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فهرست

العالی) اي (مدظله  اهللا خامنه  حضرت آیت 

عنصـــر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در 
مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

اي اهللا سید محمد خامنه  حضرت آیت 

هویت است و  ملتی که تاریخ ندارد، یک ملت گمشـــــده و بی 
ورزان تاریخی، در قرون اخیر، بر آن بوده  کوشش دشمنان و غرض 
اند، نشــان داده  تا عظمت هویت ایرانی، را که بر آن آگاهی داشته 
شناسی شناخت و  نشـــــود. بر این اساس، هدف ما در بنیاد ایران 
دار علم، اخالق و  معرفی صـــحیح و کامل ایران-به عنوان پرچم 

فلسفه- به بشریت است.



شناسی دفتر  فرماندار نهاوند در دیدار با اعضـــاي بنیاد ایران 
هاي بسـیار  اي زاگرس گفت: شهرستان نهاوند توانمندي  منطقه 
هاي مختلف دارد، که اســـتفاده از ظرفیت بنیاد  خوبی در حوزه 

تواند سبب توسعه بیشتر شود. شناسی می  ایران 

اي زاگرس به عنوان  مراد ناصــري افزود: وجود دفتر منطقه 
شـناســی در غیر از مرکز اســتان، در  تنها نمایندگی بنیاد ایران 

نهاوند خود دلیلی بر اهمیت این شهرستان است.

وي ادامه داد: به عنوان فـرماندار نهاوند تا حد توان و با توجه 
به امکانات پشـتیبان تمام اقدامات پژوهشــی و کارهایی که به 

توسعه شهرستان کمک کند هستم.

اي زاگرس ضمن تشکر  شناسی دفتر منطقه  رئیس بنیاد ایران 
از حمایت فرماندار نهاوند از اقدامات این دفتر گفت:  هدف عالیه 
شناسی که مورد تاکید ریاست بنیاد، حضـرت آیت اهللا  بنیاد ایران 
اي هم هســت، پژوهش علمی براي شناخت  سید محمد خامنه 

بیشتر و شناساندن تمام مناطق ایران است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شـوراي اسـالمی، به منظور 
اي  شــناســی دفتر منطقه  هاي بنیاد ایران  اطالع از روند برنامه 
اي با حضـور اعضـاي دفتر نماینده و اعضـاي  زاگرس در جلسه 

بنیاد شرکت کرد.

شـناسـی در نهاوند  علیرضا شـهبازي گفت: وجود بنیاد ایران 
ها و اقدامات  یک ظرفیت است و به صورت تمام قد حامی برنامه 
بنیاد هســتم. براي توسعه همه جانبه نهاوند، نیاز به کمک همه 

مردم شهرستان و مسئولین هستیم.

اي زاگرس با  شناسی دفتر منطقه  نشست اعضـاي بنیاد ایران 
هاي  سردار مهدي ظفري، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش 
دفاع مقدس اسـتان همدان به منظور هماهنگی جهت اقدامات 
پژوهشــــــــی و تدوین کتاب پیرامون زندگی شهید آیت اهللا 
محمدعلی حیدري و آیت اهللا علی قدوسی در مجموعه باغ موزه 

دفاع مقدس استان همدان برگزار شد.

اي که هدف آن پـژوهش  فـرماندار نهاوند گفت: هـر جامعه 
سازي خواهد داشت.  گیري، تصـمیم  باشد قبل از هرگونه تصمیم 
ما نیز با این دید از ایده تشـــکیل کمیته پژوهشـــی با دو نگاه 
ســازي  بررسـی نقاط قوت و ضـعف کارهاي اجرایی و نیز آماده 
جهت مقابله با شرایط پســـــاکرونا و پایین آوردن ضریب خطا 
شناسی دفتر  استقبال کرده و این مهم را به مشـارکت بنیاد ایران 

اي زاگرس به مرحله اجرا رساندیم. منطقه 

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 

شناسی ظرفیتی براي توسعه نهاوند  بنیاد ایران 

اي زاگرس  نماینده نهاوند در دفتر منطقه 

هاي شهرستان نهاوند پژوهش محور برنامه 

پژوهش در حوزه ایثار و مقاومت
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شماره اول  پاییز 1399

ایران ایستاده تا راه را گم نکنیمثبت ملی فرش نهاوند

راهکارهاي عملی هدف پژوهش قرار گیرد

پس از برگزاري نخستین جشنواره فرش دستباف نهاوند که 
با همکاري اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند، بنیاد 
اي زاگرس و اداره فرش استان همدان  شناسی دفتر منطقه  ایران 
برگزار شــد، «مهارت بافت قالی نهاوند» به شــماره 2040 در 

فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد.

در زبان باستانی «ایره» به معناي آزادگی و «ان» پســـوند 
مکان اســـت، در نتیجه ایران یعنی ســـرزمین آزادگان. ایران 
اند  سرزمینی کهن است که تاریخ مردمانی که در آن زیســــته 
دهد به راستی سرزمین آزادگان بوده، هسـت و خواهد  نشان می 
هاي نورانی اسـالم با سـابقه تمدن دیرپاي  بود. زمانی که آموزه 
این سرزمین در هم آمیخت، فرهنگ و تمدنی ایرانی- اسالمی 

درخشد. را رقم زده که در جهان به زیبایی می 

هاي سرزمینمان  زنیم، زیبایی  شناسی حرف می  وقتی از ایران 
آید؛ از البرز و زاگرس سرافراز تا دریاي کاسـپین و  به یادمان می 
خلیج پارس؛ از دلیري مردان و نجابت زنان تا رشادت شهیدان و 
غیرت رزمندگان؛ که الزم است آنها بشــناسیم و به دیگران نیز 

بشناسانیم، تا راه را گم نکنیم.

شناسی کاري مبتنی بر تعصــبات جغرافیایی نیســت،  ایران 
بلکه نگاهی است بر حقیقتی که در جهانِ گذشته وجود داشته و 
هایی را به عرصــه تاریخ آورده و  در آن کارهایی شـده و ارزش 
مردان و زنان بزرگی را پرورش داده و در نتیجه راهـی را بـراي 
یک زندگی و زیســت انســانی، مبتنی بر آگاهی، علم و اخالق 

ایجاد کرده است.

