
  

  

  

  

  

  بودلَفجغرافياي تاريخي كرج اَ

  

  اهللا عباسي حجت

  

  

  مقدمه

كرج اَبودلَف نام قديمي شهر كنوني آستانه از توابع استان مركزي است، نام اين شهر منسوب به 

 پهناور ة عباسي و در گذشته جزئي از ناحيةابودلف عجلي از سرداران اسالم در زمان معتمد خليف

  .از اقليم چهارم كشور ايران بوده است) معراق عج(بالد جبال 

 جلد كتاب تاريخي، تحقيقات ميداني و مشاهدات ٢٥نگارنده در اين مقاله با استفاده از   

  .مكرر بقاياي اين شهر، نگاهي مختصر به جغرافياي تاريخي اين شهر داشته است

هاي نظامي،  مينههاي شهر كرج ابودلف در منابع تاريخي، كاركردهاي شهر كرج در ز ويژگي  

  .طور مختصر بيان شده است سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به

  .همچنين دين مردم كرج ابودلف و انحطاط اين شهر مورد بحث قرار گرفته است  

  

  كرج ابودلف در منابع تاريخي

» سوندرا«كوههاي نسبتاً مرتفع  غربي شهرستان اراك و درون مثلثي كه سه ضلع آن رشته در جنوب

است شهري واقع شده كه تنها راههاي ورودي آن سه تنگه در » قرق در«و » شهباز«، »راسمند«يا 
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اين شهر قبل از دورة اسالمي به كره، بوئين كره، بوهين كره، در دورة . سه رأس اين مثلث است

ز دورة اسالمي به بوئين كرج، كرج و كرج ابودلَف از قرن هفتم تا دهم ق با نام كرهرود و ا

  .صفوي تا عصر حاضر به آستانة سهل بن علي و آستانه مشهور بوده است

موقعيت ويژة استقرار اين شهر در بين كوههاي مرتفع و قرار گرفتن آن در مسير اصلي   

غربي كشور به مركز ايران ازجمله ويژگيهاي برجستة آن بوده و موجب  ارتباط غرب و جنوب

اي و محلي را به  تاريخي مختلف توجه قدرتهاي ملّي، منطقههاي  شده است اين شهر در دوره

خود جلب كند و از يك سو، محل ظهور تمدن پيشرفتة شهري و از سوي ديگر، عرصة تاخت و 

  .نمايي حكام و قدرتهاي سياسي شود تاز و قدرت

تر ادامه داشت؛ آثار  شدت و از آن پس ماليم وتازها كه تا عصر صفوي به اين تاخت  

طوري كه بعد از انحطاط شهر پيشرفتة كرج  ارش بر اين منطقه همچنان نمايان است بهزيانب

ابودلَف نه تنها آثار پيشرفت و توسعة قابل توجهي در منطقه ديده نشد بلكه محروميت آن هر روز 

  .تري يافت ابعاد وسيع

 داد و تا اين شهر پس از انحطاط، موقعيت و مزيتهاي خود را در ابعاد مختلف از دست  

صورت دهي بزرگ و محروم، آرام و  تدريج احياء شد حدود ده قرن به عصر انقالب اسالمي كه به

اي نيز نقش قابل توجهي نداشته و تنها  خاموش به حيات خود ادامه داده و در معادالت منطقه

  .است اين شهر را در اذهان نگه داشته ةياد و خاطر) ع(زيارتگاه ملكوتي حضرت سهل بن علي 

آوازة كرج ابودلَف موجب شد تا اين شهر بعد از انحطاط، مورد توجه مورخان،   

ها، آثار تاريخي و جغرافيايي خود به  نويسان و جهانگردان قرار گيرد تا در سفرنامه  جغرافي

اچيز جاي مانده از گذشتگان دربارة اين شهر اوالً بسيار ن ويژگيهاي اين شهر اشاره كنند؛ البته آثار به

طوري كه در نادر كتابهايي كه به اين منطقه اشاره شده است مطالب آنها اغلب  و پراكنده است؛ به

كند؛ ثانياً مطالب موجود دربارة شهر كرج ابودلَف به عصر انحطاط آن  از چند سطر تجاوز نمي

اثر نويسي،  مربوط است و در عصر ظهور تمدن اين شهر به سبب رونق نداشتن فرهنگ تاريخ

به همين منظور، نوشتن دربارة . اطالع است مكتوبي وجود ندارد يا الاقل نگارنده از وجود آنها بي

  .تاريخ تحوالت اين شهر باستاني كار بسيار مشكلي است و به پژوهشهاي تاريخي فراوان نياز دارد
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چگونگي ظهور تمدن شهري، كاركردهاي شهر، علل رشد علم و دانش و پرورش   

هاي علمي، وقوع جنگها و علل آنها در منطقه و علل انحطاط  نظر در زمينه  صاحبشخصيتهاي

  . اين شهر ازجمله مسائلي است كه به تحقيقات گسترده نياز داردةتمدن پيشرفت

هايي از تاريخ اين شهر  كوشد تا براساس مستندات تاريخي، گوشه نويسندة اين مقاله مي  

توجه پژوهشگران و محققان را براي انجام مطالعة علمي به ... اشاء شده را بيان كند تا ان فراموش

  . اين منطقه جلب كند تا شايد روزي شاهد روشن و شفاف شدن سيماي اين منطقه باشد

كشور ايران قبل از ميالد مسيح داراي استانهاي مختلف و وسيعي ازجمله ماد، پارت و پارس «

ماد بزرگ تمام قسمت . شده است رگ تقسيم ميبوده كه ماد به دو قسمت ماد كوچك و ماد بز

در دورة ساماني آن را ماي و در اوايل دورة اسالمي . گرفته است مركزي و غربي ايران را دربرمي

  ١.»گفتند آن را ماه مي

 جبال ةمنطق«) همانجا. (»ناميدند مي» جبال« وسيع ماد بزرگ را ةاز ابتداي دورة اسالمي منطق«  

، اصفهان و شرق خوزستان و از مغرب به آذربايجان، )كوير(خراسان، فارس از مشرق به بيابان 

شمال بالد ديلم، قزوين و ري و از جنوب به عراق و بخشي از خوزستان محدود است و سبب 

اينكه شهرهاي ري، قزوين، ابهر و زنجان از جبال شده است اين بوده كه آنها را كوههايي 

 ٢.»وار فراگرفته است قوس

 است  اي ناحيه«:  جبال را اين چنين بيان كرده استة محدودة ناحيحدود العالمكتاب مؤلف  

كه مشرق وي بعضي از حدود پارس است و بعضي از بيابان كركس كوه و بعضي از خراسان و 

جنوب وي حدود خوزستان است و مغرب وي بعضي از حدود عراق است و بعضي از حدود 

  ٣.»ن استآذربادگان و شمال وي كوه ديلما

هاي   كوهستاني پهناوري كه از باختر به جلگهةنويسان عرب به ناحي ايالت جبال نزد جغرافي«  

اين نام بعدها متروك شد . گشت النهرين و از خاور به كوير بزرگ ايران محدود بود، اطالق مي بين

عراق عرب كه ناميدند تا با » عراق عجم«و در قرن ششم هجري در زمان سلجوقيان به غلط آن را 

هرچند بعضي مورخان معتقدند در قرن دوم  «٤.»النهرين بود اشتباه نشود مقصود، قسمت پايين بين
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 بين همدان، ري و اصفهان را عراق نام نهادند و براي تمايز آن با كشور عراق ةاسالمي ناحي

  ٥.»به آن عراق عجم گفتند) فعلي(

در نيمة دوم قرن پنجم كه «: نويسد  دربارة اين ايالت ميعراق عجم ةمؤلف سفرنام  

سلجوقيان بر تمام مغرب ايران استيال يافتند و همدان را پايتخت خود قرار دادند نفوذ و استيالي 

به آنان » سلطان العراقين «النهرين، مقر خالفت عباسي، نيز رسيد و از مقام خالفت لقب  آنها تا بين

شد كه  طور برداشت مي از اين لقب اين. رسيد ياعطا گرديد كه با وضع آنها مناسب به نظر م

رو،  مقصود از عراق دومين ايالت جبال است؛ يعني همانجا كه مقر سالطين سلجوقي بود از اين

 ةظاهراً پس از حمل... مردم براي اينكه با عراق اصلي اشتباه نشود آنجا را عراق عجم ناميدند 

 ٦.»ير كرده استمغول نام ايالت جبال به ايالت عراق عجم تغي

طولش از «: نويسد مستوفي وسعت عراق عجم را در قرن هشتم هجري چنين مي... حمد ا  

تا خوزستان صد فرسنگ است و از   »گيالن « فرسنگ و عرض از جيالنات ١٦٠سفيدرود تا يزد 

 وسعت نما جغرافياي جهاندر اواخر قرن سيزدهم هجري . »برد چهل شهر در اين محدوده نام مي

