
  

  

  

  

  

  هاي فرهنگي و تمدني لرستان جلوه

   ميراث ارزشمند بروجرد، دارالسرور ايرانةدر آيين

  

  كيوان لؤلوئي
  ت علمي دانشگاه آزاد اسالميئعضو هي

  
  

  مقدمه
بروجرد را از شمال، شهرستانهاي مالير و .  است٢، در شمال استان لرستان١شهرستان بروجرد

 از مشرق، شهرستانهاي ،٣دآبا هرستانهاي اليگودرز و خرم، از جنوب، ش)از استان همدان(نهاوند 
  .اند آباد دربرگرفته و همچنين اليگودرز و از مغرب نيز شهرستان خرم) استان مركزي از(اراك 
 عرض ة دقيق٥٤ درجه و ٣٣ طول شرقي و ة دقيق٤٥ درجه و ٤٨اين شهرستان داراي   

وجود آمده  ه آبرفت رودهاي اطراف باببروجرد در دشت حاصلخيزي واقع شده كه . شمالي است
 كه در سمت جنوب و مغرب آن قرار دارد، عموماً با جهت ،رشته كوههاي موازي زاگرس. است
 ٣٦٢٧با (گرو : ند ازا ترين قلل آن در منطقه عبارت شرقي امتداد يافته، مهم غربي به جنوب شمال

با ارتفاع بيش ( سفيدكوه و كوه چهل نابالغان و نهايتاً)  متر ارتفاع٤٣٢٨با (، اشترانكوه )متر ارتفاع
 ).  متر٤٠٠٠از 
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 جنوبي و از طرفي كمي ارتفاعات ةاين موقعيت جغرافيايي، يعني كوههاي سر به فلك كشيد  
در سمت شمال، موجب شده بروجرد از بادهاي گرم خوزستان مصون و برعكس بادهاي خنك 

ين آب و هواي آن در تابستانها معتدل و در زمستانها شمالي سراسر اين منطقه را در نوردد و بنابرا
  .سرد است

 در ،ترين نقطه  متر و پست١٥٤٠ اين شهرستان حدود ةگفتني است ارتفاع بلندترين نقط  
  .است متر از سطح دريا ١١٨٠ ،سيالخور سفلي

هاي دائمي در  هاي پرآب و چشمه  وجود ارتفاعات موجب شده كه رودخانه،از سوي ديگر  
گيرد، بخش   كه اكثراً از ارتفاعات غربي سرچشمه مي،اين رودها.  اين شهرستان جريان يابدةحوض
كه قسمت علياي ( دز ة ازجمله رودخان؛سازد ي از زمينها و دشتهاي منطقه را مشروب ميا عمده

كه از جنوب شهر بروجرد ، ، سيالخور از شعب كرخه)آن در مغرب بروجرد جريان دارد
بند در مشرق بروجرد سرچشمه  د، ماء شهر و نيز رود تيره كه از كوههاي سرهگذرد، گل رو مي
هاي كرطول، آب سرده، هفت  پيوندد، همچنين چشمه  چاالن چوالن مية، به رودخانگيرد مي

شهرستان بروجرد، با مركزيت شهر بروجرد، داراي دو  . ...چشمه، سفيد، ونايي، زرشكه، جانيزه و 
كه دارد  كيلومتر مربع ١٦٠٦ و مساحتي در حدود ٤ روستا١٧٢  و جمعاًبخش مركزي و اشترينان

  .شود  درصد از وسعت كل استان لرستان را شامل ميششدر حقيقت 
الزم به ذكر . هستند دوازده امامي ةاكثريت قريب به اتفاق مردم اين شهرستان مسلمان و شيع  

انروايي ديلميان و خاندان بويه است قدمت تاريخي مذهب شيعه در اين نواحي، به زمان فرم
: ند ازا همچنين اقوام و نژادهاي اصلي ساكن در اين منطقه عبارت). قرن چهارم هجري(رسد  مي

، كه زبان رسمي آنها فارسي و گويش متداول بروجردي، )كرد هاي لر و دورگه(لرها و كردها 
 كمي ةر از لرها و كردها، عدالبته غي؛ ي است مركب از لري، كردي، فارسي، دري و پهلويا جههل

  .اند ارمني و يهودي نيز در بروجرد سكونت داشته
بافي،  بافي، پارچه قالي، جاجيم و گليم: ند ازا ترين صنايع دستي و توليدي بروجرد عبارت مهم  
زني ورشو،  سازي، ورشوسازي و قلم دوزي، چرم پزي، گيوه بافي، حصيربافي، صابون برزنت

ترين محصوالت كشاورزي اين شهرستان  ، همچنين عمده...ايع چوب و مسگري، آهنگري، صن
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هاي روغني، پنبه، چغندر قند، و نيز  ، دانه)بخصوص باقال( گندم، جو، انواع حبوبات: ند ازا عبارت
كيفيت مطلوب، مازاد آن به ساير نواحي نيز  خاطره كه ب انگور، بادام و گردو: هايي چون ميوه

  . شود فرستاده مي
  
   تاريخي بروجردةابقس

آثار مكشوف در بروجرد و . است ٥ن تاريخي لرستاةبروجرد از شهرهاي قديمي ايران و خط
كند كه در كنار   كهن اين ناحيه حكايت ميةهايي با خطوط پهلوي، از پيشين اطراف آن شامل لوحه

جاي   كهن بههاي آن، ديگر مواريث ارزشمند فرهنگي منطقه شامل ابنيه، مزارات و ساير نشانه
  . مانده از دوران باستان و اسالمي را نيز بايد شاهدي بر اين مدعا دانست

 ةدهند و حتي وجه تسمي  اشكاني نسبت مية بروجرد را به دورةبسياري از محققان، بناي اولي  
  ٦.دانند ميرا به يكي از حكام آن سلسله  آن

آنجا از  كه شاهان اشكاني، نخست ، همان سرزميني است٧ پهله يا پهلوةاين شهر جزو منطق  
  ٨.دش آذربايجان كنوني مي خوزستان و شامل عراق، كرمانشاهان، همدان، لرستان،برخاستند كه 

 و تنها به خاطر دارا بودن دشتها و نبودهرچند بروجرد در دوران پيش از اسالم يك شهر كامل 
 ةآخوران بود، اما در دورشد و مقر مير زمينهاي سرسبز، يكي از مراتع سلطنتي محسوب مي

طوري كه در اين زمان  هاسالمي، خصوصاً از قرن سوم هجري، بر رونق و آباداني آن افزوده شد ب
 ماه بصره از منطقه ة در اين دوره، ناحي١٠.اد شده است ي٩ك لر كوچةترين نقط عنوان مهم از آن به

وسط درآمد ساليانه و مالياتي آن نهاوند و بروجرد كه حد : نشين داشت ، دو حاكم)پهله (١١لجبا
  ١٢.هزار درهم عنوان شده استهشتصدشد،  كه به بصره فرستاده مي

هاي  در نوشته نويسان،  اسالمي اعم از سياحان، مورخان و جغرافيةغلب نويسندگان دورا  
 بزرگ، آباد،«: را شهري آن و ١٣اند هخود، هر يك به نوعي از بروجرد به اعتبار و نيكي ياد كرد

خيز و  زعفران«تر   و از همه مهم»پرجمعيت، پاكيزه و خرم، پرنعمت، پرخير و بركت، حاصلخيز
 توصيف »شده است هاي نيك، كه به ساير نواحي فرستاده مي شمار و ميوه داراي درختان بي
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 ترديد همين سرسبزي و پرآبي و دارا بودن باغ و بوستانهاي مصفا بوده كه برخي آن  بي و١٤دكنن مي
١٥.اند خوانده» دارالسرور«ا، باصفاترين اغلب شهرهاي ايران در بهار و ر

  

كه در قرن  )م١٨٥٧ -١٩٢٤(شناس معروف فرانسوي  رگان، سياح و باستانوهمچنين دم  
را   بروجرد، آنبارةت علمي خود از منطقه ديدن كرده است، ضمن آوردن شرحي درئاخير با هي