گردد به تالش  هاي ما از ایران، برمی  بخش زیادي از دانسته 
توان تمام  شـناسـان غربی، گرچه نمی  شـناسـان و ایران  شـرق 
زحمات آنها را یکسـره نادیده گرفت، اما در بســیاري از آنها نیز 
باید با دیده تشـکیک نگریسـت. به نظر حضـرت آیت اهللا سید 
ها عامدانه و  شناسی «غربی  اي، ریاست بنیاد ایران  محمد خامنه 
به غرض، ایران را یک منطقه مبهم و تاریک به لحاظ تاریخـی 
اند. آنها کشـــفیا از هندوستان، مصــــر و حتی از  تیجلوه داده 
کنند، اما به ایـران  النهرین را مرتب مطرح و بزرگنمایی مـی  بین 
گذارند؛ چرا که نیاکانشــــان به آنها  رسند، سرپوش می  که می 
ســـــت؛ اگر موقعیت خودش را  اند این ملت،  ملت بزرگی  گفته 
بشـناسد بر دنیاي فکر و علم و عقل مســلط خواهد شد و براي 

گذارند». شما جایی باقی نمی 

ترین ابزارها براي مقابله با ســلطه  هویت ملی، یکی از مهم 
شود، به  هاي برتري طلب محســــوب می  تمامیت خواه قدرت 
خصـــــوص زمانی که این هویت بر تاریخی چند هزار ساله و 
تمدنی دیرینه اســـتوار باشـــد که درون خود مردمی خداباور، 
ورز، آگاه و پیشرو را به نمایش خواهد گذاشت.  خردپیشه، اندیشه 
شـک ســدي  شـناخت این چنین هویتی و ارج نهادن به آن بی 

محکم در برابر تهاجم فرهنگی خواهد بود.

درکارگروه تخصصی کمیته پژوهشی پیشـگیري و مقابله با 
کرونا شهرستان نهاوند ضمن بررسی وضعیت موجود به بحث و 
هاي پژوهشــــــی جهت مقابله با  تبادل نظر پیرامون اولویت 
سـازي  بیماري کرونا در سطح شهرسـتان نهاوند با هدف بومی 
هاي موجود در شـهرســتان  اطالعات علمی پرداخته و ظرفیت 

نهاوند بررسی شد.

اي زاگرس گفت:   شــناســـی دفتر منطقه  رئیس بنیاد ایران 
تشــکیل کمیته پژوهشـــی پیشـــگیري و مقابله با کرونا در 
شـهرســتان نهاوند به عنوان طرحی ابداعی براي اولین بار در 
کشور انجام شده، که مورد حمایت فرماندار شهرستان نهاوند و 
مجموعه مدیران قرار گرفت. در کارگروه تخصـصـی، مصـوب 
هاي مختلف براي مدیریت  هاي پژوهشــی در بخش  شد طرح 
ها و مراکز پژوهشــــی  دوران کرونا در دستور کار دانشـــگاه 

شهرستان قرار بگیرد.

هایی از یادداشــــــــــت رئیس بنیاد  بخش 

اي زاگرس  منتشــر  شناسی دفتر منطقه  ایران 

شده در روزنامه آرمان ملی 30 /2/ 1399 
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شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   1399 نامه زاگرس  پاییزویژه 

اي از  کوه زاگرس را در خود دارد، اما در حقیقت زیرمجموعه  شناسی اگر چه نام رشته  زاگرس 
شـناسـی  پردازد. ایران  شناسانه در حوزه زاگرس می  هاي ایران  شناسی است و به پژوهش  ایران 
شناسـی بود (محیط طباطبایی، 1351: 529)  اي است که آغاز کاربرد آن در شرق  لفظ نوساخته 
رود «مطالعات ایرانی» است که از نیمه دوم قرن هجدهم  عنوان دیگري که براي آن به کار می 
شناس صاحب نام در  شود. حتی آنتوان میه ایران  هاي انگلیســی دیده می  نامه  میالدي در لغت 
کار برد؛ در حالی که در همان زمان گایگر،  سال 1922 میالدي، اصطالح «ایرانیســــم» را به 
شناسی را  کرد. (ساجدي، 1384: 632) اصطالح ایران  شناسی را در آلمان منتشر می  مجله ایران 
در ایران، نخستین بار احمد کسروي در مقدمه کتاب شهریاران گمنام (کسروي، 1307: 12) به 
کار برد؛ و ابراهیم پورداوود در سال 1309 شمسـی، آنرا در پیشــگفتاري که در برلین بر کتاب 
دینشـــاه ایرانی نوشت، تکرار کرد (پورداوود، 1343: 219) پس از این استفاده از آن، به تدریج 

متداول شد.

شـوند یا  هاي عملی مطرح می  شناسی به طور معمول یا در مجالت و همایش  مطالب ایران 
شناسی نیز از این امر مسـتثنی  به صورت شفاهی در فرهنگ عامه مردم حضـور دارند؛ زاگرس 
نبوده و مطرح شــدن مطالب علمی براي عموم مردم ســابقه چندانی ندارد. از آنجا که مباحث 
شناسی بیشتر از هر چیز سعی در  ایران 
شناسایی و شـناسـاندن ابعاد مختلف 
ایران دارد، الزم اســت جدا از مجامع 
علمی به میان مـردم آمده و به عنوان 
بخش عموم مردم را با  عنصري هویت 
هاي بزرگی که در کشـــــور  سرمایه 
ایران نهفته است آشـنا سـازد. ناگفته 
پیداست که مقاالت علمی-پژوهشی 
اگر چه حاصــــــــل تالش فراوان 
نویسندگان و پژوهشگران است اما به 
دلیل سبک خاصـی که دارند، چندان 
بـــراي مخاطب عام جذابیت ندارند. 
حوزه شـفاهی هم به دالیل گوناگون 
از جمله غیر قابل اسـتناد بودن و در بر 

کنند. گرفتن شبهات متعدد، درد زیادي را از عدم شناخت مردم درمان نمی 

شـناسـی دفتر  شناسی به منظور پر کردن خالء موجود از سـوي بنیاد ایران  نامه زاگرس  ویژه 
اي زاگرس با همکاري مجله عقیق غرب و موسسـه فرهنگی غیردولتی کشـورشناسی  منطقه 
شود. شهرستان نهاوند به دلیل آنکه مرکز  ایران با تمرکز بر حوزه زاگرس میانی منتشــــر می 

باشد، سهم بیشتري در مطالب را به خود اختصاص داده است. فعالیت این دفتر می 

مخلص شما/ سردبیر

پورداوود، ابراهیم؛ آناهیتا، پنجاه گفتار پورداوود، به کوشـــش 
مرتضی گرجی، تهران: 1349

شناسی» دردانشــنامه زبان و ادب  ساجدي، طهمورث؛ «ایران 
فارسی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد اول، 1384

کســروي، احمد؛ شهریاران گمنام، تهران: امیرکبیر چاپ دوم 
(چاپ اول سال 1307) 1353

شناسی و زبان فارسـی»  محیط طباطبایی، سید محمد؛ «ایران 
راهنماي کتاب، شماره هفتم و هشتم، مهر و آبان، 1351

شناسی با توجه به کمبود منابع  نامه زاگرس  ویژه 

شـناســی در حوزه  علمی براي ارائه مباحث ایران 

بخشـی و  شود و هدف آن هویت  زاگرس منتشر می 

باالبردن سـطح دانش عمومی در حوزه شــناخت 

بخشی از ایران است.

