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 چکیده

های ارتباطی از اهمیت درگزین از جملة مناطقی است که در گذشته به سبب قرار گرفتن بر سر راه

مانده از آن جاهای باستانی به سیاسی و فرهنگی برخوردار بوده و امروزه نیز وجود بناهای تاریخی و تپه

توجه به اهمیّت و جایگاه این ناحیه، این سؤال مطرح  ایام  نشان از اهمیت آن در گذشته دارد. حال با

است که چرا درگزین در قرون بعد از اسالم تاریخ ایران اهمیت داشته و نقش و جایگاه مسیرهای 

ها و پیشرفت فرهنگی آن به چه صورتی بوده است؟ مقالة حاضر برای  گیری سکونتگاه ارتباطی در شکل

شناخت پیشینة تاریخی و تکوین خطوط ارتباطی و نقش آن در پاسخ گفتن به این پرسش، در صدد 

ها و وضع فرهنگی ناحیة درگزین در قرون بعد از اسالم است. بررسی منابع تاریخی و  تکامل سکونتگاه

-دهد که موقع جغرافیایی درگزین بر سر راه جغرافیایی و  مسیرهای ارتباطی کنونی این ناحیه نشان می

های خرقان، که  های حاصلخیز و هموار و قرار گرفتن در دامنة کوه اری از زمینهای مواصالتی، برخورد

رود، این ناحیه را از گذشته تاکنون به محل تردّد  برای آن یک امتیاز ژئوپولیتیکی به شمار می

های مختلف تبدیل کرده است. امروزه نیز، با نگاهی به  های تجاری و محل سکونت اقوام و گروه کاروان

مواصالتی این ناحیه و قرار گرفتن آن بر سر راه سه استان زنجان و مرکزی و قزوین، مشخص  خطوط

و عمدۀ   شود که همچون گذشته دو شاخة مهم جادۀ ابریشم آن را از شرق و غرب احاطه کرده می

 های این ناحیه نیز در امتداد همین مسیرها قرار گرفته است.  سکونت گاه

 

های مواصالتی، همدان، ایران، باستانشناسی ایران، جغرافیای تاریخی، راه تاریخ های کلیدی:واژه

 درگزین

                                                           
 sharafihabib@yahoo.com            . رایانامة نویسندۀ مسئول:                                          1

mailto:sharafihabib@yahoo.com


 / تکوین خطوط مواصالتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی )با تأکید بر ناحیۀ درگزین(50

 

 مقدمه

مانده، که تاریخ کهن درگزین، زادگاه وزرای درگزینی، با آثار باستانی و تاریخی باقی

روشنی حاکی از اهمیت تاریخی این ناحیه دارد، برای محققان و مورخان هنوز به

از ایران، که از زمان مادها مسکون بوده و اقوام مختلف در شناخته نیست و این بخش 

اند، با وجود اهمّیّت تاریخی که دارد، کمتر مورد توجه آنان قرارگرفته است.  آنجا زیسته

های  تر بوده و از جملة منزلگاه ای به مراتب وسیعاین محل در گذشته بخشی از ناحیه

ا توجه به مسألة اخیر، سؤال اصلی پژوهش آمده است. ب مهم شاهراه ابریشم به شمار می

حاضر این است که چرا درگزین در قرون بعد از اسالم تاریخ ایران اهمیت داشته و علل 

و عوامل مؤثر در آن کدام است؟ بدون تردید، شرایط ژئوپولیتیکی و عوامل طبیعی و 

را به  جغرافیایی در تحوالت سیاسی و فرهنگی این ناحیه نقش مؤثری داشته و آن

های های تجاری و اقوام مختلف تبدیل کرده که گزارش گذرگاهی مهم برای کاروان

مانده در این محل، نظیر بنای های باستانی و آثار کهن باقی منابع تاریخی و وجود مقبره

تاریخی امامزاده اظهر و امامزاده هود از دورۀ ایلخانان، خود دلیلی بر اهمیت درگزین در 

تکوین خطوط »یخ ایران است. در خصوص پیشینة این تحقیق، یعنی آن ادوار تار

ابن  البلدان، اگر چه در منابع جغرافیایی و تاریخی، نظیر «مواصالتی درگزینِ همدان

 البلدان معجماصطخری و  الممالک و المسالکرسته،    ابن النفیسة االعالقفقیه همدانی، 

جدید، در حد جستجوی ما، به طور  یاقوت حموی اشاراتی هست، لیکن در تحقیقات

مستقل پژوهشی اساسی انجام نشده و اندک تحقیقات باستانشناسی هم، که به همت 

( در این 1391( و ابراهیم زارعی )1367م(، بهمن کارگر )1913افرادی نظیر فوسه )

توان پژوهشی  ناحیه انجام شده، نتایج چندانی نداشته است. لذا مقالة حاضر را می

پیوند مسیرهای ارتباطی  در خطوط مواصالتی ناحیة درگزین به حساب آورد. مستقل

 های جغرافیایی و انسانی آن قابل تأمل است.  درگزین با شرایط و ویژگی

تردید تأثیر موقع خاص ژئوپولیتیکی درگزین در کنار عوامل طبیعی باعث اهمیت  بی     

های مختلف به آن  توجه اقوام و گروهمسیرهای آن و توجه حکام و فرمانروایان و نیز 

بوده و در قرون بد از اسالم رونق فرهنگی و سیاسی آن را فراهم ساخته است. بنابراین، 

در ادامة مطلب، با تمرکز بر ناحیة درگزین و بخصوص نواحی شرقی آن، به موضوعاتی از 

تکوین  .2. اهمیت درگزین در نواحی شمالی همدان، 1این قبیل خواهیم پرداخت: 

گیری بلوکات  ها در شکل تأثیر راه .3خطوط مواصالتی درگزین در دورۀ اسالمی، 
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. جایگاه مسیرهای ارتباطی در تحوالت مذهبی در درگزین. به جهت شناخت 4درگزین، 