 هزار بيستكند كه   جمعيتي آن ناحيه ذكر مية از مراكز عمدغايت آباد و هنشين لرستان و ب حاكم
  ١٦.س داردنفو

 جنگ اعراب ةترين حادث از نظر سير رويدادها و حوادث تاريخي بروجرد پس از اسالم، مهم  
 و سپس شاهد عبور سپاه است هجري شانزدهدر نواحي بروجرد و فتح لرستان شمالي به سال 

كه پيش از اين آمد،  چنان . هجري هستيم٢٤ تا١٩ن در سالهاي عرب از بروجرد براي فتح اصفها
شود و اين بخصوص از  عنوان يك شهر، از قرن سوم هجري آغاز مي ترقي و پيشرفت بروجرد به

شد در بروجرد مستقر ، ١٧فدلَ زماني است كه حمويه يا حموله بن علي، وزير مشهور خاندان ابي
  ١٨.و مسجدي ساخت

به رهبري بابك،  ١٩ندينا توان به قيام خرم  ناحيه در روزگار عباسيان مياز حوادث مهم اين  
  .بخصوص در غرب كشور ازجمله بروجرد و حوالي آن اشاره كرد

 جنگ سپاه ٢٠.بدر پسر حسنويه برزيكاني درآمد  هجري به تصرف٣٨٨ بروجرد از سال  
، از ديگر )ق٤٢٢(د خراسان با حاكم بروجرد در زمان سلطان مسعود غزنوي و تصرف بروجر

الملك، وزير بزرگ و  از طرفي كشته شدن خواجه نظام. استحوادث مهم تاريخ اين منطقه 
با سپاه مادر ) ق٤٨٥ -٤٩٨(مشهور سلجوقي و نيز جنگ بركيارق سلجوقي، پسر سلطان ملك شاه 

از ديگر . خود، تركان خاتون و شكست آن و سپس مرگ خود وي، در بروجرد بوده است
توان به فرار سلطان محمد خوارزم شاه به حدود بروجرد پس از   قابل توجه اين ناحيه، ميحوادث

 :به بروجرد  امير تيمور گوركاني به لرستان و ورود اوة حمل، مغول اشاره كرد و پس از آنةحمل
 به  و٢١» ...نزول فرمود ]بروجرد[ طالع سعد به وروجرد روز جمعه غره ربيع اآلخر به مباركي و... «

 ةالدين قلداش را به كوتوالي قلع  سيف...« از نو ساخته شد و »ارميان« آن مرسوم به ةفرمان وي قلع
  ٢٢.»...د بروجرد نصب فرمو
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 كه در قرن دهم ،، اغور لوبيك سلطان بياتق١٠٠٢در زمان شاه عباس صفوي، در سال   
اهي براي جنگ با واليت همدان و بروجرد را داشت، از طرف پادشاه صفوي مأمور شد سپ

خان، از  آوري كند، ليكن با مزاحمت شاهوردي از نواحي بروجرد جمع خان ازبك، عبدالمومن
اتابكان لر كوچك مواجه شد و نبردي سخت ميان طرفين درگرفت كه طي آن سلطان بيات كشته 

  . خان بروجرد را به تصرف درآورد شد و شاهوردي
، جنگ افغانها با ٢٣نيه عثمانيها در زمان اشرف افغادر تواريخ بعد، شورش مردم بروجرد عل  

با قواي دولتي در  ٢٤ه سيالخور بروجرد و در تاريخ معاصر، جنگ ساالرالدولةسپاه زنديه در منطق
اشترنيان بروجرد و باالخره ورود روسها به اين شهر در جنگ اول جهاني، از رخدادهاي تاريخي 

  . ت آن از حوصله اين بحث خارج است كه پرداختن به جزئيااستبروجرد مهم 
  

  ميراث فرهنگي
ي است كه از زمانهاي بسيار قديم مركز آبادي بوده لذا به مرور ا كه گذشت بروجرد منطقه چنان

گذشته از دست . گيري آثار ارزشمند تمدني و فرهنگي بوده است زمان مسكون و شاهد شكل
ني ماقبل تاريخ، يادمانهاي ديگري نيز نظير هاي باستا هاي معروف مفرغي لرستان و تپه آفريده

هاي آبرساني، راههاي ارتباطي و مقابر و  ها، پلها، شبكه ها، دخمه نبشته مساجد بزرگ و معتبر، سنگ
شناسان   متعددي در اين منطقه وجود دارد كه برخي از آنها مورد كاوش علمي باستانةبقاع متبرك

طور كلي در اكثر نقاط اين ناحيه آثار بسيار  هه است و ب قرار گرفت...خارجي ازجمله دمورگان و 
به   رااي ويژهشده كه بذل توجه و عنايات  ارزنده و جالبي از تمدنهاي باستان تا صفوي كشف

  .طلبد بوم مي و عنوان ميراث مهم فرهنگي اين مرز  آنها بهيحفظ و احيا
 معرفي آثار بروجرد در چهار گويي، به شناسايي و در اين قسمت براي پرهيز از پراكنده  

  .پردازيم هاي باستاني، مساجد و ساير آثار متفرقه مي بخش مزارات، تپه
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  )ها، مقابر و بقاع متبركه امامزاده(مزارات ) الف
  )ع(امامزاده جعفر -1

 از طرف ورسد  مي) ع( واسطه به حضرت سجاد پنجامامزاده ابوالقاسم جعفر كه نسب ايشان با 
  ٢٥.هستندمنتسب ) ع(م هفتم مادر به اما

 در انتهاي شمالي خيابان جعفري در مزار اين امامزاده در سمت شرقي شهر بروجرد و تقريباً  
هاي زيباي  ق و بسيار جالب كه از نمونهي است مطبا قبرستاني قديمي واقع شده، شامل بقعه

  . هجري است٧١٧رود و داراي تاريخ  شمار مي همعماري عهد سلجوقي ب
 متر و ارتفاع ٢٠ * ٢٢ كل زير بناي مقبره ة طبقه است، انداز١٨بقات گنبد هرمي بقعه ط  

 كه دارد) دستك(درگاه ورودي بقعه شرقي است و دو نشيمن . است متر ٢٥نزديك به  گنبد نيز
 ٢ * ٥/١ ة به اندازاستبر درگاه، دري از چوب . است صفوي و قاجار ةمزين به كاشيهايي از دور

 آن نيز آياتي از قرآن مجيد نقش بسته ةكاريهايي درخور توجه و بر حاشي  روي آن كندهمتر كه بر
در . اصغر بروجردي است  آن علية هجري و نام استاد سازند١٢٠٣تاريخ ساختمان اين در، . است

 تعمير و تجديد ،خان، حاكم وقت به فرمان تقي) كن كفش( هجري، رواق مربوطه ١٢٠٩سـال 
  :  سر درگاه بر سنگي اين اشعار نوشته شده استطاق شده، باالي

  زادــانه ـنـــر مادر زمــز دودمان بش    ه او هرگزــان كه شبـخ سپهر رتبه تقي
  ادــآب شكسته بود ز آسيب اين خراب    رواق جعفر موسي كه چون دل عشاق

  گشاي مراد چوطاق ابروي خوبان گره    ه شد اكنونــبه سعي همت او در زمان
  ٢٦)بگو معين تقي جعفر بن موسي باد(    تــاز پي تاريخ او سروش گفبه عقل 

 چهاركن، رواقي است به پهناي  شود و پس از كفش كن حرم باز مي باب مذكور به كفش  
.  خصوصي برخي از اهالي استة كوچك بناشده، اكنون مقبرةمتر كه در دو طرف آن چند حجر

 كه با آجر ساخته شده و با مقرنسهايي در دارده اقي بزرگ و چند زنجيراتكن و رواق  اين كفش
 ورود به حرم اصلي و محل ضريح، از چوب است و همچنين دِر. باشد زواياي مزين مي

 صفوي ة كه از شاهكارهاي هنر دورداردهاي در و حاشيه آن  كاري زيبايي بر روي لنگه منبت
 ٩١٧  آن كه تاريخمتر سانتي ٨ * ١٦٦ ةي قرار دارد با خط نسخ به اندازا بر باالي در، كتيبه. است
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بر اين در، زنجيري از دو طرف هر لنگه به زنجيري كه از چوب سردر آويزان . استهجري 
 ديگري روي چارچوب حسين بن محمود اورديا نوشته ةاست، قالب شده، نام باني آن بر كتيب

