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  بخش اول

  كميجان

  شناسي و مكان جغرافيايي آن در تاريخ واژه

 كمي با ةرسد واژ نظر مي به. »جان«و » كمي «ةواژ. توان دانست  به هم پيوسته ميةاين واژه را دو واژ
گفتند كه  ا كومه ميهايي ر گيري دولت مادها، دهكده پيش از شكل. همانندهايي دارد ١ كومهةواژ

 ،ديااُكو بنيانگذار دولت ماد، ديوك« هرودوت، پدر تاريخ، ةگفت به. دور آن حصار كشيده شده بود
آمد   نام جاها ميبااي بوده است كه در حالت پسوند  جان واژه ٢.»بود) كومه(در رأس ده خويش 
دشتي تقريباً همزمان، مردم را به هاي زر نوشته« البته در ؛)هگمتانه(هگمتان   مانند دليجان، زنجان،

و سرزمين ) شوئيثره(، بخش )ويس(، خاندان  )مانه(خانه : كند واحدهاي محلي چهارگانه بخش مي
  .هايي داشته است  ظاهراً جان با مانه و وفس كنوني، با ويس همانندي٣»).دهيو( 

. شاره كرده است به آن اق چهارم ة در سدتاريخ قم   ي اين واژه، نخستين بارجستجودر   
گفت قم چهل فرسخ  از برقي روايت است كه او مي«: آورد  حدود قم چنين ميةنخست او دربار

 حد اول قم از ناحيت همدان  ...زيرا كه حدود آن به غايت از يكديگر دورند. در چهل فرسخ است
ست و است تا مالزجرد كه آن ساوه است و حد دوم از ناحيت فراهان آنجا كه ناحيت كرج ا



 

  

  و تاريخ محليتاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي 968

سپس »  ... و ديزآباد است از همدان و حد چهارم از ناحيت اصفاهان...گويند از آنجا كه جوسق 
چنين گويند كه پيش از بنا و عمارت، چراگاه ماديانها بوده است و بدين سبب «: نوشته است

گوني  هفتم و هشتم با اندكي دگرةسد  كميدان درةواژ ٤.»خوانند يعني جاي ماديان اوراكميدان مي
 هشتم ةمستوفي در شناساندن همدان در سد. در همان موقعيت كومجان شناخته شده است

نيم حاصل دارد و واليتش پنج ناحيه  و  به مبلغ ده تومان...همدان از اقليم چهارم است «: نويسد مي
 واليت  در... پارچه ديه است وجدارد اول فريوارو در حوالي شهر است با دو فرسنگي هفتادوپن

 ة هفتم شيخ فخرالدين ابراهيم عراقي، شاعر نامي كميجان، واژة در سد٥».ميالجرد  كومجان و ...نهم
وي هنگامي ديده به جهان گشود كه جهان اسالم آبستن . هايش آورده است كميجان را در سروده

. اندندكه به پنج سالگي رسيد او را به مكتب نش زماني). م١٢١٣ /ق٦١٠(رويداد يورش مغوالن بود 
گويند چون سن او «: در جامع ديوان او آمده است. آور شد او در هشت سالگي در شهر همدان نام

بر جمله علوم از معقول و منقول مطلع شده بود و مستفيد گشته، تا چنان شد كه در   به هفده رسيد،
 در ٦».ند شهرستان به افادت و ديگران در خدمتش به استفادت مشغول بودةشهر همدان در مدرس
مولتان مجذوب شيخ «او در شهر . ش به همراه آن گروه به هندوستان رفتا همان سن از زندگاني

در دليل مهاجرت او به هندوستان، گفته شده است شيفتگي عراقي به پسري از .  گرديد٧»بهاءالدين
  . ميان قلندران او را به آن ديار برده است

ويژه در نبرد با  ههاي پاياني خالفت عباسي ب اما با توجه به اوضاع نابسامان دهه  
هاي تصوف و شعرسرايي، بهتر از  هند براي بالندگي بيشتر عراقي در زمينه خوارزمشاهيان، شايد
  .غرب ايران بوده باشد

 ة مريدي بوده است در جرگةنشيني كه مقدم شيخ بهاءالدين، عراقي را پس از رسم چله  
مدارا «، دليل آن مهاجرت را تاريخ مغولبال آشتياني در كتاب مرحوم عباس اق. مريدانش راه داد

  . دانسته است» نكردن ديگر صوفيان مريد شيخ بهاءالدين با عراقي
شمار آورد چون ماندن او در آنجا به  توان براي امر حج به دليل رفتن او به مكه و مدينه را مي  

عراقي . راي تصوف و شعر مناسب باشد حجاز سرزميني نيست كه ب،از سوي ديگر. كشد درازا نمي
در « . كه از شهرهاي معروف صوفيان بود، سفر كرد،او به شهر قونيه. گردد ديگر به ايران برنمي
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 الحكم فصوصمجلس درس عارف بزرگ شيخ صدرالدين قونيوي حضور يافت و كتاب 
دا كرد تا آنجا كه تدريج اشتهار كلي پي هالدين بن العربي را پيش او خواند و در آنجا ب محيي
.  مريد او شد و براي عراقي در شهر توقات خانقاهي ساخت، حكمران بالد روم،الدين پروانه معين

سلوك در بالد شام و مصر  و  عراقي از روم خارج گرديد و به سير،الدين پروانه بعد از قتل معين
ه و مراد، در آن اقامت شد كه شيخ، سردست  خانقاه در گذشته، به ساختماني گفته مي٨».پرداخت

 زندگي آنها به اين دليل كه آنها اعتقاد داشتند در ةهزين. كردند مريدانش مريدي او مي. گزيد مي
. شد مردم تأمين مي دست برخي فرمانروايان و برخي ديگر از رستگاري پيروانشان نقش دارند به

جان اين ابيات را سروده  كميةاو دربار.  در شهر دمشق درگذشتق٦٨٨سرانجام عراقي به سال 
  : است

  دـــوان آيـــه رضــاغ ارم و روضــب يا ز  ان آيد؟ـن خوش ز گلستـيارب اين بوي چني
  يا خود اين بوي زخاك خوش كمجان آيد  اري آوردــف نگــزل رـــا بوي ســــيا صب

  ان آيدــم خوش او در تن من جــنسي كز  تـي يافــي بويـي نفســيا شمال از دم عيس
  دــان آيـسام و رــس ي بيــيادش از بندگ  شكر كردم كه پس از مدت سي و شش سال

  دـــراوان آيـاي فــگ چه غمهــبر دل تن  راــاي برادر، چه دهم شرح؟ كه دور از تو م
  ان آيدــ گريةوز دل و ديدـــم ســحاصل  رــدم چو فلك تا آخـه دويــــچند سرگشت

