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و نهاوند در  مالير . شهري است بزرگ و پرنعمت در شمال استان لرستانبروجرد
 در ، سربند استةدر مشرق آن ناحي. آباد در جنوب آن  است و درود و خرمآنشمال 

 از متر ٣٦٤٥  به بلندِياي هنام كوه گرو با قل  كوهي است رفيع بهآنمغرب و جنوب 
گويند و مردم روستاها  د ميِير ريومردم بروجرد شهر خود را . سلسله جبال زاگرس

.  صورتهاي گوناگون آمده استبهنام اين شهر در كتب جغرافيا و تاريخ . وروگرد
جغرافياي  خودبخشان در كتاب مختصر ولي بسيار مفيد  محقق ارجمند آقاي روح

 هم آناند كه يكي از تلفظهاي  رده صورت مختلف را ياد ك٣٤ تاريخي بروجرد
اُباشد   به تحقيق داشتهز نيا پندارم نمي. دگرد استاُردگرد مصحف گرد است و ر
 مثل اينكه اين شهر از بناهاي ارد پادشاه اشكاني است كه در فالن سفر كه جيهاتيوت
. آيد ظر مين  زائد به،رفته در اين ناحية سبز و خرم اين شهر را بنا كرده  فالن جا ميبه

 است كه بناي هر شهري را به يكي از پادشاهان پيشدادي و كيان و پادشاهان رسم
  .اند  پيش از اسالم نسبت دادهسالطينديگر از 
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آنهايي كه بروجرد يا . اند  نسبت دادهمنوچهربعضي جغرافيانويسان هم بناِي بروجرد را به   
 را پيروزساني بنا كرده ولي يكجا هم بناي شهر را  بروجردگويند اند مي ِبروگرد را پيروزگرد خوانده

 شمال در. اند  اينها هم برو را پرويز خوانده.اند كه شايد پرويزگرد باشد  دادهنسبتبه خسروپرويز 
گويند در جنگ نهاوند  نام كوه يزدگرد كه مي بهبروجرد ميان ديسولي و واشون كوهي است 

نام قالروميو يا  اي است به  در جنوب شهر هم تپه،بوده افراشتهيزدگرد سراپرده بر سر اين كوه 
 البته نيمي از ؛اي را كه به سر اين كوه بوده اسكندر ساخته است  قلعهگويند قلعة روميان كه مي

بروجرد در لهجة لري ِوروگرد است .  تاريخ آمده اگر دروغ نباشد مشكوك استكتبآنچه در 
 ،كرده  كه در گوراب حكومت مي،ويرو شاهزادة اشكاني شده كه بگويند آن شهر را سبباين امر 

 البته در چند جاي ديگر هم گوراب ؛اند بروجرد همان گوراب است  و بعضي هم گفتهكردهبنا 
 اصفهان ةدرباراينها همه تير انداختن به تاريكي است و از قبيل اين ادعاست كه مثالً . داريم
 وقتي باالي اصفهان ،كرد  كه باد آن را حمل مي،ودبر تخت خ) ع(گويند كه چون سليمان نبي  مي

يعني ) صف هانآ( گفت برخيارسيد از آن سرزمين زيبا خوشش آمد و به وزير خود آصف بن 
  .  آن شهر را اصفهان گفتند،رو خوب نگاه كن از اين

 عرب مه شاعرلركه ذوا) گونه نامها البته در انتقاد به اين( در درس خود گفت فروزانفراستاد   
گويا اين . بردار به اصطالح امروز دست از سرم مييعني »  فارقينيمييا «گفت  به معشوق خود مي

اين . اند  گفتهميافارغيناي كه شهر بنا شده گفته و از آن پس آنجا را  عبارت را در آن نقطه
 قبالً گويند  مي كه كهنسالاستدر بروجرد مسجدي . توجيهات در جغرافياهاي قديم بسيار است