ه است و سنگ  شمالي حرم مدفون گشتة هجري فوت و در كنار حجر٩٣٧شده، وي در سال 
  .است راست درگاه حرم بر ديوار نصب ةقبري از جنس مرمر به رنگ سياه دارد كه بر كنار

قبر . داخل حرم هشت ضلعي است و در وسط، معجري از چوب و ورشو قرار داده شده  
 اصل قبر .رود كف حرم پايين مي پله ازا شش كه ب ي زير معجر كنوني قرار داردا اصلي در طبقه

الزم به ذكر است اين مزار در . است متر ٧٠/٢ * ٣/١٠ ،استنگ مرمر حجاري شده س ازكه 
  .استشده و معتبر تاريخي لرستان  شمار بناهاي ثبت

   دو خواهرانة مقبر-2
ي است موسوم به دو ا و در ميان گورستان قديمي، مقبره) ع( امامزاده جعفر ةدر سمت شمال بقع

بناي مقبره به صورت هشت ضلعي است . منسوب هستند) ع(مه  به خاندان ائاحتماالًخواهران كه 
 ششسوي مغرب است و بلندي طاق آن ه ِر ورودي آن بد.  متر طول دارد٨٥/١كه هر ضلع آن 

 ةهمچنين مقبر. كه اكنون اثري از آن نيستاست اين مقبره قبالً سنگ قبري داشته . استمتر 
  .جود دارد صوفيان بروجرد وةديگري به همين نام در محل

   قبر عالم رباني آقا حسين-3
در كنار ديوار، قبر ديگري است مربوط به آقا حسين كه تاريخ ) ع( امامزاده جعفر ةدر شمال مقبر

وي كسي بود كه به نمايندگي مردم بروجرد، در مجلس تاجگذاري و .  هجري است١١٦٩آن 
بر او اشعاري نوشته شده كه مطلع بر روي سنگ ق. اولين آيين نوروزي نادر شاه افشار شركت كرد

  : آن چنين است
  هذا مضجع الشريف العالم رباني آقا حسين قدس سره

  افسوس از يگانه دوران خود به عهد         
  آقا حسين كه شرع از او يافت، زيب و زين             
  از لمعه شوارق ارشاد و فضل او         
  ...ن كسب ضياء و نور نمودند نيري            
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  )ع(مزاده قاسم  اماة بقع-4
 چال پسه آرامگاهي است معروف به ةشرقي شهر بروجرد و در محل در محل دودانگه، در جنوب

امامزاده قاسم كه براساس سنگ كوچكي كه اكنون باالي سردر صحن نصب است، اين محل 
همچنين لوح ديگري . باشد مي) ع(مدفن حسن و محمد، فرزندان شاهچراغ ابن موسي بن جعفر 

 هجري، و در آن نام ١٢٢٠ بر سردر رواق نصب است كه تاريخ متر سانتي ٣٠ * ٣٥هاي  ازهبه اند
 از ذكر شده است كه ظاهراً) ع(مدفونين اين بقعه، احمد و برادرش حسن ابن موسي بن جعفر 

 ١٢٨٧به سال را گفتني است اين مقبره . اند  مغول به شهادت رسيدهة علما بوده، در حملةاجل
  . استكردهاصغر تعمير  نام علي  خيرين محلي بههجري يكي از

  )صدرالمحققين(الدين واعظ اصفهاني   قبر سيد جمال-5
الدين معروف به صدرالواعظين، فرزند عيسي بن محمد علي موسوي عاملي، كه نسب  سيد جمال

 پدر  و٢٧تن و رهبران نستوه نهضت مشروطيارسد، يكي از مجاهد ايشان به سادات جبل مي
وي پس از به توپ بسته شدن مجلس . است، ٢٨زاده نام، سيد محمدعلي جمال  صاحبةدنويسن

 به امر محمدعلي شاه، مخفيانه قصد عتبات كرد، ولي در همدان گرفتار و او را به ،شوراي ملي
 به شهادت رسيد ،امير افخم همداني، حاكم وقت لرستان و بروجرد بروجرد فرستادند و به دستور

اين .  همين شهر مدفون گشت كه آن محل به احترام قبر او، به جماليه مشهور شدو در مزاري در
 شهرباني بين ساختمان شهرداري و محلي كه قبالً(مدفن در جنوب ساختمان شهرداري بروجرد 

 تجديد شده، ش١٣١٧ در تاريخ متر سانتي ١٢٠ * ٧٢ ةسنگ قبر وي به انداز. واقع شده است) بود
 :  شده كه مطلع آن چنين استبر آن مطالبي نوشته

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
به هنگام جنبش آزادي ايران تني چند از جوانمردان ايران براي بيداري مردم جان بر كف   

الدين خطيب مشهور  گو، سيد جمال جو و حق نهاده و فداكاري كردند و يكي از رادمردان حق
  ... .اصفهاني است 

 انجمن تهما كه اين سنگ به علت فرسايش در معرض نابودي قرار داشت به بعداً، از آنج  
  . با كيفيتي در خور شأن او و با سنگ مرمر مشكي مرمت شد،مدفن سيد) سابق(آثار ملي 



 

  

  فياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محليتاريخ و جغرا910

   شاه زواريونة بقع-6
بر باالي بلنديها و ) زواريجان(نام زواريون   كيلومتري شمال بروجرد در محلي بهپنجاين بقعه در 

را مدفن   مدفون اين مزار اختالف نظر است، برخي اهالي آندربارة.  قبرستاني قديمي قرار دارددر
را به سلطان بركيارق، پادشاه سلجوقي منتسب  دانند و برخي ديگر آن مي) ع(اخنوع، پسر نوح نبي

شنبه دوم   هجري در راه عزيمت به بغداد، در بروجرد به روز پنج٤٩٨كه در سال «كنند  مي
  ٢٩.»اآلخر درگذشت بيعر

 هشت شاه زواريون شامل ساختمان آجري زيبايي است كه از يك بناي بلند هرمي ةمقبر  
شود و حريم  دِر بقعه به سوي جنوب باز مي. تَركي و دو استراحتگاه در طرفين، تشكيل شده است

 عرض  وششكن بقعه فضايي به طول  كفش.  متر با آجر محصور شده است٢٥ * ٢٨آن به طول 
تَرك مقبره، هشت  متر، كه در دو طرف آن دو دهليز براي اقامت زائران ايجاد شده است، گنبد سه

.  پشت آن با سنگ چيده شده كه قسمتهايي از آن تخريب شده استةدو جداره بوده، ديوار و پاي
  . ددر داخل مقبره، قبري است با معجري ساده از چوب و سقف آن گچبريهايي به نقش ستاره دار

  )ع( امامزاده محسن -7
، بر است) ع(العابدين ، كه به اعتقاد اهالي از اعقاب حضرت زين)ع( امامزاده محسن بن علي ةبقع
شرقي بروجرد در روستايي مصفا بر   كيلومتري جنوب٢٨ ة كوه مشهور به ديارگاه در فاصلةسين

  . قسمت شمالي و باالي روستا قرار گرفته است
 ضلعي كه هر ضلع هشتآجر بوده، گنبد مخروطي شكـل آن بـر بنايي جنس بنا از سنگ و   

ارتفاع اين . اند يك و كاشي پوشاندهي، بنا نهاده شده است و روي گنبد را با موزااست متر ٥/٢آن 
در وسط، قبري است كه بر روي آن ضريحي از چوب، مشبك با نقوش . است متر ١٣بقعه حدود 

 متر، از جنس چوب و قديمي است كه ٧٠/١ي مقبره، به بلندي دِر ورود. ي قرار داردا ستاره
  . كاريهايي به اشكال هندسي دارد تيكه

