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پیشینهٴ  تاریخی استان مرکزی



69

پیشینهٴ تاریخی استان

بیشتر بدانیم  

استان مرکزی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در حد فاصل مرکز فالت ایران و زاگرس، همواره به عنوان یک منطقٔه بینابینی، در 
کنش و بر هم کنش های فرهنگی در سه دورهٔ پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی مطرح بوده است. به طور کلی بررسی سیر تحول جوامع بشری 
در استان مبتنی بر بررسی ها و کاوش های باستان شناسی از یک سو و اشارات متون تاریخی از سویی دیگر است. این استان از سویی در 
محدودهٔ شهرستان های خمین، محالت، دلیجان، اراک، زرندیه، آشتیان و تفرش در دورهٔ پیش از تاریخ تحت تأثیر فرهنگ های شکل گرفته 
در حوزهٔ فالت و از سویی در شهرستان های خنداب، شازند و کمیجان در حاشیٔه زاگرس تحت تأثیر فرهنگ های شکل گرفته و نفوذ یافته در 
منطقه زاگرس میانی بوده است. قدیمی ترین شواهد شناخته شده از شکل گیری استقرارهای بشری در دورهٔ پیش از تاریخ، سکونتگاه های 
انسانی است که بر اساس تکنیک های به کار رفته در ساخت ابزارها و مصنوعات سنگی )خراشنده ها، تیغه های سنگی و…( قابل بررسی و 

تمیز دادن از یکدیگرند. نمونٔه چنین استقرارهایی را می توان در شهرستان هایی چون دلیجان، زرندیه و فراهان سراغ گرفت.  

پیشینهٴ سکونت انسان در استاندرس10

شکل 2ــ4ــ نمونه هایی از ابزارهای سنگی استفاده شده توسط بشر مربوط به شکل 1ــ4ــ نمونه ای ازسنگ نگاره های تیمره )خمین(
هزارۀ چهارم ق.م )مس سنگی(

به نظر می رسد غارنشینی معرف قدیمی ترین استقرارهای انسانی در سطح استان باشد؛ اما واقعیت آن است که 
شواهد استقرار در غارها به دورٔه جدیدتر یعنی عصر فلز )هزاره های چهارم و سوم قبل از میالد( بر می گردد. با عبور 
از دورٔه نوسنگی بدون سفال، سکونت های دائمی شکل می گیرد که مظاهر آن را باید یک جانشینی، اهلی کردن حیوانات 
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شکل4ــ4ــ نمونه ای از سفال منقوش از بز کوهی مربوط به هزارۀ چهارم )ق.م( شکل3ــ4ــ نمونه ای از سفال های منقوش مربوط به هزارۀ چهارم )ق.م(

و استفاده از سفال دانست. نمونٔه سکونتگاه های این دوره که با نمونٔه سفال های دست ساز و اولیه، ریز تیغه ها و تیغه های 
سنگی و پیکره های گلی انسانی و حیوانی و... قابل شناسایی اند، در دشت ساوه و خمین در کنار رودخانه ها و انشعابات 
آن ها می توان مشاهده کرد. در دوره های جدیدتر یعنی دورهٔ استقرار مس سنگی، مفرغ و آهن که بر اساس شناخت بشر از 
فلزات مختلف نام گذاری شده اند، این استان سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در این دوره ها که شروع 
آن از هزارهٔ پنجم و پایان آن را هزارهٔ اول قبل از میالد می دانند، جوامع بشری رشد کرده و روستاها به سمت شهر شدن 
نزدیک می شوند. مناسبات تجاری ــ فرهنگی میان جوامع برقرار، نظام های حاکمیتی وحرفه های جدیدی شکل گیری و 
تقویت می شوند. در سه دورهٔ یاد شده تعداد استقرارهای انسانی نسبت به دورهٔ نوسنگی افزایش می یابند. غالب استقرارها 
در سه دورهٔ یاد شده معرف تبادالت میان منطقه ای، رشد و بالندگی فرهنگ های بومی، جایگزینی فرهنگ های وارداتی و 
جابه جا شدن مرتب فرهنگ های بومی و غیر بومی و تأثیرات متقابل آن هاست و سهم همٔه شهرستان های استان از سه دورٔه 
یاد شده مساوی است؛ با این تفاوت که شهرستان های نزدیک به زاگرس بیشتر معرف تأثیرات فرهنگی منطقٔه همجوار یعنی 
زاگرس مرکزی و شهرستان های حاشیه فالت مرکزی معرف فرهنگ های شکل گرفته و رسوخ یافته در ناحیٔه مذکورند. 
آثار و شواهد دوره های پیش گفته از جمله سفال های منقوش به طرح های هندسی، انسانی، حیوانی، ابزارهای سنگی و … 

پیشرفت جوامع و تأثیرپذیری آن ها از فرهنگ های بومی و غیربومی را نمودار می سازند.  