 جاي ديگر هم هست ازجمله در چنداند در  اين مسجدها كه قبالً آتشكده بوده. آتشكده بوده
 از اسالم هم شهري بوده و آتشكده داشته پيشاگر اين ادعا درست باشد بروجرد . ساوه و كرمان

ز  كه گنبدي هرمي شكل دارد ا، در مشرق شهرجعفر دارد امامزاده ،بروجرد چند امامزاده. است
خان   در آنجا مقبرة اميرطهماسب عبداهللا، در مركز شهر،ابوالحسن شاهزاده .نوع گنبدهاي سلجوقي

 ،امامزاده قاسم. دست لرهاي ياغي كشته شد آباد به  در راه رفتن به خرمهدشيرزا  وي در تنگ،است
 احمد  نوشته شده بود حسن و محمد پسران شاه چراغش سنگي يافتند كه روي آن تعميرهنگامدر 
و در . الدين ضياء در دو نقطة شهر و امامزاده سيزي يا سيد عزيزاهللا يا سيد،دوخواهران.  موسيبن
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 ماه صفر به زيارت آن ٢٨ نام زواريو كه مردم شهر در روز خارج شهر زيارتگاهي است به
 و يكي ، كه ذكر آن گذشت،جامع يكي مسجد ؛دو مسجد بزرگ در بروجرد هست. درون مي

 پدر ، اصفهاني واعظ مشروطهالدين  قبر سيدجمال.شاه ساخته شده ه كه در عصر فتحعليمسجد شا
  .گفتند  جماليه ميسابقاً آنجا را ، هم در بروجرد است،زاده مرحوم جمال

 ،)ق٢٩٠ (البلدانفقيه در  نبا.  آمده استبروجرد كتب جغرافيا و تاريخ چندبار نام در  
 زكرياي ، االرضةصورحوقل در   ابن،العالمدحدو كتاب درو ) ق٢٩٦ (مسالك الممالكاصطخري 
) ق٧٥٠( حمداهللا مستوفي ،مراصداالطالعالدين بغدادي در   صفي،آثار البالددر ) ق٢٨٦ (قزويني 

 و خطيب الدهر ةيتيم و نيز ثعالبي در السياحهان تبسدر ) ١٢٥٣(شيرواني   و القلوبةهنزدر 
 با دانلالب معجماند و نيز ياقوت حموي در   ياد كردهردبروج از تاريخ بغداددر ) ق٤٦٤(بغدادي 

 بروجرد از اين شهر ياد كرده و گفته است شهري است بين همدان ياوجرد برهمين ضبط متداول 
العجلي آنجا را مركز حكومت  قاسم بن عيسي. فلَودباَ است به كرج معروف اين كرج ،و ِكرج

از سرداران يا وزراي آل ابودلف ) ش درست معلوم نيستكه البته ضبط (  حمولهوخود قرار داده 
هاي آن  رنعمت و كثيرالخيرات كه ميوهپگويد شهري است  ياقوت مي.  شهري دادصورتآنجا را 

 آن از كه ، آمده است كه شاعري عربالبلدان معجمدر . رويد  كرج برند و در آنجا زعفران ميبهرا 
 عيبها ما و بروجرد في طيبها جنه .جردي را هجو كرده بروجرد را ستوده ولي برو،برد نام نمي

 ابوالمظفر اموي نام غيرسكانها و لكن يقطي علي بخلهم و لؤ مهم جود نسواِنها و شاعر ديگري به
و البروجردي اين :  آنجا كه گويدتا) انگيز در نيكويي شگفت( ببروجرد نزلنا منزالً غيرانيق: هم گفته

ها و  بنات الطريق كوره راه) بنيات الطريق  (الطريقدي ايضاً من بنيات صاحبته شر رفيق و النهاون
نام ابوالحسن علي بن احمد نعيمي هم بروجرد را   ديگري بهشاعر. كال الجنيس اليصلح االللحريق