  چشم من بين كه چگونه جگر افشان آيد؟  ر آبـــر جگب انــآنچه بيني كه ندارم زجه
  ران آيدـت هجـگرچه جانم به لب از محن  دــرم حق نوميــم از كـاين همه هست و ني

  دـــان آيــرخ جان ري برــر نظــروز آخ  كآخر اين بخت من از خواب در آيد سحري
  ان آيدــه پايز بــر اين گردش من نيــآخ  چند گردم چون فلك گرد جهان سرگردان؟

  ر من زان آيدــن بر سـاين همه سنگ مح  دــاد اگر روزي چنـــت اوتــم صحبــيافت
  وگان آيدــرض در خم چـكه مرا گوي غ  مــوي دلــان هواي كــتا بود در خم چوگ

  دـزان آيـــ احــة من كلبــةرم سينــالج  انــم به جهــده چون باز نيابـيوسف گمش
  دـان آيــم زگلستــي به مشامــبو كه بوي  مــره زنــر نعـ به سحبلبل آسا همه شب تا

  ان آيد؟ــدير چه فرمــتا خود از درگه تق  نــن آيد ليكـي با وطــواهد كه همـگر نخ
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  ان آيدـي اليق بستــو خس كه نه هر خار  ب؟ـي چه عجـد باز عراقــنرس  ار٩به عراق
   ...و 

ـيـابـ     درد مــن بـيــا بــشــنـوةــقـصـ   ان راـغ، درمـــم، دريـــمــي ـن
  ردان راـتـا چـه قصـديـسـت چرخ گ    دـام هـمي خـواه هــباز سـرگشـتـ

  خـود هـمـيـن عـادتـســت دوران را    ارانــيـ دم دور كـردن ازــخـواهـ
  وگان را؟ـــت چـچه از آنـجا كه گوس    وگانيــا چو چـويي، قضـما چو گ

  ان را؟ــكـه كـنـد يـك نـظـاره جــاـن    زمـي عـــاپـكنـد خاطـرم پـيـ مـي
بـيـنــد جـم    دـبــاشــ دوار مــيــده امـيـــديـ ــان راـتـا ـب   ـال خـــوـب

  ران جـان راــي كن اين گــهمين وداع    راـــدوم تـــام ق ظرم مـانـدهـمـنـتـ
  ران را؟ــخـود نـپـرسـي غـريـب حـيـ    وامــر تــريب شهـآخر اي جان، غ

ـاز يـــابــد اوطـــعـاقـبــ    يـــهـر غـريـبـي كـه در جهان بين   ان راـت ـب
بـيـ    دشـــجـز عـراقي كـه نيست امـي   ـان راـال كـمـجــد وصـــنــتـا ـب

قص    ادــزون بــمن نگويم كه حسنت اف   ان راــچــون بـدان راه نـيـسـت ـن
ـــتــ    ارــبـاد عـمـرت فـزون و دولت ي   ردان راـــرخ گـود دور، چـــا ـب

  
  بازار كميجان

توان در شمار  هرچند كميجان را در گذشته نمي. هاي شهر در ايران بازار بود توان گفت از نشانه مي
آن بازار با بازارهاي .  مدنيت بودةشهرها آورد؛ اما بازار موجود در آن دليلي بر بالندگي در زمين

از پيرمردان كميجان خاطرات . و قم ارتباط بازرگاني داشت) يشينآباد پ سلطان(همدان، اراك، 
  .هاست فراواني از آن ارتباط، و از پيرزنان نيز خاطراتي از بافت قاليهاي درخور آن بازارها در سينه

 -١٩٠٦/ ق١٣١٣ -١٣٢٤(بازار كميجان در سالهاي نخست سلطنت مظفرالدين شاه قاجار   
آن لقب را از دولت  او. خان كميجان، ساخته شد  ،)خان ابراهيم(السلطنه  به كوشش عاصم) م١٨٩٧

هاي پراكنده در داخل  جاي مغازه از اين كار ساخت بازاري بهرا هدف وي . گرفته بودقاجاريه 
 پيش بخشي از ساختمان ويران ةدر ده. دانند كميجان و همچنين ايجاد نماي شهري كميجان مي
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در شرق . با گسترش شهر آن ساختمان از ميان برداشته شد. شد ي بازار ديده مة بازار در محلةشد
بودن بازار  براي آگاهي يافتن از روزگار برپا. ويران ميرزا اصغر پابرجاست  آن مدرسه و مسجد نيمه

 ويژگيهاي ةآنها دربار.  پرسش شداند اي ارتباط تنگاتنگ با بازار داشته گونه مزبور از كساني كه به
ايستاد با نگاه به ساختمان بازار نماي  كه فردي در چند متري جنوب بازار مي نگاميه: بازار گفتند
  چهارصد سانتيمتر درةلنگه در انداز  بزرگي با دوةدرواز«: توانست ببيند را چنين مي بيروني آن

 كه سر ،با ميخهاي فوالدي. هاي چوبي ساخته شده بود اين دروازه با تخته. پانصد سانتيمتر بود
 بزرگ در ة تختجها را پن هركدام از لنگه. بخشيد  شده بود، نماي زيبايي را به دروازه ميينك مزهري

 سي سانتيمتر از يكديگر بر روي دروازه ديده ةميخها به فاصل. داد درازاي دروازه، تشكيل مي
 بامي قرار ةشديم در زير ساي  بازار ميةكه وارد راست  جنوبي، هنگاميةبا باز نمودن درواز. شدند مي
هاي بام ديده   راسته با روشنايي روزنهةهم. گرفتيم كه نزديك به هفت متر از زمين بلندتر بود مي
ها سيصد  درهاي چوبي حجره. ها يك متر بلندتر از كف كوچه ساخته شده بودند حجره. شد مي

شت سر گذاشتن با پ. شدند سانتيمتر بودند كه با حالت كشويي باز و بسته مي سانتيمتر در سيصد
در آنجا، در سمت غرب، . رسيديم  بازار مية به بخش ميان، كه در دو سو قرار داشتند، حجرهشانزده

در جهت . شد  همگاني باز ميةيك كوچه به پهناي دو متر وجود داشت كه با يك دروازه به كوچ
. زاي سه متر بودو درا شد كه به پهناي دو متر اي كوچك ديده مي حجره   بازار،ةشرقي بخش ميان

روي يكديگر  ههاي هم اندازه در دو سو روب  شمالي بيرون شويم حجرهةخواستيم از درواز اگر مي
 بازار با شانزده گنبد گلي و ةبام آجري راست. اي از بخش جنوبي بازار بودند شدند، كه قرينه ديده مي