  )ويليو( امامزاده ويليان -8
غربي بروجرد   كيلومتري جنوب٢٤ در است و ابوالعباس احمد بن ابراهيم وزير مدفناين مزار 
، ايرانرسد، و  ان قديمي به نظر نمي چند، جز قسمت طاق حرم، وي از نظر فرم بناةمقبر. قرار دارد
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 هجري ششدر اطراف آن، گورستاني قديمي است كه قدمت آن به قرن . دارددو گلدسته و گنبد 
  .استرسد و اغلب سنگ قبرهاي آن به خط كوفي  مي

  )ع( شاهزاده ابوالحسن -9
ري است در رسد، مزا مي) ع(شاهزاده ابوالحسن كه نسب ايشان با چهار واسطه به امام چهارم 

شود و ساختمان آن   مير، كه درگاه آن به خيابان باز ميةمركز شهر بروجرد در خيابان صفا در محل
 شامل صحن كوچكي است و پس از آن ايواني مربع شكل به ،بناي بقعه. تجديد بنا شده است

  .است متر ششحرم آن هشت ضلعي و بلندي طاق آن حدود .  متر قرار دارد٥/٤ * ٥/٤ ةانداز
 بر روي . در ميان آنها قبر قرار دارداست ودر وسط، دو ضريح چوبي و آهني گذاشته شده   

 گذاشته شده، بر وسط آن، نام صاحب متر سانتي ٨٦ * ٣٣قبر سنگي از جنس مرمر سفيد به اندازه 
  :استاطراف آن چنين نوشته شده  قبر بوده كه از بين رفته،

اال  ان الدين عنداهللا .العزيز الحكيم هو الاله اال م قائما،لالوالع لمالئكه واهللا ال اله اال هو وا. بسم اهللا «
  .»سالم
همچنين در قسمت شرقي و باالي سر قبر، دو قبر مزين به كاشي وجود دارد كه اولي متعلق   

كه در ضمن مسافرتي از  ٣٠لاست به امير لشكر طهماسبي، وزير  فوائد عامه در زمان پهلوي او
قبر ديگر مربوط است به مرحوم شيخ  .او را كشتند رازان اشرار ةبه بروجرد در گردنآباد  خرم

  .دارددزفولي، از روحانيان دزفول كه ديواني از اشعار عرفاني  محمدرضا
   مقابر حاج ميرزا محمود مواهب طباطبايي و سيد بحرالعلوم-10

در داخل اين باغ، . استغ ملي شده در انتهاي خيابان صفاي بروجرد، قبرستاني بود كه تبديل به با
 اهللا عليه است و دومين بقعه ةمحدو مقبره وجود دارد كه يكي آهني و متعلق به سيد بحرالعلوم ر

در داخل آن قبري است . دارد سردري مزين به كاشي وشده   كه با آجر ساختهاستدر انتهاي باغ 
م مدفون آن نوشته كه متعلق به حاج نا كه تماماً كاشيكاري شده، روي قبر با خط نسخ شجره و

 در فقه، و از مواهبالقدر طباطبايي، صاحب كتاب  ميرزا محمود مواهب از سادات جليل
 ١٣٠٠تاريخ كاشيكاري روي قبر، . اهللا حاج آقا حسين بروجردي است خويشاوندان مرحوم آيت
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شمار  يرزا محمود بهم  از فرزندان مرحوم حاجي مواهبي بروجردةگفتني است خانواد. استهجري 
  .روند مي
  ت ساير مزارا-11

هاي مورد احترام در بروجرد و اطراف آن  بركنار از آنچه گذشت، ديگر مـزارهـا و امـامـزاده
 ابوالخير فرزند موسي بن جعفر ،)ع(العابدين  امامزاده احمد از فرزندان حضرت زين :ند ازا عبارت

 امامزاده بيژن و ، امامزاده هفده تن،برد  از او نام ميتاريخ گزيده، كه حمداهللا مستوفي در )ع(
  . خالد بن علي و مقبره شيخ،باالخره بقاع سيد ضياء الدين

  
  هاي باستاني تپه )ب

 ة و از دوردارندسزا  هشناسي اهميتي ب هايي است كه از نظر باستان در دشت جنوبي بروجرد، تپه
  :شرح ذيل استه ها ب ترين اين تپه ، مهمدارندپيش از تاريخ آثاري 

  ققُرُ ة تپ-1
 ةشرقي بروجرد، و بر كنار شرقي راه آسفالت  كيلومتري جنوب٢٤ قرق در روستاي قرق، در ةتپ

سفالهاي   طبقه در آن مشخص و آشكار است، داراي تكهپنجاين تپه كه تا  .سراسري قرار دارد
روف سفالي همان ظرافتي  و در ساختمان اين ظاستمنقوش، همزمان گيان و كوهدشت لرستان 

نقوش سفالها به رنگ اُخرايي و به اشكال . استكار رفته  كه در آثار گيان بهشود  مشاهده مي
 اشكاني نيز در ةسفالهاي تمدنهاي ادوار بعد، ازجمله دور همچنين تكه. هندسي يا سبدباف است

  .استاين تپه مشهود 
  31ي قالباية تپ-2
هاي سفالي اين  سازه.  كيلومتري بروجرد واقع شدهچهارين نام در  قالبايي در روستايي به همةتپ

  .دارد قرق ة زيرين تپة آثاري مشابه طبقاست وتپه نيز مهم 
  )رِميو( قالرميان ة تپ-3

 بزرگ كه به نام ي است نسبتاًا ، تپه)رميان( كيلومتري بروجرد، در روستاي رميو سه ةدر فاصل
توان در آن باز  هميت آن همين بس كه آثار چندين تمدن را ميشود و در ا همين روستا خوانده مي
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كه پيش از اين آمد، اين  ، چناناستهاي مهم بوده   يكي از قلعهنهماين محل حتي تا قرن . يافت
الدين قلداش به   ي است كه به فرمان امير تيمور گوركاني از نو ساخته شد و سيفا همان قلعه

  .كوتوالي آن رسيد
  ها  ساير تپه-4

كه  هاي مهم ديگري نيز در اطراف و بخشهاي بروجرد وجود دارند ، تپهذكورهاي م به غير از تپه
آباد   سينة تپ؛ كيلومتري بروجرد٢٤ عزيزآباد در روستاي عربان چاالن چوالن در ةتپ: ند ازا عبارت

 ٢٤م در  ِوليو در روستايي به همين ناة تپ؛ كيلومتري بروجرددوازدهدر روستاي آستانه در 
 ٢٧ شاهزاده ملك در روستاي آفرينه در ة تپ؛ سراسريةغربي بروجرد، كنار جاد كيلومتري جنوب

 كيلومتري جنوب ٣٥ چاالن چوالن در روستايي به همين نام در ة تپ؛كيلومتري جنوب بروجرد
   .... زال و ةهاي زرگران عليا و سفلي، لوان، كاغه، چغادران، چغاده، قلع بروجرد و نيز تپه

  
  مساجد) ج
ي به درازاي ا تاريخي شهرهاي ايران، مساجد آن است كه سابقه ةابنيترين  مهمترديد يكي از  بي

 كهن از اين نوع ةعنوان آتشگاه دارد، بروجرد نيز با پيشين تاريخ اسالم و حتي گاه پيش از آن به
ظ معماري و تاريخي حايز ابنيه بركنار نبوده، حداقل داراي دو مسجد بنام و معتبر است كه از لحا

  :هستندسزايي  هاهميت ب
   مسجد جامع-1

شود كه قدمتي به بلنداي  مسجد جامع بروجرد يكي از بناهاي مهم و تاريخي لرستان محسوب مي
 به دستور كه پيش از اين در شرح حوادث تاريخي بروجرد اشاره شد، تاريخ اين شهر دارد و چنان

 ظاهراً .، ساخته شده استندلَف كه در بروجرد حكومت داشتدحمويه بن علي، وزير خاندان ابو
...  «: به آن اشاره كرده القلوبةهنز اين مسجد يكي از دو مسجدي است كه حمداهللا مستوفي در

  ٣٢.»... آن دو جامع عتيق و حديث بوده است در
 به پيش ناي اصلي مسجد جامع بروجرد، به احتمال مانند ساير مساجد جامع ايران، مربوطب  