  . كه ودع بروجرد توديعاً الي االبدكردههجو كرده و توصيه 
ن ا نسبتاً متقدماز. اند هار آن ابياتي سرودهها هم در وصف بهار بروجرد و زيبايي ب  بعضيالبته  

 دارد بدين غزليدرگذشته است ق ١٠٣٠مرشد بروجردي كه شاعر عصر صفوي است و در 
  :مطلع

   بروجردارانــيوال ــ احوشاــخ    ردــبروجاران ــل بهــ فصاــــخوش
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 بروجرد حمام قاآني به بروجرد رفته و در وصف(گويند از قاآني است   اين بيت مشهور كه ميو
  ):طنزآلودي دارد شعر

   بروجردبهار نيرزد به يك كــلي    استزمين صفاهان بهشت روي گرچه
  :  مرحوم حايري آن را استقبال كردهمعاصر شاعر

  بروجرد چو بهشت برين ديار شد    ردــــبروجار ـــ پديدار شد بههـك تا
  بروجردار ـ نثكند ل ميــ گخرمن    اريــــبهان به دست باد ــــ گلستباغ

   و دشت و كوهسار بروجرددامنه   زه و سنبلــ گل و الله است و سبغرق
 برين خلدروزي در بروجرد بوده و در باغ   چند١٣٢٧ حسين پژمان بختياري هم در استاد  

  :  مهمان بوده و در وصف آن فرمايدشده استكه امروز بيمارستان 
   همين استهستكه  يني اگر برخلد   استرينــب ما دلنشين به خلد لــمحف
  ت برين استـ بگويم به از بهشساده  ردــــن بر كنار شهر بروجـــ بريدــخل
   نگين استالـمثرد بر ـ بروجرـهـش  اتمـــخارها چو حلقة ــــ كهسةـــرشت

  رين استـ قهـفرشتدار آن ـ ديدولت   از اين باغ و با صفاتر از اين شهرتر خوش
 به قصد مال و جاه به كهاند  اينها عربهايي بوده. علتي داشته باشد هجو مكرر شد بايد وقتي  

 اي ،اند پرداخته اند و به آنها نمي گرفته نمياند ولي مردم به قول امروز تحويلشان  آمده اين شهرها مي
اند در  ديده اند و چون درها را به روي خود بسته مي افتاده  به رنج ميي زمستان سرماازبسا 

  .اند گشوده و مي هجوشكايت 
 كه صوفيه يكي كارد زدن شخصي در زِي ، حادثة بزرگ تاريخي در بروجرد اتفاق افتادهدو  

 و به قول بعضي در بـروجرد در نزديكي ،الملك را يان اسماعيلي بوده خواجـه نظاميگويا از فدا
كه از او هنگامي  . بروجرددرن ابروجرد و يكي هـم مرگ بركيارق به قول بعضي از مورخـ

 يكي از زيارتگاههاي  گنبِدق٤٩٨ االول  در ربيع.رفت در بروجرد درگذشت اصفهان به بروجرد مي
  . شكل استهرميبروجرد به سبك گنبدهاي عصر سلجوقي 

 مغوالن محمد خوارزمشاه هم به روايت مرحوم عباس اقبال هنگامي كه از برابر سلطان  
 كند ولي سلطان به اش  خواست ياري، امراي لر از، هزار اسبملك .گريخت به بروجرد آمد مي
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سمت  به. توانست كرد  نميدرنگقول امروزيها چنان اعصابش درهم ريخـته بود كه در يك جاي 
  . درگذشتق ٦١٧شمال رفت تا در آبسكون در سال 

اند و تا همين اواخر از آن نشاط و سرور ديرين چيزي باقي   گفتهر غالباً دارالسرورا بروجرد  
 توسعة شهر اثرر ب اراضي سبز و خرم گسترده هنوز ، باغهاي ميوه،ها  بيشه،ها رودخانه.  بودندهما