ها را تيرها و پرتوهاي  جرهبام ح. شد بازار نمايان مي) در باالي سه راهي( تر يك گنبد كوچك
روي هم، بام بازار بيش از هزار و دويست و پنچاه متر از سطح . چوبي و گل و كاه پوشانده بودند

پوشش    بزرگ،ةهاي دو درواز نماي بيروني بازار جز نماي آجري كناره. نمود زمين را سايباني مي
. شد  همگاني ديده ميةق، گرماب شمالي در سمت شرة با بيرون آمدن از درواز١٠».كاهگل داشت

بازار از سوي . شد كه بخش غربي آن با دگرگونيهايي پابرجاست اي باز مي  غربي به كوچهةدرواز
آب قنات .  مدرسه و مسجد ميرزا اصغر و نهر قنات بزرگ كميجان هم پهلو بودةشرق با مجموع

  .گشت از پشت گرمابه به درون حياط مسجد و مدرسه سرازير مي
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آيد كه  معماري و شهرسازي پيشين در ايران به ذهن مي   بازار،ة محلةانديشيدن درباربا   
 ديگر اينكه ةشدند و نكت مسجد، بازار، مدرسه، قنات و گورستان شهر نزديك يكديگر ساخته مي

.  آن اكنون پابرجاستةويران. راند  روستا فرمان ميةتر از آن، بر هم  خان در روي تپه و پايينةقلع
  . قاجار همساني داردةونگي گچكاري درون اتاقهاي آن قلعه، با هنر معماري دورچگ

 نگاهباني ةهزين. دادند دونفر داروغه در درون بازار كشيك مي  براي پيشگيري از دزدي شبانه،  
آنها .  داشتند١١ چهارپاداري يا چارواداريةگروهي ديگر از مردم، پيش .ساختند را بازاريان فراهم مي

برخي از چاروادارها تا هشت . كردند  خريداران را به روستاهاي نزديك باركشي ميةباروبن  الغ،با ا
  .كاميونها نيز ميان شهرها و بازار كميجان در رفت و آمد بودند. االغ در اختيار داشتند

  
  اصغر رجيل ميرزا علي

اش  يگاه اجتماعيجاجهت  را به» ميرزا«لقب . م ديده به جهان گشود١٨٨٥/ ش١٢٦٤او در سال 
صداي رسا و . گفتند مي  )مرد كوتاه قد(به دليل كوتاهي قد به او در دربار و كميجان، رجيل . داشت

در دربار به . را به دربار ناصرالدين شاه قاجار كشاند گواري، پاي اووش در شادي و سا آواز دلنشين
از آن درآمد براي خريد . ت آورددس درآمد كالني را از اين راه به. شد شناخته مي» اصغر بلبل«

بر سر زبانهاست كه او در . امالك فراوان و همچنين براي مراسم سوگواري مذهبي هزينه نمود
پانزده «سالي كه به  رسد آن قحط نظر مي به. روزگار خشكسالي و قحطي به ياري نيازمندان شتافت

سال گرسنگي و  ( »ل مجاعهسا« باشد كه با نام ش١٢٩٦ شناخته شده است؛ همان سال  »قران
هاي  اش بود، تكه  دوم خانهة كه در طبق، اتاقشةگويند ميرزا از پنجر ١٢.آورده شده است) قحطي

اين روش او به اين دليل بوده است كه در . آويخت تا گرسنگان را نان دهد نان را به نخي مي
  .مند كند  آنها را از نان بهرهةحام گرسنگان، بتواند همداز
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  اصغر  مدرسه و مسجد ميرزا عليةوعمجم

اما   مهري طبيعت و انسانها قرار گرفته است، هرچند دستخوش بي   فرهنگي،ةساختمان اين مجموع
.  قاجاريه، استة دور معماري آن به سبك عصر خويش،. سازد ش را نمايان ميا شكل پيشين

دست آمده كه  ه كوچك آجرپزي بة به اتفاق نظر، از كوررفته استكار  آجرهايي كه در نماي آن به
اين مجموعه براي كار عبادت و . در بخش جنوبي ساختمان پابرجا بود پيش از ساخت هنرستان،

با ساخت . ذرانندگ برخي از شاگردان اين مدرسه اكنون روزگار مي. تعليم و تعلم منظور شده بود
مانند  بي» بزچلو«ه كه در بخش اين مدرس. افتند هاي پراكنده از رونق مي خانه اين مدرسه، مكتب

ازجمله تفاوت ميان اين مدرسه با مدارس .  با مدارس شهرها هماننديهاي فراوان داشته است بود،
تدريس در اين مدرسه چند سال . شدند دروسي بود كه در مدارس شهرها تدريس مي  شهرها،

يس مدارس جديد دولتي در تأس  ،ش١٣١٢از داليل اين روند، مرگ ميرزا اصغر در سال . اندك بود
به كميجان و  باغي  گل  ورود ايل. رود شمار مي به) م١٩٢٥ -١٩٤١/ ش١٣٠٤ -١٣٢٠( رضاشاه ةدور

باغيها از ايالتي بودند كه از  گَل« .آنها در مدرسه از داليل ديگر ويراني آن استاز سكونت برخي 
 ١٣».نمودند ها مي ي از عثمانيآنها در جنگ جهاني نخست هواخواه. سمت غرب ايران آمده بودند

  كميجان در آموزش و پرورش به سبك مدرن،ةنخستين مدرس. ها نيز متحد آلمان بودند عثماني
 .اصغر پابرجاست  ميرزا علية آن در پشت مدرسةخان سرهنگ بوده است كه ويران  ابوالقاسمةمدرس 

  . بود نام صحيفي گويند نخستين آموزگار آن مردي به
 ةنوشت.  آموزش اين مدرسه با مدارس ديگر نقاط ايران اشتراكات فراوان داشتةايساما در مق  

بايد دانست پيش از «: او نوشته است. باره قابل استناد است مرحوم احمد كسروي در اين
يكي از   : در ايران درس خواندن دوگونه بوده]م١٩٠٦/ ش١٢٨٥انقالب مشروطيت [مشروطيت، 
 در آنجا درس خواندندي، و ديگر از آن   ملّا شدن خواستندي،كه ها كه كساني آن مدرسه

ها در ايران فراوان  مدرسه. گرفتندي كه بچگان در آنها خواندن و نوشتن ياد مي  ها، خانه مكتب
ها كه در آن نشيمن گزيدندي از  شد و طلبه بود و در هر شهري چند مدرسه شمرده مي مي