نمايد كه حدود دويست هزار كيلومتر مربع را شامل   فرسخ مربع ذكر مي٥٥٥٠اق عجم را عر

گردد و در اين صورت عراق عجم مساحتي برابر با  مي
8

 ٧.» كل مساحت ايران را دارا بوده است1

ين اصفهان،  است در مركز ايران شامل اياالت و واليات مركزي واقع ب اي عراق عجم ناحيه«  

گلپايگان ) آباد سلطان(همدان و تهران و مشتمل بر شهرهاي ذيل كرمانشاهان، همدان، مالير، اراك 

و اصفهان، اصطالح عراق عجم در تقسيمات كشوري ايران تا انقالب مشروطيت معمول بود و 

از تقسيم هاي جغرافيايي و تقسيمات كشوري باز مورد توجه بود، ولي پس  پس از آن نيز در نقشه

  ٨.»كشور به استانهاي مختلف اصطالح مذكور متروك گرديد

سرزمين جبال شامل شهرهاي مشهوري است كه «: نويسد  مي االرضةصورحوقل در  ابن  

) كاشان(ترين آنها همدان، دينور، اصفهان و قم است و شهرهاي كوچك نيز مانند قاسان  بزرگ

  ٩.»رد تا كرج ده فرسخ استنهاوند، لور، كرج و برج دارد و فاصلة بروج
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سپاهان، خان «: چنين آورده است  جبال را اينة نيز نام شهرهاي منطقحدودالعالممؤلف   

لنجان، جوديكان، برو، كرج، بروگرد، رامن، كرج روذرآور، نهاوند و ليشتر، سارجلست، اساباد، 

ن، طالقان، خوار، ري، كرمان شاهان، مرج، صيمره، سيروان، دينور، شهر ژور، زنگان، اوهر، قزوي

١٠.»ساوه، آوه، بوسته، روده، قم، كاشان
 

من اقليم جبال را به سه حوزه و هفت  «: نويسد باره مي  نيز در اينالتقاسيم احسنمؤلف  

  .ري و سپس همدان و اصفهان است» رحاب«ناحيت بخش كرده نخستين حوزه از سمت 

   ١١.»وفه، ماه بصر و شهر زور است، كرج، ماه ك)دماوند(ها قم، كاشان، كمره  ناحيت

 مركزي يعني جبال ماه كه شامل ماد باستان و جنوب آذربايجان بوده است -نواحي غربي« 

 و فتح بالد جبال ١٢»دست سعد بن ابي وقاص فتح شده است ق به١٩در پي فتح مداين در سال 

  ١٣.به جنگ و قهر و استيال بوده است

از اقليم چهارم ) عراق عجم(از ناحية پهناور بالد جبال شهر كرج ابودلف در گذشته جزئي   

  .بود كه در طول تاريخ نامهاي گوناگوني داشته است

) بين همدان و ري(دكتر گريشمن معتقد است در زمان سلوكيان در منطقة ماد بزرگ «  

 كرح نام كره وجود داشته كه نزديك اراك فعلي بوده است و در دوران اسالمي به الكرح، شهري به

١٤.»و كرج تغيير نام يافته است
 

 اسالمي نام شهر كرج ةنيز اعتقاد دارد در قبل از دور) ق٣٧٨(تاريخ قم صاحب كتاب  

١٥.بوهين كره بوده است
 

 ياد كرده ١٦ از كرج با عنوان مركز واليت دوايغارجغرافياي تاريخي ايران باستانمؤلف كتاب  

ع است و مركز آن كرج نام دارد و براي آنكه با نام ديگر در شرق نهاوند واليت دوايغار واق. است

كرجها اشتباه نشود آن را كرج ابودلف گفتند كه منسوب به ابودلف عجلي از سرداران اسالم است 

محل اين ناحيه در آستانة اراك بوده .  عباسي، اين ناحيه به تيول او درآمدةكه در زمان معتمد، خليف

  ١٧.»است

ي كرج را در شمار شهرهاي بزرگ ايالت جبال مانند همدان، نهاوند و قم، ابن واضع يعقوب«  

١٨.»برد اصفهان، ري، دينور، حلوان، قزوين، زنجان و صيمره نام مي
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از نهاوند تا شهر كرج دو منزل راه است «: نويسد ذيل عنوان كرج مي) ق٢٩٠وفات (يعقوبي  

ل بن شيخ بن عمير عجلي است و در و كرج همان منزلهاي ابودلف عيسي بن ادريس بن معق

نام   از استان اصفهان به١٩دوران عجمها شهر مشهوري نبوده و در شمار آباديهاي بزرگ روستايي

پس عجليان در آن فرود آمدند و دژها و قصرها ساختند و قصرهاي آن به . فائق قرار داشته است

 چهار كوه واقع است و اهل آن شود و كرج ميان ابودلف و برادران و خاندانش نسبت داده مي

اند مگر همانا كه از خاندان عيسي بن ادريس عجلي بودند و كساني كه از ساير  قومي از عجم

٢٠.»اعراب به آنها ملحق شدند
 

امروز كرج خود در ميان شهرها، شهري است، پيش از «:  نيز آمده استمختصر البلداندر   

  ٢١.»به تنهايي استقالل دارد و ايغارين نام گرفته استاين از روستاهاي اصفهان بود ليكن اكنون 

اند و  دانان هر يك به نوبة خود از كرج نام برده و ديگر جغرافي) قرن چهارم ق(اصطخري « 

اند و آن را  اند و عرض و طول آن را حتي به دو فرسخ تحديد نموده  آن را از بالد جبال دانسته

 و معتقدند در ايام پارسيان دهي بيش نبوده است تا آنكه اند لشگرگاه ابودلف عجلي تلقي كرده

 جد قاسم در سفري به سوي جبل در يكي از قراي -عرب بر ايران مسلط گرديده است و ابودلف

 وارد شد و به گرفتن امالك و ضبط مزارع پرداختند و بر سر يكي از  »مس«همدان موسوم به 

وقوع اين حادثه را در زمان هشام بن . موالش را بردندمتعينين محل تاختند، او را خفه كردند و ا

 ياد شده آمد ةپس از آن، عيس بن ادريس به قري. اند عبدالملك و حكومت يوسف بن ثقفي دانسته

و در حوالي آن يعني بوهن كره سابق مسكن گرفت و آنجا را آباد كرد و در آن قلعه ساخت و 

كره به كرج ابودلف تغيير يافت و شهري شد وسيع و لشكرگاه خود كرد، از آن تاريخ نام بوئين 

 ٢٢.» آل عجل بوده استةبراي مدتي هم پايتخت خانواد

كرج نام پارسي است و اهالي آنجا را «: گويد نيز مي)  ق٥٧٥ -٦١٦(همچنين ياقوت حموي  

ه تر به همدان بيان كرد گويند و موقعيت آن را ميانه راه اصفهان به همدان و نزديك كره مي

  ٢٤.داند نيز كوه راسمند را در شمال شهر كرج مي) ق٦٨٠ -٧٥٠(مستوفي ...  و حمد ا٢٣.»است

 و ابودلف خود، قاسم بن عيسي -گويند نياي ابودلف«:  آورده استفتوح البلدانبالذري در  

 خويش ة با گروهي از قبيل-كرد بن ادريس بن معقل عجلي بود كه كار عطرگيري و شيردوشي مي
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اندك ثروتمند  فرود آمدند و اندك» مس«نام  هاي همدان به  ايشان در دهي از ديه- آمدبه جبل

روزي ادريس بن معقل به مردي از بازرگانان كه مالي را از . دست آوردند شدند و ضياع بسيار به

كه يوسف بن  پس در زماني. او در اختيار داشت حمله برد و وي را خفه كرد و مال خود بستد

.  از جانب هشام بن عبدالملك والي عراق بود وي را به كوفه آوردند و به زندان افكندندعمر ثقفي

بعد از او پسرش عيسي بن ادريس به كرج آمد و آنجا را تصاحب كرد و حصن آن را، كه سخت 

اما، ابودلف قاسم بن عيسي را روزگار نيكو شد و نزد خليفه . كهنه شده بود، استوار ساخت

پس گفتند كرج ابودلف و .  پس آن حصن را وسعت داد و كرج را آبادان گردانيد.ارجمند گرديد

  ٢٥.»كرج امروز از شهرهاي مستحكم است

اند كه شهر كرج ابودلف  محققان طرح مطالعات جامع استان مركزي نيز به اين نتيجه رسيده  

 در محدودة استان ترين شهري كه در دوران اوليه مهم«: در قبل از دورة اسالمي آباد بوده است

 اين شهر كه در روزگار ساساني . نويسان بوده است شهر كرج است مركزي مورد توجه جغرافي

آباد بوده است در جنگهاي صدر اسالم ويران شد و مجدداً در قرن دوم )  ميالدي٢٢٤ -٦٥٢(