از اسالم و آتشكده بوده كه در ادوار اسالمي، پس از تبديل به مسجد به مرور قسمتهايي بر آن 
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ساختمان . سلجوقي استة افزوده شده، بناي اصلي آن از آثار قرن پنجم هجري و متعلق به دور
شبستان كه در قسمت صحن . است آن ةاين مسجد شامل شبستان آجري، گنبد، ايوان و دو گلدست

شبستاني است بزرگ و . تر است  متر از زمين صحن حياط مسجد پايين٥/١قرار گرفته، كف آن 
بر اين شبستان دري چوبي كار گذاشته شده كه مزين  .دارد ستونهاي متعددي وبنايي است كهن 

  .به نقشهاي برجسته است
بر اين ورودي، دري بزرگ و . كند يي است كه از غرب آن عبور ما ورودي مسجد از كوچه  

انا مدينه العلم و «: ة سمت راست، جملةكاري شده قرار دارد كه بر باالي لنگ زيبا از چوب كنده
 سنگي به ةبر باالي اين در، لوح.  سمت چپ نيز كلماتي مقدس نوشته شدهة و بر لنگ»علي بابها

صورت  ي از شاه عباس اول صفوي به نصب شده و بر آن، متن فرمانمتر سانتي ٢٥*  ٣٨ ةانداز
  :  هجري است و مفاد آن چنين است١٠٢٢ سطر برجسته نقر گرديده كه داراي تاريخ شش

فرمان همايون اشرف اقدس اعلي ابوالمظفر شاه عباس بهادرخان شرف نفاذ يافت آنكه چون «
بروجرد از لوازم  نزول ةممالك محروسه از نزول مرفه الحالند شفقت و مرحمت شاهانه نيز دربار

 همچنين دِر غربي شبستان از جنس چوب و داراي دو ».تاريخ اثني و عشرين و الفه ب. شمرد
به ( شرقي آن، دو بيت كه در مصراع آخر، ماده تاريخ ساختمان آن ة لنگةلنگه است كه بر دماغ

  :كاري شده است  هجري ذكر شده، كنده١٠٩٢) حروف ابجد
  ازــز و نيــاه عجــگ بهر اين قبله    كرد سلطان محمد اين در را
  »اين در دراي وقت نماز از«گفت     سال تاريخش از خرد جستم

 هجري به دستور ١٢٠٩ فاقد گلدسته بوده كه در سال الزم به ذكر است اين مسجد قبالً  
 - امامزاده جعفر نيز كارهايي انجام دادهة همان شخص نيكوكاري كه در بقع-خان رازاني تقي

ي در سمت غربي ايوان با اشعاري از ا در اين ارتباط، كتيبه. هاي آن ساخته شده است گلدسته
  :است نصب است كه مطلع آن چنين »محمد حسين بن عبدالصمد بروجردي«

  پناه كه هست ملت و دين را هميشه پشت و  خان معدلت سيرت جهان جود تقي
  اهــاه جبــب و ماــبه پيش فرش درش آفت  رف مالندـسپر قدر جنابي كه از ش
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 لوح سنگي كه سمت شرق ايوان نصب شده ابيات ديگري است اثر طبع فايض كه مطلع آن برنيز 
  :چنين است
  كفش جود و سخا را گشت مصدر    خان معدن احسان و شفقت تقي
  رـوهـــام پاك گــم د بابا وـكه ش    ر دريـاي اجـاللــه گوهــيگان

. ي است باالي آنا مسجد داراي طاقي جناقي و لچكيكن  گذشته از موارد ذكر شده، كفش  
 متر و در قسمت پايين و مشرف به كف ساختمان مياني، ٢٠ ارتفاع گنبد بنا تا كف حدود

. شده است هاي مشبكي با كاشي سبز وجود دارد كه براي هواكش از آنها استفاده مي پنجره
كاري شده، بر باالي آن گچبري  متر با كاشي تيره كاشي٥/١همچنين ديوار محراب مسجد تا 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، الهم صل علي «:  استگرديده، در كادري مستطيل شكل نوشته شده
قرار دارد كه ) مقام( پله نُهدر كنار محراب نيز منبري زيبا از جنس چوب با . »محمد و آل محمد

به حروف (كاري شده  نده ششم، ابيات ذيل كة پلة يار محمد نامي ساخته شده، در كنارآن را
  : هجري است١٠٦٨، داراي تاريخ )ابجد

  يافت زنو زيب، زمين و زمان    شكر كه از لطف خداي جهان
   ...ــامـمــــــــكـــــرد ت    و به اخالص دلـيار محمد چ

  انـن نردبــشد بره عرش بري    س رفعتشـمنبري آنسان كه زب
  ر اخالص دانـمنب گفت خرد    ريــن منبــخ چنيــاز پي تاري

گفتني است مسجد جامع بروجرد، در سمت شرقي شهر، در كوي دودانگه و كنار خيابان   
  .است ٢٢٨آن  ثبت تاريخي ة شمار وجعفري قرار گرفته

  )امام( مسجد سلطاني -2
اين مسجد كه در زيبايي، گوي سبقت را از بسياري از مساجد سلطاني ايران ربوده، از آثار باارزش 

 از روي طرح و شاه و عيناً كه به دستور فتحعلياست  قاجار ةم هجري و متعلق به دورقرن سيزده
تهران ساخته شده است و از لحاظ محوطه، محراب، و راهروها از بهترين ) شاه( مسجد امام ةنقش

هاي مسجدي قديمي بنا  ويرانه بر اين مسجد احتماالً. و زيباترين مساجد سلطاني كشور است
  .از آن ياد كرده استاهللا مستوفي  ذكر حمد باشد كه ٣٣ياست همان جامع حديثشده كه ممكن 
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مسجد امام داراي صحني وسيع، شبستان، گنبد و ايوانهاي رفيع، مزين به كاشيهاي خشتي و   
. دارد متر، حوضي بزرگ در وسط ٤٧ و عرض ٦١صحن مسجد به طول . استهاي متعدد  كتيبه

شود و   كه درگاه شمالي به خيابان جعفري باز مياسترگ همچنين صحن داراي سه درگاه بز
السلطان « ةوسطش جمل كاريهايي است كه در  و در آن گچيي داردطاق و مقرنسهاي زيبا

ي قرار دارد كه بر روي آن ا  بر اين درگاه، دِر چوبي دو لنگه. گچبري شده»شاه قاجار فتحعلي
 راست ةبر باالي لنگ. است متر ٣٠/٣ * ٣٥/١ه در  هر لنگةشود و انداز كاريهايي مشاهده مي كنده

المنافق في المسجد كالضر في «: ين آني و بر پا»لمسجد اسس علي التقوي«: چنين نوشته شده
المؤمن «ين آن عبارت ي و بر پا» العلم و علي بابهاةينانا مد«: ، نيز بر باالي لنگه چپ جمله»القفس

اين .  هجري است١٢٩١ حك شده كه داراي تاريخ  بر چوب در»في المسجد كالسمك في الماء
  .يابد  غربي به صحن مسجد راه مي-در با دو راهرو شرقي

، كه )بازار دواتگران(شود  گذشته از درگاه شمالي، درگاه غربي مسجد به خيابان صفا باز مي  
 دو طرِف ي است به خط نسخ و طاِق در مقرنسهاي درهمي دارد، برا بر باالي دِر ورودي آن كتيبه

 رواق با كاشيهاي مشبك ةروي اين در، ديوار هدر داخل مسجد و روب. ه وجود دارددر نيز دو صفّ
ي مزين شده است؛ و باالخره درگاه شرقي ا يافته رواق غربي نيز با مقرنسهاي شكل. تزيين شده

  .شود مسجد به سراي حافظيه باز مي
و با فضاي دو رواق طرفين، گنجايش شبستان جنوبي مسجد، زير گنبد اصلي قرار دارد   

 آن با ة متر است و لچكيها و حاشيـ٥/١٧بلندي طاق .  نفر جمعيت را داراستهزارحدود 
 ةكاري شده و حاشي محراب شبستان نيز گچ .ي مزين شده استا كاشيهايي به دو رنگ سياه و قهوه

آياتي از  بين طاق و محراب، ، باالي ديوارةحاشي پايين آن با كاشيهاي قاجاري تزيين يافته و بر
همچنين شبستان اين مسجد، اكنون دري آهني دارد كه . قرآن كريم با خط ثلث نوشته شده است