كه در  هنگامي. و مانند اينها درس خواندندي  و حكمتفقه و منطق و اصول و ونحو عربي  صرف
نخست   اما مكتبها، ... داشت ها رواج و رونق خود را مي ايران جنبش مشروطه آغازيد اين مدرسه
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بايد دانست كه جز ازاعيان، توانگران و بازرگانان فرزندان خود را نفرستادندي و اينان جز خواندن 
 انبوه به درس ةكه امروز هست نبودي و تود دانشهايي. د نخواستنديكار آي كه در دربار و بازار به

بود و   در مكتبها براي ياد دادن الفبا يك شيوة نارسا و نادرستي در ميان مي،از آن پس. نياز نديدي
  . هايي را خواندن و نوشتن تواند خواست تا شاگرد الفبا را نيك شناسد و كلمه سال كمابيش مي يك

) جزء بازپسين قرآن(كتب رسيدي نخست الفبا خواندي و پس از آن جزو عم بچه چون به م  
) و از آغاز به انجام آن نيز وارونه (غاز كردي و پس از آن بازماندة قرآن را  آ  »قل اعوذ « را از سورة

تاريخ ، و ابواب جنانو   ،ترسل و  ،نصاب و جامع عباسي و  ،گلستانخواندي و پس از آن كتابهاي 
پس از . گرفتي و بدينسان زبان ياد  يكي پس از ديگري درس خواندي،   را،تاريخ معجم و ،نادر

 درنگ شاگردان ،از آن سوي. چند سال به اين نتيجه رسيدي كه فارسي را خواندن و نوشتن تواند
شاگردان   دار با آنان ستوده نبودي،  رفتار آخوند مكتبوايشان با يكديگر  در مكتب و رفتار

 گسترده به روي زمين، پهلوي هم نشستندي، و آخوند دم پنجره جاي بلندتري گرفته دوشكجه
و هر كدام كه ... و نوشتن آموختي،   همگي شاگردان يكايك درس گفتي،به  به تنها  نشيمن ساختي،

اين بود . درس را روان پس ندادي يا خط را نيك ننوشتي چوب به دستها يا پاهايش زده شدي
داران مسجدها را برگزيدندي و مكتب  آموزي آنها، و چون بيشتر مكتب  درسةيومعني مكتب و ش

  ١٤.»گردانيدندي، اين بود آنها را مسجد نيز خواندندي
 ميرزا اصغر بيشتر از كميجان و اندكي از روستاهاي همسايه بودند كه آنها در ةشاگردان مدرس  

شيخ تقي  «:ن مدرسه عبارت بودند ازعلما يا ملّاهاي آ. رسيدند  نفر ميشانزدههر دوره به 
. »شيخ عيسي  العابدين خوشخبري، ميرزا باقر ناطقي، شيخ زين  شيخ رضا ضيغمي،  آبادي، عيسي

  ١٥. سپهدار اراك علم آموخته بودندةبيشتر آنها از مدرس
  

  يخچال سنتي

قي شر بخش جنوب( يخاري حصار ةساختمان آن در محل. را ساخته بود اصغر آن ميرزا علي
 پيش ةتا سه ده) گرد است ني چهارراهي كه خيابان شرقي آن در سمت كشتزارهاي زهيرآباد و ني

اي از  اين ساختمان نمونه. ده استشپابرجا بود و امروز بخشي از يك ساختمان مسكوني 
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 مرفه ةهاي طبق  خانوادهةبرداري از آن ويژ مسلم است كه بهره. يخچالهاي سنتي در كشورمان بود
آمده  مي كار به براي سوگواران نيز) در روزهاي گرم سال( است و در مراسم سوگواري مذهبي بوده

وجود كارگاههاي  توجه به گنجايش مشخص يخچال و جمعيت روستا با  البته اندازه و؛است
رسد كه آن يخچال براي مصارف عموم در نظر گرفته  نظر مي گري در كميجان دور به كوزه
ست كه با توجه به ويژگيهاي آن عصر اين روستا  اشود آن شتر مهم تصور ميآنچه بي. باشد شده

  . برداشته است) مدنيت(گامي ديگر در شهرسازي 
ساختمان آن را به شكل مكعب توخالي در گودي زمين با بلندي نزديك به هفت متر و   

در چند سال پهناي چهار متر و درازاي دوازده متر از سنگ و مالط گل آهك ساخته بودند كه 
گرد  ني در فصل گرما اين مكعب با آب ني «: گواهان گويند.  آن وجود داشته استةشد پيش ويران

اي از آن سرريزكرده  نشيني در بركه نخست آب را پس از ته.  شد طور تدريجي پر مي به) جرد ني ني(
تا   كردند، ا قطع ميآمد آب ر پس از آنكه بخشي از يخچال از آب باال مي. نمودند درون يخچال مي

كم  در فصل گرم سال كم. شد دادند تا يخچال از يخ پر مي اين كار را چند بار انجام مي. يخ ببندد
  ١٦.»كردند يخ را كنده و استفاده مي

  
  ساختار جمعيتي كميجان در عصر بازار

. كردند روري ميكردند، در كشتزارها نيز كشاورزي و دامپ بر اينكه در بازار كار مي بازاريان عالوه
 داران، مغازه  گران، ، كوزه)كشاورزان وابسته به زمينهاي ارباب(ها  ، رعيت)آخوند، ملّا(عالمان ديني 

ها، بيشترين درصد  باشي  تعداد اندك حكيم ها و نشين شاگردان مدرسه، خوش) خان(خاندان ارباب  
جمعيتي قرار داشت و پس از خاندان ارباب در رأس هرم . دادند جمعيت را به خود اختصاص مي

 رفع برخي اختالفات  ،)قرآن و عربي  الفبا،(تعليم   خواني، آن عالمان ديني، كه كار آنها در روضه
  .در كل راهنماي مردم در امور شرعي بودند خانوادگي، ثبت ازدواج و

ر اينكه ب  ها در خدمت اربابان بودند و از خود استقالل چنداني نداشتند، آنها عالوه رعيت  
 ةموظف به كشت و كار در زمينهاي كشاورزي ارباب بودند؛ به كارگري بدون مزد در مرمت قلع

چون خانها صاحبان واقعي اين بخش بودند . شدند تيمار اسبان خان و اموري ديگر وادار مي  خان،
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 ؛گيري تفاوت داشت طور چشم در تقسيم محصوالت كشاورزي سهم خان نسبت به سهم رعيت به
  . ها موظف بودند مالياتهاي كالني را به دربار بدهند لبته واليان و خانا

ميان ن ااي اندك از مردم بودند كه در كار كشاورزي مشغول نبودند و رابط ها عده نشين خوش  
  .داشتند  »نايب«از ميان آنها بودند كه عنوان  خان و مردم 