نشين بر سر راه تجارتي  صورت مركزي حكومت هجري توسط خاندان ابودلف آباد شد و به

٢٦.»مدان به اصفهان و همدان به ري رونق خود را باز يافته
 

كنندة آن است كه شهر كرج در زمان حاكميت آل عجل، توسعة روزافزون   منابع تاريخي بيان  

يابد و بخشهايي از منطقة عراق عجم و چهاركوره جاپلق، بربرود، فائقين عليا و سفلي از توابع  مي

 و به استان جديدالتأسيس كرج تبديل ٢٧گردد  به آن ضميمه مي]خمين فعلي[اصفهان و شهر تيمره 

 و از غرب تا شرق نهاوند را ٢٨آباد و از شمال شهر دلَف) خمين(اين استان از شرق تيمره . شود مي

  .گرفته است درمي

 نام شهر كرج آورده ة عراق دربارةنيز در رسالة آستان) ق١٣٠٥(السلطنه  محمدحسن اعتماد  

اند معرب كره است و اين قسم تعريب در ميان  ه بعضي آن را همين آستانه دانستهكرج ك«: است

كه ساوه را ساوج و آوه را آوج و بنفشه را بنفشج  اعراب متداول و معمول بوده و هست چنان

  ٢٩.»اند گفته
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والديمير . نويسان بوده است آثار تمدن پيشرفته شهري كرج مورد تأكيد مورخان و جغرافي  

در اين شهر آثاري از پادشاهان ايران وجود ندارد بلكه آثار «: گويد كي دربارة شهر كرج ميمينورس

شود كه از وجود  ساختمانهاي باشكوه و زيباي تاريخي مربوط به خاندان ابودلف عجلي ديده مي

  ٣٠.»كند دولت عظيمي در گذشته حكايت مي

نيز ياد » سه سوك«نوان شهر ع نويسان و انديشمندان از شهر كرج به جمعي از جغرافي  

 آستانه ة عراق گويند قريةدانشمندان حالي«: نويسد  مي عراقةتاريخ آستانالسلطنه در  اعتماد. اند كرده

 ديگر كه اسم هر يك در محل خود بيان خواهد شد در موضع شهري موسوم به شهر ةو چهار قري

  ٣١.»سه سوك واقع شده است

آستانه شهر بسيار قديم و عتيق «: نويسد مي) اراك(عراق آقا سيدمحسن از علماي برجستة   

دور نيست كه ابودلف . الشكل است گويند شهر سه سوك بود، وضع آن خطه مثلث بوده است؛ مي

خرند و  عجلي تعمير كرده باشد، نه اينكه اصل بنا از او بوده، چه اراضي آنجا را براي طالشويي مي

بيشتر گاهي كمتر، بنيان و آثار و احجار و عالمات عمارات شويند پس از شستن سه ذرع بلكه  مي

آورند و نقشها و صورتها در آن اسباب ديده  دست مي شود و بعضي اسباب ساخته به ظاهر مي

خالصه قدمت عمارات . شوند كه گويا پيش از ظهور اسالم بلكه قبل از ميالد مسيح بوده است مي

  ٣٢.»شود مي آنجا را از آثار مطموسه واضح ةو ابني

و در ابتداي قرن  «٣٣.شهر كرج در قرن ششم و هفتم به بعد به كره رود تغيير نام يافته است  

شاه اسماعيل صفوي، سلطان مراد بايندري را كه از مدعيان حكومت )  ق٩٠٨(دهم هجري قمري 

 و براي  امامزاده سهل بن علي را به دقت تعمير كنندةدر منطقه بوده، شكست و دستور داد آستان

  ٣٤.»اند ناميده» آستانه«آن گنبد و بارگاهي بزرگ بسازند و از آن تاريخ شهر كرج را 

 ةآستان«: مال محمدباقر عباسي از معتبران شهر آستانه در ابتداي قرن اخير، نيز معتقد است  

مقدسه از معظم شهرهاي قديم بوده است و به واسطة آستان مبارك حضرت امامزاده 

 مقدسه مشهور شده و اسم قديمي آن شهر كرج از اقليم چهارم ة و التكريم به آستانالتعظيم واجب

عباس از  از اعمال ابودلف عجلي بوده است كه در زمان مأمون الرشيد و معتصم از خلفاي بني

٣٥.»جانب خليفه در اين شهر امير بوده است
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فرضية : دو فرضيه ارائه دادتوان  نويسان دربارة شهر كرج مي براساس نظر مورخان و جغرافي  

اول، اين شهر قبل از دورة اسالمي نيز تمدن پيشرفته شهري داشته و در زمان ابودلف مجدداً 

فرضية دوم، شهر كرج ابودلف در ايام پارسيان دهي بيش نبوده و در . نوسازي و توسعه يافته است

  .گذاري شده است زمان حكومت آل عجل بنيان تمدن شهري در آن پايه

كه قبالً بيان شد هيچ اثر مكتوبي قبل از دورة اسالمي و عصر حيات شهر كرج  همچنان  

باره نوشته شده بعد از  ابودلف در دست نيست و مطالب پراكنده و بسيار نادري نيز كه در اين

ترين آنها مربوط به نيمة دوم قرن  دست آمده قديمي انحطاط آن شهر بوده كه براساس اطالعات به

  .ها بسيار دشوار است رو، قبول يا رد اين فرضيه از اين.  استسوم ق

  

  كاركردهاي شهري شهر كرج

دانان  ترين شهري كه از ابتداي دورة اسالمي در محدودة واليت عراق در آثار جغرافي مهم«

مسلمان از آن نام برده شده شهر كرج يا كره يكي از شهرهاي تاريخي ايران است كه در ابتداي 

سبب قرار گرفتن در مسير  تين هجري در جريان فتح بخشهاي غربي و مركزي ايران بهسدة نخس

ق خاندان ابودلف آن را ٢١٠ همدان بر اثر درگيري نظامي خراب شد و در سال -راه كرمانشاه

  ٣٦.»عنوان مركز حكومت برگزيدند و موجب رونق و شهرت آن شدند به

ياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اهميت هاي نظامي، س كاركردهاي اين شهر در زمينه  

عنوان پايتخت و  ها و لشگرگاههاي مختلف نظامي و امنيتي، تعيين كرج به ايجاد قلعه. اي دارد ويژه

خانه و عبور كاروانهاي اقتصادي و تجاري از اين شهر، پرورش  مركز حكمراني، ايجاد گمرك

ين شهر در ايجاد تمدنهاي جديد نخبگان و شخصيتهاي برجستة علمي و فرهنگي و نقش ا

  .ازجمله كاركردهاي آن است
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  كاركرد نظامي

كوههاي   به لحاظ موقعيت جغرافيايي و احاطه با رشته-تنها راههاي ورودي شهر كرج ابودلف

كنترل  باني قابل  سه تنگه است كه هريك به آساني با ديده-و شهباز» قرق در «، »راسوند«مرتفع 

  .است

اي است كه تنها راههاي ورودي  گونه  مثلثي بهةفيايي و هندسي اين شهر منطقموقعيت جغرا  

گوش مثلث عبور   واقع در سه٣٧ مشهور به دربندةو اصلي آن سه راه ارتباطي است كه از سه منطق

  : كند مي

 كه از ميان دربند مشهور به آستانه عبور) كرج ابودلف(به آستانة ) آباد ادريس( راه اصلي شازند -١

 متر ارتفاع از سطح دريا احاطه شده ٣٢٠٠كوههاي راسوند و شهباز هريك با   كند و با رشته مي

  .است

كوههاي شهباز و  كند و با ادامة رشته  راه اصلي كه از منطقة مشهور به دربند قاقون عبور مي-٢

  . متر ارتفاع از سطح دريا در حصار گرفته شده است٣٢٠٠قرق در هريك با بيش از 

قرق  كوههاي راسوند و  كند و با رشته راه اصلي كه از منطقة مشهور به دربند ظهيرآباد عبور مي -٣

  ٣٨. متر ارتفاع از سطح دريا محاصره شده است٣٢٠٠در هريك با بيش از 

به لحاظ قرارگرفتن اين شهر در مسير ارتباطي شمال به جنوب و غرب كشور، اين منطقه در   

تژيكي داشته و به يقين يكي از كاركردهاي اين شهر و انتخاب آن محاسبات نظامي نقش استرا

  . آل عجل، كاربري نظامي و امنيتي بوده است عنوان مركز حكمراني به

منابع تاريخي مؤيد آن است كه كاركرد نظامي شهر كرج بيش از ساير كاركردها مورد توجه   

 نظامي و لشگرگاه در ةايجاد قلعاصطخري به آمدن عيسي بن ادريس به بوهن كره و . بوده است

٣٩.آن اشاره كرده و معتقد است از همين زمان نام بوئين كره به كرج ابودلف تغيير يافته است
 

 به وجود دژها و قصرها در دوران ابودلف در اين شهر اشاره البلداناحمد بن ابي يعقوب در  