بهتر وضع و موقع جغرافیایی درگزین در نواحی شمالی همدان، عالوه بر منابع 

 غرافیایی نیز استفاده خواهد شد.های ج جغرافیایی و تاریخی، از نقشه

 

 . اهمیت درگزین در نواحی شمالی همدان 1

های  مناطق شمالی همدان، به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب و برخورداری از زمین 

پست و هموار، زمینة مساعدی را برای سکونت و کشاورزی در مرزهای همدان با سه 

های پهناور  زمین (.1)نقشة فراهم کرده است استان مجاور فعلی، اراک، قزوین و زنجان، 

های مختلف را در بستر مسیرهای آن فراهم ساخته  این ناحیه سهولت تردّد اقوام و گروه

 و این امر در توجه اقوام به این ناحیه مؤثر بوده است. 

تر به نام جبال یا فهله بوده  ای گستردهاین نواحی در دورۀ اسالمی بخشی از منطقه     

امروزه نیز اسامی برخی از دهات این ناحیه، (. 229: 1343ندیم،  ؛ ابن57: 1371)ابن خردادبه،ست ا

نشان از سابقة تاریخی آن در « گیودره»و « میالگرد»، «والشگرد»، «ماهنیان»از جمله 

دورۀ مادها و اشکانیان دارد. یکی دیگر از محال این ناحیه، که سابقة تاریخی آن را نیز 

است. در مسیر شرق به غرب، از « درگزین»یا « درگز»اند، اشکانیان رساندهبه عهد 

خراسان تا تیسفون، در چند نقطه از این مسیر چند درگز بنا شده و به نظر بعضی این 

اند که درگزین همدان نیز از جملة آنها بوده های دورۀ اشکانی بوده نواحی از سکونتگاه

مینورسکی در (.  Belfour , 1830/1: 204؛14: 1372اذکایی، ؛ 73: 1362)حمداهلل مستوفی،است 

یاد کرده که در مسیر جادۀ همدان   Darakazinaتر از این محل به ناممورد ادوار قدیم

واسطة سکونت اقوامی شرور و جنگجو در آن شناخته به قزوین قرار داشته و بیشتر به

نشینان این نواحی  رۀ ساسانیان کوهدر دو اما(. Minorsky, 1955: 50-57)شده بوده است 

های آن در جریان  مورد قهر شاپور ساسانی قرار گرفتند و بسیاری از سکونتگاه

های شاپور از بین رفت و ظاهراً دوباره در دورۀ یزدگرد ساسانی تجدید بنا  کشی لشکر

 (.227: 1387)پیگولوسکایا،  شده است

 22هجری تا سال 16احی آن از سال پس از سقوط سلسلة ساسانی، همدان و نو     

هجری سه بار به دست فرماندهان مسلمان، القعقاع بن عمر تمیمی، جریر بن عبداهلل 

به تصرف درآمد. مسلمانان با فتح همدان با عبور از دو « نعیم بن مقرن مزنی»بجلی و 

زین مسیر، همدان به ساوه و همدان به قزوین، که این اخیر از فارسجین واقع در درگ

رساندند و مواضع خود را برای نبرد با  1خود را به ناحیة دستبی یا دشتبی، گذشت می
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: 1368؛ دینوری، 743: 1347/2؛ مسعودی، 104-103: 1366)ابن حوقل، دیلمیان مستحکم ساختند 

 21. در زمان نعیم ابن مقرن المزنی، که همزمان با سومین حملة مسلمانان در سال (135

همدان و جبال بود، منافع دستبی به سه تن از فرماندهان مسلمان،  هجری به 22و 

افتاد   سماک بن مخرمة اسدی، سماک بن عبید عبسی و سماک بن خرشة انصاری

دستبی از (. 415: 1399/4؛ یاقوت، 133-131: 1368؛ دینوری، 198: 1425/5؛ عفانی، 229: 1879/3)طبری، 

به دو بخش دستبی ری و دستبی همدان  بلوکات مورد اختالف همدان و ری بود و

 29. در این ناحیه بود که در سال (133-131: 1368؛ دینوری، 57: 1361)قمی،شد  تقسیم می

هجری در محل واج رود بین مسلمانان و دیلمیان نبرد سختی روی داد که از طرفین 

همپایة جنگ ای بوده که طبری آن را  بسیار کشته شدند. اهمیت نبرد واج رود به اندازه

ها تردّد سپاهیان  . لذا سال(169: 1425/1؛ عفانی، 229: 1879/3)طبری، نهاوند دانسته است 

مسلمان از مسیرهای شرقی همدان و نبردهایی که در این محل به وقوع پیوست نابودی 

به همین دلیل  (.169-168: 1368)دینوری، های آن را به دنبال داشت  بسیاری از سکونتگاه

اند که بنای آن  ن در قرن چهارم هجری از همدان به عنوان شهری جدید یاد کردهمورخا

حوقل در این زمان میان همدان و  و به گفتة اصطخری و ابن  مربوط به دورۀ اسالمی بوده

؛ ابن حوقل، 196: 1373؛ اصطخری، 416: 1399/5)یاقوت، قزوین هیچ شهری وجود نداشته است 

1366 ،103-104.)  