  
  لباس مردم در ايام برپايي بازار

در ) كفش چرمي(نام اروسي  و كفشي به) تر از زانو تا كمي پايين(  با پالتوي درازگويند كاله نمدين
پسران جوان با پيراهن سفيد و گاهي با كاله . پوشيدند ميزمستان و نيز گيوه در تابستان مردان 

. كردند در ميان مردم نشست و برخاست مي  نمدين و كفشهاي گيوه و اروسي و شلوار آبي،
  »آخوند «نيز كه به  ن اروحاني. شد ستان پوشيدن پوشاك كركي و پوستينه الزم ميماههاي سرد زم

زنان با چادر . تر بودند  ديگر مردم، پس از خاندان ارباب، شاخصازبا عمامه و عبا   معروف بودند
بر چادر، روبند سفيد نازكي بر صورت   در سفر عالوه ويافتند در بيرون از خانه حضور مي

 امروزه تعداد ١٧.گشتند نيز ظاهر مي) ايل بزچلو(آنها با لباس سنتي ايلي . دانداختن مي
  .اند  بزچلو بر آن سنت ماندگار شدهةشماري از پيرزنان در منطق انگشت

  

  بخشداري كميجان

به سال (در نخستين تقسيمات كشوري   در دومين دهه پس از پايان عمر سلطنت قاجاريه،
 نخست با مركزيت روستاي وفس   شهرت داشت »بزچلو «نام  هبخشي كه پيش از آن ب) ش١٣١٦

 آن ة روستا در محدود١٦٥. كشور به رسميت شناخته شد ١٨در استان يكم  »بخش وفس «نام  به
 نفر گزارش ٣٠٩٢ جمعيت كميجان، م١٩٤١/ ش١٣٢٠ سرشماري سال ةبر پاي. بخش قرار گرفت

ت وزيران اين بخش به دو ئ آن به تصويب هيپس از) ١٣٦٨مرداد ( بيش از نيم سده ١٩.شده است
 بخش وفس جدا شد و به بخش جديد ة روستا از بدن٩٧بخش تقسيم گرديد و بدين ترتيب 

  ، خنجين،)ميالگرد(پس از آن بخش وفس را چهار دهستان ميالجرد  ٢٠.خنداب پيوست
امروز . گرفت  دربرميغربي شهرستان اراك اليه شمال خسروبيگ و اسفندان و هفتاد روستا در منتهي
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 برگزيدهشود نخستين فرماندار شهرستان كميجان  كه در اين گفتار بازنگري مي) ١٣٨٢ خرداد ١٨(
  .شد

  
   ميالدي1949 / خورشيدي1328كميجان از نگاه آمار و سرشماري سال 

 شهرستان اراك مشخصات ]از[  مركزي دهستان بزچلو بخش وفسة قصب-Komijanكميجان  «
 عرض جغرافيايي   ثانيه،٣٠ و دقيقه ٩  و درجه٤٩طول جغرافيايي : آن به شرح زير استجغرافيايي 

 كيلومتري شمال اراك ٨٤اين قصبه در .  متر١٨١٤ارتفاع از دريا    ثانيه،١٥ و  دقيقه ٤٣ و  درجه ٣٤
  و هواي آن سردسير. شده است شمالي كوهستان وفس واقعة خاور همدان در دامني كيلومتر٨٤و 

جات   ميوه  وپنبه  شن،  بن، قصبه غالتةمحصول عمد. گردد  رشته قنات تأمين ميشش از آب
 .گري دارد  كارگاه كوزهپانزده دكان و  چهل و در حدود است شغل مردان زراعت و كسب۲۱.است

به است و  تركي ةزبان مادري سكن. گردد  شهرستان حمل مييظروف سفالين آن به اكثر قرا
بافي با نقشه و نخ  دستي زنان قاليچه صنايع. عشري است  اثنيةمذهب آن شيع. دهستنفارسي آشنا 

 بهداري در ة ادارات دولتي فقط بخشداري و نمايندةاز نمايند. خوبي معروف است فرنگ بوده و به
اي كنار آبادي است كه   قديم قلعه خرابهةاز آثار ابين.  دارد نيزدبستاناين قصبه . هستندقصبه ساكن 

 كاشي مشاهده  و سفال، كاوش بقاياي آجرة درنتيج و كبري يا چهارگزي استةوف به قلعمعر
ي بين اراك و قصبه وجود دارد و فقط در خشكي به همدان و قصبات ا شوسه راه نيمه. شود مي

  ٢٢.»توان اتومبيل برد خنداب و ميالجرد مي
  

  بخش دوم

  بزچلو

   بزچلوةواژ

ارپايان در هسبب نقش پراهميت چ الي فالت ايران بهاز روزگاران كهن ساكنان نواحي شم
 لهراسب   كيانيان ايراني طوايف گشتاسب،ةاز سلسل  اند، زندگيشان طوايفشان را با نام آنها شناسانده

. داردكه شتران زرد است معني كسي  به  نام پيامبر مزداپرستان، زردشت،. و ويشتاسب را سراغ داريم
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 =قره(قويونلو  مانند قره. شود ها به فراواني يافت مي گونه واژه ان ايندر ميان طوايف ترك و تركم
سفيد، = آق(قويونلو   آق ،)داشتن، تناسب، دارابودن=  ميش، لو=سياه، انبوه چيزي يا انسان، قويون

  ).پسر مرد كور(= كوراوغلو  و) بز نر= تكه(لو  ، تكه) قرهمقابلاندك بودن چيزي يا انسان در 
. نمايد اي تركمن را با آن نام براي ما شناسايي مي هاي مركب بزچلو نيز طايفه ونه واژهگ از اين  

 چه، لو است و هر كدام   نخست اينكه تركيب اصلي آن بز،،معناي بزچلو با توجه به موارد باال
 بر روي هم،» چه«و » بز « به معني رنگ خاكستري،) بز(نقش وابسته به يكديگر دارند و دوم اينكه 

نام را )   و گوگچه آقچه(هاي  شود واژه مانند اين واژه مي. رساند دارا بودن رنگ خاكستري را مي
شوند مانند  مي كار برده ها و پسوندها به  اين واژه، تركمانانةي روزمرگفتگوبايد گفت در . برد

  .اند  هر دو معناي يكساني دارد و در حقيقت يكي »لو» «له«پسوند  .زنجانله، اراكله
نام دهي ( كهريز .آقچه  ،)آهنگر(شود مثال آورد مانند دميرچه  به فراواني مي) چه(از پسوند   

اين واژه  غربي كميجان كه ظاهراً به جهت داشتن خاك سفيد بدان شهرت يافته است و در جنوب
گوگچه ) روي هم به معناي قنات سفيد يا كاريز سفيد استاست كه بر مركب از آقچه و كهريز 