 اتفاق مبيت افتاد و گويي باغهامرا در ايام جواني در دو تاي آن . به حمام و خانه تبديل نشده بود
باغ نظر كه هر  باغ خلد بريـن و . آويختهتاكستانخردة مينا بر خاكشان ريخته بود و عقد ثريا از 

 ،ام بنده سالهاست به بروجرد نرفته. اند و دهها باغ ديگر شدهدو ويران و تبديل به خانه و حمام 
بر  بروجرد عالوه.  كج و معوج را به جاي آن باغهاي دلگشا ببينمهاي هتوانم خان گويي نمي
گويد روزي در  كه ميكند  نام ابوسعد حكايت مي ياقوت از كسي به.  هم بودهدارالعلم ،دارالسرور
 مننوشتم پيري با لباس ژنده بيامد سالم كرد و در كنار   جامع نشسته بودم و چيزي ميمسجد
ميلي  بيبا .  من از پاسخ دادن به او كـراهت داشتم؟نويسي چـه مي: لحظاتي بعد پرسيد. نشست

.  مروازتم اي؟ گف پرسيد از كجا آمده. پرسيد در طلب حديث هستي؟ گفتم آري. گفتم حديث
جر  و علي بن حصَدقهگفتم از عبدان و . كند پــرسيد كه بخاري از مرويان از چه كسي روايت مي

پرسيد چرا او .  بن عثمان بن جبلهعبداهللا: گفتم. پرسيد نام عبدان چه بوده. و جماعتي از اين طبقه
مش عبداهللا است و گفت اس.  تـا بياموزيمبفرماييدگفتم شيخ . را عبدان گويند؟ من درماندم

پرسيدم اين از كجا . اند اند و عبدان گفته  را جمع كردهاش  اسم و كنيه.اش ابوعبدالرحمان كنيه
پس از اين فايده كه از او بردم چند حديث . ام  مقدسي شنيدهطاهرگويي؟ گفت از محمدبن  مي

  . كردميادداشتهم از او شنيدم و 
 يـكيهاي بروجرد  از مــدرسه. هايي داشته هپس مدرس.  شهر علم و فقاهت بودبروجرد  

 اسداهللا مالمدرسة شاهزاده بود كه بعداً دبيرستان پهلوي را در جاي آن ساختند و يكي مدرسة 

 مدرسة بروجردولي مدرسة داير و آباد . االسالم كه مرقد آن مرحوم نيز در آنجاست ةحج
. گويند  مي» صادقامام«مروز آن را مدرسة ست در خيابان بحرالعلوم كه ا»آقا« يا مدرسة »نوربخش«

 خود را كه در تاريخ جلدياالسالم آقاي شيخ غالمرضا موالنا جلد دوم كتاب سه  ةحججناب 
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 تا زمان حاضر شرح چهارماز قرن . بروجرد نوشته به ذكر علماي آن ديار اختصاص داده است
  . دستش مريزاد، استنوشته تن از علماي بروجرد را تحقيق كرده و ١٦٨حال و آثار 

.  بحرالعلوم استمحمدمهدي سيد چند سالة اخـير يكي ذكر برخي از علماي بروجرد در اما  
سبب  وي به.  بروجردي استطباطبايياو فرزند سيدمرتضي و سيدمرتضي فرزند سيدمحمد 
پايان رسانيد و هنوز به دوازده   را بهفقههوش و حافظة سرشارش زود صرف و نحو و منطق و 

يوسف  از استاداني چون وحيد بهبهاني، شيخ. پرداختسالگي نرسيده بود كه به خارج اصول 
كه ق ١١٨٦در . اش علما به اجتهاد او گواهي نوشتند  سالگيپانزدهدر . ها برد بحراني بسي فايده
ه زيارت ثامـنعمرشحدود سي سال از  ر راه و االئمه نائل آمـد و د  گذشته بود، به ايران آمد و ـب