 متر ارتفاع ١٧ايوان شمالي مسجد سلطاني، . استجاي دِر چوبي قديمي كار گذاشته شده  هب
 مزيـّن »اهللا علي ولي« به كلمات  آن نيز با كاشيهاي معـّرق،ةي دارد، حاشيا داشته، بر باالي آن ماذنه

و ) ع(همچنين در ايوان شمالي، الواحي گچي وجود دارد كه شامل مناقب حضرت علي . است
 ١٢٩٣محبت خاندان آل علي و مقام و احترام مساجد است و در پايين برخي از اين الواح، تاريخ 
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 ة تزييني با نقوش برجستهاي اصلي ايوان شمالي، سنگهاي از طرفي بر پايه. استهجري مشهود 
كه ارزش هنري قابل توجهي از نظر نقشگري بر روي سنگ است بسيار جالبي كار گذاشته شده 

  .است متر سانتي ١٧٠  *٦٥يك   هرة قطعه و اندازششتعداد آنها . دارد
: در طاق ايوان غربي مسجد نيز لوحي است گچي به خط نستعليِق برجسته با اين مضمون  

سكندر شيرازي اين دو طاق مقرنس توسط جناب مستطاب ميرزا معصوم اتمام عمل استاد ا«
ي از زمان ا  جنوبي، سنگ نبشتهةدر همين ايوان، بر ديوار. »١٢٠٩ ةپذيرفت، غره شعبان المعظم سن

السلطنه حك شده كه به  در آن حكمي از محمدتقي ميرزا حسام شاه قاجار باقي است و فتحعلي
اين لوح . وجرد در جهت رفاه اهالي ماليات نانوايان را بخشيده استزمان حكومت خود در بر

  .هجري است ١٢٤٨ ةداراي تاريخ محرم سن  واست سطر ١٢شامل 
ر بو  ٣٤ت فعـّال ايران نيز بوده اسةهاي علمي گفتني است مسجد امام بروجرد يكي از حوزه  

 حجره براي ١٦لي، داراي  فوقاني مسجد، در سه سمت غربي، شرقي و شماة در طبقهمين اساس
 كه اينك تنها تعداد كمي داشتهاين حجرات همگي درهاي ارسي مشبك . استطالب علوم ديني 

روي هم رفته بايد اذغان نمود بناي اين . هستنداز آنها باقي است و شاهكاري از درهاي مشبك 
يران در عصر ف معماري ممتاز امعرمسجد عظيم و تزيينات كاشيكاري و گچبري و خطوط آن، 

  .است ٣٩٣ ثبت تاريخي ةقاجاريه است و داراي شمار
  ه مسجد قلع-3

 كه در كوي دودانگه واقع شده، به مناسبت استمسجد قلعه يكي ديگر از مساجد قديمي بروجرد 
اين مسجد از آثار قرن .  سابق شهر، به اين نام مشهور شده استةكنار حصار و قلع قرار گرفتن در

ق ايوان آن به اتمام رسيده، ١٣١١در سال  ق شبستان، و١٣١٠ست كه در سال  هجري اچهاردهم
ي نيز در تاريخ ا ي در تاريخ اتمام شبستان و قطعها يكي از شعراء بروجرد متخلص به سراج قطعه

 بر باالي دِر جنوبي مسجد نصب است، به اتمام ايوان اين مسجد سروده كه در سنگي كه فعالً
  :استشرح ذيل مندرج 

  ساخت در عهد ابد مدت داراي جهان      
   قبادگوارث خاتم جم صاحب اورن            
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  شاه پرويز خدم خسرو كسري دربان      
  عدل حق ناصر دين شه ملك عدل نهاد            
  فلك رفعت خلد آئين رااين شبستان       
  قدوه ارباب ســـــداد             
  پاك دين جعفر صادق كه به پاداش عمل       
  ش اندر دو جهان ياور بادجعفر صادق            
  چه شبستان ز شرف غيرت بيت المعمور       
  از صفا رشك فزاي ارم ذات عماد            
  سرور  نظر رحمت حق شد به سوي دار      
  كه به اين نقطه در روضه رضوان بگشاد            
  از پس ريختن طرح بنا اسماعيل      
  چون سنمار در او داد هنرمندي داد            
  ل و خشت به آن پركاري بست نقشي ز گ      
  كز تعجب گزد انگشت به دندان بهزاد             
  هست هر سنگ تراشيده زوي سر مشقي       
  كه هنرمندي از او كسب نمايد فرهاد            
  بعد اتمام رقم زد پي تاريخ سراج      
  »ثاني مسجد اقصي شده اينجا بنياد«            
                  )١٣١٠(  
  :نتاريخ اتمام ايوا و در

   از بند تاريخش چو جويا شد خطاب آمد سراج      
  »نماز شب در اين ايوان قبول درگه داور«            
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   ساير مساجد بروجرد-4
بروجرد همانها بود كه شرح آن گذشت، اما مساجد ديگري نيز در اين شهر اصلي و مهم مساجد 
  : كنيم ، لذا تنها به ذكر نام آنها بسنده ميرند كه قدمت چنداني نداهست
 ، مسجد غروي، مسجد ملك آراء، مسجد جبرئيلي، مسجد شهرياري،د ناسكدينمسج  

 مسجد ، مسجد سيد، مسجد حافظي، مسجد شيخ احمد، مسجد امام رضا،مسجد حاج عبداهللا
 مسجد آقا ، مسجد شيخ هادي، مسجد بيرجندي، مسجد دو خواهران، مسجد رنگينه،حاج اسحاق

 ، مسجد شاه محمد، مسجد ارك، مسجد سر پل،اني مسجد گلپايگ،دارها  مسجد گله،ابوالمجد
 مسجد ، شريعتمدارة مسجد كوچ،)علمدار( مسجد چال قلعه ، مسجد سجاد،مسجد غد قون

  ... . و  مسجد خيابان خرم، مسجد درب شيخ، مسجد مير،قوانيني
  
  سايرآثار بروجرد) د

 در بروجرد وجود دارد كه در هاي باستاني و مساجد، آثار متفرق ديگري نيز به غير از مزارات، تپه
  .است قديمي آن ةنبشت ند، يكي از اين آثار، بازار بروجرد و سنگا جاي خود مهم و قابل تأمل

و ستد اقتصاد شهري و  ، مركزي براي داداست كه از بازارهاي قديمي ايران ،بازار بروجرد  
كار و فعاليت   ههاي مختلف دارد كه در هر راسته يك صنف ب ، راسته استروستايي بوده

  . ندا مشغول
ي وجود دارد كه داراي تاريخ ا نبشته  بازار بر باال و نبش كوچه سه راهي، سنگةدر راست  
به توسط آملك و «:  كه متن آن چنين استاست سطر شش هجري است و مشتمل بر ١٢٠٩

اه ميرزا امر صباغي را در عهد عاليج آيوسف چون نواب مستطاب احتشام السلطنه روحي فدانا،
به لعنت  .ازها، مهر الوان موقوف نمود الوان كارها و بزّتهياهللا موكول داشت به جهت رفا سيف
  .»١٢٠٩اآلخر  شهر ربيع في.و نفرين رسول خدا گرفتار شود كه بعد از اين مهر را بر قرار نمايد خدا

هاي حصار و  بهبروجرد، دمورگان از كاروانسراي زيباي بازار بروجرد، خراديگر  آثار از  
  كه مشجر به شاه در باغ شاه بروجرد، شكل قصري از فتحعلي  بروجرد و نيز آثار بيةدرواز

  ٣٥.برد نام مي چنارهاي زيبا بوده است،
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همچنين بروجرد به خاطر تنوع عوارض زمين، طبيعت گوناگون، ارتفاعات، رودهاي   
اي سرد كوهستاني و باران و برف بخش، آب و هو هميشگي، دشتهاي سرسبز، شرايط اقليمي فرح

هاي مختلف   كه با انواع درختان جنگلي و گونهدارداندازهاي طبيعي زيبايي  زاگرس، چشم
نواز درآورده  صورت يك پارك طبيعي چشم را به وحوش و پرندگان، دست تواناي آفريدگار آن

