویند داشتند. میها مرغ و گوسفند و گاو و... نگه میکسبه محل به خاطر دارند، دورانی را که همه خانه

است؛ از مجاور شدهقطعه مسکونی تبدیل 52در این منطقه حصار حاج عبداهلل معروف بوده که اآلن به 

 .شد و تا خیابان تبریز ادامه داشتدیوار شهر در ضلع شمالی دروازه شروع می

حصار حاج عبداهلل محصوالت خوبی داشت و کاهوهای آن معروف بود. خانه حاج عبداهلل، اول کوچه 

 .اندنسل در آن زندگی کرده 7الله چاه و نبش خیابان تبریز بود که 

هایی از بنای اصلی ع که بعدها در تقسیم حتی به چند خانه بزرگ تبدیل شد. بخشای بسیار وسیخانه

 .که از گل و خشت و تیر و چوب بوده و بعد از تقسیم بارها تعمیر شده، هنوز سرپاستآن 

 .پختندگویند در تنور این خانه با چوب و کود حیوانی آبگوشت میمی

نشستند. از نفر سر سفره می 40تا  38ودند و وقت نهار ها و دامادها دورهم بدر  این خانه، عروس

گوسفند و  100داشتند؛ حدودشدند و انواع حیوانات را در حیاط خانه نگه میروشنی روز بیدار می

چندین گاو و حیوانات بارکش و مرغ و خروس و...؛ از دوشیدن شیر گاوها و علف دادن به حیوانات و 

ها را همه آمدند تا دانه دادن به مرغ و خروسهایی که از باغستان میخالی کردن هیزم  از روی االغ

 .دادنداهالی خانه باهم انجام می

ها بودند و همه کار خانه به دوش چون شغل اصلی مردهای محله مغلواک باغداری بود، بیشتر در باغ

 .ها بودزن

 



یرزمین خانه بود که اهالی معتقدند ها در زدر خانه بزرگ حاج عبداهلل دو چاه آب بود. یکی از چاه

گذاشتند. بعضی از اهالی « الله چاه»نظرکرده بوده. دهانه چاه سر کوچه بود برای همین،  نام کوچه را 

گویند برای اعتقاد بود و بعضی هم میو شفا گرفته خوردهگویند یک آدم الل از آن چاه آبخانه می

 .کردندهای ورودی آن شمع روشن میطاقچهها در اهالی محل به این چاه، همیشه شب

شده از ای که فرزند حاج عبداهلل است، در امالک تقسیمساله 90اصغر زارع سلطانی، پیرمرد حاج علی

 .های آن متعلق به خودش و فرزندانش استای که تمام خانهکنم. در کوچهشان پیدا میحصار قدیمی

ام را پسرش باید بلند شنود و هر جملهسختی صدایم را میبه کهخواهم از الله چاه بدانم، درحالیمی

دهد: یک مش صغرا بود که هر شب جمعه در آن قسمت طور توضیح میدر گوشش تکرار کند، این

هم ما چاه را پیدا کردیم و حفر کردیم و طاقی برای آن زدیم و انباری گذاشت. بعدازآن کوچه شمعی می

 .کردیماش روشن میش صغرا، شمعدان الله را در ورودیدرست کردیم و بازهم مثل م

رفت گرفت و میشد. روحانی باسوادی آنجا وضو میهای جمعه تا لب چاه آب پر میدهد: شباوادامه می 

 .خواندسمت جاده همدان نماز می

بودند که های محله جوری گوید: بقیه چاههای او میاصغر در تائید حرفدر این بین،همسر حاج علی 

داشتیم؛اما این چاه تا لبه پر از آب بود. تا اینکه یک نفر که با طناب آب برمی متری 20باید از عمق 

روز به بعد چاه زند توی چاه  تا آب بردارد و ازآنبار آفتابه را میاست، یکدانسته این چاه نظرکردهنمی

 .شودخشک می

تغییر پیداکرده و اهالی از این موضوع « الله»به « الله چاه»ها، اسم کوچه هرچند در تغییرات نام کوچه

 .شناسنددهی آن را به اسم کوچه الله چاه میناراضی هستند؛ اما هنوز در آدرس

 نعمتی - حیدری

کردند. های قدیم، از حقشان دفاع میمغلواکی»ساله از اهالی اصیل این محل معتقد است:  67یک خانم 

 «.شد،دعوا میکردیشان میاگر اذیت

-گوید: قزوین )مغلواک( و راه ری، حیدرطور میاصغر زارع سلطانی هم از اختالف بین محالت اینعلی

ها ری حیدری. هرسال که  موقع عاشورا و تاسوعا دستهها( نعمتی بودیم و راهنعمتی بودند، ما)مغلواکی

داد. یک سال در ل چند کشته میشد و هرسارفتند، دعوا میبرای عزاداری به شاهزاده حسین می

ها را زده بودند. فردای آن روز خسرو ها اینریرفته بودند، راه« آسید جمال»ها به محرم وقتی مغلواکی



« شاهزاده حسین»خان سوار بر اسب از باغ لَلِه رفت و از دروازه به سمت وخمیات خارج شد و جلوی 

هم بود، به پسرش شان کلفتها که گردنمادر یکی از آن ها را با تیر کشت. شبرییکی دو نفر از راه

و این حرف از آن موقع، « کشتندم شازده حسین دو نفرو کشتن، اگه تونم بودی تونم می»گوید: می

 .استها شدهالمثلی بین قزوینیضرب

اجازه ندادند دهد: سال دیگر هیئت عزاداری امام حسین را نیروهای شاه همراهی کردند  و او ادامه می 

بودن محالت را از بین برد و اختالفات را حل کرد و قزوین « نعمتی-حیدری»کسی نفس بکشد. رضاشاه 

 .را یکپارچه کرد

ای نعمتی اختالفات قبیله-دهد: اختالفات حیدرسلیمانی، قزوین پژوه هم در این خصوص توضیح می

هایی که در بحث اد. بیشترین درگیریدجات خودش را نشان مینبود؛ بلکه بیشتر در حرکت دسته

ها است و در بقیه سال بین محلهجات بودهنعمتی به وجود آمده تنها در موقع حرکت دسته-حیدر

 .گرفتدرگیری خاصی صورت نمی

 *** 

های های قدیمی مغلواک، هنوز بتوان آثاری از خشتشاید در اندک بقایای دیوارهای فروریخته خانه

ها هم نتوانستند خرابش را یافت، برج و بارویی که طبق مستندات تاریخی حتی مغولدیوار اصلی شهر 

کنند و به آن راه نیافتند؛ اما در طول تاریخ به بهانه توسعه تیشه به  ریشه آن زدند و برج و بارویش را 

 .هایش برای مرمت منازلشان بردندویران کردند. مردم هم از ویرانه

 

آن  های شخصیتی اهالیفردی به لحاظ فرهنگ خاص و ویژگیمحله منحصربهتوانست مغلواک می

 .استتوجهی نبودهباشد؛ اما آنچه در طی تاریخ برای آن رقم خورده جز بی

 

  این مطلب نخستین بار در نشریه پیام شهر قزوین منتشر و جهت بازنشر در اختیار انسان

 شناسی و فرهنگ قرار گرفته است.

 مدعکس: مهدی معت  

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