 ةفلسفمـدت هفت سال در مشهد درنگ كرد و در درس .  مورد احترام علما و مردم بودمشهددر 
در .  خوانـد»بحرالعلوم« كه استادش او را رسيدميرزا مهدي اصفهاني شركت نمود و به مقامي 

در آنجا فقـه را طبق .  و پس از درنگي به مكه مشرف شدبازگشتباز به نجف ق ١١٩٣شعبان 
بر دروس فقه و اصول و رجال و درايه و  او عالوه. كرد  ميتدريس اهل سنت ةاهب چهارگانمذ

 چند اثر بر ،از او عالوه بر ديوان. اي در فقه دارد منظومه.  وافي داشتة بهرهمروايه از شعر و ادب 
 در اي  در تاريخ مـكـه و رسالهالكرامةحتف در فقه و مصابيحاز آن جمله است .  استماندهجاي 

 مورد  النجفيهةدر. اي است در فقه بيش از دو هزار بيت  كه منظومه النجفيهةدرمناظره با يهود و 
. ز شدنـدمبر نيز از علماي اوشاگردان . اند شرح بر آن نوشته ٢٥ توجه علما قرار گرفت و بيش از

 سالگي ٥٧در سن ق ١٢١٢ ماه رجب دربحـرالعلوم  سيد. رسد تن مي ٥٦شمار اين شاگردان به 
جناب موالنا در تاريخ بروجرد نه تن . سپردنداو را در نجف اشرف به خاك  .گفت  بـدرود زندگي

در كربال وفات ق ١٣٠٥ آقامحمدباقر وحيد بهبهاني كـه در جملهاز استادان او را ياد كرده از آن 
لد ماجد به كلك فطرت خود در وفات وا زا: محمدعلي در تاريخ وفات او گويدآقافرزندش . كرد

 القاسم ديگر سيدحسين بن ابي.  است١٢٠٥ كه برابر با دنيا رفت زا زد باقر علمي رقملوح دل 
 قزوينيديگر سيدحسين بن اميرمحمد . وفات كردهق ١١٩١در . جعفر موسوي خوانساري است

 ةالعترحدائق الناضره في احكام و شيخ يوسف بحراني صاحب  وفات كرده استق ١٢٠٨كه در 
  . درگذشتادر كربالي معلّ ١١٨٦ وي به سال. هرهالطا
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 صاحب درس او پرورش يافتند بسيارند چون ميرعلي بن محمد ة علمايي كه در حوزاما  
ق ١٢٣١  سالدر و آسا جان سالم به در برد  كه در هجوم وهابيان به كربال معجزهرياض المسائل

 و  االحوالمرآت صاحب ،و شيخ احمداند احمد بن مهدي نراقي  همچنين از اين زمره. وفات كرد
 ةنويسندخالصه . مناهل و سيدمحمد مجاهد صاحب كاشف الغطاءصاحب شيخ جعفر كبير 

 علم بحرالعلوم درس ةبرد كه در حوز ز را نام ميمبرتن از علماي  ٥٦كتاب تاريخ بروجرد 
  . اند آموخته
 و ادبيات فلسفه در ل است مثالً در فقه و اصوغالبااند   كه علماي بروجرد پديد آوردهآثاري  

رزند سيدمحمدرضا فتقي سيدمحمد در فقه از قواعداالصولمانند . نـظر نرسيد و تاريخ اثر مهمي به
 ة ترجم، محمدجعفر جاپلقي بروجردياز التذكره في نبذه من مهمات اصول الفقه ،١٢٨٩وفات 
 محمدعلي خطاط از بانيس الطال. نحويالدين سيوطي از محمدصادق   جاللالمرضيهةج

ن ا در احوال معصومسرورالشيعه,  بروجرديمحمدحسين از ة در اسرار صلومنهاالواليه ،بروجردي
شماري نيز خطاطان .  از حاج ميرزا محمود بروجرديالسنيهمواهب  ،از مال عبداهللا بروجردي