توان به سراب  يازجمله اين مناطق م. تواند جاذب گردشگران و عاشقان طبيعت باشد كه مي
 كيلومتري بيستدر (و گوتولي ) غربي  كيلومتري جنوب دوازدهدر(ونايي، آبشارهاي وفائي 

  . اشاره كرد)  كيلومتري غرب بروجرد٥/٢در (و نيز پارك بيشه ) غربي جنوب
  

  ها نوشت پي
  .لشتر، نورآباد، كوهدشتازنا، دورود، ا باد، بروجرد، اليگودرز،آ  استان لرستان خرمةگان از شهرستانهاي هشت. ۱
.  كيلومتر مربع، در غرب ايران و در بخش مياني زاگرس قرار گرفته است۳۱۲۸۳ي با وسعت ا  لرستان با گستره.۲

استانهاي همدان و مركزي از شمال، اصفهان از شرق، خوزستان از جنوب و كرمانشاهان و ايالم از غرب اين استان را 
  .اند دربرگرفته

  .ركز استان لرستان م،آباد  خرم.۳
  .است روستا مربوط به بخش اشترينان ۴۵و ) بروجرد( روستا مربوط به بخش مركزي ۱۲۷ از اين تعداد، .۴
 اين سرزمين حكايت ة كهن استقرار انساني و تاريخ ديرينةهاي باستاني لرستان از پيشين  آثار مكشوفه از غارها و تپه.۵

از .  مشهورند، در اين خطه مسكن گزيدند»آزتيك« يا »آسيانيكوس«نام  ههزارها سال پيش، اقوامي كه ب. كند مي
عنوان نخستين كاشفان  ايشان به. اند ها هستند كه در لرستان فعلي مأوا داشته»كاسي«بازماندگان شناخته شده اين اقوام، 

ويژه  وم در معماري، بافندگي و بهپيشتازي اين ق. اند آور بوده همتا و فاتحان بابل، نام دهندگان اسبهاي بي فلز، پرورش
  .اند هاي مفرغي، تا بدان حدود بوده است كه بعضي دانشمندان هنر آنان را اساس هنر اصيل ايران دانسته دستافريده

 بروجرد، به نقل از ةنظر بنام معاصر در يادداشتهاي خود در مورد كلم  دكتر جعفر شهيدي، محقق و صاحب.۶
چنين آورده كه نام ) م۱۸۷۷ -۱۹۶۶/ به نقل از مينورسكي، مورخ شهير روسي( شادروان استاد پورداوود،

 »ويرو گرد«رامين آمده، مربوط به عهد اشكانيان بوده، همان است كه بعدها از   كه در داستان ويس و»/ wiroyويرو«
 حاكم اشكاني بوده، شده، پس نام اين شهر را از همين نام خاص، مشخص دانسته كه شاهزاده و» بروجرد«تبديل به 

صورت  را به الدين علي يزدي در ظفرنامه، كه آن  شرفةدر گوراب نهاوند حكومت داشته است، و بعد، نوشت
، انجمن آثار باستاني و تاريخي لرستان -ايزدپناه، حميد: ك. آورده، شاهدي بر اين ادعا ذكر شده است، ر»وروجرد«

 »ويرو«جاي   را به»م.ق ۳۶متوفي / ارد، اشك سيزدهم«ين برخي نام همچن. ۵۰۵، ص ۲ ، ج۱۳۵۵آثار ملي، تهران، 
، ۷  چ،)متوسط (فرهنگ فارسي ،معين، محمد: ك.دانند، ر برند و اين شهر را ساخته شده توسط وي مي كار مي به

  .۲۶۲، ص ۵، ج ۱۳۶۴
  . اسالمية ايالت جبال در دور.۷
  .۳۱۵ و ۲۸۷ -۲۸۶، ص ۱۳۳۱ -۱۳۴۴ تهران، تهران، ، دانشگاهتاريخ تمدن ايران ساساني ، نفيسي، سعيد.۸
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مهرجان [لر بزرگ در جنوب : آن جاري است به دو بخش تقسيم شده است هايي كه در  رودخانهة لرستان به وسيل.۹
:  كارون عليا فاصله شده استة اصلي رودخانةميان اين دو بخش، شعب. و لر كوچك در شمال] بختياري/ قذق

 محمود عرفان، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران ة، ترجماي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقيجغرافيلسترنج، گي، 
  .۲۱۶، ص ۱۳۶۷

  .۶۶۱، ص ۱۳۳۹ -۱۳۶۲، به اهتمام عبدالحسين نوايي، اميركبير، تهران، تاريخ گزيده ،بكر  مستوفي، حمداهللا بن ابي.۱۰
اين منطقه پس از . ناميدند  مي»انسبذما « آن بود، ةمين در زمان ساسانيان قسمت شمالي لرستان كه بروجرد نيز ز.۱۱

شد و  ناميده شد و چون حاكم آن گاه از كوفه و گاه از بصره فرستاده مي) جبال(نام ايالت جبل  تسلط اعراب، به
 .خواندند  مي»ماه بصره« و گاه »ماه كوفه«فرستادند، به همين مناسبت گاهي آنرا  ماليات اين نواحي را به آن شهرها مي

  ).شدند حكام اين نواحي از طرف خلفا تعيين مي(
  .۵۰۳ -۵۰۴ ص ،همان كتاب،  ايزدپناه، حميد.۱۲
 گرد، فيروزگرد، پيروزگرد،وردروگرد، ووگرد، ِبردجرد، يزجود، برِجرد، بردروجرد، و:  البته با امالهاي مختلف.۱۳

  .ولُوگرد ويروگرد، گرد، پيروزه
؛ مؤلف ۱۶۵، ص ۱۳۴۷، به كوشش ايرج افشار، تهران، مسالك و ممالك ،اسحاق ابراهيم بن محمد اصطخري، ابو.۱۴

؛ ۱۴۱، ص ۱۳۶۲، به كوشش منوچهر ستوده، دانشگاه تهران، تهران، حدود العالم من المشرق الي المغرب ،ناشناخته
؛ مؤلف ۷۸، ص ۱۳۳۶ي، تهران، به اهتمام محمد دبير سياقي، طهور ، القلوبةهنز ،بكر مستوفي، حمداهللا بن ابي

  .۵۲۳، ص ۱۳۱۸، به تصحيح ملك الشعراء بهار، كالله خاور، تهران، مجمل التواريخ والقصص ،ناشناخته
اند، زيرا معتقدند به علت سرسبزي، مردم   دانسته»بروگرد« يا »براو گرد« به اين مناسبت حتي نام اصلي بروجرد را .۱۵

اند،  را بدين نام خوانده  بروجرد وجود داشته آنةيوه و باغهاي زيادي در اطراف و حوماند و يا چون م در آن گرد آمده
و بار به بر از ريشه »برو«، از فعل كردن به معني ساختن و بنياد گذاشتن و »گرد«: (به نوشته استاد فقيد سعيد نفيسي

 ساسانيان ساخته ة آمده در دور»ردگ« ةوي همچنين معتقد است آباديهايي كه در آخر آنها كلم) استمعني ميوه 
  .اند شده
  .۱۴۴ -۱۵۵ كاظم وديعي، ص ة، ترجمجغرافياي غرب ايران ، دمورگان، ژاك ژان ماري دو.۱۶
كه نخستين )  هجري۲۱۰( واگذار شد »لَفدبني « عباسي حكومت ايالت جبال به خاندان ة در زمان مأمون، خليف.۱۷

كي از جوان مردان و از سرداران عربي نژاد سابق امين بود كه پس از كشته ، ي»ابودلف قاسم بن عيسي عجلي«آنها 
پس از او حكومت به فرزند و چهار .  مأمون، مورد لطف و كرم مأمون قرار گرفتنشدن امين و به خالفت رسيد

ين خاندان حموله بن علي، از بزرگان و اعاظم بروجرد، مدتي وزارت ا. ق قدرت داشتند۲۸۵اش رسيد كه تا سال  نوه
دارا بود و حتي از طرف وي به )  هجري۲۶۵ -۲۸۰(را از زمان حكومت ابوالعباس احمد بن عبدالعزيز بن ابي دلف 