لذا با توجه به وقایعی که در قرون اول اسالمی به وقوع پیوست، همدان و توابع آن       

ای نداشت و نخست بار پس از روی کار  تا ظهور سلجوقیان حاکمیّت منسجم و یکپارچه

آمدن سلجوقیان بود که این نواحی اهمیت یافتند. از آنجا که سیاست پادشاهان 

و اطاعت روحانی از خلیفة بغداد بود، در این سلجوقی مبتنی بر تأیید خالفت عباسی 

دوره مسیرهای منتهی به مرکز خالفت عباسی، همچون شاهراه مهم خراسان، اهمیت 

یافتند. خاندان دهقانی درگزین، در همین زمان، پس از چند دهه سیادت نظام الملک و 

ای حکومت هفرزندانش، به وزارت سلجوقیان دست یافتند و وزارت آنان تا آخرین سال

آبادی نخستین فرد از الدین ابوالقاسم درگزینی انس سلجوقیان عراق مسجّل گردید. قوام

تاریخ آل خاندان درگزینی بود که به دیوان سالجقه راه یافت. بنا به قول بنداری در 
، پدر او کشاورز بوده و بعد از آموختن سواد در اصفهان، به سبب تهور خودش به سلجوق

 (.144: 1356)بنداری، یافته است مراتبی دست 

اما شکوفایی درگزین دیری نپایید، چرا که با سقوط سالجقة عراق، شکوفایی و رونق       

سیاسی و فرهنگی درگزین نیز از بین رفت و با ظهور خوارزمشاهیان رونق ایام سالجقه 
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های  د گروههمدان و توابع آن بار دیگر عرصة زد و خور به افول گرایید. در این دوره

مختلف شد که به مدت سه دهه ادامه یافت و در این دوره فرماندهان ترک حکومت 

همدان و نواحی آن را به دست گرفتند؛ دورۀ فترتی که در طی آن ممالیک ترک قدرت 

 (. 410: 1385/3)جوینی، را در دست داشتند 

یک، شکوفایی مجدّد ثباتی و آشوب در دورۀ این ممال پس از یک دوره بیبار دیگر      

درگزین با روی کار آمدن ایلخانان رقم خورد، چراکه در این دوره با رونق مسیرهای 

گذشت،  فرعی منتهی به سلطانیه، و از جمله مسیر سلطانیه به اصفهان که از درگزین می

  .مجدداً درگزین محل توجه قرار گرفت
 : محدودۀ جغرافیایی همدان و نواحی آن1نقشة 

 

 (https://fa.wikipedia.org/wikirazan/ ) 

 

درگزین در ما قبل دیهی »د: حمداهلل مستوفی، که در سدۀ هشتم درگزین را دیده، گوی

)حمداهلل « بوده است از ناحیت اعلم، اکنون قصبه است و چند موضع دیگر بدان باز خوانند

. باری، در ایامی که منطقة جبال و در رأس آن همدان مرکزیّت سیاسی (73: 1362مستوفی، 

نند داشت، بر اهمیت سیاسی و فرهنگی ناحیة درگزین در نواحی شرقی همدان، که ما

دلیل نیست که در  شد. بی پلی میان همدان، قزوین، ساوه و حتی زنجان بوده، افزوده می

آمده  دورۀ قاجاریه نیز این مناطق از امالک مهم خاندان قراگوزلوی همدان به حساب می

 و همچنان از رونق کشاورزی باالیی برخوردار بوده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki
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 . تکوین خطوط مواصالتی درگزین در دورۀ اسالمی2

 . شاهراه عراق به ری2-1

های قدیمی ایران، مسیرهای منشعب از همدان را به پنچ دسته  بندی راهدر تقسیم

های شمال غربی ایران و سواحل  . راه شمالی از همدان به قسمت1اند: تقسیم کرده

. راه جنوبی 3های غربی ایران و عراق امروزی،  . راه غربی از همدان به قسمت2مدیترانه، 

. راه جنوب شرقی از همدان به طرف بروجرد و 4از همدان به نهاوند و بروجرد و شوش، 

  (.206تا:  ؛ فرشاد، بی150: 1373)اصطخری، ( راه شرقی از همدان به ری و ساوه و قم 5اصفهان، 

بود و یکی از « ابریشم»مسیر شرقی همدان به ری همان شاخة جنوبی جادۀ تجاری     

با عبور از مرو و خراسان به  رفت که ترین مسیرهای مواصالتی همدان به شمار می قدیمی

شد که مسیری از آن به سمت قزوین و مسیر  رسید، سپس در آنجا دو شاخه می ری می

 ,.Ladjal et al ؛Sheikh and Kaw, 2012: 4)رفت  دیگر هم به سمت ساوه و همدان می

این همان مسیری بود که ایسیدور خاراکسی در قرن یکم پیش از میالد از . (1695 :2013

در ادوار  (.27: 1387)ایسیدور خاراکسی، آن گذشته و منزلگاهای تجاری آن را برشمرده است 

تر آشوریان نیز بارها با عبور از این مسیر، کوهنشینان مادی را در نواحی زاگرس قدیم

ویلهلم  توماشک، که  .(Medvedskaya, 2002: 45; Radner, 2003: 443) کردند سرکوب 

د مسیر همدان به ری و از ناحیة شراء گذشته، بنا بر نقشة ویراستة احتماالً در امتدا

رستاق همدان اسمش فَرریوار است، پس  گوید:ق(، می1297م/1879کاپریت )به سال 

باشد، پیوسته با رستاق آزادمردین که مواضع آن ناحیه از جمله  بَرناباداز آن رباط 

اد، رامیشان، تا برسد به رستاق شواهین بیقاباد )بوبوک آباد(، گِردآب آزادمردآباد، بی

)شراهین( که چهل پاره آبادی است، از جمله: آشوند، درزمین، فامین، کوهنگان، 

خان خانقاهی بزرگ در  رسد، جایی که غازان میالدگرد، و از اینجا به منزل بوزنجرد می

 1گزین دره )اَلَمِر( باشد، سپس« اَمر»یا « اعلَم»آن ساخت، و در طرف شمال، روستای 

 (.Tomaschek, 1972: 55)است 

ساخت، با عبور از  این مسیر، که عراق را به خراسان و نواحی شرقی ایران متصل می    

آمد و از آنجا به سمت ساوه و ری و در نهایت به  همدان به ناحیة شراء و درگزین می

 در میانة این مسیر،(. 167-163: 1365سته، ر ؛ ابن 37: 1370جعفر، )قدامه بن رسید  خراسان می