 كرج قرار داشته، ةديك درواز ياقوت حموي از وجود دژي موسوم به فرزين، كه نز٤٠.كرده است

  ٤١.نام برده است
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هاي كرج  كند و آن را يكي از قلعه  فرزين اشاره مية به اهميت قلعتاريخ مغولمؤلف كتاب   

شرقي همدان، نزديك  كرج شهري بوده است در سي فرسخي جنوب«: گويد داند و مي مي

٤٢.»آباد حاليه اراك سلطان
 

 بر موقعيت نظامي شهر آستانه صحه  عراق عجمةنامسفرناصرالدين شاه قاجار نيز در  

اند و احتمال  نشسته قديما اين آستانه شهري بوده و اعراب اينجا مي«: گويد گذاشته است و مي

دهيم كه چون اطراف اينجا كوه و موضع دربند است اعراب يك اردويي براي محافظت  مي

٤٣.»خودشان تشكيل داده بودند
 

ه از لحاظ تمركز نيرو و هدايت امور نظامي و قشوني موجب شده اهميت نظامي اين منطق  

بر قلعة مهم فرزين در آن ايجاد شود كما اينكه هم  ها و دژهاي ديگري نيز عالوه است تا قلعه

اي وجود دارد كه در حال حاضر اهالي از آن،  هاي نظامي اكنون در اطراف شهر آستانه بقاياي قلعه

غربي آستانه قرار دارد و  اين قلعه در غرب و جنوب. كنند ودلف ياد مي ابةبه قلعه خرابه يا قلع

شود وليكن در حفاري وجود بناهاي مختلف تأييد شده كه  ماندة بنا در آن ديده نمي آثاري از باقي

 همچنين در چهار سوي مختلف شهر ٤٤كنندة آن است شهر قديم در زير خاك فرو رفته است بيان

 شيخ و ة بالمان، قلعة آحميد، قلعةاكنون آنها را با نامهاي قلع ود دارد كه هم هايي وج آستانه، قلعه

اند و از آنها براي ايجاد امنيت  ها كاركرد نظامي نيز داشته نامند و يقيناً اين قلعه آباد مي  عباسةقلع

  .شده است نيز استفاده مي

غرب و مركز   غرب و جنوبترين راه بين توان گفت كوتاه طور كلي مي بنابر آنچه گذشت به  

گذشت، لذا مركز مهمي براي كنترل، نظارت و هدايت امور نظامي به شمار  ايران از اين منطقه مي

رفته است كما اينكه فتح نواحي مركزي ايران در سدة نخستين هجري نيز با عبور از اين منطقه  مي

  .انجام شده است

 است كه بر جادة اصلي غرب به مركز كوه راسوند مزيت نظامي ديگر منطقه وجود رشته  

راحتي هرگونه تردد و حمل و نقل  توان به كشور و شهر آستانه اشراف كامل دارد و از فراز آن مي

نيرو و تجهيزات و حركت كاروان را در مسير اين جاده كنترل كرد و در اسرع وقت به شهر اطالع 

  .داد
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از لحاظ نظامي بسيار حائز اهميت اين مزيت در حال حاضر نيز همچنان باقي است و   

كنندة  كوههاي منطقه نيز به شكلي وجود دارد كه بيان است؛ البته اين فرصت براي ساير رشته

  .موقعيت استراتژيك اين منطقه است

  

   اجتماعي-كاركرد سياسي

 اجتماعي -كرج ابودلف مركز حكمراني منطقة عراق عجم بوده است و مسائل و تحوالت سياسي

شده و نقش مهمي در تحوالت سياسي و اجتماعي  اي در آن حل و فصل مي و منطقهكشوري 

  .واليت عراق داشته است

اهميت سياسي و اجتماعي اين شهر در تحوالت كشوري نيز حائز اهميت بوده است   

كه براساس اسناد تاريخي، خلفاي عباسي نقش اين شهر را در معادالت سياسي و  طوري به

  .اند  نظر داشتهاجتماعي كشور مد

 عجل مركز حكمراني منطقه  اين شهر در زمان معتصم، خليفة عباسي، مستقل و به دستور آل  

شود كه  سرعت به مركزيت سياسي مهم در منطقة عراق عجم تبديل مي  كرج ابودلف به٤٥.شود مي

اي نيز ايفا  خوبي با تنظيم و تمشيت امور سياسي و اجتماعي نقش خود را در تحوالت فرا منطقه به

 هرچند اين شهر در بعضي از ٤٦.ماند كند و تا حملة مغول، مركز فرماندهي عراق عجم باقي مي مي

موارد كاركردهاي خود را از دست داده اما اقتدار و حاكميت باثبات دوران آل عجل چهرة ديگري 

  .از اين شهر در اذهان ترسيم كرده است

ت نهادها و دواير حكومتي آل عجل و گسترش آن در اهميت و هيمنة سياسي اين شهر، تثبي  

پس از سقوط حاكميت ابودلف «منطقة واليت عراق، آنچنان برجسته و با اهميت بوده است كه 

توانند آن را پر  خالء قدرت بزرگي در اينجا پديد آمد كه حكام عباسي اصفهان و شيراز نيز نمي

٤٧.»كنند
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   تجاري-كاركرد اقتصادي

 نيز  بر اهميتي كه از لحاظ نظامي و سياسي داشته قطب اقتصادي و تجاري منطقه وهشهر كرج عال

  .بوده است

عنوان  ترين تحوالت پيش از دوران اسالمي در استان مركزي انتخاب اين قلمرو به از مهم«  

بخشي از گذرگاه جادة ابريشم ميان سرزمينهاي خاوري و نواحي باختري امپراتوري ايران است 

گسترش . والتي نظير رونق تجارت، صنعت و بخش خدمات در اين منطقه را داشته استكه تح

كانونهاي كوچك شهري به شهرهاي بزرگ مانند آبه، ساوه، كرج و برج در اين محدوده در واقع 

  ٤٨.»فرايند اين تحوالت است

است كه  كنوني استان مركزي از مراكز عمدة عبور و مرور كاروانهاي مختلف بوده ةمحدود« 

  :اند از ترين راههاي ارتباطي كاروان رو استان عبارت بوده مهم

   راه همدان به ري از طريق ساوه؛-١

   راه همدان به ري از طريق كرج و آوه؛-٢

   راه همدان، نهاوند به اصفهان از طريق كرج، خمين؛-٣

   راه ري به اصفهان از طريق ساوه؛-٤

  ٤٩. از طريق ساوه سلطانيه- راه اصفهان و قم و قزوين-٥

ترديدي نيست كه در دورة اسالمي شهر كرج تحوالت شگرف و بنيادي را در تمام جوانب   

  .شاهد بوده است

: نويسد كند و مي  به بزرگ بودن بازارهاي اين شهر اشاره مياالرض  ة صورحوقل در  ابن  

نها بر در مسجد جامع و كرج شهري دراز به اندازة دو فرسخ و داراي دو بازار است كه يكي از آ «

٥٠.»دراز است
 

با فاصلة زياد از يكديگر » بازار «اصطخري نيز كرج را شهري دراز با يك فرسخ طول و دو  

رسد رونق فعاليتهاي اقتصادي در اين شهر از يك سو و حاكميت بالمنازع  نظر مي  به٥١دانسته است

موجب شده است تا كاروانهاي بزرگ آل عجل و امنيت ايجاد شده در اين منطقه از سوي ديگر، 

تجاري كه براي عبور به مركز و بخشهايي از شرق و شمال كشور يا برعكس مجبور بودند از 
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دادند از درون اين شهر بگذرند كه  منطقة واليت عراق در حاشيه شهر كرج عبور كنند، ترجيح مي

 آستانه، دربند ظهيرآباد و  ورودي اين شهر با نامهاي دربندةدر سه درواز«اين خود موجب شد 

سرعت فعاليتهاي   و اين امر به٥٢.»دربند قاقون تأسيسات گمركي براي اخذ ماليات مستقر كنند

  ٥٣.اقتصادي شهر افزود

سرعت در اين شهر رونق گرفت و با توجه به اهميت مبادلة كاال و  فعاليتهاي اقتصادي به  

قدام كرد و اين خود گام مهمي در تجارت اي به ضرب سكه ا محصول در اين شهر دولت منطقه

  .شده است اي محسوب مي اي و فرامنطقه منطقه

هايي است كه تا پايان سدة سوم هجري قمري در   تصاويري از سكهتاريخ ايراندر كتاب   

ق ٢٩٣هاي ايران ضرب شده و از جملة آنها شهر كرج است كه به سال  خانه ها و ضراب خانه سكه

ها را مشاهده  رهاي عباسي در آن ضرب شده و نويسندة كتاب اين نمونه سكهاي از دينا نمونه

   ٥٤.كرده است

هاي شهر كرج اشاره كرده و معتقد است در  خانه مؤلف كتاب تاريخ ايران همچنين به ضراب  

 در عهد ٥٥.اند هاي سوم و چهارم هجري قمري دودمان ابودلف در اين شهر سكه ضرب كرده سده