استان مرکزی قبل از اسالم
برتری دورٔه تاریخی )دوره ای که انسان موفق به اختراع خط و به کارگیری آن می شود( در استان و در قبل از اسالم، مربوط 
به دورٔه اشکانی است. در این دوره تعداد سکونتگاه های بشری، مظاهر و نمودهای باستانی در قالب آثار و تپه های باستانی قابل توجه 
است. رشد کمی سکونتگاه ها در سطح استان نشان از نقشی ممتاز در دورٔه یاد شده دارد. شواهد و یادگارهای بسیاری از دورٔه اشکانی 

در این منطقه شناسایی شده اند که چشمگیرترین آن ها یادمان هایی چون خورهٔه محالت است.  
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پیشینهٴ تاریخی استان

استان مرکزی پس از ورود اسالم تا عهد حاضر 
ورود اسالم حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی را وارد مرحلٔه جدیدی کرد. دین اسالم با آیین و شعائری همراه 
بود که کلیت فرهنگ و تمدن ایرانی را تحت تأثیر قرار داد و به آن تشخصی ممتاز بخشید. با پذیرش دین جدید، نمادهای اسالم خواهی در 
شهرها بر پا شدند؛ از جمله مهم ترین آن ها مساجدی هستند که زینت بخش شهرها شده اند. در این میان سهم استان از مظاهر سده های 
اولیٔه ورود اسالم مساجدی چون: مسجد جامع ساوه و مناره هایی چون منارٔه مسجد سرخ و شش ناو تفرش و شکل گیری شهری 

تاریخی و در خور توجه یعنی کرج ابودلف )به مرکزیت شهر آستانٔه امروز( است.  

شکل 5  ــ4ــ ستون های بر جای مانده واقع در خورهۀ محالت مربوط به دورۀ 
سلوکی ــ اشکانی

شکل 6  ــ4ــ آتشکدۀ آتشکوه تیمور مربوط به دورۀ ساسانی

شکل 8  ــ4ــ بقعۀ امامزاده 72 تن ساروق اراک مربوط به دورۀ ایلخانی)محلی 
که کربالیی کاظم ساروقی حافظ قرآن شد.(

شکل7ــ4ــ بقعۀ امامزاده شاهزاده حسین نظام آباد فراهان مربوط به دورۀ 
ایلخانی

کاوش های باستان شناسی و مطالعات تاریخی حکایت از غنی بودن تاریخ این استان در عصر ساسانی دارند. از این دوره به جز تپه ها 
و اماکن باستانی، نمادهایی باقی مانده اند که در نوع خود جالب توجه اند؛ به طور نمونه آتشکدهٔ آتشکوه )نراق(، پل بند نیم ور، میل میلونه 

)محالت(، پل دختر وسمق )رودبار تفرش(، قلعٔه گبری خمین و بقایای آتشکدهٔ فردقان )کمیجان( از جمله آثار شاخص این دوره اند. 
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بیشتر بدانیم  

کرج ابودلف 
تا آغاز قرن سوم هجری در منابع تاریخی و جغرافیایی از این شهر کمتر یاد شده است. این امر شاید بدان علت 
باشد که این مکان در حد یک روستا بوده است؛ لیکن با شروع قرن سوم هجری، در دورٔه خالفت هارون الرشید 
)193ــ170هـ.ق( این منطقه )کرج( به اقطاع خاندان عربی تبار »ابودلف ِعجلی« واگذار شد. ابودلف قاسم بن عیسی 
عجلی در سال 210 هـ.ق به عنوان اولین نمایندٔه رسمی خلیفٔه عباسی، شهر کرج را بازسازی و ابنیٔه جدیدی در آن 
بنا کرد و به آن رونق و آبادانی بخشید. پس از وی جانشینانش از 226 تا 285 هـ.ق در این شهر حکمرانی کردند. 
همچنین علی بویهی )عماد الدوله( درسال 320 هـ.ق از جانب مرداویچ زیاری به فرمانروایی این منطقه انتخاب شد 
و به همراه او گروهی از افسران مورد اعتماد خود را نیز به این شهر اعزام کرد. دیری نگذشت که مرداویچ نسبت به 
وفاداری سرداران دیلمی از جمله علی دچار تردید شد. به همین دلیل به برادرش »وشمگیر« و وزیرش حسین بن محمد 
ملقب به »عمید« نامه نوشت که از خروج سرداران دیلمی از ری جلوگیری کنند. عمید، نامه را از روی عمد و دیر بر 
وشمگیر خواند که در نتیجٔه آن علی از قلمرو ری خارج شده بود. بدین ترتیب با تسلط علی بن بویه بر کرج، پادشاهی 

طوالنی مدت آل بویه بر این منطقه برقرار گردید. 