شناسی چرا زاگرس 

یادداشت سردبیر

4



فصل اول:

شناسی شناسی و زاگرس  ایران 

با مطالبی از:

شناسی اي/ رئیس بنیاد ایران  حضرت آیت اهللا سید محمد خامنه 

شناسی زاده/ معاون پژوهشی بنیاد ایران  محمد بهرام 

سید سعید شاهرخی/ استاندار همدان

مراد ناصري/ فرماندار نهاوند

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  محمدرضا عطایی/ رئیس بنیاد ایران 

لنگ/  مدیر عامل موسسه غیردولتی کشورشناسی ایران کیانوش کیانی هفت 

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  شناسی بنیاد ایران  گروه باستان 

شناسی ایران در شهرستان دورود ابراهیم خدایی/ مدیر دفتر انجمن جامعه 



ايسخنان  اهللا سید محمد خامنه  حضرت آیت  

شناسی المللی زاگرس   شناسی در همایش بین  رئیس بنیاد ایران 

ایران ســرزمینی اســـت 
ها و  اصـــیل و دارای ویژگی 
هایی که بشـر و علم و  کرامت 
اند و  دانش از آن برخاســــته 
هایی را از قدیم تا به امروز و بعد از این با  شخصــــــــــیت 
استعدادهای فراوان پرورانده و توانسته تاریخی بسیار عمیق و 

افتخارآمیز برای این کشور ایجاد کند.

شناسی کاری مبتنی بر تعصـبات جغرافیایی نیسـت،  ایران 
بلکه نگاهی است بر حقیقتی که در جهانِ گذشته وجود داشته 
هایی را به عرصه تاریخ آورده و  و در آن کارهایی شده و ارزش 
رجال بزرگی را پرورش داده اســـت و در نتیجه راهی را برای 
یک زندگی و زیست انسانی -و نه حیوانی- مبتنی بر آگاهی و 
علم و اخالق ایجاد کرده اسـت. ما این را زمینه کارهای دیگر 
ای دارد و اسـاسـاً  شناسی وظیفه  دانیم که بدانند ایران  بنیاد می 
انجام این وظیفه یکی از کارهایی اســـت که بر علم و اطالع 
کند و کار اساسی است  مردم و روشنگری تاریخ هم کمک می 
و بیشتر از یک کار ملی، دنیای ما به آن احتیاج دارد. امیدواریم 

های بلندی برداریم.  که در این زمینه بتوانیم گام 

موضوع انسان، موضوع مهمی بوده که برای خود انسـان و 
کرده که چگونه بوده و انسـان  همیشه این سئوال را ایجاد می 
در ذات و در زندگی و در جهان چه نقشی دارد. جهان چیست؟ 

انسان چیست؟ و رابطه این دو با هم چیست؟

در اینکه آغاز حیات انســـان از کجا آغاز شده هم مباحثی 
اســــــت، که در قرون قدیم از روی برخی تحقیقات طبیعی 
تری مثل حیوان یا  نتایجی گرفتند که انسـان از نسـل پســت 

نما ایجاد شده باشد. حیوان 

ای به آدم و حوا در  نگاه دینی بر عکس این اسـت و اشـاره 
همه ادیان بوده و در فرهنگ ما هم هســـــت. اما نکته اول 
خاستگاه و آغاز کار حیات انسـان از کدام سرزمین بوده است؟ 
توان گفت  یک مشـــکل علمی و تاریخی است که تقریباً می 
ها مجبور شـدند به یکی از  جایی نرسـیده و عموماً هم غربی  به 

نقاط مشرق ایران یا غرب ایران توجه کنند.

اگر بخواهیم قرائن را مالک قرار دهیم، خیلی زود انســان 
را  رسد که چرا آغاز انسـان از ایران نباشد؟ این  به این نقطه می 
اند. مانند «ویلیام جونز» که در هندوسـتان و  دیگران هم گفته 
کرد. در روزهای گذشته نیز خبری از  انگلســــتان تحقیق می 
یک محقق ایتالیایی خواندم که گفته بود بشــــــر و تاریخ از 
منطقه جیرفت شروع شده و ایران را مرکز دانســـــته است. 
اند، اما جای  بعضــی دیگر از محققین هم به ایران اشاره کرده 
اند. من شخصاً به این فکر افتادم که  خاصی را مشخص نکرده 
غربی تا  ما با این استعدادی که در زاگرس هســـت و از شمال 

زاگرس منشاء و خاستگاه انسان
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شرقی همچون حمایلی بر سینه ایران نشــســته و  جنوب 
جور استعدادی را برای اینکه پایگاه و خاستگاه انســــان  همه 

باشد، داراست؛ چرا منشاء انسان نباشد؟

برای اثبات این قضــــــیه، یکی از بهترین و محکمترین 
شناسی است؛ تاریخ ما باید بر اساس  مدارک ما، مدارک باستان 
گذاری شـود. وقتی  شـناسـی پایه  معلومات و تحقیقات باستان 
جا در  کنیم در این زمینه بعضی قرائن هسـت و همین  نگاه می 
جلسـاتی که داشتیم و متخصـصـان بحث کردند، آثار طبیعی 
ها و اراضــی  موجود در ایران از قبیل آثار باسـتانی که در کوه 
تواند مؤید این باشد که تاریخ  اند، می  گوناگون کشــــف شده 
تر از چیزی  زیسـت در ایران و در نواحی زاگرس خیلی قدیمی 

است که در تاریخ ذکر شده است.

عنوان  شناسـی پایه اسـتوار آنرا بگذارد و بقیه به  اگر باستان 
صورت  توان این مســـئله را به  مؤیدها بیایند در وسط کار، می 
علمی و کامل از آب درآورد و ثابت کرد که در منطقه زاگـرس 
دلیل امکانات زیاد و خوبی که در آن برای زیست بشر وجود  به 
های  داشته- از حیث وجود آب و هوا، از حیث وجود زیســتگاه 
های  طبیعـــی و غارها، از لحاظ آب و مواد غذایــــی- زمین 

حاصلخیز و مناسبی را برای کار کشـاورزی و دامپروری محیا 
توان این فرضیه را داد که این  کرده است. بر این اساس می  می 
های انســانی از آن  سرزمین خواستگاه انسـان بوده و نســل 
اند. البته اگر دلیل علمی از نواحی دیگری ارائه شـود،  برخاسته 
های دور بدست بیاید  ها و شرقی  حال چه از خودمان یا از غربی 
که عکس این نتیجه را بدهد، باید تسلیم شد و تعصب به خرج 

نداد.

رویم، اگـر دیدیم امید به اینکه  باید تا آنجایی که پیش مـی 
را دارد که ما در  این فرضیه ثابت شود، زیاد هست و ارزش این 

گذاری کنیم این تحقیقات ادامه یابد. این موضوع سرمایه 

اند، ایـرانیان عـزیـز،   این برادر و خواهر ما که از خارج آمده 
توانند رابط  اند و مــی  ها تحقیقاتـی در دور از اینجا کــرده  این 
تازگی یک  باشند با کســـــان دیگری که من اشاره کردم. به 
ایتالیایی این مطلب را بیان کـرده، مجموعاً امیدواریم به نتایج 
خوبی دســت یابیم و این موضــوع هم یکی از افتخارات این 

کشور بشود.