عنوان يك شهر فراهم آمد،  حكومت بروجرد منصوب شد و از اين زمان بود كه موجبات ترقي و پيشرفت بروجرد به
  .ق درگذشت۲۸۱وي در سال 

  .همان، به نقل از لسترنج، گي،  االرضةصور ، ابن حوقل، ابوالقاسم.۱۸
  . از پيروان مزدك.۱۹
 از »ق۳۴۸ -۴۰۶«بني حسنويه (، ۴۰ علمي، ص اپ، چجلد دوم، شرفنامه ،الدين الدين بن شمس شرفبدليسي،  .۲۰

 ةحسنويه، مؤسس آن پسر حسين برزيكاني از سران يكي از قبايل كرد است كه در نيم. هستندامراي محلي منطقه 
 سرماچ را ة كردستان و بالد دينور، همدان، نهاوند و قلعةول قرن چهارم هجري قدرتي به هم رسانده، قسمت عمدا

قدرت او تا به جايي رسيد كه مورد توجه آل بويه قرار گرفت و سرانجام نيز حكومت اين خاندان . مسخر شد



 

  

  فياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محليتاريخ و جغرا922

، دانشسراي ايران از ظهور اسالم تا سقوط بغدادتاريخ  -بهرامي، اكرم: ك.، ر)دست سالطين آل بويه از ميان رفت به
  . ۵۹۲ -۵۹۳، ص ۱۳۵۶، ۲ عالي، چ

  .۴۲۰، ص جلد دوم، ۱۳۳۶، به تصحيح و اهتمام محمد عباسي، اميركبير، تهران، ظفرنامه ،الدين علي  شرفيزدي، .۲۱
  .۴۲۱ همان، ص .۲۲
تي از غرب ايران را در اختيار گرفتند و  هجري، با ضعف شاه سلطان حسين صفوي، قسم۱۱۳۶ عثمانيها از سال .۲۳

با ضعف و سقوط صفويه به ساير قسمتها نيز طمع ورزيدند، چندي بعد با كشته شدن شاه سلطان حسين توسط 
اشراف افغان، عثمانيها با او از در مصالحه برآمدند به اين ترتيب كه غرب ايران متعلق به ايشان و شرق ايران متعلق به 

  . ر ضمن پادشاهي اشرف را نيز در ايران به رسميت بشناسنداشراف باشد و د
.  پسر سوم مظفرالدين شاه قاجار كه چند سال در بروجرد حكومت داشت و بعد از مرگ وي دعوي سلطنت كرد.۲۴
  . مشهور استن  وي در تاريخ معاصر ايراةفتن
يك با چند  ها كه هر وي، سه نفر از امامزاده، بنا به قول ۲۸، ص  الطاهرهةمشاهد العتر ، كمونه، سيد عبدالرزاق.۲۵

است، در بروجرد مدفون ) ع(رسند، و مادر آنها فاطمه، دختر امام موسي كاظم  مي) ع(واسطه به حضرت سجاد 
  .هستند

  . هجري مشهود است۱۲۰۹ با حساب ابجد، در اين مصراع آخر، سال .۲۶
و نام او بخصوص پس از حادثه به چوب بستن بازرگانان  وي مدتي منبر مسجد شاه تهران را در اختيار داشت .۲۷

كه  چنان. ، در تاريخ مشروطيت مسطور است)الدوله حاكم وقت تهران  گراني قند به دستور عالءةبه بهان( تهران،
ك  بانة مزبور كه در كنار حادثةالدوله را كه فردي مستبد بود به صدارت برگزيد و حادث دانيم مظفرالدين شاه، عين مي

شود، به  هاي حركت مردم عليه استبداد و انقالب مشروطيت تلقي مي عنوان جرقه و ماجراي مسيو نوز بلژيكي به
عنوان اعتراض در مسجد   اين اهانت بازار را تعطيل كرده، بهة مذبور، مردم به واسطةپس از حادث.  وي انجام شدةاشار

حاج ميرزا ابوالقاسم، ( تهران ة امام جمعةبر رفت، اما با اشارشاه اجتماع كردند و سيد جمال واعظ براي صحبت به من
 -فراشان حكومتي بر سر مردم ريختند و مردم را پراكنده نمودند و فرداي آن روز مهاجرت تاريخي صغري) داماد شاه

هاي  در محرم همان سال، سيد به قم تبعيد شد تا از موعظه.  روي داد-به حرم حضرت عبدالعظيم در ري
چندي بعد با روي كار آمدن محمدعلي شاه سيد كه پيش از آن در تبريز مورد .  وي جلوگيري شودةكنند يكتحر
 وي به دوران وليعهدي قرار گرفته، ملقب به صدرالمحققين شده بود، به تهران آمد و در روز تاجگذاري وي، ةعالق
  . مخصوص جلوس را ايراد كردةخطب

 مبارزه شدند، وي ةه پيش آمد و دو صف موافقان و مخالفان مشروطه آماد سوءقصد به شاةچندي بعد كه واقع  
 دشواري رسيد، او در ةخواهان جاي گرفت و هنگامي كه اختالف بين شاه و مجلس به مرحل در صف اول مشروطه

 ۲۳(مجلس متحصن شد و مدافعان مجلس را به مقاومت تشويق كرد و سرانجام پس از به توپ بسته شدن مجلس 
قصد عتبات كرد ولي در راه با خيانت حاكم همدان، دستگير و به بروجرد فرستاده شد )  هجري۱۳۲۶ولي اال ديجما

  .تا زنداني شود
فرهنگ عاميانه، تلخ شيرين، كهنه و نو، يكي بود يكي نبود، كشكول :  خورشيدي، صاحب آثار۱۲۷۴ متولد .۲۸

نامه، نمك گنديده، عمو حسين علي، دارالمجانين،  بجمال، بانك ناي، هفت كشور، خسيس، ويلهلم تل، راه آ
  ... .صحراي محشر و 

، برخي نيز معتقدند جنازه وي ۱۰۹، ص ۱۳۴۳، حافظ، تهران، تاريخ جهان آراء ، غفاري قزويني، احمد بن محمد.۲۹
  . به اصفهان برده شده است
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  . شاه، نقش مهمي داشت وي در واقعه تغيير سلطنت قاجار و تهييج مردم تهران در خلع احمد.۳۰
  .است قال در گويش محلي، به معني قلعه .۳۱
  .۷۸، ص  القلوبةهنزبكر،   مستوفي، حمداهللا بن ابي.۳۲
  . عتيق به معني قديمي و حديث به معني جديد.۳۳
دي اهللا العظمي بروجر اند، مرحوم آيت  ازجمله اساتيد بزرگ علمي و مذهبي ايران كه در اين مسجد تدريس كرده.۳۴

  .دار بودند جايي رسيد كه سالها رهبري شيعيان جهان را عهده  كه مقام تقوي آن عالم رباني بههستند
سيسيل جان : .ك. تاريخ و جغرافياي لرستان و بروجرد و مردم آن ردربارةاطالع بيشتر نيز براي  همان؛رگان، و دم.۳۵

اللهي  امانسكندر ؛ ۱۳۶۲هي، ليلي بختياري، بابك تهران، الل  اسكندر امانة، ترجم لرستانةدو سفرنامه دربار ادموند،
جمالي، مجيد ؛ ۱۳۷۱، دارالنشر، قم، عشاير لرستانخدابخشي، رضا  حاج؛ ۱۳۷۰ آگاه، تهران، ، ...قوم لربهاروند، 

آباد،  ، محمدي، خرمجغرافياي تاريخي و تاريخ لرستانساكي، محمد  علي؛ ۱۳۶۴آباد،  ، رشنو، خرمحماسه لرستان
 پيش از ةدورهول، فرانك ؛ ۱۳۷۲، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، لرستان در گذر تاريخفرزين، رضا  علي؛ ۱۳۴۸

  .۱۳۵۳نا، تهران،  اللهي بهاروند، بي  سكندر امانة، ترجم)لرستان(غربي ايران  تاريخ در جنوب
  