شکل 9ــ4ــ نمونه ای از سکه های یافت شده مربوط به دورۀ اسالمی در استان مرکزی

از  یکی  آوه  و  فراهان  چون  مناطقی  به ویژه  مرکزی  استان  که  دارند  آن  از  حکایت  تاریخی  مدارک  و  اسناد 
کانون های اصلی تشیع در تمام تاریخ ایران بوده که همجواری با قم و ری در این امر مؤثر بوده است. 
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آوه پس از ورود سادات علوی و اهمیت بخشی از دولت روز یعنی آل بویه، از چنان جایگاهی برخوردار شد که 
به عنوان یک شهر شیعی بعد از قم شناخته شد. شیعه خواهی در مناطق شیعه مذهب، شکل گیری بناهای مذهبی چون 

امامزاده ها را باعث شد. مشاهد متبرکٔه آنان در آوه امروزه محل حاجت خواهی مؤمنان بسیاری است. 

شکل 10ــ4ــ بخشی از شهر تاریخی آوه که توسط حفاری های باستان شناسان به دست آمده است. 

دورۀ سلجوقی: این دوره از تاریخ ایران یکی از نقاط عطف تاریخ هنر و معماری به شمار می رود. در این میان استان مرکزی 
در دورٔه مورد نظر مانند دورٔه آل بویه شاهد خلق شاهکارهای معماری با ارزشی از جمله مسجد جامع ساوه، بقعٔه پیر مرادآباد فراهان و 
برج آرامگاهی اوجان در دشت ساوه است. از آنجاکه این دوره، دورٔه طالیی فعالیت اسماعیلیان محسوب می شود، مناطقی چون تفرش 
و ساوه از کانون های مهم آنان بوده است. در اهمیت تجاری و مواصالتی این منطقه در دورٔه مورد نظر باید گفت که به استناد منابع 
تاریخی، بخشی از جادهٔ جهانی ابریشم از زرندیه، ساوه و شهر تاریخی ِمسَکویه یا مشکویه )واقع در منتهی الیه شمال استان که زادگاه 

ابن مسکویه ، مورخ شهیر و نویسندهٔ کتاب تجارب االمم است( عبور می کرده است. 
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 برای مطالعه 

ـ ایلخانی تاریخی با شکوه در ابعاد و زمینه های مختلف  ـ ایلخانی: استان مرکزی در دورٔه مغولـ  دورۀ مغولـ 
دارد. در این دوره با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی روز )به ویژه سیاست حمایتی مغوالن از تشیع( بسیاری از 
بناهای آرامگاهی فاخر در مناطق و شهرهای مختلف استان با آرایه های زیبا و درخور تحسین ساخته شد. در این میان 
سهم دو منطقٔه فراهان و ساوه ممتاز و درخور توجه است. غالب بناهای زیارتگاهی و کهن فراهان از جمله امامزاده 
هفتاد و دو تن ساروق، امامزاده عبداللّه فارسیجان، امامزادگان تبرته، امامزاده شاهزاده حسین نظام آباد و چند بقعٔه دیگر 

و هسته های جمعیتی روستایی و شهری چون ساروق و ذلف آباد شکل گرفتند. 
در ساوه نیز به همین شکل بناهایی چون: امامزاده سید اسحاق، بقعٔه اشموئیل نبی، امامزاده زکریای جوجین 
آمنه  و  ابوالحسن  امامزاده  )اراک(،  کودزر  عبداللّه  امامزاده  دیگری چون  یادماندنی  به  بناهای  شدند.  ساخته  و... 
خاتون دیزآباد )خنداب( و امامزاده عبداللّه )محالت( از نمونه های ممتاز معماری مذهبی عصر مغول ــ ایلخانی به شمار 
این دوره، در دو منطقٔه  از  به سدٔه هفتم هـ.ق  به »سبک سلطان آباد« مربوط  می روند. سبک معروف سفالی موسوم 

فراهان و ساوه شناسایی شده اند.1
دورۀ تیموری: تاریخ استان مرکزی در دورٔه تیموری ارتباط تنگاتنگی با انجدان اراک یافته است. پس از 
اختالفات داخلی فرقٔه اسماعیلیه و انشعاب آن ها به قاسم شاهی و محمدشاهی، انجدان به عنوان مرکزی برای فعالیت 
مذهبی امامان نزاری قاسم شاهی انتخاب شد. جایگاه و نفوذ فوق العادٔه آنان در منطقه و در زمینه های سیاسی ــ مذهبی 
و اجتماعی موجب تهاجم تیمور به این روستای مهم گردید که حاصل آن نابودی روستا بود. بعدها مرکزیت اسماعیلیان 

شکل 11ــ4ــ مسجد جامع ساوه مربوط به دورۀ سلجوقی

1ــ استان مرکزی در متون تاریخی و جغرافیایی و در طول تاریخ کهن آن، به نام هایی چون »جبال« و »عراق عجم« شهرت داشته است.
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ایران پس از سیصد سال از انجدان به کهک )دلیجان(، شهر بابک کرمان و در نهایت به هندوستان منتقل شد. آرامگاه 
امامان اسماعیلی از جمله شاه قریب و شاه قلندر در انجدان مستنداتی بازمانده از این دوره اند. در این میان همچنین 
باید به سبک معماری تیموری در استان مرکزی اشاره کرد. برای نمونه می توان آثار باقی مانده از هنر معماری شهر 

تفرش )بقاع متبرکه( و خمین )امامزاده عبداللّه در میشیجان( را نام برد. 