 همچنين ٥٦.شده است  شهر مملكت ايران ازجمله شهر كرج سكه ضرب مي٤٧ ساماني نيز در

عنوان منزل و بارانداز كاروانها  تردد فراوان كاروانهاي كشوري از اين منطقه و انتخاب شهر كرج به

و ضرورتاً نياز آنها به خدمات مختلف، تحوالت جديدي را در عرصة اقتصادي اين منطقه 

  .وجود آورده است به

ها و  به وجود چشمه. سزايي داشته است كشاورزي و دامداري نيز در اين شهر رونق به  

 والديمير مينورسكي به ٥٧.قناتهاي فراوان نعمت و وجود چارپايان در شهر كرج اشاره شده است

هاي فراوان  هاي فراوان در كرج اشاره كرده و آن را داراي آبهاي معدني و چشمه وجود چشمه

٥٨. استقلمداد كرده
 

داند كه داراي آب و زمين و مزرعه و آباديها  ، كرج را در ميان چهاركوه ميالبلدانيعقوبي در  

خراج كرج سه ميليون و «: نويسد  وي همچنين مي٥٩.هاست هم پيوسته و چشمه و نهرهاي به

  آبهاة روستاها يك ميليون درهم و بابت مقاطعةچهارصد هزار درهم بود ازجمله بابت مقاطع
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چهارصد هزار درهم سپس در دوران واثق، خليفه عباسي، از اين رقم كاسته شد و به سه ميليون و 

  ٦٠.سيصد هزار درهم رسيد

: گويد اصطخري نيز به اهميت كشاورزي و دامداري در شهر كرج اشاره كرده است، وي مي  

   ٦١.»رندكره شهري پراكنده است آن را كره ابودلف خوانند و كشاورزي و چهارپا دا«

 

  كاركرد فرهنگي

اي در عصر ابودلف در شهر كرج بنا نهاده و امنيتي كه الاقل براي مـدت هفتـاد سـال                      تمدن پيشرفته 

شود از يك سو و رشـد فرهنـگ، علـم و انديشـه در      و حداكثر به مدت دو قرن در منطقه ايجاد مي     

رج شخصـيتهاي  شـود كـه در شـهر كـ         ايران پس از حاكميت اسالم از سـوي ديگـر، موجـب مـي             

  .نظيراند برجستة علمي و فرهنگي پرورش يابند، دانشمنداني كه بعضاً در نوع خود كم

 به حكومت ابودلف عجلي و فرزندان او و از ميان سالطين اسالماستانلي لين در كتاب   

پس از سلب امارت از آنان «: نويسد كند و مي برداشتن آنان توسط حكام ديگر عباسي اشاره مي

صورت تعين علمي و عنوان دانش درآمده و در شهرهاي مجاور تا دوردست   خانوادگي بهعنوان

 اين شهر در ايجاد ٦٢».هاي كهن آنان وارد ميدان تبحر و تحقيق گرديده است متفرق شده و خانواده

  .شهرهاي ديگر كشور نيز نقش داشته است

اي از اهالي، شهر كرج  عدهپس از پاشيده شدن بوئين كرج، «: بعضي از مورخان معتقدند  

آباد  اي ديگر بوئين زهرا را ساختند و گروهي در ادريس وجود آوردند و عده نزديك تهران را به

  ٦٣.»ساكن شدند) شازند كنوني(

جا مانده از گذشتگان چهار نوع خط ميخي، مصري، پهلوي  هاي به ها و كتيبه نبشته در سنگ  

  .رهنگ و هنر در اين منطقه حكايت دارد كه از رونق ف٦٤و كوفي ديده شده است

از شخصيتهاي شهر كرج قبل از دورة اسالمي، نامي در دست نيست، ولي در دورة اسالمي   

كند كه انتخاب كرج  منابع تاريخي بيان مي. اين شهر مهد شخصيتها و متفكران بزرگ بوده است

ي، كه در شعر و ادب، موسيقي  از امراي برجستة عصر اول عباس-عنوان مركز حكمراني ابودلف به
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گيري كانونهاي فرهنگي و توسعة شعر و   موجب شكل٦٥.و جنگاوري و بخشندگي پرآوازه شد

  .ادب، هنر و علوم نظري و تجربي در اين منطقه شد و دانشمندان بزرگي از اين خطه برخاستند

دان ايشان امير، از ميان فرزن«:  ذيل مدخل ابودلف عجلي آمده استالمعارف تشيع ةدايردر   

اديب، محدث، شاعر، وزير و قاضي بسيار برخاست، ازجمله آنان آل ماكوال را بايد نام برد كه در 

  ٦٦.» پنجم هجري قمري مناصب وزارت و قضا يافتندةسد

  

لَفدين مردم كرج ابود  

 ايران تا قبل از گرايش مردم كرج ابودلف به اسالم دين مردم اين منطقه مانند دين رسمي كشور

  ٦٧.»است داشته در شهر كره معبدي بزرگ با طرح و نقشة معابد بزرگ ايران وجود«زرتشتي بوده و 

دست آمده مربوط به قبل از دورة اسالمي حاكي از آن است كه پيروان  آثار و عاليم به« 

هاي  هو پيدا شدن جمجم» بغْسار«اند و وجود گورستاني با نام  زرتشت در اين شهر سكونت داشته

   ٦٨.»كند انسانهايي كه ميخ بر آنها كوبيده شده است اين فرض را تقويت مي

 انسان، ةدر قرن حاضر نيز، بر اثر حفاريهاي نزديك قلعه خرابه و منطقة بغسار دهها جمجم  

  ٦٩.دست آمده است كه بر فرق آنها ميخ كوبيده شده، به

ششم ق بيشتر ساكنان شهر كرج اي از مورخان مسلمان معتقدند تا قرون پنجم و  عده  

 و ابن خلكان نيز گفته ٧٠اند دين مجوس داشته) اند كساني كه به خانوادة عجلي منسوب نبوده(

 بعضي مورخان معتقدند كه در ميان شهرهاي شيعي زمان ٧١».ابودلف شيعي و اهل غلو بود«: است

 ٧٢و آوه و تفرش بوده است اول قرار دارد و ديگر كاشان و شهركره ةآل بويه، شهر قم در درج

   ٧٣.»اهالي كرج ابودلف در نزديكي اراك امروزي هم يكسره مذهب شيعه داشتند«

اند، مستوفي مذهب   عدة ديگري از مورخان نيز معتقدند كه مردم اين شهر اهل سنت بوده  

   ٧٤.مردم اين شهر را سنّي قلمداد كرده است

مذهب سنت در ايران از مذهب مردم شهر كرج  ذيل عنوان تاريخ ايران كمبريجمؤلف كتاب   

   ٧٥.ياد كرده است) مذهب مالكي(با عنوان مشبه يا مجسمه 
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برخي . دربارة مذهب مردم كرج در دوران اسالمي ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده است  

به بنابراين، پذيرش يا رد هريك از ديدگاهها . اند اي سنّي عنوان كرده مذهب آنان را شيعه و عده

مدارك، اسناد و ادلة تاريخي بيشتري نياز دارد، اما فرضية نگارنده اين است كه چون تا قبل از 

صورت متمركز و رسمي فعاليت  رسميت يافتن مذهب شيعه در ايران به دوران صفوي، شيعيان به

اند  ده حكام جور و ظلم بوةاند و مورد بغض و كين كرده صورت پراكنده مبارزه مي اند و به نداشته

سادگي ممكن  بندي مذهب شهرهاي كشور به بر شيعه بودن و دسته بنابراين، اظهار نظر قطعي مبني

  :توان ادعا كرد كه مذهب مردم شهر كرج شيعه بوده است نيست با اين حال، بنا به داليل زير مي

  .داند  ابن خلكان مذهب ابودلف را شيعه مي-١

بويه در ايران حكمران شهر كرج بوده و او و جانشينانش در  باني امپراتوري آل ،الدوله  عماد-٢

اند و بعدها آل بويه به  اند و پيرو زيديه بوده اوايل قرن چهارم ق در اين شهر مذهب شيعه داشته

   ٧٦.شيعة دوازده امامي گرايش يافتند

وان عن و گروه كثيري از اصحاب، اقارب و ياران به) ع(علي  بن  وجود بابركت حضرت سهل-٣

 مذهبي شهر يعني مسجد جامع حاكي از وجود نفوذ -شيعيان علوي و فعاليت در كانون فرهنگي

 خطي اين ة مذهب شيعه در اين منطقه بوده است كما اينكه براساس يك نسخةالعاد فوق

و ساير ) ع(علي  بن رسند و بارگاه ملكوتي حضرت سهل بزرگواران در مسجد جامع به شهادت مي