ها عامدانه و به غـرض ایـران را یک منطقه مبهم و  غربـی 
اند. آنها کشـــــــفیاتی از  تاریک به لحاظ تاریخی جلوه داده 
النهرین را مرتب مطرح و  هندوستان، مصـــــر و حتی از بین 
رســـند، ســــرپوش  کنند، اما به ایران که می  بزرگنمایی می 
اند این ملت،  ملت  گذارند؛ چرا که نیاکانشــان به آنها گفته  می 
است؛ اگر موقعیت خودش را بشــناسد بر دنیای فکر و  بزرگی 
علم و عقل مســــــــلط خواهد شد و برای شما جایی باقی 

گذارند. نمی 

های روحیه بلند ایرانی همین انقالب اسالمی  یکی از جلوه 
کند و  ها را رهبری می  ایران اســت، که امروز در دنیا دارد ملت 
دهد که روز بهتـری از راه خواهد  به مردم دنیا این نوید را مـی 

روند. آمد و ظلم و ظالم و بیداد و ستمگری هر دو از بین می 

بیند،  به برکت علم و آگاهی که انسـان در این سرزمین می 
در عرصـــه علم و فرهنگ و تمدن، از هزاران ســــال پیش 
اند. در بنیاد  تاکنون، ایرانیان خیلی خدمت به بشــــریت کرده 
حکمت اسالمی صدرا تحقیقاتی درباره پیشـــــــبرد علوم و 
حکمت، اخالق و ترویج اخالق، تولید تمدن و علم، نشر تمدن 
و فرهنگ واالی انســانی انجام شده که، بر پیشـــقدم بودن 
گذارد. تاریخ غرب هم دارد  ها صــحه می  ایرانیان در این حوزه 

شود. ها دور می  کند و از آن خودستایی  به مرور تغییر می 

وقت  خواهم امید بدهم که هیچ  من خیلـی امیدوارم و مــی 
مأیوس نشــــوید و کار را برای خود ارزش کار و با علم انجام 
ای بدسـت بیاید، مطلوب اســت. امیدوارم ان  دهید. هر نتیجه 
های تاریخی را بردارد و ما را  شـاء اهللا این همایش بتواند ابهام 
که در  بیشــتر به پیش ببرد و راه را برای آیندگان و کســـانی 

شاء اهللا. های دیگر هستند، باز کند ا نسرزمین 

شماره اول  پاییز 1399
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زاگرس محمل انتقال فرهنگ ايرانى
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نقش زاگـــرس به عنوان 
ستون فقرات فرهنگ ایرانی و 
اي و  محور تعامالت مـــنطقه 
اي از دوران پیش از  فـرامنطقه 
اي ملـی در  تواند مدلـی بـراي ایجاد رویه  تاریخ تا به امروز، می 
هاي فرهنگی- تاریخی ایران زمین  راستاي پاسـداري از ارزش 

باشد.

هاي امروزي با عناوین ســـاخته و  گذشـــته از آن، نظریه 
پرداخته در شرایط و مقتضــیات اجتماعی موجود، به دلیل عدم 
اطالع پدیدآورندگانشـان، به دوران پیش از تاریخ ایران توجهی 
ندارند و آغاز اندیشه و خرد ایرانی را آغاز تاریخ مدون آن دانسته 
و به میراث ارزشــمند این ســرزمین پیش از خوانش نام ایران 

اعتنایی ندارند.

این عارضــــه طبیعی و این پهنه وســـــیع جغرافیایی با 
هاي پرشــمار فرهنگی مهمی با  هالل  گذاري مؤلفه  اشـتراک 

خیزي در ارتباط بوده اسـت. اقوام سـاکن در زاگرس و  حاصـل 
تـرین اقوام ایـرانـی را  حوزه پیرامونی آن بخش بزرگی از کهن 
دهند که در روزهاي دشوار به یاري فرهنگ، تمدن  تشکیل می 

اند. و تاریخ ایران زمین شتافته 

زاگرس خاستگاه اساطیر کهن ایرانی و خاستگاه بسـیاري از 
النهرین و حتی اساطیر مشـهور  هاي بین  ها و ربه النوع  رب النوع 
توان اظهار داشــت که جایگاه  رودانی اســت. به قطع می  میان 
ژئوپولتیک زاگرس، گاه بدان قابلیت دفاعی بخشــــیده و گاه 
همچون پلی اسـتوار محمل انتقال فرهنگ ایرانی از زاگرس به 

دیگر مناطق دنیا شده است.

هاي متداخل  این پهنه جغـرافیایــی در بــرگیــرنده حوزه 
فرهنگی پرشــمار از جمله زبان و گویش، پوشـــاک، خوراک، 
آداب، رسوم و سنن مشترک از دوران پیش ازتاریخ تا امروز بوده 
و هســــت. به همین روي آنچه امروز از زبان مردمان بوشهر 
شــود در گوش مردمان کرد زاگرس آشــنا و مفهوم جاري می 

ترین پهنه جغرافیایی فرهنگی در توسعه فرهنگ و تمدن انســان ایرانی و انتقال آن به   زاگرس مهم 

ترین عوامل حفظ و صیانت  هاي همسایه بوده است و یکی از مهم  دیگر نقاط دنیا در تهاتر با دیگر فرهنگ 

رود؛ جایگاه ژئوپولتیک زاگرس، گاه بدان قابلیت دفاعی بخشـیده و گاه  از اتحاد اقوام ایرانی به شمار می 

همچون پلی استوار محمل انتقال فرهنگ ایرانی از زاگرس به دیگر مناطق دنیا شده است.
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است؛ آنچه در پوشاک زنان ایل قشـقایی، بختیاري، کرد و لر به 
عنوان شـاخص زیبایی و وقار شـناخته شـده همان مفهوم را در 
پوشاک زنان طالشــــی و آذري دارد. لزوم اتحاد اقوام ایرانی و 
مقابله با تفکر مذموم نئوناسیونالیسم ایرانی در تخطئه و کوچک 
شمردن برخی از اقوام و خویشـاوندان کهن ایرانی که به استناد 
شــناختی پیش از خوانش نام این ســرزمین با  مدارک باسـتان 
عنوان ایـران، نه تنها در کنار هم که عجین با یکدیگـر تقویم و 
اند، از مســـــیر شناخت  تقدیر تاریخی این سرزمین را رقم زده 

زاگرس بیش از گذار از هر مسیر دیگري میسر است.