  .زي كه به رنگ آبي استچي
تركماناني كه با داشتن گوسفندان بيشتر   :توانيم چنين تعبير نماييم پس اصطالح بزچلو را مي  

  . شباني بودةشود اقتصاد تركمانان بر پاي يادآور مي .اند به بزچلو شناخته شده به رنگ خاكستري 
  

   صفويهةتشكيالت صوفيه، تأسيس سلسل

 هشتم پا گرفت، ةهاي نخستين سد  هفتم و دههةهاي پاياني سد  در دههاز تشكيالت مهم صوفيه كه
 دهم اين ةطور موروثي تا آغاز سد جانشينان او به .الدين اردبيلي بود تشكيالت صوفيه شيخ صفي

مريدان آنها به .  مسلحانه درآوردند-گري را از حالت عقيدتي به شكل عقيدتي سازمان صوفي
متوفي (الدين، شيخ حيدر  از جانشينان شيخ صفي. يه جاي گزيده بودندفراواني در خانقاههاي صوف

، براي بهتر يكپارچه كردن اين مريدان و نيز آمادگي نظامي بيشتر براي رسيدن به )م١٤٩٠/  ق٨٩٣
ترين پوشش  برجسته. اهداف سياسي؛ پوشيدن لباس و كاله متحدالشكلي را به مريدانش دستور داد

، دوازده ترك بر فرقش نمايان )به زبان تركي قزل(آن كاله به رنگ قرمز . بودشان  آنها، كاله ويژه
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 البته اين نخستين بار بود كه ؛ساخت اين عدد اعتقاد آنان را به دوازده امام شيعه آشكار مي. بود
مذهب تشيع اماميه را آشكارا برگزيدند و شايد از   تشكيالت صفويه با كنار نهادن مذهب سنت،

در ايران، ازبكان در  قويونلوها آق(اي در برابر فرمانروايان مسلمان سني   تشكيل جبههداليل آن؛
توانستند با استفاده از ايدئولوژي   صفويان مي،در آن روزگار. بوده باشد) شرق و عثمانيها در غرب

 برايشيخ جنيد و شيخ حيدر .  اماميه در ايران بيشتر به اهداف سياسي خود برسندةپوياي شيع
 واقع ،آنان را در جنگ عليه شروانيان مسيحي  براي آمادگي نظامي قزلباشان، رسيدن به اين هدف،

  .كار گرفتند  به،غربي ايران در شمال
وي پا را فراتر گذاشت  .اي كوتاه زمان پيگير شد اين روند را شاه اسماعيل يكم پس از وقفه  

در پي .  جنگهاي خود قرار دادةوا بودند، در برنامكه در غرب ايران فرمانررا قويونلوها  و نبرد با آق
 در امور ي، به ورزيدگيهاي چشمگيرشت پوياي شيعه را داةآن، نيروي نظامي قزلباش كه عقيد

رسد ايل بزچلو كه  نظر مي به. واقع بازوي دولت صفويه گشتند نظامي دست يافتند و آنها در
آسياي مركزي مهاجرت نموده بودند، در سالهاي درازي در گروه بزرگ مهاجران سلجوقي از 

 در قلمرو ،آنها پيش از اين. اند  مريدان صفويه وارد شدهةآستانه تشكيل دولت صفويه در جرگ
اي  ق زمينه براي تأسيس سلسله٩٠٧تا سال . مذهب تشيع بودند زيستند و بر مي) آناتولي(عثمانيها 

اسماعيل در .  اسالمي ايران فراهم شدورةخ د قدرتمند و فراگير براي نخستين بار در تاري،مستقل
  .عنوان مذهب رسمي دولت نوپا اعالم نمود  اماميه را در شهر تبريز بهةآن سال مذهب شيع

 صفوي واكنش نشان دادند اما در برابر ةهرچند حاكمان اهل سنت ايران در برابر دولت شيع  
 ةقزلباشان تركمان كه هست . قرار گرفتند، كه نگهبانان مذهب رسمي بودند،بازوان توانمند قزلباشان

ايل بزچلو . بودند  اصلي سپاه صفوي بودند از نواحي مختلف در پيش شاه اسماعيل يكم گرد آمده
آنها .  صفويان نقش بازي كرده استةاي است كه در تأسيس و تحكيم سلسل  گانه٣٢از ايلهاي 

  :عبارت بودند از
شاملو، با مباشر  -٢؛ ترين ايالت ، مهم)به كسر جيم(لو يا استاج) به سكون جيم( استاجلو -١

 كه با ، تركمان، فرماندهان نظامي-٤؛  افشار، موكالن و اولياء امور عدالت-٣؛ مباشران برابر است
؛  قاجار-٩؛  دوالگدرلو-٨؛  هرمندل-٧؛  تكلو-٦؛  بيات-٥؛ خاندان سلطنت نسبت سببي دارند
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 آسايشلو اغلي -١٥ ؛شلو  چئو-١٤ ؛ اريد-١٣ ؛ اسپرهلو-١٢ ؛ورتلو بيب-١١؛ ]منلو قره[ قرمنلو -١٠
؛ بجقلو  قره-١٨؛ )از عالم آرا( سيروز؟ -١٧؛ )Chamizcazaclu(لو  شگزكي چم-١٦؛ )عالم آرا از(

از ( ماهي فقيهلو -٢٣؛ )Boschalu( بزچلو -٢٢ ؛ قرقلو-٢١ ؛ قوين-٢٠؛ )Barachlu( برچلو -١٩
 -٢٩؛ نلوو قراقوي-٢٨ ؛لو چماق  قره-٢٧ ؛ محمودلو-٢٦ ؛ سلقلو-٢٥ ؛لو  حمزه-٢٤ ؛)عالم آرا

  ٢٣»؛ كوه گيلو-٣٢؛  اينانلو-٣١؛  پيكلو-٣٠؛ بيزلو كوسه
  

   نظامي بزچلو ةپيشين

اين ايل در همراهي اسماعيل در  ٢٤.استايل بزچلو يكي از قبايل منسوب به تركمانان حلب 
جنگيدند ازجمله در  اسماعيل يكم با دشمنان مياند و دوشادوش شاه  آذربايجان حضور داشته

خان حاكم   محمد شيبانيعليه ازبكان، سردار بزچلويي، عزيز آقا، سِر) م١٥١٠ /ق٩١٦(جنگ مرو 
 ده هزارترين پيروزي شاه اسماعيل است كه در آن حدود  ن جنگ بزرگيپيروزي ا. اوزبك را بريد

 شاهي ةجث«:  نوشت، صفويهة از مورخان دور،ناسكندربيگ تركما .شوند نفر از ازبكان كشته مي
 را يكي از غازيان بوزچلو، عزيز آقا نام موسوم به آدي بهادر از زير ]خان محمد شيباني[خان  بيگ