شکل 12ــ4ــ آرامگاه شاه قلندر از رهبران اسماعیلیه واقع در 
روستای انجدان اراک 

مربوط به دوره تیموری )مرمت آن در سال 908 هـ.ق دوره صفویه 
انجام شده(

 دورۀ صفوی: تاریخ استان مرکزی در دورٔه صفوی شاهد گسترش یکپارچٔه مذهب تشیع است که باب جدیدی را در تاریخ و 
فرهنگ این استان به خود اختصاص می دهد. با کوچاندن طایفه ای تحت عنوان بزچلّو به محدودٔه شهرستان فعلی کمیجان، تاریخ مردم 
تات و فارس زبان این ناحیه دستخوش دگرگونی می شود. رشد و گسترش این مذهب در درجٔه اول در آثار معماری مذهبی انعکاس 
یافت. به طور مثال بقاع شیعی محدودٔه تفرش  در اوایل دورٔه صفوی و بیشتر در دورٔه شاه طهماسب ساخته شد. آثار دیگری چون 
بقعٔه سهل بن علی در آستانه با حضور شاه اسماعیل صفوی مرمت و بازسازی گردید. از دیگر تحوالت مذهبی استان در این دوره 
تحت تعقیب قرار گرفتن اسماعیلیان در اوایل حکومت صفوی است که این امر به مهاجرت آنان به روستای کهک دلیجان انجامید. 
در این دوره که عصر تمرکززدایی ارامنه از مرکزیت جلفاست، شواهدی از حضور ارامنه و فعالیت های آن ها در روستاهایی که خود 

بنا نهادند، دیده می شود. 
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پیوند  نمایندگان حکومت زند  به عنوان  تاریخ حکومت های محلی  با  بیشتر  زندیه  تاریخ استان مرکزی در دورهٔ  دورۀ زندیه: 
می خورد. از جمله اقدامات این حاکمان عمران روستاها و ایجاد بناهای عام المنفعه است. یکی از حکمرانان محلی این دوره کلبعلی خان 

خلج نام دارد که در خرقان و نوبران عمارات و بناهایی در خور توجه باقی گذاشته است. 
دورۀ قاجار: دورهٔ قاجار در تاریخ استان مرکزی به لحاظ وقوع تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دورهٔ منحصر به فرد 
به شمار می رود. در این دوره زیستگاه های روستایی رشد می کنند و جمعیت در سراسر استان به صورت نسبی افزایش می یابد و شهر 
فعلی شازند تحت عنوان »ادریس آباد« توسط ارامنٔه مهاجر شکل می گیرد که تا قبل از تحوالت و نام گذاری به این نام، چند گورستان 

تاریخی و کلیسایی به نام هاکوپ بوده است و روستاهایی ارمنی نشین نیز در این حوزه وجود داشته اند. 
در این دوره انتقال مهاجران ترک زبان به مناطق مختلف استان، باعث تحوالت بسیاری در زمینه های اجتماعی و سیاسی شد. 
استقرار و سکنی گزیدن آنان از یک سو موجب عمران و آبادانی مناطق متروکه طی سالیان متمادی شد که از جملٔه این مناطق می توان 
به چهارچشمٔه خمین، سربند، دشت ساوه و نوبران اشاره کرد و از سوی دیگر باعث چالش های فرهنگی ــ سیاسی در مناطقی چون 
فراهان گردید. دامنٔه این چالش ها آن قدر وسیع بود که خود مبنای شکل گیری شهر اراک شد. هم سویی دولت قاجار با ترک زبانان 
و واکنش مردم فراهان به این موضوع، موجب اعتراض و شورش مردم این منطقه گردید. ویرانی مرکز این اعتراضات یعنی ذلف آباد، 
انعکاسی از چالش های یاد شده بود. علی رغم سرکوب قیام مردم ذلف آباد، تداوم شورش مردم فراهان موجب شد تا فتحعلی شاه، دستور 
ساخت شهر نظامی »سلطان آباد« را به یوسف خان گرجی بدهد. سپهدار مذکور در سال 1231 هـ.ق این قلعٔه نظامی را تبدیل به اولین 
شهر جدید در دورٔه معاصر کرد که بر مبنای هدف های مشخص برنامه ریزی، ایجاد و تکمیل گردید و برای زندگی و استقرار جمعیت 
تدارک دیده شد. ساختمان شهر از روی نقشٔه دقیق و برنامه ریزی شده و به صورت شطرنجی با کوچه ها و معابر هم اندازه و موازی 
برای زندگی و استقرار جمعیت و در جهت خدمات رسانی به آنان تأسیس گردید. شهر از دو محلٔه بزرگ هم قرینه تشکیل شده بود که 

زیربنای هر دو مساوی و حد فاصل دو محل، بازار بزرگ شهر بوده است. 