شناسی و نیز علم  پیشــــرفت علوم وابســـــته به باستان 
شناسی، امروز ما را در میزان و چگونگی حضـور انســان  نسـب 
دهد و بر همین اســــاس  ایرانی در دیگر مناطق دنیا یاري می 
هاي بیشـتري براي شناسایی نخسـتین انسـان  امکان دریافت 
زنی براي خاستگاه انســـــان ایرانی و پراکنش  زاگرس، گمانه 
نژادي او به دیگر نقاط دنیا وجود خواهد داشت. با مقایســــه و 
شـــناختی در زاگرس و نواحی  مطابقه مدارک نویافته باســتان 
پیرامون و بنیان نهادن مراکز علمی براي توســعه شــناخت از 
جوامع انســـــانی در ایران پیش از تاریخ، بر دانش زاگرس نیز 
افزوده خواهد شـد. از رهگذر مطالعه اجمالی حاضـر باید اذعان 
ترین پهنه جغرافیایی فرهنگی در توسعه  داشت که زاگرس مهم 
فرهنگ و تمدن انسـان ایرانی و انتقال آن به دیگر نقاط دنیا در 
هاي همســـــــایه بوده است و یکی از  تهاتر با دیگر فرهنگ 
ترین عوامل حفظ و صـیانت از اتحاد اقوام ایرانی به شـمار  مهم 

رود. می 

دانم مراتب قدردانـی خویش را  در این مجال وظیفه خود می 
نامه مجله عقیق غـرب با عنوان  از بانیان و پدیدآورندگان ویـژه 
شناسی اعالن داشته و دعاي خیر خویش را در راسـتاي  زاگرس 
تقویم فرهنگ و تمدن سترگ اسالمی- ایرانی بدرقه راهشـان 
دریغ اســــــتاندار  هاي بی  دانم از حمایت  دارم. برخود الزم می 
محترم همدان جناب آقاي مهندس شاهرخی و فرماندار محترم 
نهاوند جناب آقاي ناصــــــري در همکاري با نمایندگی بنیاد 
هاي  شناسی تشـکر کرده و همچنین از زحمات و پیگیري  ایران 
اي زاگرس صمیمانه سپاسگزاري نمایم.  همکاران شعبه منطقه 

کتاب گنجینه اسناد بنیاد ایران شناسی

مجري طرح: حمید افشار

شناسی، چاپ اول: 1394 انتشارات بنیاد ایران 

قطع:  رحلی

تعداد صفحات: 320 صفحه

بهاء: 1/400/000 ریال

اسناد و اوراق برجاي مانده از گذشـته، حاوي 
هاي  اطالعات مفید و گــــــرانقدري از واقعیت 
اجتماعی، سیاسی، تاریخی و یا اقتصـــــــادي 
اند و بنابــــراین یکــــی از  هاي مختلف  دوران 
مهمترین منابع پژوهش در دوران معاصـــــــر 
شوند. حقیقت نهفته در این اسناد  محســوب می 
اند؛  که در یک زمان و مکان واقعی شـکل گرفته 
موجب ارزش و اعتبار ذاتی آنهاســــت. از اینرو 
اي براي درک و  چنین مدارکی نه تنها وســــیله 
اند؛ بلکه به  شناخت مســائل پوشیده یک جامعه 
جهت در اختیار قــراردادن اطالعات فـــراوان، 
هاي روزمــره زندگـــی و روابط  درمورد فعالیت 
اي  اجتماعــی حاکم بـــر آن، از اهمیت ویـــژه 
برخوردارند. در این کتاب، 97 برگ از اســـــناد 
تاریخی موجود درکتابخانه و مرکز اســـناد بنیاد 
بندي و معرفی شده  شناسی بازخوانی، طبقه  ایران 

است.

کتابخانه

اقوام ســــاکن در زاگرس و حوزه 
پیـرامونـی آن بخش بـزرگــی از 
ترین اقوام ایرانی را تشــکیل  کهن 
دهند که در روزهاي دشـــوار به  می 
یاري فرهنگ، تمدن و تاریخ ایـران 

اند زمین شتافته 
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رشته کوه زاگرس از شمال 
غرب تا جنوب شرق کشـــور 
عزیزمان گســـترده شده و از 
دیــــرباز مهد تمدن، تاریخ و 
زمین در میانه زاگرس بوده است. اسـتان همدان  فرهنگ ایران 
شــود، نقطه  که با نام پایتخت تاریخ و تمدن ایران شـناخته می 
هاي  ثقل این تمدن و فرهنگ بوده و هســــــــــــت. یافته 
سنگ و آثار فرهنگی در  هاي گران  شناسی، شخصــیت  باستان 

جاي جاي استان همدان نشان از همین موضوع دارد.

هاي تاریخی از دوران باسـتان  استان همدان تلفیقی از الیه 
اي  تا معاصر است که آثار ارزشمندي از این ادوار به عنوان ارثیه 
جاویدان به یادگار مانده و این خطه را به سرسلســــله تاریخ و 
تمدن ایران زمین تبدیل کرده که آوازه آن مـرزهاي جهانـی را 
پشـــت سر گذاشته است. شناخت همه جانبه استان به منظور 
یافتن آنچه داریم و تالش براي شناسـاندن ابعاد مختلف آن به 
هایی اســـت که همواره مطرح بوده و  دیگران، یکی از دغدغه 
هست. زیرا تا زمانی که به دانش کافی در این خصوص نرسیم، 

توانیم آنچه را که هست به درستی نمایان سازیم.  نمی 

انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگري کشـــورهاي 
نامه همدان، برگزاري  آسیایی در سال 2018، انتشــــار دانش 
هاي تخصــصــی پیرامون موضوعات  ها و نشـسـت  همایش 
مختلف مطرح شده در استان، همه تالشی اسـت در این راسـتا 

که مورد حمایت و توجه مسـئولین اجرایی استان همدان بوده و 
شود. همچنان در جلسات عمومی و خصوصی بر آن تاکید می 

هاي خاصی که در استان وجود دارد، براي  استفاده از ظرفیت 
برداري از آنها به منظور توسعه همه جانبه،  معرفی استان و بهره 
از مهمترین مواردي است که در سـند توسـعه نیز به آن اهتمام 
ها  ورزیده شـده و این مهم جز با شـناســایی دقیق این ظرفیت 

پذیر نخواهد شد. امکان 

در اهمیت جایگاه اســــــــتان همدان در حوزه مطالعات 
شناسی، ذکر همین نکته کافی است که تنها استانی است  ایران 
شـناســی در شــهرهاي همدان و  که دو نمایندگی بنیاد ایران 
باشند. در جلسات متعدد  نهاوند در آن دایر و مشغول فعالیت می 
ها و اقدامات  شـناسـی، پژوهش  هاي بنیاد ایران  گزارش فعالیت 
کند.  آنها، جایگاه استان همدان را بیش از پیش مشـــخص می 
کننده یک تداوم فرهنگی از چندین هزاره  استان همدان تداعی 
اي از دنیا بتوان این  پیش تا کنون اسـت و شـاید در کمتر نقطه 

حجم از تمدن و فرهنگ را در چنین وسعتی مشاهده کرد.