های مهم تجاری این ناحیه بود و به دو قسمتِ  قرار داشت که یکی از منزلگاه ساوهشهر 

                                                           
1. Dareh-guzin 
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اغلب بلوکات،  (.57: 1361)رک. قمی،شد  تقسیم می« ساوۀ اصفهان»و « ساوۀ همدان»

ی همدان نیز در های حاصلخیز نواحی شرق های باستانی و زمین ها، دریاچه رودها، قنات

  173-172: 2015, ؛560: 1416الفقیه،  ؛ ابن4: 1تا/ ، بی )رافعیطول همین مسیر قرار داشتند 

Tucker) . ،در سمت غربی این مسیر، یعنی در امتداد آن به سمت کنگاور و کرمانشاه

 دشت تاریخی بهار قرار گرفته بود که آن نیز از لحاظ تاریخی و ژئوپولیتیکی حائز اهمیت

طول این مسیر در منابع متفاوت آمده؛ ایسیدور (. 129-121: 1380)رک. اذکائی،بوده است 

و اصطخری  (27: 1387)ایسیدور خاراکسی، فرسنگ  58خاراکسی حد فاصل همدان تا ری را 

اول از همدان تا به شهر ساوه سی »با اندک تفاوتی آن را شصت فرسنگ دانسته: 

نیز در   . مقدسی(102: 1373)اصطخری،« باشد فرسنگ می فرسنگ، از ساوه تا ری نیز سی

مسیر همدان تا بوزنجرد در شمال همدان را یک مرحله و ابن فضالن  التقاسیم احسن 

؛ ابن فضالن، 601: 1361/2)مقدسی، مسافت زمانی همدان تا ساوه را دو روز راه دانسته است 

فرسخ بوده که این  49همدان و ری به گفتة بارتولد، نزدیکترین مسیر بین (. 75: 1413

گذشته و مسیری فرعی بوده که در منابع نیز کمتر بدان  مسیر از خارج از شهرها می

فرسخی بوده که اما مسیر اصلی همان مسیر شصت (.153: 1358)بارتولد، اشاره شده است 

؛ 102: 1373اصطخری، اند ) حوقل و دیگر مورخان اسالمی بدان اشاره کرده  اصطخری و ابن

 (.104-103: 1366ابن حوقل، 

 : مسیر تجاری جادۀ ابریشم در نواحی مرکزی آسیا و ایران2نقشة 

 
(Tucker, 2015: 136) 

 

ای، به  گذشته، ولی هیچ گردنه به گفتة بارتولد، قسمتی از این راه از طریق جبال می 

استثنای محوطة پنجاه ورستی کوشک مزدکان )مزدقان(، برای حرکت چهارپایان و 



 / تکوین خطوط مواصالتی نواحی شرقی همدان و نقش آن در تکامل مراکز سکونتگاهی )با تأکید بر ناحیۀ درگزین(56

 

 ها اشکاالت عمده نداشته است و علت ایجاد راه قوسی در این محل نه به حتی عرابه

)لسترنج، واسطة موانع طبیعی و جغرافیایی، بلکه به علت اهمیت شهر ساوه بوده است 

  (.   153: 1358؛ بارتولد، 10: 1337

رفت،  ج و قزوین میاین مسیر، برخالف مسیر دیگر ناحیة درگزین که از همدان به آو     

تر بود. به همین دلیل همواره از امنیت بیشتری برخوردار بود و تردد نیز در آن آسان

سفر (. Masson, 1850: 110, 122)های تجاری بوده است  مورد توجه تجار و کاروان

های  ایسیدور خاراکسی نیز در ایام اشکانیان جهت ترسیم مسیرهای تجاری و منزلگاه

های اشکانی این مسیر را به دست بازرگانان  بوده است و همو اساس منزلگاهاین شاهراه 

 (. Masson, 1850: 97-124؛ 27-115: 1387)ایسیدور خاراکسی، دانسته است 

ای با خالفت  روابط حسنهدر دورۀ اسالمی، و بخصوص در دورۀ سلجوقیان که       

باالیی برخوردار بود. وجود عباسی داشتند، این مسیر همچنان از جایگاه و اهمیت 

مانده از آن دوره، که در تمام طول مسیر از همدان های باستانی باقی کاروانسراها و مکان

شود، نشانی از اهمیت آن در دورۀ اسالمی دارد  تا ساوه و قم و ری مشاهده می

(Lotfalikhani and Danaeinia, 2017: 9 .)از  اما با ظهور مغوالن و سقوط خالفت عباسی

اهمیت ارتباطی این مسیر کاسته شد و مسیرهای داخلی ایران، از جمله جادۀ فرعی 

سلطانیه به اصفهان در نواحی شرقی همدان که از غرب به شرقِ ناحیة درگزین 

های تجاری قرارگرفت و موجب رونق اقتصادی درگزین  گذشت، مورد توجه کاروان می

 گردید.

 
 

 . مسیر همدان به قزوین 2-2

شد  رسید و در آنجا دو شاخه می ر تجاری ابریشم پس از عبور از خراسان به ری میمسی

 .رفت که یک شاخه از آن به سمت ساوه و همدان و شاخة دیگر به سمت قزوین می

شد که مسیری به  رفت، مجدداً در آنجا دو شاخه می مسیری که به سمت قزوین می

رفت و از آنجا به  خرقان و درگزین میسمت ابهر و زنجان و مسیر دیگر به سمت آوج، 

همین مسیر بود که در دورۀ اسالمی عمدتاً برای (. Rahimi, 2015: 24رسید ) همدان می

عبور به دشت قزوین و زنجان جهت مقابله با دیلمیان مورد استفادۀ سپاهیان مسلمان 

 (. 216: 1358؛ بارتولد، 743: 1347)مسعودی، گرفت  قرار می

النهرین به مسیر بین»های آن را از بغداد اینگونه آورده:  ه مسافت منزلگاهرست ابن     

رسید و پس از آن به ده انگبین و سپس به همدان و  همدان پس از دکان به زعفرانیه می
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رسید که از آنجا تا قزوین چهل  از همدان به روستای خرقان که قریة استواری است می