شکل13ــ4ــ بقعۀ امامزاده سهل بن علی واقع در شهر آستانه )کرج ابودلف(
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شکل 16ــ4ــ ساختمان کلیسای مسروپ مقدس واقع در اراک مربوط 
به دورۀ قاجار

شکل 14ــ4ــ شهر تاریخی ذلف آباد فراهان مربوط به دورۀ ایلخانی

شکل 15ــ4ــ بازار اراک مربوط به دورۀ قاجار

فعالیت 1ـ4  
آثار باقی مانده از دوره های مختلف تاریخی محل زندگی خود را بررسی و گزارش آن را به کالس ارائه کنید. 
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استان مرکزی بخشی از سرزمین کهن ایران است که به جهت سخت کوشی و عزت نفس مردمش توانسته از گذشته های دور 
تاکنون چهره های توانمند و شخصیت های ارزشمند فراوانی را به فرهنگ بشری، تمدن اسالمی و جامعٔه ایرانی تقدیم کند. 

همین بس که بدانیم این دیار تاریخی در دورٔه اسالمی بیش از 56 نفر عالم و اندیشمند دینی را در دامان خود پرورش داده است؛ 
از جمله: حضرت امام خمینی)ره( بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حسین بن روح نوبختی )نفر سوم از نواب اربعه امام زمان عج(، 
آیت اللّه محمدعلی اراکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه، آیت اللّه شیخ محمد سلطان، آقا ضیاءالدین عراقی، مال فتحعلی سلطان آبادی، 
آیت اللّه میرزاحسن آشتیانی، )نمایندٔه آیت اللّه میرزا حسن شیرازی در تهران در دورهٔ ناصرالدین شاه که در لغو قرارداد توتون و تنباکو 
تالش فراوانی کرد( مال احمد و مال مهدی نراقی، آیت اللّه عبدالنبی وفسی عراقی )از مراجع تقلید(، سید عبد الحمید سجادی وفسی 
)اولین طلبٔه شهید انقالب مشروطه(، آیت اللّه آقانورالدین حسینی عراقی معروف به آقانور )از طرفداران جدی انقالب مشروطه که در 
امام در سپاه  )نمایندٔه  امام خمینی»ره«(، شهید فضل الله محالتی  )رئیس دفتر  توسلی  آیت اللّه  مثبتی داشته است(،  نقش  آن  پیروزی 

پاسداران( و کربالیی کاظم ساروقی.
همچنین بیش از 40 سیاستمدار تراز اول کشور از جمله: قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، دکتر محمدمصدق و بیش از چهل 
دانشمند و نویسنده همانند: عباس اقبال آشتیانی، پروفسور محمود حسابی )پدر علم فیزیک ایران(، عباس سحاب تفرشی )پدر 

کارتوگرافی ایران(، دکتر محمد قریب، ابراهیم دهگان و دکتر مصطفی چمران را به ایران اسالمی هدیه کرده است. 
در این گذر کم نیستند ادیبان و شاعرانی که نثر و نظم آن ها زبانزد خاص و عام است؛ این فرزانگان ادیب بیش از 90 نفر بوده اند 
که از مهم ترین آن ها می توان به سلمان ساوجی، پروین اعتصامی، عالم تاج قائم مقامی، فخرالدین عراقی، ادیب الممالک فراهانی، دکتر 

محمود صناعی و پروفسور فضل اللّه یارمحمدی اشاره کرد. 
همچنین بیش از 50 نفر هنرمند، موسیقیدان، بازیگر سینما و نقاش، خوشنویس از این خطه برخاسته اند که از آن جمله می توان 
به حسین علی نیک، علی اکبر امینی، علی اکبرخان فراهانی، عیسی خان بهادری، علی حاتمی، فتحعلی واشقانی، حسین فرخی، نظام 

فاطمی و بهزاد فراهانی اشاره کرد. در زیر به معرفی برخی از این بزرگان می پردازیم:

1ــ امام خمینی)ره(
حضرت امام خمینی)ره( به عنوان یکی از مهم ترین معلمان تاریخ جهان در قرن بیستم میالدی توانست با حرکت خود و هدایت 
توده های مردم، نظام سلطنت را برای همیشه در ایران نابود کند و نظام جمهوری اسالمی را با برگزاری همه پرسی در تاریخ دوازدهم 
فروردین ماه 1358 هـ.ش برقرار سازد. ایشان درسال 1320 هـ.ق1 در شهر خمین در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشودند. 
پدر و پدر بزرگ و جد ایشان از فقهای بزرگ آن دوران بودند. پدر ایشان مرحوم سید مصطفی در شهر خمین، سایٔه آرامش برای 

1ــ نکته: از آن جایی که از 11 فروردین ماه 1304 هـ.ش تاریخ رسمی ایران از هجری قمری به هجری شمسی تغییر یافت لذا زمان های قبل از این تاریخ با هجری قمری ذکر شده است.