سيدرضا خطاط , محمد خطاط بروجردي  علي، محمدحسنابناند چون محمدمهدي  بوده
  .  خوشنويسعلي مال، شريف خطاط بروجردي،وجرديبر

ه علماي اماميه در قرن  از اجلّ،كشفي است  مقبرة سيدجعفرهم يكي بروجردهاي  از مقبره  
 مالصدراتاثير   و سيد كاظم رشتي معاصر و مانند آن دو تحتاحسايي او با شيخ احمد ،سيزدهم

  المضطرينةباجا: از آثار اوست .قهاي اصولي و هم با فبودجهاتي هـم با آنها مخالف  بود ولي از
اي است قريب يك هزار بيت به   كه منظومهبلداالمين ديـگر .دينبه فارسي در اصول و فروع 

جنود  جهل و در عقل و  كتابي است در اخالق والملوكحتفةديگر ، عقايدعربي در كالم و اصول 

 ابيات فارسي به ،ور است و در آنشده اين كتاب مص  نوشتهق ١٣٣٣ در الملوكحتفة .آن دو
 اثباتالرق المنشور في ديگر   وحجر عسقالني ردابناي  ديگر منظومه . شاهد آمده استفراواني
به .  در منطقالشريفه ةسنابـرق في شرح البازغ من الشرق و ارجوز و نيز كتاب المنصور نبينا

فرزند دختر و سيزده حب مرحوم كشفي صا.  جلد استهفده اواختصار بگويم مجموعه آثار 
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 او اشتهار دارند يكي آقاريحان اهللا كه در بروجرد بوده و پسردو .  پسر از پنج زن شده استدوازده
 بابيه در ة در واقع١٢٦٦يكي سيديحيي كه در   آقاريحان اهللا موجود است وداالننام  هنوز داالني به

 براي تبليغ به نيريز رفت و در او. سيديحيي از مريدان سيدعلي محمد باب شد.  كشته شدنيريز
 سيد كشفي در ةمقبر.  و جـان بر سر اين خروج نهادكردآنجا طرفداران بسيار يافت و خروج 

سيدجعفر كشفي از شاگردان مبرز شيخ . سر مزار كوچك ,است ناسگيري ةبروجرد در محل
ب به او سادات كشفي كه در بروجرد بسيارند نس. است جواهرمرتضي انصاري و صاحب 

 او .االسالم استةحج بروجرد حاج مال اسداهللا معروف به معروفديگر از فضالي . رسانند مي
 و از شاگردان مبرز مجلس درس ميرزاي قمي صاحب مناهل صاحبطلبه سيدمحمد مجاهد 

چندي شيخ مرتضي   يكـي از مراكز تحصيل علوم شرعي بود وبـروجرد در زمان او . بودقوانين
 وفات كرد و او را ١٢٧١االسالم در محرم  ةحجحاج مالاسداهللا .  كردتلمذحضر او انصاري در م
 پسر داشته يازده به قولي اسداهللا مال  حاج .سپردندكرد به خاك   كه در آن تدريس مياي در مدرسه

 خواستاران به كتاب ، اين پسران صاحب نوادگاني شده كه ذكر يك يك آنها به درازا كشدازو 
  . االسالم شيخ غالمرضا موالنا مراجعه فرمايندةحجليف أ تجرد بروتاريخ

اين نكته نيز ناگفته نماند . االسالم هستندةحج همه از نسل مال اسداهللا بروجردهاي  حجتي  

 در مدايح واالسالم ميرزا فخرالدين است كه عالوه بر فقاهت شاعر نيز بوده ةحج فرزندان ازكه 
. نام اوست خان به  نزديك به مقبره در ميدان محمدحسنفخرالدين داالن ميرزا. ائمه اشعار دارد