اما ناگفته پیداسـت، تمام تالشـی که تا امروز انجام شــده؛ 
هاي  گرچه جاي تقدیر و تشـکر دارد، بخش کوچکی از ظرفیت 
اســـتان همدان را به عرصــــه ظهور آورده و الزم اســــت 
شک  پژوهشگران در این خصوص تالش بیشـتري نمایند و بی 
در این راستا حمایت و همکاري مســـئولین اجرایی استان نیز 

گر آنها خواهد بود. یاري 

سید سعید شاهرخی 
استاندار همدان

در مسیر توسعه شناسی استفاده از  ایران 
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کو ســـر به فلک  رشـــته 
ها و  کشـیده زاگرس از زیبایی 
مناطق خاص کشــــور ایران 
شود که از دیرباز  محسوب می 
شده است. آثار تاریخی به  مهد تمدن و فرهنگ محســوب می 
اي چندین هزار سـاله داشـته و  دست آمده در این منطقه سابقه 

رساند. هاي پیش از تاریخ می  تمدن آنرا به هزاره 

نظیر،  هاي خروشان، طبیعت بی  شهرستان نهاوند با چشـمه 
هاي برجسـته و تاریخ درخشـان خود،  تمدن دیرینه، شخصیت 

رود. نگین انگشتري رشته کوه زاگرس به شمار می 

پیوستگی تمدن و فرهنگ در این دیار چنان منحصر به فرد 
شناسـان براي یافتن  ها بزرگترین منبع باستان  است که تا سال 
هایشــــــــان تطبیق آنها با آثار به دست آمده از  قدمت یافته 
اي در جهان وجود دارد  شهرستان نهاوند بوده است. کمتر موزه 
هایــــی از آثار نهاوند را  که در بخش پیش از تاریخ خود نمونه 
شـناسـان  هاي باسـتان  جاي نداده باشـد. عالوه بر این کاوش 
هاي  خارجی در این شهرستان نشـانی دیگر از اهمیت پژوهش 

شناسی در نهاوند است. حوزه ایران 

عالوه بـــر این گویش خاص، نمادهاي بــــرجاي مانده، 
فرهنگ عامه غنی و هنر قالی بافی خاص نهاوند، عرصـــه را 
هاي پژوهشـی در حوزه مختلف شهرستان فراهم  براي فعالیت 

آورده است.

هاي خاص در تاریخ نهاوند از دیرباز تا  حضــور شخصــیت 
کنون یکی دیگر از موضوعاتی است که جا دارد پژوهشــگران 

بیش از پیش به شناخت آنها اهتمام ورزند.

برگزاري همایش تخصصـی گردشگري نهاوند، جشـنواره 
فرش دستباف، کنگره بزرگداشت شهید آیت اهللا علی قدوسـی 
نهاوندي و بخشی از رویداد جهانی همدان 2018 در شهرستان 
هایی بود که جهت شناسـاندن  نهاوند بخش کوچکی از فعالیت 
نهاوند طی چند سـال اخیر انجام شـده اسـت، این قدم ها باید 
استمرار داشته باشد تا بتوانیم نهاوند را به عنوان بخشـــــی از 

کشور عزیزمان ایران آنچنان که هست معرفی کنیم.

هاي  رونق گردشگري در شهرسـتان نهاوند یکی از اولویت 
هاي کاري بوده و تالش داریم از این طـریق هم  مهم در برنامه 
زایی قدم برداریم؛ در این مسـیر  در راستاي توسعه و هم اشتغال 
هاي الزم  هاي عمرانی و ایجاد زیرســــاخت  عالوه بر فعالیت 
هاي پژوهشی و شناسایی و  جهت توسعه گردشگري به فعالیت 

هاي گردشگري نهاوند نیاز است. شناساندن جاذبه 

شناسی در شـهرسـتان نهاوند به  وجود نمایندگی بنیاد ایران 
هایی است که  عنوان تنها شهرستان کشـــور، یکی از ظرفیت 
امیدواریم بتواند در شناخت ابعاد مختلف این منطقه از کشــور 

راهگشا باشد.

مراد ناصري 
فرماندار نهاوند

نهاوند نگین رشته کوه زاگرس
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اي از مطالعات  مجمـــوعه 
منظم و علمــی مـــربوط به 
هاي علوم درباره   تمامی شاخه 
هاي مختلف  ایـــران در دوره 
شــود، علمی که در ابتدا  شـناسـی» نامیده می  تاریخی «ایران 
آمد اما  شناسـی» به شـمار می  هاي «شرق  یکی از زیرمجموعه 
اي علمی  به مرور خود را از آن جدا کرده و امروز به عنوان رشته 
شـناسـی در حقیقت یک معرفت  شـود. ایران  در نظر گرفته می 
تواند  توان گفت به تنهایی می  عام چند دانشــــی است و نمی 

محتواي چند علم را ادعا کند.

شناسی را به  ها براي ایران  شاید بتوان نخســـــتین تالش 
هــردوت (484-420 پیش از میالد) و گــزنفون (355-430 
گران دوران باستان  پ.م) و چندین نفر از جهانگردان و اندیشـه 
شناسی کنند.  اند ایران  نســـبت داد که در روزگار خود کوشیده 
ها بود.  شناسی بیشتر در اختیار غربی  پس از این نیز حوزه ایران 
گرفت؛ دست یافتن به دانش  تالشی که به دو دلیل صورت می 
هاي اســــــــتعماري که مورد نظر  زمین و جنبه  مردم ایران 

هاي استعمارگر غربی بود. دولت 

شـناسـی»  ها؛ به نوعی «دیگري  شناسـی براي غربی  ایران 
است در نتیجه ایران را بر مبناي دیدگاه خود شـناخته و معرفی 
هایی گاه متضاد و گاه داراي تناقض  اند؛ از این رو برداشت  کرده 

توان در آثار آنها به وفور  با آنچه واقعیت ایران اســــت؛ را می 
مشاهده کرد. اشتباهات اروپاییان در شناخت ایران تا آنجا بوده 
که در کتاب «از خراســـان تا بختیاري» نوشـــته هانري رنه 
دالمانی فرانســوي که به صورت سفرنامه و مصــور بوده زیر 
زن یا حالج نوشته شده: «موسیقیدان  عکســـــی از یک پنبه 
ایرانی». البته در ترجمه کتاب به فارسی این موضـوع اصـالح 
شده اسـت. (دالمانی، 1355) گاه پیش آمده که مترجم مطلب 
را به همان شکل غلط چاپ کرده و مردم نیز بدون اندیشه آنرا 
کنند! اشکال اصلی این است که چون یک اروپایی این  باور می 

مطلب را گفته، پس درست است!