  .درخشيده است ميشه همچون نگيني در آستانه ميامامزادگان ه

 در منابع تاريخي اظهار نظرهاي متضادي دربارة مذهب مردم كرج آمده كه بخشهايي از آنها -٤

اند در مقايسه با اظهارات  مطالب مورخاني كه بر شيعه بودن مردم شهر كرج تأكيد كرده. بيان شد

  . مستندتر استدربارة وابستگي مردم اين شهر به ساير مذاهب

  

  انحطاط كرج ابودلف

اي برخوردار و محل تردد كاروانهاي  الجيشي و ژئوپلتيك ويژه شهر كرج ابودلف از موقعيت سوق

ها و حكام مختلف بوده كه اين  رو منطقه، محل تاخت و تاز قبيله از اين. مختلف بوده است

 .درگيريها موجب تخريب آن شده است
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، اجتماعي و امنيتي اين شهر از يك سو موجب آباداني آن و از موقعيت جغرافيايي، سياسي  

داشت  اگر شهر كرج اين موقعيت استراتژيك را نمي. سوي ديگر، موجب ويراني آن شده است

اين رونق . كرد گرفت و در نتيجه، رونقي نيز پيدا نمي مورد توجه آل عجل و ديگر حكام قرار نمي

خود زمينة حساسيت قدرتهاي صاحب نفوذ و تهاجم نظامي اي  اي و برون منطقه و شهرت منطقه

در اوايل سدة نخستين هجري در جريان فتح بخشهاي غربي «. به اين شهر را نيز فراهم كرده است

 همدان و اصفهان بر اثر درگيري -و مركزي ايران كرج به سبب قرار داشتن در مسير كرمانشاه

   ٧٧.شود نظامي خراب مي

قاسم از فرماندهان ارتش امين، خليفه عباسي، بوده است كه در حوالي ابودلف بن عيسي «  

مستقل تأسيس كرد و در  وي در كرج حكومتي نيمه. ق به حكومت جبال منصوب شد٢١٠سال 

 عجل براي مدت ةعنوان خانواد «٧٨.»ق اصفهان و نهاوند نيز به متصرفات او افزوده شد٢٨١سال 

و براي مدت دو قرن يا اندكي بيشتر با عناويني ديگر تعين هفتاد سال در شهر كرج وجود داشته 

شدت مورد  اي به اي و برون منطقه ، اين شهر به لحاظ اهميت و شهرت درون منطقه٧٩»اند داشته

در «. توجه حكام مركزي كشور قرار گرفت و در معادالت سياسي و اجتماعي حائز اهميت شد

شود  كند و همين امر باعث ويراني آن مي طرفي مي  بيدوران درگيري مأمون و امين عباسي اعالم

   ٨٠.»رود  مغول از بين ميةو بقاياي اين شهر در زمان حمل

گذشت امويان حكومت اسالمي را به چيزي  طي يك قرني كه از فتح جبال و خراسان مي«  

الم چنان توان حكومت عرب خواند تبديل كرده بودند و شور و گرمي و آرمانگرايي اس كه تنها مي

نام پشتيباني از ايمان و اهل بيت حكومت  اي از ناراضيان به سستي گرفته و كافي بود شورش دسته

   ٨١.»عرب را سرنگون كند

دينان ناحيه كرج را برضد اعيان و اشراف خاندان   شورش خرمالملك سركوب نظام خواجه   

دينان دگربار به عشوة باطنيان قومي  مخر«: كند دينان از آنها را چنين بازگو مي عجلي و انتقام خرم

ابودلف عجلي و عبداهللا ناگاه تاختني بردند و . بسيار جمع شدند و دست به فساد و غارت بردند

حد از ايشان بكشتند و زن و فرزند ايشان را به بغداد بردند و به  خلقي بي. ايشان را غافل ساختند

گاه  جمله كوهستان و آذربايگان خروج كردند بداندينان پارس و سپاهان و  خرم«. »مزيد بفروختند
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 شهرها و واليتها به تدبير ةكه مأمون به روم شده بود و همه به يك شب وعده نهاده بودند و به هم

دينان جمع  بابك رأس آن شب خروج كردند و عامالن شهرها را بكشتند، اما در سپاهان خرم

)  سپاهانةدرواز(د علي بن مزدك، از در شهر شدند و به دار و برندين و سر ايشان مردي بو

و با برادر به كره شد و ابودلف غايب بود و برادرش معقل ) سان ديد(هزار مرد عرض كرد  بيست

به كره بود با پانصد سوار مقاومت نتوانست كرد، بگريخت و به بغداد شد و علي بن مزدك كره 

   ٨٢.»بگرفت و غارت كرد

پايان يافت و براساس اسناد تاريخي ) ق٢٨٠(سدة سوم هجري حاكميت دلفيان در اواخر   

در ابتداي قرن چهارم ق ادارة شهر پراهميت كرج به عمادالدوله سپرده شد كه بعدها باني 

ق در اين ناحيه بوده است و بر اثر ٣٢١ تا ٣١٨بنابر قراين وي از تاريخ . امپراتوري آل بويه گرديد

   ٨٣.فشار مردآويچ كرج را رها كرد

بويه سپرد و آنان از آنجا قلمرو آل زيار را  مردآويچ زياري مدتي در كرج حكومت را به آل  

همراه ساير برادران در سلك سپاهيان ) ابوالحسن علي( بويه ةعمادالدول«. تصرف درآوردند به

او از طرف مردآويچ ديلمي والي كرج شد تا آنكه بر پارس مستولي شد و دولت آل بويه . درآمدند

هاي ايراني آل زيار و آل كاكويه هركدام مدتها بر اين سامان و نواحي  سالله. گذاري كرد را پايه

   ٨٤.»حكومت راندند و در ترويج فرهنگ و سنن ايراني اهتمام داشتند

با به قدرت رسيدن غزنويان آل كاكويه در اصفهان و كرج و مناطق مورد مطالعه حكومت «  

هاي محلي حاكم در محدودة كنوني   به علت نبردهاي آنان با ساللهدر روزگار غزنويان. داشتند

  ٨٥.»بيند استان مركزي و پيرامون آن اين منطقه كمتر روي آرامش به خويش مي

پس از غزنويان تركمانان سلجوقي به حكومت ايران دست يافتند و اقتدار ملكشاه سلجوقي «  

عنوان قلمرو  آغاز شد و اين ناحيه بهپادشاه عراق پس از جنگ كرج و شكست عمويش قاورد 

  ٨٦.»دائمي سپاهيان سلجوقي درآمد

 ق نواحي عراق به قلمرو اين سلسله ٤٣٧با روي كار آمدن حكومت سلجوقيان در سال « 

در تمام اين دوره به علت درگيري حكام سلجوقي و قدرتهاي محلي، اين منطقه . پيوندند مي

   ٨٧.»مي شد برخوردهاي نظامي و نزاعهاي قوةعرص
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دوران تسلط «پس از حكومت سالجقه، خوارزمشاهيان بر اين منطقه حاكم شدند   

ثباتي، كشتار، غارت و مصيبت براي مردم  خوارزمشاهيان بر نواحي حكومت سلجوقي دوران بي

   ٨٨.»بود

خود  دوران غزنوي، سلجوقي و خوارزمشاهي منطقة كرج ابودلف كمتر روي آرامش به  

جة چنين وضعي ويراني، خرابي، قتل عام مردم و از بين رفتن توان اقتصادي، تجاري بيند و نتي مي

  .گيرد و توليدي منطقه بوده است و در چنين وضعيتي كشور مورد تهاجم مغوالن قرار مي

در حملة مغول سلحشوران كزاز و سربند و جاپلق همگي تجهيز شدند و در قلعة فرزين، « 

اتابك لرستان به حضور سلطان محمد خوارزمشاه، كه تحت . اند غول بوده مقابله با سپاهيان مةآماد

كند كه با سپاهيان و  تعقيب سپاهيان مغول به اين منطقه فرار كرده بود، آمده و به او پيشنهاد مي

پذيرد و از  سلطان محمد خوارزمشاه اين پيشنهاد را نمي. تجهيزات الزم به مقابله با مغول بپردازد

در ري مغوالن از قصد سلطان . گريزد ن و كرج از ترس مغوالن به طرف مازندارن مي فرزيةمنطق

شوند و پس از قتل و غارت ري به سمت فرزين حركت كرده و در راه  محمد خوارزمشاه آگاه مي

گذرانند و  آباديها را ويران، شهرها و روستاها را خراب، مردم را از خرد و كالن از دم شمشير مي

كنند و اين منطقه  ها و شهرهاي فراهان، قلعه فرزين، كرج و برج را با خاك يكسان ميتمام آبادي

   ٨٩.»شود بين شهرهاي قم، اصفهان، بروجرد و همدان تقسيم مي

 عراق عجم به ويرانيهاي ناشي از صدمات ةتسلط تيموريان به دنبال حملة تيمور به ناحي« 

 -٧٩٠( تصرف اصفهان در هر دو يورش سه ساله در واقع، سپاهيان تيمور براي. مغوالن افزود