از . كنم از حاج محمد شفيع جاپلقي بروجردي ياد مي زنم و  ميبر  ميانه، رعايت وقت جلسبراي
 و تفسيـردر فقه و اصول و رجال و روايه و دايـه و .  هجري استسيزدهماعاظم فقهاي قرن 

 او را شاگرداني بود كه هر .اند ن او را به علم ستودها متاخرون ا فراوان داشته و معاصرةحديـث بهر
 كه بحرالفوائد زمـان خـود شدند ازجمله ميرزا محمدحسن آشتياني صاحب علماي از اعاظم ،يك
 درس حاج ة سيزده سالگي از آشتيان به بروجرد آمد و چون سطوح را فراگرفت در حوزسناز 
 و از شيخ مرتضي انصاري و ديگر علماي شفيع شركت جست سپس به نجف رفتسيد

آن بزرگوار بود كه با مرحوم ميرزا محمدحسن شيرازي در تحريم . رد علمي بهاي معاصرش بهره
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 ةحوزبرد كه در  ن را نام ميا تن از علما و مجتهد٢٣االسالم موالنا ةحج.  داشتشركتتنباكو 
 جاپلقي شفيعاهللا حاج سيد  آيت. اند رفتهاند يا از ايشان تصديق و اجازه گـ درس ايشان تلمذ كرده

  .وفات كردق ١٢٨٦صفر  ٢٢در 
 درس بروجرد اين سه بزرگوار در ،برم ن بـروجرد را نام ميا تن ديگر از علما و مجتهدسه  

در بروجرد چشم به جهان ق ١٢٧٥اهللا غروي شيخ محمدحسين كه در  آيتيكي . خارج داشتند
 درس ميرزا محمدحسن ة رفت و در شهر سامراء در حوز از تكميل سطوح به عراقپسگشود و 
 به ميرزاي بزرگ به تحصيل علم مشغول شد و پس از وفات ميرزا به نجف معروفشيرازي 

اهللا سيدكاظم يزدي  اهللا آخوند مالكاظم خراساني و آيت  مورد توجه مرحوم آيتومهاجرت كرد 
 درس آن ةي از طالب حوز بزرگ درس خارج داشت و شمارة در بروجرد حوز. شدواقع

 العظمي اهللا آيت. وفات كردق ١٣١٤اهللا غروي در   آيت.االجتهاد بودند  يا قريبمجتهدبزرگوار 
در  . شدندمعروفاهللا بروجردي  آقا حسين طباطبايي كه چون به قم مهاجرت كردند به آيت حاج

سبب عروض  ه بـتادادند  هاي درس خود را تشكيل مي  حوزه، نوربخشةبروجرد در مدرس
 رسيد كـه نيازي به واال ةكسالتي براي معالجه به تهران و قم مشرف شدند و در مرجعيت به درج

 تحصيل در نجف اشرف به سالهاياما آخرين مجتهد بزرگوار كه پس از . بيان الكن حقير ندارد
ه تدريس و  درنهايت زهد و تقواسالهااند و مورد استقبال گرم مردم واقع شدند و  بروجرد آمده  ـب

. ونايي از قراء نزديك به بروجرد است.  استوناييمحمد  علي  اهللا آقاي شيخ تعليم پرداختند آيت
  .  آقاي بروجردي رجل سياسي معاصر استامجدمحمد جد  آيت اهللا آقا شيخ علي

 يكي مرشد بروجردي است كه به هند مراجعت بروجرد از شاعران ،مورد وضع شعر اما در  
 مهرداد مرحوم مـرحوم آقاي صميمي و ،الصفاء محمد مرآت ن مرحوم حاج عليامعاصر از. كرد

 مهنت ، مجيد بـروجردي، طيب بروجردي، اشراق بروجردي،بـروجردي آذرياوستا هستند و 
  . آن انجمن عضويت دارنددراي از شعرا   انجمن ادبي دارد و عدهبـروجرد. بروجردي است