شــناســی براي ما «خودشــناســـی» و  حال آنکه ایران 
هاي جمعی  ترین هویت  شناسـی» اسـت؛ یکی از مهم  «هویت 
هویت ملی است که فقط ناظر به مختصـــــــات فیزیکی و 
دستاوردهاي مادي یک  ملت  نیست،  بلکه بیشتر به برخورداري 
از  یک فرهنگ، روح و احساس مشـترک تاکید دارد. در نتیجه 
ها یا هویت فرهنگی نقش مهمی در ترســیم هندســه   ممیزه 
شان از  هاي فرهنگی  ها  از  راه  شناسه  هویت ملی داراست و ملت 
. هویت ملی شامل احســــــــاسات،  شوند  هم بازشناسی می  
هایی است که  ها، هنجارها و نظریه  ها، واقعیت  فرضیات، ارزش 
مردم با  آن  تجربه مشـترک  خود را شکل داده و با  آن به جهان 
انداز نگرند و دیگران نیز از همان چشــــــــــــــــــم  می 

شناسى تا  شناسىاز ايران  زاگرس 

محمّدرضا عطایی
اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  رئیس بنیاد ایران 

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 
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به آن اجتماع نگریسته و تصـویرسازي خود  از  این  اجتماع را از 
دهند. رهگذر همین مختصات فرهنگی انجام می 

هایی  هویت ملی ما، بر دو ستون استوار است؛ یکی ریشــه 
که در تاریخ و تمدن ایران زمین ریشــه دارد و دیگري هویتی 
گیریم. از این  که به عنوان یک ملت مسلمان از دین اسالم می 
نماید در تالشی همســو تمام ابعاد مختلف هویت  رو الزم می 
ایرانی، شناسایی شـود. این مهم عالوه بر سـهم بزرگی که در 
خودشناسی ما دارد، سدي محکم در برابر تهاجم فرهنگی و از 
خودباختگی فرهنگی در برابر فرهنگ پر زرق و بـرق غـربـی 

خواهد بود.

اي جدید قرار  شناسـی در مرحله  از ابتداي قرن حاضر ایران 
شناسان و پژوهشگران ایرانی اقدامات خود را در  گرفته و ایران 
هاي در خور توجهــی را انجام  این حوزه آغاز کــرده و تالش 
اند. با توجه به نوپا بودن این رشـته در میان ایرانیان، هنوز  داده 
هاي  بســــــــــــیاري از منابع و استنادات بر مبناي تالش 
اي موارد جاي  شـناسـان غربی اسـتوار اسـت؛ که در پاره  ایران 

تشکیک و بازنویسی دارد.

شــناســـی زاییده آز و نیاز  البته نباید گفت که چون ایران 
هاي انجام شــده در آن خط  اسـتعمار بوده، باید بر همه تالش 
بطالن کشـــید. از این رو در بازنویســـی تاریخ ایران، نتیجه 
نویس اروپایی  شناس و تاریخ  شناس، زبان  ها باستان  کوشش ده 
را نباید به دور ریخت؛ در عین حال نباید آنها را «وحی منزل» 
اعتباري  پنداشت. روش درست آن است که نخســـــت از بی 
هاي شـرقی این  شناسـی اروپایی، در میان ملت  اخالقی شرق 
درس آموخته شــــود که تحقیق علمی، براي حفظ حرمت و 
آبروي خویش در جامعه، باید خود را از آلودگی به سـیاســت؛ 

هاي حسـابگرانه روز و نیز از آویختگی به  بینی  یعنی مصـلحت 
هاي رسمی برکنار دارد؛ سپس با دیده انتقادي، به روش  قدرت 
شـناسـی نگاه شــود تا  هاي گوناگون ایران  و موضـوع رشـته 

هاي آن بروز پیدا کند. ها و نادرستی  کاستی 

اي از نتایج ناگوار  شناسی تا اندازه  شود که ایران  یادآوري می 
شـناسـی ایمن بوده  هاي دیگر شرق  هاي سیاسی رشته  و زیان 
هاي  ها و تفاوت  شناسان با تأکید بر جدایی  است. بیشــتر شرق 
زبانی و دینی و نژادي در جوامع آســــیایی و آفریقایی، زمینه 
طلبی و  هاي تجزیه  هاي قومی، جنبش  انواع کشــــــــاکش 
هاي داخلی را در این جوامع، آگاهانه یا ناآگاهانه فـراهم  جنگ 
هاي  انگیزي  اي از نفاق  اند. تقســـیم شبه قاره هند نمونه  کرده 
گناه  توان بی  شناسـان را در بروز آن نمی  استعمار است که شرق 
شناسان غربی، در ایران،  دانســـت. خوشبختانه اقدامات ایران 

چنین نتایجی را به بار نیاورده است. (زرشناس، 1394) 

هاي  ها و گویش  هاي گوناگون فـــرهنگــــی، زبان  جلوه 
هاي محلـی مناطق  فـرهنگ  مختلف، باورهاي بومی و خـرده 
زمین در عین تنوع با هویت ایرانی-اســــالمی پیوندي  ایران 
ناگسستنی برقرار کرده است. هیچ ایرانی را در هر گوشه از این 
هاي  توان یافت که اســــطوره  خاک یا هر کجاي جهان نمی 
ایرانی را محترم نشـمارد یا نوروز برایش اهمیت نداشته باشد. 
در یک کالم پیوندهاي ملی و دینی عمیق و باور به تنوع زبانی 
و قومی در میان یک ملت، چنان در میان ایـرانیان نفوذ کـرده 

طلبی بسته است. که راه را بر هر تالشی در راستاي تجزیه 

به منظور شــناخت همه جانبه ایران الزم اســـت تنوعات 
موجود نیز شناسایی و شناسانده شـوند تا بتوان از مجموع آنها، 
شود را به درستی شـناخت. به  چیزي که امروز ایران نامیده می 
اي از  شــناســـی به عنوان زیرشـــاخه  همین منظور زاگرس 

یابد. شناسی اهمیت می  ایران 

مندي، تمرکز و تالش  شناسی به منظور سـامان  بنیاد ایران 
بیشـتر، علمی و منظم شناخت ابعاد مختلف ایران تشــکیل و 
تاسیس شعب آن به همین منظور با نگاهی تخصـصـی به هر 
شـناســی دفتر  منطقه انجام شـده اسـت. از این رو بنیاد ایران 
اي زاگـــرس به عنوان اولین و تنها نمایندگـــی بنیاد  منطقه 
هاي خود  شناسی در غیر از مرکز اسـتان، اهداف و برنامه  ایران 
هاي صادر شده از مرکز، بر شناسایی  را با توجه به دستورالعمل 

بخشی از ایران قرار داده است.

شماره اول  پاییز 1399

دالمانی، هانري رنه (1335)، سـفرنامه از خراســان تا 
سینا وشی؛ تهران: ابن  بختیاري؛ ترجمه: بهرام فره 

زرشـــــــــناس، زهره (1394)؛ تاملی درباره دانش 
شـناســی ؛  شـناسـی در ایران؛ مجله مطالعات ایران  ایران 

شماره 1، پاییز 1394؛ صفحات 23 تا 31
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شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   1399 نامه زاگرس  پاییزویژه 

مطالعاتی که از قدیمتـرین 
ایام تا روزگار حاضــــر درباره 
ایران وجود دارد، از دو دســته 
خارج نیست: دسته اول آنهایی 
که بدون نگاه و دید و نقد علمی و بیشــتر بر اثر مشــاهدات یا 
گونه آثار اغلب به دوران  اند. این  مسموعات تألیف و تنظیم شده 
تاریخی یا «پیش علمی» مربوط هستند، مانند آثار نویسندگان 

یونان و روم یا عرب و چین و آثار سیاحان و بازرگانان.