برخی از شخصیت ها و نام آوران استاندرس11
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اهالی و مانع بزرگی برای زورگویان دولتی و خوانین بود. همین امر، موجب دشمنی و ایجاد توطئه توسط آنان گردید. از این رو در 
ذی القعدهٔ سال 1320 هـ.ق آقا سید مصطفی جهت دیدار با والی عراق )اراک( و شکایت از خوانین ستمگر معروف خمین از جمله 
جعفر قلی خان و میرزا قلی خان به همراه چند نفر محافظ مسلح عازم اراک شد؛ اما در بین راه آن دو با خلع سالح محافظان، آقا سید 
مصطفی را در حالی که 42 سال بیشتر نداشت، به شهادت رساندند. بعد از این حادثه امام )ره( تحت سرپرستی مادر و عمه و مراقبت 
برادر بزرگترش آیت اللّه پسندیده قرار گرفت. امام )ره( تحصیالت مقدماتی را در خمین گذراندند و برای ادامٔه تحصیل در سن 19 
سالگی به حوزٔه علمیٔه اراک رهسپار شدند و بعد با تأسیس حوزٔه علمیٔه قم توسط آیت اللّه حائری، به این شهر مهاجرت کردند و نزد 
آیت اللّه محمد علی شاه آبادی و آیت اللّه حائری کسب فیض نمودند تا به درجٔه اجتهاد رسیدند و تدریس فقه، اصول، اخالق، حکمت و 
فلسفه را برای طالب آغاز کردند. امام خمینی )ره( در سال 1323 هـ.ش کتاب معروف »کشف االسرار« را تألیف کردند و در این اثر 

حکومت رضا شاه را مورد نکوهش و انتقاد قرار دادند. 
در سال 1341 هـ. ش با الیحٔه تشکیل انجمن های ایالتی و والیتی و انقالب سفید شاه به مخالفت برخاستند.امام )ره( در حادثٔه 15 
خرداد 1342 دستگیر و به مدت یک سال در تهران زندانی شدند. در 13 آبان ماه  1343 هـ. ش  به دلیل مخالفت با موضوع کاپیتوالسیون 
به ترکیه و بعد به نجف اشرف در عراق تبعید شدند و حدود 15 سال در آنجا اقامت گزیدند. امام خمینی )ره( در این مدت توانستند فصل 
جدیدی از مبارزات سیاسی علیه حکومت شاه در ایران را آغاز کنند. سرانجام به دلیل مخالفت دولت عراق با حضور ایشان در نجف در 
دهم مهر ماه 1357 هـ. ش به پاریس عزیمت کردند و بر شدت تبلیغات و مبارزات خود افزودند و زمینٔه تظاهرات میلیونی را در سراسر 
شهرهای ایران فراهم ساختند تا اینکه سرانجام با مقاومت مردم، شاه در 26 دی ماه 1357 ایران را ترک کردند امام )ره( با فرار شاه در 12 
بهمن ماه 1357 هـ. ش  با استقبال میلیونی مردم ایران به وطن بازگشتند و مقدمات تشکیل حکومت جمهوری اسالمی را در 22 بهمن ماه 

1357 هـ. ش فراهم کردند. امام بعد از 11 سال رهبری در روز یکشنبه 14 خرداد ماه 1368 هـ. ش به لقاِء الله پیوستند.
 

2ــ قائم مقام فراهانی
دردورٔه   بود. وی  هنرمند  اداری  امور  در  و  باهوش  مدبر،  نویسنده،  دانشمند،  ادیب،  مردی  مقام)ثانی(  قائم  ابوالقاسم  میرزا 
محمدشاه قاجار کفایت و لیاقت قابل توجهی از خـود نشان داد و چـون محمدشاه او را عـامل موفقیت خـود می دانست و پیوسته 
حسن اعتماد پدر خود عباس میرزا را نسبت به او دیده و شنیده بود، اورا به مقام صدارت برگزید. اما مخالفـان خارجی و داخـلی 
قـائم مقام، او را به دلیل اقداماتش که همه به نفع مملکت بود، تحمل نکردند و سرانجام شاه تحت تأثیر افکار و عقاید آنان قرار گرفت و 

دستور داد او را در سال 1251 هـ.ق به قتل برسانند. 