طور علمي نياز  هاي لري است كه بحث در اين گويش به ز لهجه ابروجردياما زبان يا لهجة   
در .  نوشته استگويش بروجردي تحت عنوان كتابي آقاي اسفندياري .داردشناسي  به بررسي زبان
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ازجمله ابيات . اي به زبان بـروجردي سروده  فضا كه قطعهنام حدود صد سال پيش شاعري بوده به
  . اوست

  مزنهوهر ـ دزير چنبش شده گكه  ونمـــازه مسـي زن تــ تا صواينمردم ار
  ر مزنهـــ كلچه بيتاروابوت اننت  رووـــ عيــملال قالي در ــو چــنشخو
   ميپزه ماس و لنگر مي زنهوركواز  ت و پژشـ نمني چني خو پخپختش دس
   و ادويش تقح وگلپر مزنهچاشني  شـــ مله د شدرسو مپزه وار ــ فسنجار
 از سالهاي همگويد بنده  دانم آقاي حجتي به اين زبان شعر مي ه بنده مي هم تا آنجا كامروزه  

. ها چاپ شده  روزنامهدرام كه بعضي از آنها هم   بروجردي پرداختهةدور به سرودن اشعار به لهج
  :گفت  است كه مادرم برايم ميهايي خوانم يكي از قصه تعدادي هم دوبيتي دارم اين شعر كه مي

  وـــــپ همه شـــ زه به قويـــدي نره  وـــنشد خو ـــن امچــ مرفتبچا
  ريــــر از ديه تجــــ چشش قوترــه  ريـوي د جــ ديوي نه كه دينره
  وارـ جايي گوشا كرده ي د گوش زنگله  گ شاخش لف شاخ چنارــ لنهر
  رهـــم هنـــرفت و هي مكرر هلــ مرا  ونش لف او خنجر تيزهــ دو نهر
  ردــــه بـــوره زنو قلچـــن تنـــ قيبا  ه خوردـ زه زمي همونچونـيكش

  وــــويي هــت بياره ورشــ سه حلماو  و بره د خوـ بي چشتاي ركشــف
  وردـــوش نــرد خـــ هللا كشـــانكوت  ر دروردــه ازي اغل ســـ تيتمي
  مـــو كل هــ همشنـــخفتي دي يــم   همسري پي ــو سرمكشــ دينره
  ه بيارـــو مي تينـــا همه د خــ ميفتاو  ارــ د بيوكيـــ د خمكردكي هنا
  اش يي الـــي ال دارو شمشــ پخويش  ر اپاـــت آخـ ديو خو اناخرهــن

  ردــــكي ن بـــ آماو تارييـــايـروشن  درودر ــــر اكه ســ افترشــآخ
  اــه جــ ن هميـــتاريكي كرد ــ پقل  الـر طـــ افتومث شمشيكــليش
  ث دوـــونه شومـــن رفتن خـــ سدو  دروزون ـــه زيــلچــ آقعاــبچ
  وــه نــوردش نره ديو كه ديـــ خچنو   كه يي د قه چشش رفتار دخوهر
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جناب آقاي عبدالمحمد ،  مرحوم حسين حزينهاي  در اين سخنراني از نوشتهبنده  

سيماي ، ودرزي آقاي يداهللا گ، غالمرضا موالنااالسالم ةحج تاريخ بروجرد سه جلد ،بخشان روح
 تحقيق گويش بروجردي و  شهرستان بروجردجغرافياي ،محمدجواد مقدس جعفري، بروجرد

سخن  .ام مند شده  و ياريهاي آقاي عزيزي نيك بهرهخسروي آقاي خسرو ةآقاي اسفندياري و مقال
 ة كه جناب آقاي حميد ايزدپناه يكي از كساني است كه درباردهم را به ذكر اين نكته خاتمه مي

  .  و مفيد كرده استفراوانلرستان و بروجرد تحقيق 