مسیر همدان تا  مسالک و ممالکابن خردادبه نیز در (. 96-95: 1365رسته،  )ابنفرسخ بود 

قزوین را از سمت خرقان چهل فرسخ آورده و مسافت بلوکات آن را از همدان تا دَرنَوا 

پنج فرسخ، از آنجا تا بوزنجرد پنج فرسخ، از بوزنجرد تا زره چهار فرسخ و از آن سامان تا 

چهار فرسخ، تا بوسته و روذه سه فرسخ، طرزه چهار فرسخ و فاصلة بین طرزه تا اساوره 

از آنجا تا داودآباد چهار فرسخ و از داودآباد تا سوسنقین سه فرسخ و از آن نقطه تا دروذ 

 (. 25: 1371خردادبه،  )ابنچهار فرسخ و از دروذ تا ساوه پنج فرسخ آورده است 

رسید و در آنجا  یمسیر همدان به قزوین، پس از عبور از همدان، به ناحیة روعان م     

شده و به سمت درگزین و سپس به آوج و قزوین  یک شاخة دیگر از این مسیر جدا 

رفت. این مسیر به همراه مسیر همدان به ری، دو شاخة جادۀ تجاری ابریشم را  می

 :Tucker, 2015)کردند  دادند که ناحیة درگزین را از شرق و غرب احاطه می تشکیل می

در حد فاصل این جاده، از انشعاب در ناحیة روعان تا آوج، ناحیة  (.158,172-174 ,136

فارسجین یا همان فارسین/ بارسین به فاصلة  اعلم با مرکزیّت درگزین قرار گرفته بود که

های این مسیر به شمار  اندکی، همچون شهرکی در جهت شرقی آن، یکی از منزلگاه

حوقل،  )ابن ن هفت فرسنگ بوده است حوقل فاصلة آن تا همدا رفت که به گفتة ابن می

اصطخری هم مسیر همدان تا بارسین را ده فرسنگ و بقیة فواصل را به (. 103-104: 1366

احتماالً اختالفی که در گفتة (.  196: 1373)اصطخری، کند  حوقل یاد می  همان ترتیب ابن

دلیل تعدّد  شود، به حوقل در بیان مسافت همدان تا بارسین دیده می اصطخری و ابن

های با این نام در طول مسیر بوده که از آن جمله است بارسین از نواحی قزوین که  مکان

های این مسیر  آن نیز در همان امتداد مسیر همدان به قزوین قرار گرفته بود و از منزلگاه

 در ناحیة قزوین به شمار می رفت. 

رفت  ی مرکزی ایران به شمار میبه هر حال مسیر اخیر یکی از مسیرهای فرعی نواح     

که در اغلب موارد مسافرین برای تردّد به نواحی مجاور، و از جمله سلطانیه و زنجان، از 

رفت، بیش از  کردند، چرا که مسیر سهرورد، که از همدان به زنجان می آن استفاده می

یمن نبود. به ها مستقیم بود و از خطر کردهایی که سهرورد را در دست داشتند ا سایر راه

همین دلیل مسافران در مواقع خطر از همدان به زنجان از راه قوسی و از طریق قزوین 

  (.196: 1373)اصطخری، رفتند  می

مانده در طول این مسیر نشان از اهمیت آن در ادوار مختلف جایبه آثار تاریخی     

های ناحیة  های خرقان )دورۀ سلجوقیان( و برج توان به برج تاریخی دارد. از آن جمله می
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این . (Tucker, 2015: 172-173; Dehkordi, 2017:389ایلخانان( اشاره کرد )  درگزین )دورۀ

که تردّد در فصول سرد سال را با  عبور از گردنة آوج،مسیر به دلیل کوهستانی بودن و 

ساخت، و همچنین سهولت تردّد در مسیر همدان به ساوه، که از  مشکل مواجه می

های تجاری  گذشت، کمتر مورد توجه مسافرین و کاروان های پست و هموار می زمین

 (. 2)نقشة بوده است 

 

 . مسیر سلطانیه به اصفهان 2-3

فت عباسی به دست مغوالن و انتخاب شهر سلطانیه به پایتختی ایلخانان، با فروپاشی خال

ای در مسیرهای ارتباطی روی داد و سلطانیه چندی به جای ری مرکز  تحول عمده

در این دوره با اهمیت یافتن آذربایجان به  (.55: 1362)حمداهلل مستوفی، ها شد  انشعاب جاده

ی در مسیرهای تجاری فراهم آمد و آذربایجان دالیل سیاسی و اقتصادی، زمینة دگرگون

در همین راستا (. 31: 1388)رضوی، جای عراق عرب را در تجارت شرق و غرب گرفت 

مسیرهای منتهی به سلطانیه و آذربایجان به عنوان مراکز اصلی حاکمیّت ایلخانان 

و به  گذشته اهمیت یافتند. از جملة این مسیرها، مسیری بود که از ناحیة درگزین 

) شد  شناخته می« جادۀ اعلم»و « جادۀ اصفهان»رفت و از جمله به نام  اصفهان می

 (.65-44: 1362حمداهلل مستوفی، 

رفت؛ راه نخست همان مسیر  در دورۀ ایلخانان دو راه از سلطانیه به همدان می    

گان و سهرورد به همدان بود و مسیر دیگر نیز پس از عبور از ناحیة درگزین به گلپای

(. Tucker, 2015: 172-173؛ 127: 1342؛ ابودلف، 171: 1362)حمداهلل مستوفی،رسید  اصفهان می