داشت  سرش را كه از غايت نخوت سر هيچ سروري را قابل افسر نمي. چندين كشته بيرون آورد
 =[خاقان سليمان شأن  .پيما انداختند  سمند جهان علم اژدها پيكر بر سمةاز بدن جدا كرده در ساي

  ٢٥. گرفتند» سر را به طالة فرستاده و استخوان كاس]سلطان عثماني

قلعه  خان سلطان بزچلويي والي آغجه عيسي) ق١٠٣٨ -١٠٥٢(در روزگار شاه صفي صفوي   
بار ديگر وي .  ايروان و نخجوان بودةاز ايالت چخور سعد در منطق) لوري(و لري ) قلعه آغچه(

 -١٠٧٧( در روزگار شاه عباس دوم م١٦٥٦/ ق١٠٦٦ تا م١٦٤٦/ ق١٠٥٦همان منصب را از سال 
  ٢٦.دار بود عهده) ق١٠٥٢
جمله عواملي كه ايالت را وادار به مهاجرت نمود سياست اجبار به مهاجرت شاه عباس  از  
ساالري دست به  انواو با هدف كاهش قدرت قزلباشان و گسترش دي. بود) ق٩٩٦ -١٠٣٨(يكم 

هرچند پس از مرگ شاه عباس يكم، .  قدرت نظامي قزلباشان رو به كاهش نهادبنابراين. آن كار زد
دست آوردند؛ اما فروپاشي دولت صفويان در پي شورش افغانها   را بهيقزلباشان فرصتهاي كوتاه
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هاي   كه زمينه،و ايل بزچل،رو از اين. بود قزلباشها ةتر از گذشته بر بدن اي سنگين ضربه
سوي آذربايجان و بخش   ايروان و نخجوان بهةسمت منطق  از،اش پيشتر فراهم شده بود يكجانشيني

 مردمان بخش بزچلو ،پس از آن.  همدان و غرب فراهان روانه شدندةپسين بزچلو در شرق منطق
  . نظامي كوششهايي كردندة قاجاريه در زمينةدر دور
، وي كه در گرماگرم جنگ با روسها )ق١٢١٢ -١٢٥٠( قاجار شاه  سلطنت فتحعليةدر دور  

 ةنام طي پيمان.  كندمداخله  اصالح نظام ايران خواست تا در) ناپلئون(بود از دولت فرانسه 
م بناي نظام جديد در ١٨٠٧/ ق١٢٢٢آن دو دولت به توافقاتي رسيدند و در سال   »اشتاين كن فين «

  .گذارده شد  ايران
براي گسترش ) عيسي(مقام  مئوليعهد، با مشورت ميرزا بزرگ قا   عباس ميرزا،دنبال آن  به  

  . ندازجمله از بخش بزچلو نيز در شمار نظام جديد درآمد. نظام جديد تالش خود را از سر گرفت
نخستين در آذربايجان، «: باره نوشت محمدتقي سپهر، از مورخان آن زمان، در اين  
ين طلب رنج و تعب فراوان برد و به نيروي بازوي سلطنت و حسن السلطنه عباس ميرزا بد نايب

صار و ع آورد و هم فرمان پادشاه در ديگر ادم مقام اين مقصود بر وفق مرائتدبير ميرزا بزرگ قا
گونه كردند، نظام آذربايجان را سرباز خواندند و نظام عراق و مازندران را لقب   حكام بدين،تياوال

خان گرجي به لقب سپهداري بلندآوازه شد و فرمانگذاري عراق از اراضي  جانباز دادند و يوسف
 فس و بزچلو و شراه و تفرش و آشتيان بدو تفويض گشت و دوازده ]و[ فراهان و كزاز و سربند و

هزار تن پياده نظام از اين اراضي انتخاب نموده قانون جنگ با توپ و تفنگ، بر قانون اهالي 
  ٢٧.»آموخت بديشان ]اروپا[يوروپ 

  
  آداب و رسوم بزچلو

آنچه هدف است اشاراتي كوتاه از آداب و رسوم آن ايل . شرح اين گفتار هدف اين پژوهش نيست
 البته تركمانان تركمن صحرا، دارد؛كه اشتراكاتي با آداب و رسوم ايالت تركمن ديگر است 

از آداب و رسوم ايل بزچلو . اند هر كدام آداب و رسوم گوناگون داشته...  آذربايجان و فارس و
. شود اندكي برجاي مانده است كه ازجمله در رسم خواستگاري و جشن عروسي ديده مي
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 هنوز سر  دهد به معناي مرد بزرگسال كه رسم خواستگاري را انجام مي  »ايلچي «اصطالح 
ب و رسوم هاي بسيار آن با آدا دليل همانندي در ذكر رسوم سنتي تركمانان بزچلو به. زبانهاست

وي سروده . ياد استاد محمدحسين شهريار ياري گرفته شد تركمانان در آذربايجان از اشعار زنده
  : است

  
  ! حيدربابا، كندين تويون توتاندا

  !قـيز گلينـلر حنـا، پـيلته ساتاندا
ما آتـاندا،   بيـگ گليـنه دامـنان آـل

  وزوم وار،ــمنيم ده او قيزالروندا گ        
  ن سازالريندا سوزوم وارعاشيقالري        

  بايراميدي، گئجـه قــوشي اوخــوردي،
  آداخلي قيز بيگ جــورابين توخوردي،
  هر كس شالين بير باجادان سوخوردي،

  !آي نه گوزل قايدادي شال ساالماق        
  !بيگ شالينــا بايراملغيــن باغالماق        

  شال ايسته ديم، من ده ائوده آغالديم،
  ئليمـه باغالديــم،بير شال آليب، تئز ب

  غالم گيله قاشديم، شالــي سالالديم،
  فاطمه خاال، منه جوراب باغالدي،        
  !خانه ننـه مي، ياداساليب آغالدي        

  بايرام اولوب، قيزيل پالچيق ازللر،
  ناقيش ووروب، اتــاقالري بزللر،
ـري دوزللر،   طاقچاالرادوزمــه ـل

  



 

  

983   كميجان و بزچلو

  

  يومورتاني، گويچك، گوللوبويارديق،
  اقيشديريب، سينانالرين سويارديق،چ

  اويناماقــدان بيــرجه مگر دويارديق؟
  

  قيش گئجه سي، طوله لرين اتاقي،
  كتليلــرين او تراقــي، يا تا غــي،
  بخا ريدا يا نا ر اوتـون يا نا غــي،