دورة فتوحات و سلطنت تيمور . كنند  كرج عبور ميةاز ناحي)  ق٧٩٤ -٧٩٩(و پنج ساله )  ق٧٨٨

كشي از روستاييان  اي در بهره ها و غارتهاي فراوان و شدت عمل تازه عنان با ويراني در ايران هم

   ٩٠.»بود

 ةعني آغاز گمنامي تا ابتداي قرن دهم با نام كرهرود اداماين شهر از ابتداي قرن هفتم ق ي«  

اسماعيل صفوي سلطان مراد بايندري را كه از مدعيان   ق شاه ٩٥٨در سال  «٩١»دهد حيات مي

حكومت در منطقه بود شكست داد و بعد از اين پيروزي بود كه دستور داد در كرج، آستانة 
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از آن تاريخ .  و براي آن گنبد و بارگاهي بزرگ بسازندامامزاده سهل بن علي را به دقت تعمير كنند

  ٩٢.»شهر كرج را آستانه ناميدند

دوران صفوي دوران آرامش نسبي در ايران است ولي اواخر اين دوران مقارن با هجوم «  

مهاجمان افغاني به ايران است و در آستانه روي كار آمدن نادرشاه، ايران از هر سو عرصة تاخت و 

   ٩٣.»ن داخلي و خارجي معارض حكومت قرار داشتتاز دشمنا

دوران حكومت قاجاريه بر ايران مصادف است با وقوع انقالب صنعتي در اروپا و رشد «  

توليدات صنعتي و نياز كشورهاي اروپايي به بازار محصوالت مازاد صنعتي و نيز بازار تأمين مواد 

ق بنا ١٢٢٨در ) اراك(آباد  شهر سلطان. خام براي نيازمنديهاي بخش صنايع در حال گسترش خود

كند  سرعت ترقي مي آباد از بركت تجارت قالي به سلطان. شود كه تحولي بزرگ در منطقه است مي

بافي   صنعت قاليةو شش بلوك آن يعني فراهان، شراء كزاز، خلج، بز چلو و سرايند به واسط

خرد قاجار و حرص  ار سياست زمامداران بيبا اين حال، نتايج اسفب. العاده متمول و آباد شدند فوق

و طمع كارگزاران آن در اواخر حكومت آنان، منطقه را به پريشاني كشانده و در ناامني غرق كرده 

   ٩٤.»بود

شود كما  هاي تاريخي ديگر نيز چند بار دستخوش حوادث ويرانگر مي اين شهر در دوره  

موافق «: گويد نيز دربارة خرابي كرج ميخان اعتمادالسلطنه مورخ قاجاري  اينكه محمدحسن

دو مرتبه خراب شده يك مرتبه از شدت برف ) آستانه(تحقيقات و اطالعات ديگر شهر سه سوك 

   ٩٥.» ديگر طاعون شديد اهالي را معدوم كرده استةها را ويران ساخته و دفع كه تمام خانه

ه سوك با بيان اين نكته كه آقا سيدمحسن از علماي واليت عراق نيز دربارة خرابي شهر س  

گويا خرابي شهر سه سوك هم برخالف طبع «: گويد اين شهر بر اثر برف خراب شده است مي

   ٩٦.»شود مسطحه كه هيچ اثري ندارد بعد از شستن نمايان مي

 وجودي و با ويران شدن، ةخالصه آنكه شهر آستانه بعد از خرابي در عصر مغول فلسف  

هاي بعد نيز حوادث طبيعي  دهد و در دوره اي خود را از دست مي منطقه ناي و برو نقشهاي منطقه

كند و تنها بارگاه ملكوتي حضرت سهل بن علي در همة  امكان هرگونه پيشرفت را از آن سلب مي

  .كند عصرها و نسلها جايگاه خود را حفظ مي
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  ها نوشت  پي
  .۱۳، ص سيماي اراكمحتاط، محمدرضا، . ۱
  .۱۰۱، ص  االرضةصورابن حوقل، . ۲
  .۱۳۹، ص حدود العالممجهول المؤلف، . ۳
  .۲۰۰، ص سرزمين خالفتهاي شرقيلسترنج، . ۴
  .۱۵محتاط، همان، ص . ۵
  .۸ -۹، ص سفرنامة عراق عجمناصرالدين شاه قاجار، . ۶
  .۹ -۱۰همان، ص . ۷
  .»عراق عجم«، ذيل مدخل فرهنگ فارسيمعين، محمد، . ۸
  .۱۰۲ابن حوقل، همان، ص . ۹
  .۱۴۰، ص حدودالعالم. ۱۰
  .۵۷۲، ص  االقاليمفةاحسن التقاسيم في معرمحمد بن احمد، ... مقدسي، ابوعبد ا. ۱۱
  .۲۳، ص تاريخ ايران از اسالم تا سالجقهكوب، عبدالحسين،  زرين. ۱۲
  .۲۵، ص تاريخ قمقمي، . ۱۳
  .۱۳محتاط، همان، ص . ۱۴
  .۲۳قمي، همان، ص . ۱۵
ايغار اين است كه به اقطاع بدهد :  گفته استمرات البلدانلسلطنه، مورخ قاجاري، در خان اعتمادا محمدحسن. ۱۶

واسطه به  خراج، يا اينكه شخصي خراج زمين را بي پادشاه به مردي زمين پس بگرداند اين زمين را از براي او بي
هايي است كه ايغار   مزرعه از ناحيهنمايد تا محفوظ بماند از تعدي حكام و عمال جزء و ايغاران نام چند پادشاه ادا مي

دلف عجلي و ايغاران يعني ايغار اين دو نفر و نام مخصوص اين دو ايغار  شده بود براي عيسي و معقل دو پسر ابي
  .]۱۳۶۴، به كوشش علي سپانلو، تهران، اسفار، تهران، مرآت البلدان[. كرج و برج است

  .۱۳۱۹، ص  باستانجغرافياي تاريخي ايرانمشكور، محمدجواد، . ۱۷
  .۱۱۹، ص ۷، جلد  تاريخي و فرهنگةپيشينبه نقل از طرح مطالعات جامع استان مركزي، . ۱۸
 ۳۶۰كند، اما در اينجا روستا مشتمل بر  يك ده يا دهكده را در ذهن تداعي مي» روستا «ةدر حال حاضر، واژ. ۱۹

 ةنام( كهن دانسته است ة دهكد۳۶۰ن را شامل  هر روستاي اصفهامختصر البلدانطوري كه مؤلف  دهكده بوده به
  ).۵۳، جلد اول، ص كمره
  .۴۸يعقوبي، همان، ص . ۲۰
  .۲۲، ص نامة كمرهفرهادي، مرتضي، . ۲۱
  .۲ -۳، ص كرجنامهدهگان، ابراهيم، . ۲۲
  .۴۱۹مشكور، همان، ص . ۲۳
  .۷دهگان، همان، ص . ۲۴
  .۷۳، ص فتوح البلدانبالذري، احمد بن يحيي، . ۲۵
  .۱۹، ص پيشينة تاريخي و فرهنگي استان مركزيطرح مطالعات جامع استان مركزي، . ۲۶
  .۳۴فرهادي، همان، ص . ۲۷
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اي   پيشرفتهة به تأسيس شهر دو طبقمرآت البلدان فراهان دانسته و صاحب ةمؤلف تاريخ قم، حد كرج را ناحي. ۲۸
فراهان اشاره كرده است و مورخان نيز به پيوستن  ة توسط آل عجل در منطق]آباد كنوني  ذُلف[آباد  لفدموسوم به 

همچنين واليت دو ايغار در مشرق نهاوند مركز آن . اند شهر تيمره در اواخر قرن سوم ق به قلمرو آل عجل تأكيد كرده
آباد   در شرح دلففرهنگ جغرافيايي ايران .]۴۱۹ ، جغرافياي تاريخي ايران باستانمشكور، [كرج ابودلف بوده است 

ايست كه بين قراء فرمهين، مجدآباد كهنه و نو و شاه آباد بخش فرمهين شهرستان اراك واقع  قرية خرابه«: رده استآو
 از آثار و ابنية مخروبه از قبيل آجرهاي بزرگ، كاشي، سفال و حوضهاي ساروجي كه بر اثر حفريات و سيل .»است

 اين محل يكي از قراء آباد فراهان و عرض -نويسد تاريخ ميطور كه در   همان-نمايد گردد ثابت مي دگيها ظاهر ميبر
 مهمي بوده و مردمان ةو طول آن نزديك به چهار كيلومتر بوده است به موجب تاريخ اين ناحيه قبل از ابودلف معمور

در خصوص ويراني آن شايع است كه اين نقطه مركز فراهان و مركز . اند متمدن و صنعتگران در آن سكني داشته
زبان بر ضد دولت جديدالتأسيس قاجاريه قيام  جتماعات اهالي متعصب آن بوده كه غالباً از نظر رقابت با ايالت تركا