های سلطانیه به زنجان و نواحی شرقی همدان  مسیر نخست، که عمدتاً از زمین

بیش از سایر  -تر بدان اشاره کرده همانگونه که اصطخری نیز در ادوار قبل -گذشت  می

ه و همواره در معرض حمالت کردان قرار داشته که  سهرورد را در ها مستقیم بود راه

دست داشتند. مسیر قوسی همان مسیر سلطانیه به اصفهان بود که از ناحیة درگزین 

یافت و  گذشت و در فارسجین، از توابع درگزین، با مسیر همدان به قزوین تماس میمی

 رفت.  به سمت گلپایگان و اصفهان می

یاد کرده، در توصیف شهر « اعلم»مستوفی، که از مسیر اخیر به عنوان جادۀ  حمداهلل      

چون بر جادۀ اعلم واقع است و اخراجات بسیار دارد، از حقوق دیوانی »سلطانیه گوید:

وی همچنین فاصلة شهرها از سلطانیه، پایتخت  (.44: 1362)حمداهلل مستوفی، « معاف است

ابهر نه فرسنگ، ری پنجاه فرسنگ، اصفهان صد و شش  »الجایتو، را اینگونه آورده است:
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فرسنگ، اسدآباد سی و هفت فرسنگ،  ری پنجاه فرسنگ،  زنجان پنج فرسنگ، ساوه 

چهل و دو فرسنگ، سجاس پنج فرسنگ، قزوین نوزده فرسنگ، قم پنجاه و چهار 

ه اشخاصی که گوید کتاورنیه نیز در سفرنامة خود می(. 44: 1362)حمداهلل مستوفی، « فرسنگ

خواهند از راه معمول زنجان و سلطانیه به اصفهان بروند، راه اردبیل و قزوین را به  می

شد، با عبور  این مسیر که از سلطانیه آغاز می(. 78: 1336)تاورنیه، دهند  سمت چپ قرار می

های پست و هموار این ناحیه به سمت ساوه و اصفهان  از درگزین در امتداد زمین

رفت، اما پس از ایلخانان تا  هرچند مسیر اخیر از مسیرهای فرعی به شمار می رفت. می

آمد  های اصلی به نواحی زنجان و سپس آذربایجان به حساب می ظهور صفویه، از گذرگاه

و برای درگزین امتیاز بزرگی بود که بر سر راه زنجان به سلطانیه به گلپایگان و اصفهان 

 قرار داشت.

 

 گیری بلوکات درگزینا در شکله. تأثیر راه3

 . والشگرد3-1

های باستانی در نواحی مختلف ایران هستند که بنای آن را به   از سکونتگاه والشگرد

در (. 304: 1368؛  فرای، 72التواریخ،  ؛ مجمل4/931: 1365/1یاقوت، )اند  بالش اشکانی منسوب داشته

آن جمله است والشگرد در ناحیة  اند که از همدان نیز والشگردهای چندی شناخته شده

در دورۀ اما  اند. هالنهرین به ری قرار داشتهاسدآباد و درگزین که هر دو در نزدیکی راه بین

النهرین به ری بیشتر  همدان( در مسیر شاهراه بین)اسالمی والشگردِ ناحیة اسدآباد 

ری برخوردار شناخته شده بوده و نسبت به والشگردهای دیگر همدان از اهمیت بیشت

(. 72)مجمل التواریخ، شرح آن را آورده است   مجمل التواریخ و القصصبوده و مؤلف همدانی 

در نواحی ساوه و شرق همدان هم اشاره به برخی از این محالت شده که بعضی از آنها  

 :Ouseley, 1832)نظیر والشگرد در ناحیة درگزین تا به امروز همچنان مسکون بوده است 

26). 

والشگردِ ناحیة درگزین در مسیر جادۀ اصفهان به سلطانیه قرار داشته است. در         

منابع تاریخی و جغرافیایی اشارۀ کمتری به این والشگرد شده یا احتماالً به دلیل تشابه 

؛ 127: 1342)ابودلف، اسمی ذکر آن با دیگر والشگردهای ناحیة همدان مشتبه شده است 

،  1382این محل بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال (. 353: 1381/1صابری همدانی، 

خانوار داشته که امروزه این تعداد به حدود سیزده خانوار کاهش  20نفر جمعیت و  87

 یافته است. در مرکز این روستا تپة باستانی بزرگی قرار دارد.
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 . میالگرد3-2

لفی از جمله ارمنستان، آذربایجان، شام از میالدگرد نیز همچون والشگرد در نواحی مخت

ها را به میالد یا مهرداد، از پهلوانان اشکانی،  و همدان نام برده شده است. بنای این مکان

میالگردِ (. 471؛ نویان، 243: 1342؛ دهگان 407؛ مجمل التواریخ، 65-60: 1361)قمی، اند  نسبت داده

ای بوده که  ر داشته و بخشی از ناحیههای شرقی آن و سمت ساوه قرا درگزین در زمین

اغلب در اوایل دورۀ اسالمی در کنار محالت دیگری چون دشتبی و ساوه بر سر تصاحب 

حمداهلل (. 495: 1416/1ابن فقیه، آن میان همدان، اصفهان و ری اختالف بوده است )

کومجان،  مستوفی میالگرد را از نواحی شراهین و در کنار بلوکاتی نظیر اورهن، فامره،

)حمداهلل مستوفی، میالجرد، اسطه و اشوند آورده که اغلب از بلوکات ناحیة اعلم بوده است 

توان میالگرد قدیم را در شرق همدان و  با تکیه بر منابع و شواهد موجود می (.72: 1362

النهرین به ری، که وسعت آن تری در کنار شاهراه ارتباطی بین در یک محدودۀ گسترده

 (. 20: 1372)اذکایی، شده، در نظرگرفت  یی از ساوۀ امروزی را نیز شامل میها بخش

 یی نواحی شرقی همدان )درگزین علیا و سفلی(: تقسیمات جغرافیا3نقشة             

 