3ــ امیرکبیر 
میرزا تقی خان امیرکبیر فرزند کربالیی محمد قربان، آشپز میرزا عیسی قائم مقام)اول(، به سال 1223 هـ.ق در روستای هزاؤه 

اراک به دنیا آمد که هنوز هم در این روستا محله ای به نام محلٔه میرزا تقی خان معروف است. 
 او علی رغم این که برخاسته از یک طبقٔه پایین اجتماعی بود، در دامان یکی از بهترین و اصیل ترین خاندان های آن روز ایران 



80

)قائم مقام( رشد و نمو یافت. وی فن منشی گری را نزد قائم مقام آموخت. بعدها به مقام 
مستوفی گری نظام آذربایجان و عاقبت به صدارت رسید. در زمان صدارتش اصالحات 
کرد؛  ایران  تاریخی  ماندگی های  عقب  جبران  و  کشور  سیاست  و  قوانین  در  فراوانی 
اما سرانجام دشمنی امثال آقاخان نوری و مهدعلیا )مادر ناصرالدین شاه( در دربار و 
مخالفت های بیگانه از جمله روس و انگلیس و ناپختگی ناصرالدین شاه، باعث شد در 
20 محرم 1268 هـ. ق از صدارت معزول و به شهر کاشان تبعید شود. وی بعد از مدتی 
به فرمان ناصرالدین شاه به طرز فجیعی در حمام فین کاشان کشته شد و پیکر پاکش در 

سرزمین کربال به خاک سپرده شد. 

شکل 17ــ4ــ امیر کبیر

کربالیی کاظم ساروقی حدود سال 1300 قمری در روستای ساروق اراک زاده 
شد. وی مانند بیشتر اهالی آن روستا بی سواد بود. شغلش کشاورزی بود و در نهایت 
بود،  شرعی  وجوهات  به موقع  ادای  وی  بارز  ویژگی های  از  می کرد.  زندگی  سادگی 
چنانکه زکات محصول گندمش را به فقرا می داد و حتی اگر می دانست صاحب زمینی 
اهل پرداخت زکات و حق فقرا نیست، مسئله پرداخت زکات را به وی یادآوری می کرد 
و اگر زیر بار نمی رفت به هیچ وجه برای او کار نمی کرد. حتی بنا گذاشته بود که نیمی از 

برداشت خود را به فقرا بدهد.
وی به طور معجزه آسایی مورد عنایت قرار گرفته و حافظ کل قرآن شده بود به گونه ای که سوره های قرآن را نه تنها از ابتدا بلکه 
از انتهای آنها قرائت می کرد و در عین اینکه سواد خواندن و نوشتن نداشت کلمات قرآن را بی درنگ در البالی دیگر متون تشخیص 

می داد.کربالیی کاظم به وسیله علما و بزرگان بسیاری مورد آزمایش قرار گرفت و حفظ شگفت آور وی از سوی آنها تأیید شد.
وی در محرم سال 1378 قمری در قم درگذشت و در قبرستان نو قم به خاک سپرده شد.

نقش استان مرکزی در دفاع مقدس
این  جلؤه  مؤثرترین  اما  پرداخته اند  کشور  مرزهای  از  پاسداری  به  هموطنان خود  دیگر  با  همراه  تاریخ  طول  در  استان  مردم 

پاسداری مربوط به دوران هشت سالٔه دفاع مقدس است. 
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، توطئه های مختلف داخلی و خارجی انقالب را تهدید می کرد که در خنثی کردن این 
توطئه ها مردم استان سهم بسزایی داشتند. نیروهای داوطلب مردمی و نظامی استان مرکزی در قالب گردان های عملیاتی به دفاع از کیان 
کشور پرداختند و با گذشت زمان و ادامٔه تجاوزهای رژیم بعثی صدام، همگام با سراسر کشور، در مرداد ماه 1361 با تجمیع نیروهای 

شکل 18ــ4ــ کربالیی کاظم ساروقی
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بیشتر بدانیم  

چند استان همجوار در قالب لشگر 17 علی ابن ابیطالب)ع( به فرماندهی سردار شهید مهدی زین الدین شکل جدیدی یافتند. همچنین 
لشکر مهندسی رزمی 42 قدر، جهاد سازندگی، پدافند هوایی ارتش و نیروهای انتظامی استان نیز در عرصه های مختلف به مقابله با 

ارتش متجاوز بعثی عراق اقدام کردند. 