 شاه آن آبادي را خراب و مردمان آن را متواري ساخته است  خان گرجي به دستور فتحعلي اند لذا، عبداهللا كرده مي
 .]۱۲۶ جغرافيايي ارتش، فرهنگ جغرافيايي ايران، ةداير[

دهي است در فراهان و با قيد نو و «: آباد آورده است ابراهيم دهگان مورخ برجستة استان مركزي نيز در توضيح ذُلف
 سپهر و رضاقلي هدايت و امثالهم اين ده را -السلطنه مورخان دورة قاجاري اعتماد. دهد كهنه دو قريه را تشكيل مي

  ... .اند  ميز چيزهايي هم به آن اضافه كردهاند و افراط آ منتسب به ابودلف عجلي دانسته
آباد كهنه راهي به زيرزمين پيدا كردند و راهروهاي آن گويا بسيار طوالني بوده است و در اطراف راهروها  در ذُلف
همين راهروها بوده است كه رضاقلي هدايت و امثالهم آن را شهر پنداشته و نسبت . هايي هم وجود داشته است حفره
  .]۱۴۰، كرجنامهدهگان، [. طور قطع خالي از مسامحه نيست اند كه به  آن را به ابودلف عجلي دادهةحفربنا يا 
  .۴۵۶، ص ۳ -۴، شمارة فصلنامة راه دانش. ۲۹
  .۷۱، ص  ابودلف در ايران با تعليمات و تحقيقات والديمير مينورسكيةسفرنامخزرجي، ابودلف، . ۳۰
  .۴۵۷، ص عراقتاريخ آستانة اعتماد السلطنه، . ۳۱
  .۴۵۸، ص ۳ -۴، شمارة فصلنامة راه دانش. ۳۲
  .۱۰دهگان، همان، ص . ۳۳
  .۲۶محتاط، همان، ص . ۳۴
  .۳۹، ص هاي آستانه تاريخ و كرامتهاي امامزادهاميري، جواد، . ۳۵
 .۱۷۲ -۱۷۳، ص ۱ -۲، شمارة فصلنامة راه دانش. ۳۶
كار  كه براي بستن درها به) چوبكي(اي  لغت به معني پانه. ندبند از بستن درو+ دربند مركب از در به معني باب. ۳۷

 ةنام لغت[كليدان در، چفت در . تيري كه در پس در گذراند. است) عاميانه(برند معرب آن هم دربند و دروند 
  .]دهخدا

بلنديهاي بان با استقرار در   بين كوهها و محدود بودن عرض راههاي ارتباطي يك نفر ديدهةبه علت كمي فاصل. ۳۸
ها با يك تير و   در حال عبور را نيز كنترل كند و به تعبير قديميةتواند با چشم عادي حركت يك پرند هر تنگه مي

توان از ورود نيرو و تجهيزات به داخل منطقه جلوگيري كرد و اين   سبك ميةكمان و به تعبير امروزيها با يك اسلح
  .سازد ت كه آن را از ساير شهرها متمايز مينيز خود حاكي از زيباييهاي شهر آستانه اس

  .۳دهگان، همان، ص . ۳۹
  .۴۸يعقوبي، همان، ص . ۴۰
  .۴۱۹مشكور، همان، ص . ۴۱
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  .۳۸، ص تاريخ مغولاقبال آشتياني، عباس، . ۴۲
  .۷۶ناصرالدين شاه قاجار، همان، ص . ۴۳
بود؛ در دوران كودكي و نوجواني مكرر ر د مت زادگاه نگارنده تا بقاياي اين قلعه حدود ششصةبه سبب اينكه فاصل. ۴۴

گفتند جسد ابودلف  به ياد دارم كه مي. رفتم هاي ظروف سفالي، منقوش و رنگارنگ به آنجا مي آوري تكه براي جمع
همچنين . زير خاكهاي اين قلعه در تابوتي طاليي مدفون است كه كنار آن نيز اژدهايي طاليي قرار گرفته است

كنند يك داالن زيرزميني و طوالني در اين شهر بوده كه گنجايش هزاران نفر را داشته است و  نقل ميكهنساالن منطقه 
مطلب مربوط به جسد ابودلف يك افسانه بيش (اند  كرده هنگام جنگها از آن براي مقابله با نيروي مهاجم استفاده مي

  ).نگارنده( است نيست؛ زيرا كه مرگ ابودلف بر اثر بيماري شديد در بغداد رخ داده
  .۱۱۹دهگان، همان، ص . ۴۵
  .۱۵محتاط، همان، ص . ۴۶
  .۲۱۸كوب، همان، ص  زرين. ۴۷
  .۷۶، ص ...طرح مطالعات جامع . ۴۸
  .۴۳همان، ص . ۴۹
  .۱۱۱ابن حوقل، همان، ص . ۵۰
  .۱۸محتاط، همان، ص . ۵۱
  .۱۱اميري، همان، ص . ۵۲
اند از منطقة كرج ابودلف عبور كنند تا امنيت  داده  ميانها نيز ترجيحرورسد به علت امنيت اين منطقه كا به نظر مي. ۵۳

  .كند رو، اخذ ماليات گمركي در اين منطقه رونق خاصي پيدا مي كاالهاي آنها در خطر نيافتد از اين
  .۲۱۸كوب، همان، ص  زرين. ۵۴
  .۳۲۴ -۳۲۶همان، ص . ۵۵
  .همان. ۵۶
  .۱۰۴ -۱۱۱ابن حوقل، همان، ص . ۵۷
  .۷۱ي، همان، ص خزرج. ۵۸
  .۴۸يعقوبي، همان، ص . ۵۹
  .همان. ۶۰
  .۱۸محتاط، همان، ص . ۶۱
  .۳ -۴دهگان، همان، ص . ۶۲
  .۲۶محتاط، همان، ص . ۶۳
  .۱۵اميري، همان، ص . ۶۴
  .۴۶۴، ص ۶ المعارف بزرگ اسالمي، ج ةداير. ۶۵
  .۴۶۳همان، ص . ۶۶
  .۱۳محتاط، همان، ص . ۶۷
  .۵۳دهگان، همان، ص . ۶۸
متر است  متر و عمق سه ميلي نمونه از اين ميخها كه به شكل مفتول فلزي با طول چهار و عرض نيم سانتييك . ۶۹

طور  اين مفتول فلزي كه نگارنده نيز آن را ديده است به. اهللا فرجي اهل آستانه موجود است در حال حاضر، نزد ذبيح
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 با نگارنده اظهار گفتگوآقاي فرجي در . گي داردزد نامتجانس بريده شده و سطح روي آن صاف نيست و كامالً زنگ
 بغسار در اطراف محلة شيخ آستانه از زير ةداشت اين مفتول را چند سال قبل از يك جمجمة انسان واقع در منطق

همچنين آقاي قدير شعباني از اهالي . بر فرق آن جمجمه، چند ميخ ديگر كوبيده شده بود. خاك كشف كرده است
كرد كه در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي هنگام كندن پي ساختمان در نزديكي قلعة خرابه به چند  آستانه نقل مي

  .جمجمة انسان برخورد كردم كه بر فرق آنها ميخ كوبيده شده بود
  .۵۳دهگان، ص . ۷۰
  .۴۶۴، ص ۶، ج ... المعارف ةداير. ۷۱
  .۱۳محتاط، ص . ۷۲
  .۷۶قرن هفتم تا دهم هجري، ص  سير و صور و حدت مردم ايران از ةنشري. ۷۳
  .۷دهگان، ص . ۷۴
  .۲۷۲، ص تاريخ ايران كمبريج، .آ. بويل، جي. ۷۵
  .۲۲۲كوب، ص  زرين. ۷۶
  .۱۷۲ -۱۷۳، ص ...فصلنامه . ۷۷
  .۲۵محتاط، ص . ۷۸
  .۵دهگان، ص . ۷۹
  .۲۶محتاط، ص . ۸۰
  .۲۳كوب، ص  زرين. ۸۱
  .۷۹ -۸۰، ص ۷، ج ...طرح مطالعات . ۸۲
  .۲۱۸ب، ص كو زرين. ۸۳
  .همان. ۸۴
  .۸۲همان، ص . ۸۵
  .۸۳ -۸۴همان، ص . ۸۶
  .فصلنامه، همان. ۸۷
  .۸۵ -۸۶، ص ...طرح مطالعات . ۸۸
  .۲۶محتاط، ص . ۸۹
  .۹۲، ص ...طرح مطالعات . ۹۰
  .دهگان، همان. ۹۱
  .محتاط، همان. ۹۲
  .۹۳ -۹۶طرح مطالعات، ص . ۹۳
  .۱۱۶ و ۹۸همان، ص . ۹۴
  .۴۵۹، ص ...فصلنامه . ۹۵
  .۴۵۸، ص ...فصلنامه . ۹۶
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