  شبچــره سي، گـردكاني، ايده سي        
  كنده باسا گولوب، دانيشماق سسي        

   يرديك آشاغي،بستان پوزوب، كتيره
  دولروريرديق ائوده تاختاب طـاباغي،

  ي،ـتـنـديـرلرده پـيـشـرديـك قابـاغ
وزون يـئـيـب، تخمالرين چيـتدارديق،           ـئ
  ٢٨دن، الپ آز قاال چاتدارديقـمكـچـوخ ي        

 همدان و غرب فراهان ساكن شدند؛ تأثيرشان به حدي ةمردمان ايل بزچلو كه در شرق ناحي  
 تركماني -هاي پيشين در آنجا با گسترش قلمرو زبان تركي ه زبان فارسي رايج سدهبوده است ك

  .شود دست فراموشي سپرده مي آنها به
  

  قالي بزچلو

آن قالي را . شود رميتاژ نگهداري ميآ ةقالي ايران است و در موز   جهان،ةترين قالي شناخته شد كهن
 متعلق و آن رااند  نام پازيرك يافته  محلي بهم در١٩٤٩/ ق١٣٢٨دانشمندان شوروي پيشين در سال 

  ٢٩.دانند  هخامنشي ميةبه دور
 صفويان رونق خويش ة تا دورظاهراً .بافي پيش از فروپاشي ساسانيان رونق داشته است قالي  

 صفويان هنر قاليبافي همراه با رشد و شكوفايي هنرهاي ديگر به ةدر دور. را از دست داده است
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و  هايي را بافتند  از مهاجرت تركمانان به ايران، آنها با توليد پشم مورد نياز قاليپس. پيشرفت رسيد
. دست آوردند ه قاليبافي فرصتهايي را بة شاه عباس يكم در زمينةويژه در دور ه صفويان بةدر دور

جاي   به پس از اسكان.  ايراني اسالمي بودة انديشةهاي تركمني در آن عصر، زاييد نقش قالي
ظاهراً اصطالح .  قاليبافي هنرنمايي نمايدة، ايل بزچلو نيز در بخش بزچلو توانست دربار روييكوچ

 كه با طرح ايلياتي بافته ، كه به معناي قالي شهري است در برابر قاليهاي پيشين آنها»قالي باليغ«
  .گرفت  قرار مي،شد مي

 كار داد و ستد قالي ايران در نام ادواردز سيسيل اروپايي با پنچاه سال سابقه در مردي به  
بافتند كه اغلب  هاي دوزرعي زيبا مي در بزچلو قاليچه«: دهد  بيستم گزارش ميةي مياني سدها دهه

ولي اخيراً از طرح گردان لچك ترنجي استفاده . طرح هراتي داشت و متن آنها سرخ يا نخودي بود
برد و براي  كار مي د طرح گردان را بهاين بخش تنها بخش همدان است كه در بافتهاي خو. كنند مي

نويسنده  ٣٠.»كنند هاي بسيار زيبا و معدودي سرانداز و قالي تهيه مي بازارهاي نيويورك نيز كناره
 كالف ةقبل از آغاز بافندگي بايد مبلغي براي خريد تار و پود پشم مورد نياز براي تهي «: نويسد مي

ايد مقداري هم براي دستمزد رنگرز كه كالفها را با نيل و  ب،بر اين  عالوه. در دست روستايي باشد
در كشورهاي مغرب زمين فراوردة اين روستاها را با نامهاي . كند كنار گذاشت روناس رنگ مي

اين نامها عبارت از دو زرع، . شناسند  كه بيشتر به اندازة آنها بستگي دارد تا زادگاهشان، مي،مختلف
  ٣١».رك، پشتي و غيره كه همه بر اندازه داللت دارديك زرع و نيم، يك زرع و چا

  
  سپاسگذاري

فتگو با برخي از شاهدان عيني را گآقاي محمدعلي صادقي كه امكان   بايد از آموزگار ارجمند،
، ابوالقاسم ) بازارةاهل محل( از آقايان گرانمايه محمد صادقي، سيدعباس حسيني و نيزفراهم نموده 

كه در پربار نمودن اين گفتار تالش فراوان ) معروف به كرباليي رضا(شفيعي و رضا كميجاني 
معروف به محمد (مسلم خوشخبري و محمد    و درود به روان آقايان سپاسگذاري كنمنمودند،

  . بفرستمباره نمودند كه تالش راستين در اين) آقاي اميني
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  .همان. ۱۸
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طبق آمار محصوالت بخش وفس . ق۱۳۷۹گزارش بخشداري كميجان به فرمانداري اراك،  بخشداري كميجان،. ۲۱
 - اكبرآباد-آقچه كهريز: هاي بخش وفس با اين نامها آمده است ده. باغات فراوان دارد. غالت و حبوبات و پنبه است

 - تكيه- پركك- اكرميه- استهري-آباد  ابراهيم- اسفندان- آمره]يجان است بخشي از شرق كمةامروزه دربرگيرند[انار 
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  .۲۳۹، ص لد دوم، جهمان آمار و سرشماري، ة ادار.۲۲
23. Strange, G.L., Don juan of Persia, A shi'ah Catholic, 1560- 1604, london, 1926. 
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اسماعيل رضواني، تهران، دنياي كتاب،  ، به كوشش محمدتاريخ عالم آراي عباسي  اسكندربيگ،تركمان،منشي . ۲۵
چشم  جان بهگوري در سمت شرقي ساختمان كنوني بانك ملي كمي:  شاهدان عيني گويند؛۶۴، ص لد اول، ج۱۳۷۷

  . شهرت داشت»ر بهادرذآ«خورد كه به قبر  مي
 ،۱۷۲، ص ۱۳۱۷ به كوشش محمديوسف سهيلي خوانساري، تهران، كتابفروشي اسالميه،  همان،تركمان،منشي . ۲۶

۲۳۹- ۲۴۰.  
د ل، ج۱۳۷۷، به كوشش جمشيد كيانفر، تهران، اساطير، )بخش تاريخ قاجاريه(اسخ التواريخ فسپهر، محمدتقي،  .۲۷
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  .۱۳۷۵، تهران، انتشارات زرين، ديوان شهريار شهريار، .۲۸
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ها را با نيل و روناس رنگ  عالوه بر اين بايد مقداري هم براي دستمزد رنگرز كه كالف. در دست روستايي باشد
هاي مختلف كه بيشتر به اندازة آنها  در كشورهاي مغرب زمين فراوردة اين روستاها را با نام. كند كنار گذاشت مي

و چارك، پشتي و غيره ها عبارت از دو زرع، يك زرع و نيم، يك زرع  اين نام. شناسند ن، ميبستگي دارد تا زادگاهشا
  )۱۰۴ -۱۰۵ص (» .ندازه داللت داردكه همه بر ا

  .همان. ۳۱
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