نقش استان در پشتیبانی و حمایت از دفاع مقدس
 1ــ اعزام نیرو: در طول جنگ تحمیلی بیش از65 هزار رزمنده به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور توسط ارگان های مختلف استان 
از جمله سپاه پاسداران، ارتش، هالل احمر و جهاد سازندگی اعزام شدند. از این تعداد، حدود 6200 نفر از رزمندگان به درجٔه رفیع شهادت نائل 
آمدند. )تعداد 85 شهید گمنام از اقصی نقاط میهن اسالمی در 22 نقطٔه این استان به خاک سپرده شده اند که باعث عطرآگین شدن فضای معنوی 
آن شده اند.( در این استان 15255 نفر به افتخار جانبازی نائل آمده اند و 813 نفر نیز از آزادگان سرافراز هستند. وجود سرداران و امیران 
افتخارآفرین این استان همانند شهیدان: رحیم آنجفی )فرماندهٔ تیپ یکم لشگر 17(، کاوه نبیری )فرماندهٔ تیپ دوم لشگر 17(، احمد حسینی )قائم 

قدر(،   42 لشگر  فرماندهی  مقام 
غالمعباس پشتاره، ناصر بختیاری، 
اصغر فتاحی، شهید حجت االسالم 
مجتبی اکبرزاده، بهرام شیخی، سید 
بابایی،  محمد صادق  نظام جاللی، 
مهدی ناصری، سعید ادبجو، خلبان 
حمیدرضا  لو،  جهانشاه  مراد علی 
بربری  اسداللّه  خلبان  و  محمدی 
ایران  سربلندی  و  افتخار  موجب 

اسالمی است.  

شکل 19ــ4ــ اعزام رزمندگان استان به مناطق جنگی

امام  ابی طالب)ع(،  علی ابن  گردان های  قالب  در  تحمیلی  جنگ  طول  در  استان  سپاهی  و  بسیجی  نیروهای 
روح اللّه،  و  فارسی  سلمان  بنی هاشم،  قمر  ولیعصر)عج(،  رضا)ع(،  امام  امام سجاد)ع(،  امام حسین)ع(،  حسن)ع(، 
فداکاری های کم نظیری از خود نشان دادند که حماسه های آنان در عملیات های بزرگ برای همیشه جاویدان خواهد 

ماند. 
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شکل 20ــ4ــ جمعی از سرداران و امیران شهید استان مرکزی

فعالیت 2ـ4  
به نظر شما، چرا شهدا در وصایای خود ما را بر نگهبانی از انقالب اسالمی و پیروی از سیرٔه امام خمینی  )ره( 

سفارش کرده اند؟

استان  مردم  که  دفاع مقدس است  از شاخصه های هشت سال  یکی  مردمی  2ــ کمک های مردمی: جمع آوری کمک های 
سپاهیان  همراه  به  لبیک  طرح  قالب  در  مردمی  کمک های  کاروان های  بزرگ ترین  داشته اند.  توجهی  قابل  نقش  زمینه  این  در  نیز 

حضرت محمد)ص( وسپاهیان حضرت مهدی)عج( بوده است. 
3ــ سازندگی و دفاع هوایی: استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی کشور محسوب می شود. در زمان جنگ تحمیلی، 
کشور در محاصرٔه نظامی و اقتصادی دشمنان قرار داشت؛ بنابراین مهندسان و کارگران کارخانجات متعهد این استان با تالش های 
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پیشینهٴ تاریخی استان

شکل 21ــ4ــ کمک های مردمی و ارگان های دولتی به جبهه های جنگ

پل های شناور، مهمات و...  کننده ای در ساخت ماشین آالت جنگی،  تعیین  و  بسیار حساس  نقش  دلسوزانه و شبانه روزی خود، 
داشته اند که این امر باعث توجه و حساسیت استکبار جهانی و رژیم بعث عراق به این استان شد. به همین علت به طور مکّرر صنایع و 
مناطق مسکونی استان خصوصاً شهر اراک را بارها بمباران نمودند. طی این تجاوزهای هوایی چندین فروند هواپیمای دشمن در شهر 

اراک مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتند و سرنگون شدند. 

شکل 22ــ4ــ بمباران کارخانهٴ آلومینیوم سازی اراک )5 مرداد ماه 1365(
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4ــ اسکان جنگ زدگان: بعد از وقوع جنگ تحمیلی بسیاری از هموطنان ما در شهرهای جنوب و غرب کشور آواره شدند 
که تحت عنوان مهاجران جنگ تحمیلی به برخی از استان های کشور برای سکونت موقت انتقال داده شدند. استان مرکزی نیز به دلیل 
موقعیت خاص جغرافیایی و راه های ارتباطی مناسب، میزبان تعداد زیادی از آنان بوده است و طرح اسکان موقت جنگ زدگان در 
خانه های مردم این استان، به مدت 5 تا 6 ماه به طول انجامید. پس از آن، مسئولیت ساماندهی و خدمات دهی به آنان را ستاد اسکان 

جنگ زدگان به عهده گرفت. 

شکل 24ــ4ــ گلزار شهدای اراکشکل 23ــ4ــ آرامگاه یک شهید گمنام )نراق(