 
(https://fa.wikipedia.org) 

میالگرد درگزین در هجوم مغوالن در نواحی مرکزی ایران از بین رفته، اما بار دیگر   

ها مورد تاخت و تاز قرار گرفته و به صورت  بازسازی شده و بعدها مجدداً در حملة افغان

های آن  های شاهدان، مخروبهبر اساس گزارش(. 2071: 1371/1ن، )معیکنونی درآمده است 

است، « هفت چشمه»تا همین اواخر در سمت شرقی درگزین و در محلی که موسوم به 

https://fa.wikipedia.org/
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ها و آثاری هم که باقی  برپا بوده، اما امروزه به صورت تلی از خاک درآمده و معدود تپه

 های سودجویان رو به نابودی است. مانده با حفاری

 

 . فارسجین3-3

آمده و در تلفظ « بارسین»یا « فارسین»یا « فارسجین»این محل در منابع به صورت 

ة درگزین است که در است. فارسجین از قراء بیش از هزارسالة ناحی« فارسون»محلی 

رفته که در مسیر همدان  های چهارم و پنجم از معظم قرای ناحیة اعلم به شمار می قرن

 جغرافیا و اسامی دهات؛ 216: 1358؛ بارتولد، 104-103: 1366حوقل،  )ابنبه قزوین قرار داشته است 

که مردم  فارسجین،»راجع به این محل گوید: انسابسمعانی در (. 121-118: 1329، کشور

گویند، از رستاق المر، که به آن اعلم گویند، از نواحی همدان است، از  آن را فارسین می

این قریه است ابومنصور محمد بن احمد بن محمد بن علی بن مردین فارسجینی از اهل 

حوقل فاصلة آن از   ابن (.415: 1365/4؛ یاقوت، 1399/199:1)سمعانی، « 416همدان، متوفای 

 (.196: 1373؛ قس اصطخری، 104-103: 1366)ابن حوقل، ا هفت فرسنگ آورده است همدان ر

م( به ذکر قریة فارسجین )متصل به رزن( پرداخته 1839شارل تسکیه در سفرنامة خود )

 (.Schwartz, 1896-1935: 535-536)گوید که از ناحیة اَلمر باشد و می

شرقی درگزین، در کنار مسیر همدان به این محل امروزه به فاصلة اندکی در ضلع       

جمعیت آن  1385قزوین قرار گرفته و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 

 خانوار بوده است. 224نفر و  941
 

 . جایگاه مسیرهای ارتباطی در تحوالت مذهبی در درگزین4

اکز یعنی در حد فاصل مر ،در دورۀ اسالمی، در امتداد مسیرهای شمالی همدان

سکونتگاهی ساوه در شرق ناحیة درگزین تا زنجان در سمت غربی، مراکز فرهنگی 

رسید  جدیدی شکل گرفتند که شهرت و اعتبار آنها به فراتر از مرزهای همدان می

(Crone, 2012: 18-25 ). از جملة مهمترین این مراکز انبط، قومسان و بوزنجرد بودند که از

صفویان در ناحیة درگزین منشأ تحوالت فرهنگی شدند.  قرون نخست اسالمی تا به ایام

از نخستین این مراکز انبط است که برخی از بزرگان و محدثان قومسانی منسوب به این 

ای است از همدان که  دهکده»گوید: ذیل انبط می معجم البلداناند. یاقوت در  محل بوده

حب کرامات در آنجاست و از آرامگاه شیخ )صالح( ابوعلی احمد پسر محمد قومسانی صا

و شبیه همین مطلب را به نقل از شیرویه بن « آیند. ها مردم به زیارت آن می همة ناحیه

ذهبی در (. 46: 1404/6؛ قس ذهبی، 415: 1399/4)یاقوت، آورده است  طبقاتشهردار همدانی در 
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ی نهاوندی ابوعلی احمد بن محمد بن علی بن مزدین قومسان»جای دیگر نام کامل او را 

ق( و ابوبکر بن طاهر  348آورده است  و گفته که از اصحاب جعفر خلدی )متوفی « زاهد

ق( و از  337و ابراهیم بن شیبان قرمیسینی )احتماالً متوفی ه.(  330ابهری )متوفی

 -133 :1413)ذهبی، )متوفی در اواخر قرن چهارم( بوده است « ابوالعباس قصاب»معاصران 

ت ابوعلی قومسانی آمده است که افرادی از نواحی مختلف، همچون بصره در مقاما .(135

)شفیعی کدکنی، کرد  رسیدند و شیخ به خوبی از آنان پذیرایی می و بغداد خدمت شیخ می

دو فرزند ابوعلی قومسانی، محمد بن احمد  . تفصیل احوال او  را رک. به همین مقاله(.682: 1393

مان بن أحمد بن محمد بن على بن مردین بن عبداللّه ق( و عث 423)متوفى « بن محمد

ق(، نیز از علمای بزرگ  471بن أبان ابن الطیار القومسانی، معروف به ابن زیرک )متوفی 

توان به إسماعیل بن  و صاحب کرامات بودند. از دیگر محدثان و عرفای قومسانی می

نی، شیخ همدان محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن على بن مردین القومسا

؛ ذهبی، 121-120: 1412/1؛ بغدادی، 513-512: 1399/10)سمعانی، ق( اشاره کر  497)متوفی 

که نقطة   و به عبدالغفار قومسانی )قرن ششم هجری( ( 135-133: 1413؛ ذهبی، 469: 1404/6

بن  های صوفیان در ادوار بعدی بوده است. عبدالغفار اتصال خاندان قومسانی به گروه

مد بن عبدالواحد جوالقی اعلمی، مکنی به ابوسعد، خالِ محمد بن عثمان قومسانی مح

شیخ فخرالّدین ابراهیم بن بزرگمهر بن ق(، نوادۀ ابوعلی قومسانی، جدّ  412-497)

