ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﺗﺎدي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑ اﻫﻤﻴﺘ ﺑﻮد ،وﻟ در ﺳﺎل  1038ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي در اواﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول  ،ﺷﺨﺼ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺪاقاﻟﺴﻠﻄﺎن ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻗﻮم ﻣﺮي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﻣﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد.
ﻧﺎم ﻗﺒﻠ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ )ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺮد( ﺑﻮد ﻛﻪ در  14ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  1314ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺗﻌﺪادي از ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮد و ﻣﺠﺪداً ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﻛﺰﺗﺎرﻳﺨ وﺑﺎﺳﺘﺎﻧ
ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺪاق اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺑﻪ ﻳ از ﺳﺮداران ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮي ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﻤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﺑﻮده و در ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎداﻧ آن ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪاق اﻟﺴﻠﻄﺎن در ﺳﺎل  1012ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي در ﻳ از ﺟﻨﻬﺎي ﺷﺎه ﻋﺒﺎس در ﻧﺰدﻳ اﻳﺮوان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﻴﺪ ،اﻣﺎ وي را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧاش ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد آوردﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﺗﺎرﻳﺨ اﻧﺪر ﻗﺎش
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺨ ﺣﻮاﻟ دﻫﺪهاي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم در  10ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﺨﺶ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد‐
اروﻣﻴﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻄﻠﻤﻴﻮس از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺨ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻣﺎدﻫﺎ اﺳﺖ ذﻛﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده و آن را ) داروﺷﺎه( ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺰدﻳ
وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎي اﻧﺪرﻗﺎش دﺧﻤﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم راﻛﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚ و ﺷﻴﻮه ﺣﺠﺎري ﺷﺒﻴﻪ دﺧﻤﻪﻫﺎي ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و
ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﻓﺎرس اﺳﺖ.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌ
ﻣﻬﺎﺑﺎد رود
اﻳﻦ رود از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺳﺮدﺷﺖ ﻣﮔﺬرد و از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠ ﺑﻴﻄﺎس و ده ﺑﺮﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣآﻳﺪ.
ﻏﺎر ﺑﻮرﻧﻴﻚ ﺑﺰرگ
اﻳﻦ ﻏﺎر در ﻧﺰدﻳ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻳ از ﻏﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻌﺮوف اﻳﺮان اﺳﺖ .ﻃﻮل آن در ﺣﺪود  500ﻣﺘﺮ و داراي
داﻻﻧﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ.از آﻧﺠﺎﻳ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺎر داراي ﭘﺮﺗﺎه و ﭼﺎﻫﻬﺎي دروﻧ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨ ﻻزم
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺎرﻧﻮردان از اﻳﻦ ﻏﺎر دﻳﺪن ﻣﻛﻨﻨﺪ.
ﻏﺎر ﺑﻮرﻳﻨ ﻛﻮﭼﻚ
اﻳﻦ ﻏﺎر در ﻧﺰدﻳ ﻏﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮرﻳﻨ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﻮل و ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮي دارد.
اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺎرﺗ وﻣﺬﻫﺒ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﺑﺪاق اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﻔﻮي ﺗﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼ ﮐﺎرﮔﺎﻫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در آن دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورزی و دام داری
ﮐﺸﺎورزی و دام داری اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ؛ ﺑﻴﺶ
ﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﻤ ﮐﺸﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و اﻧﻮاع ﺑﻨﺸﻦ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣ آﻳﻨﺪ.
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨ
ﻧﺎم ﻗﺒﻠ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﻣﺮی)ﻛﻪ در ﻟﻬﺠﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎدی ﺳﺎﺑﻼغ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد( ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
داده ﺷﺪ .درﺑﺎره ی واژه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮات و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻬﺎﺑﺎد را ﻣﺎد آﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻴﭻ
ﮔﻮﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﻪ آﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻪ آﻟﻮد اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ وﻓﻖ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .در ﻓﺮﻫﻨ ﻓﺎرﺳ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ درﺑﺎره واژه ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮی
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺠﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ و ﻛﺘﺎﺑ آورد ﻛﻪ آن را » دﺳﺎﺗﻴﺮ« ﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎﻳ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن آن ﺟﺎ را آﺑﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤ در ازﻣﻨﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮاﺣ ﻛﺮدﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس آن را داروﺷﺎه و راوﻟﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم دارﻳﺎس ﻧﺎﻣﻴﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺮوز در  3ﻓﺮﺳﺨ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﻠ ،روﺳﺘﺎﯾ ﺑﻪ ﻧﺎم درﻳﺎز )درﻳﺎس( ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻬﺮ دارﻳﺎس در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ
واﻗﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺨﺸ از اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن در زﻣﺎن اﺳﻨﺪر ﺑﺨﺸ از
آﺗﻮﭘﺎﺗﻦ ﻣﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ ژﻧﺮال ﻫﺨﺎﻣﻨﺸ آﺗﺮوﭘﺎت و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮ آن ﺟﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ .در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ اﻳﺎﻻت ﻏﺮب اﻳﺮان
ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دو اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺻﻔﻮﻳﻪ و ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﻮد و ﺣﺎم ﻣﺤﻠ در وﻻﻳﺎت ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﻮاﻧﺎﻳ ﻳ از دو
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺎﺑﻊ ﻳ از آن ﻫﺎ ﻣ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ای ﻧﺎﺑﻮد و دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ آﺛﺎر
ﺗﺎرﻳﺨ ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ
ﻣﻬﺎﺑﺎد از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﺟﻨﻮب اﯾﻦ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد در  45درﺟﻪ و  43دﻗﻴﻘﻪ درازای ﺧﺎوری و  36درﺟﻪ و  46دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺷﻤﺎﻟ و در ارﺗﻔﺎع  1340ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ
درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺪه ،از ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ،از ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﺟﻨﻮب
ﺑﺎﺧﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮدﺷﺖ ،از ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺧﺎوری ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﮐﺎن ،و ﺧﺎور و ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎن دوآب
ﻣﺤﺪود ﻣ ﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
– ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠ ﻣﻬﺎﺑﺎد‐ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ درازای  137ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.
– ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠ ﻣﻬﺎﺑﺎد‐ ﺳﺮدﺷﺖ ﺑﻪ درازای  120ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.
– ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد‐ ﻣﻴﺎﻧﺪوآب