ق( بوده  688)متوفی « اعلمی جوالقیعبدالغفار کمیجانی همدانی، معروف به فخرالّدین 

)احتماالً همان قومسان( از ناحیة « کومجان/ کونجان» منسوب به دیهاست. ابوسعد اعلمی 

از محدثان و علمای قرن ششم هجری بوده که در همدان به تدریس اعلم )= درگزین(، 

پرداخته و سپس به بغداد رفته و مدتی را در آن شهر جهت آموختن فقه و دانش اقامت 

؛ 1414: 1365/4یاقوت ، )کرده و در آخر به سوی موصل رفت و در آنجا موطن گزیده است 

. یاقوت نیز او را با نام عبدالغفار جوالقی یاد کرده است  (.73-72: 1362 نیز رک. حمداهلل مستوفی،

از روی لقب او باید عبدالغفار اعلمی را از نخستین رهبران قلندریه دانست که از میان 

ان عمدۀ رهبران ها بعد نیز همچن خاندان بزرگ محدثان قومسانی ظهور کرده و تا سال

الدین محمد ساوجی زاهد، مشهور شیخ جمال»این گروه از همین نواحی بودند، از جمله 

هفتم که از  در قرن   قلندریه طریقت   بزرگ و از اقطاب  مجرد، زاهد، عارف  الدین جمال به 

در  ق( 684 )متوفی  رومی  عثمان   شیخ  ناحیة ساوج )= ساوه( بود و در دمشق و در زاویة

در همین محل بود (. 413: 1417/1؛ عجمی، 193-192: 1402/5)صفدی، گزید  اقامت  قاسیون   کوه
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نام  به  با قلندر معروفی  کرده و   وفادار را دور خود جمع  از مریدان کوچکی  گروه  که 

  الدین جمال  زاهدانة و منش  در شخصیت  آشنایی  این  آشنا شد و  دَرگزینی  الدین  جالل 

الدین قطب سلسلة قلندریه گردید و  تأثیر گذاشت و پس از وفات ساوجی، جالل  سخت

درگزینی در همانجا وفات یافت و در کنار  از جایگاه باالیی نزد پیروانش برخوردار شد.

« قلندریه درگزینیه» مقبرۀ سیده سکینه به خاک سپرده شد که پس از آن به نام وی مقبرۀ 

با سپری شدن ایام محدثان قومسانی  (.413: 1417/1؛ عجمی، 221: 1421/8)عمری،  شناخته شد

و صوفیان قلندری درگزین، افکار و عقاید آنان در این ناحیه منقطع نشد و بار دیگر کمی 

سوتر و در ناحیة بوزنجرد، از قراء شراء، نزدیک به درگزین، که در کنار شاهراه همدان آن

: 1365رسته،  ؛ ابن 60: 1407؛ ابن خلکان، 25: 1371)ابن خردادابه، کرد به ری قرار گرفته بود، ظهور 

در اینجا بود که برای نخستین بار آیین  (.75: 1413فضالن،  ؛ ابن601: 1361/2؛ مقدسی، 196-198

های  با تکیه بر اعتقادات قلندران و دیگر گروه« اهل حق»یا همان فرقة « یارستان»

از عرفا و صوفیان اهل حق که منسوب به این محل مذهبی بنا نهاده شد. برخی 

ق(، سیّد عیسی بوزنجی  707 – 686باشند، عبارتند از: سیّد موسی علوی بوزنجی ) می

 ؟ ق(. - 754ق(، سلطان اسحق علوی بوزنجی ) 754 – 707همدانی )

اهلل همدانی قرار گرفت بوزنجرد در دورۀ ایلخانان مورد توجه خواجه رشیدالدین فضل     

: 1385اهلل، ) رشیدالدین فضلو در آنجا خانقاهی بنا کرد و موقوفاتی را برای آن ترتیب داد 

تصوف بوزنجرد تا دورۀ ترکمانان در نواحی شرقی همدان همچنان شکوفا بود، (. 209-214

و به مرور اما در آستانة تأسیس سلسلة صفویه به ناحیة اورامان در کردستان منتقل شد 

 بوزنجرد اهمیت سابق خود را در نواحی شرقی همدان از دست داد. 

 

 . نتیجه5

های بسیاری را پشت سر نهاده و دستخوش تغییر و  درگزین درگذشته فراز و نشیب

تحوالت بسیاری بوده است. این ناحیه زمانی در ابتدای دورۀ اسالمی بخشی از ناحیة به 

آمده، اما به مرور جای آن را  زرگترین قراء آن به حساب میتر اعلم و از ب مراتب گسترده

در تقسیمات جغرافیایی گرفته و در اواخر حکومت ایلخانان خود به دو بخش درگزین 

دهد که شده است. بررسی سابقة تاریخی این ناحیه نشان می  علیا و سفلی تقسیم 

ب جهت اقامت اقوام و درگزین از ایام پیش از اسالم به عنوان یکی از مناطق مناس

های مختلف مورد توجه بوده و البته آنچه در این امر مؤثر بوده وجود مسیرهای  گروه

ارتباطی و وجود ارتفاعات خرقان بوده است. درگزین خود نیز بر اساس همین توانمندی 
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ژئوپولیتیکی شکل گرفته و عمدتاً کارکرد نظامی داشته و قرارگاه بین راهی به حساب 

ده و این امر بیشتر در ایام هرج و مرج، همچون دورۀ پس از سقوط سالجقة عراق آم می

و روی کار آمدن مملوکان و هجوم اولیة مغوالن، نمایان بوده است. قرار گرفتن در 

مسیرهای ارتباطی عراق به ری و همدان به قزوین برای درگزین امتیاز بزرگی بوده و در 

ها و  یه نقش بسزایی داشته و منجر به پیدایش گروهشکوفایی سیاسی و فرهنگی این ناح

 افکار مذهبی مختلف در این ناحیه گردیده است.
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