دســته دوم، تحقیقات و مطالعاتی که به اصـــطالح با دید 
انتقادي و به قصـد روشن شدن تمدن و فرهنگ ایران و معرفی 

اند. آن به انجام رسیده 

هاي اخیر، در ایران در کنار  رســــــد که در دهه  به نظر می 
شــناســـی» براي اولین بار مرز  مطالعات «کالســیک ایران 
مشــخصــی میان «شناخت کالسیک» و «شناخت کاربردي 
توان در  ایران» تشخیص داده شد. شناختی که به کمک آن می 
دنیاي امروز (دنیاي تحوالت، اطالعات، تکنولوژي، ارتباطات و 
گیـري از همه امکانات موجود به  هاي مؤثـر) با بهـره  مدیـریت 
شـــناســـی  اي مطلوب رســید. در واقع نگاه به «ایران  آینده 
توان «کشــــــورشناسی» نامید، براي  کاربردي» که آنرا می 
شود که یکی از  بینی می  نخســــــــتین بار مطرح شد و پیش 
شـناسـی تمایز و تفکیک این دو  هاي اساسی آینده ایران  چالش 

مقوله از یکدیگر باشد. [1]

هایی که در قرن شـــانزدهم و هفدهم  عالوه بر ســفرنامه 
اي که  شناسی گســترده  میالدي نوشته شدند و تحقیقات ایران 
هاي قبل از  در هند انجام گرفت، دو محقق برجســـته در سال 
جنگ جهانی دوم، به انگلستان مهاجرت کردند و آثاري ماندگار 
از خود برجاي گذاشتند. آنان، والدیمر مینورسکی، متخصـص 
ها  جغرافیاي تاریخی و والتر برونینگ هنینگ، متخصـص زبان 
و ادیان ایرانی، بودند. مینورسـکی از اهالی روسـیه و هنینگ از 
مردم آلمان بود. هر دو به سبب تغییرات سیاسـی مملکت خود، 
انگلســـتان را گوشه امن جهان و موطن تحصـــیل و تحقیق 
هاي ایرانی، مقام اصلی  یافتند. گرچه در شناخت و بررسی زبان 
ها دارند، ولی در زبان انگلیســی نیز نام دانشــمندانی  را آلمانی 
چون جکســــن و وِست قابل ذکر است و تحقیقات آنان هنوز 

مأخذ و مورد استفاده است.

هایی اســت که  لغت و دسـتور زبان فارســی نیز از رشــته 
هاي بســیاري درباره آن به زبان انگلیســی نوشته شده  کتاب 
است. نام ریچاردسن، جنســـون، والستون پالمر، اشتنگاس و 

ها قابل ذکر است. لمبتون از میان انگلیسی 

آثاري که در زبان انگلیسی درباره تاریخ و جغرافیا و سیاست 
ایران نوشـته شـده، هم زیاد و هم قابل توجه اســت. در زمینه 
مطالعات تاریخی، افرادي چون سرجان ملکم [2]، سـرپرسـتی

شناسی مقدمه کشورشناسی شرق 

لنگ *هوشنگ کیانی هفت 
مدیر عامل موسسه غیردولتی کشورشناسی ایران
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هایی منتشـر کردند؛ ولی  سایکس [3] و ادوارد براون [4] کتاب 
پیش از همه این افراد باید از لرد کرزن ســیاســتمدار معروف 
انگلستان که در سال 1899 فرمانرواي کل هندوستان شد و به 
مسـائل ایران توجه خاصی داشت، نام برد. وي در سال 1892 

کتاب مشهور خود ایران و قضیه ایران را منتشر ساخت.

در مســـــائل سیاسی و تاریخ جدید ایران نیز آثار متعدد و 
هاي اخیر نیز آثار  مهمی در زبان انگلیســی وجود دارد. در سال 
زیادي در این باب، به خصـوص در آمریکا، انتشـار یافته است 
که در این میان آثار الول ساتن، ریچارد کوتم و بیندر، بیشــتر 

معروف هستند.

شود که سـیاح  اي آغاز می  شناسی در آلمان با سفرنامه  ایران 
مشــهور آلمان آدام اولِئاریوس چاپ کرد، ولی امتیاز و اهمیت 
تحقیقات ایـرانــی در زبان آلمانــی، به طور اخص در تتبعات 
هاي باستانی ایران بیشـتر است. از آن میان، نام  مربوط به زبان 

بارتُلِمه، یوستی، اشپیگل، نولدِکه و ولف ذکر کردنی هستند.

رشـــــــته دیگري که محققان آلمانی زبان در آن زمینه 
شناسی و هنرشناسی  اند، باستان  تحقیقات مفیدي به دست داده 

تر است. ایران است که در این زمینه آثار هرتسفلد از همه مهم 

دوران آشنایی حقیقی فرانسـه بر احوال ایرانیان و شناسایی 
گـردد. در  مناطق مختلف ایران، به قرن یازدهم هجري باز می 
آن قرن، سیاست و حکومت صفویان در چشـــم مردم فرنگ 

هاي فرنگ خواسـتار  عظمت و اعتبار خاص یافت و تمام دولت 
برقرار کردن روابط تجاري و سیاسی با ایران شدند.

نخســــــتین سیاح ناموري که شش بار به ایران آمد و از 
هاي مختلف در اکثر شـــــهرهاي ایران گردش کرد، ژان  راه 
باپتیست تاورنیه نام داشت و کتابش تحت عنوان شش سفر به 
عثمانی و ایران و هندوستان نخستین بار در سال 1698 منتشر 
تري از  تر و دقیق  شد. شاردن سیاح دیگري بود که شرح مفصل 
ایران فراهم آورد. سفرنامه شاردن در سال 1686 در پاریس به 

چاپ رسید و به چند زبان اروپایی نیز ترجمه شد.

شناخت فرهنگی و علمی ایران در فرانســـه، از اواخر قرن 
شود. در  هفدهم و با انتشــار کتابخانه شرقی اثر هربلو آغاز می 
اي قدیمی از  دهه سوم قرن هجدهم، آنکتیل دوپرون نســخه 
اوستا را ترجمه و تفســــیر کرد. تاریخ ایران و بررسی تمدن و 
فرهنگ ایران، از مباحثی است که فرانســـــویان بدان توجه 
اند. در این میان آثاري که گروســــه، کلمان هوار، بوا و  کرده 

اند، حائز اهمیت است. گوبنیو، نوشته 

هاي علمی به  شناسی ایران و حفاري  ها در باستان  فرانسوي 
خصـوص درشوش و شناساندن معماري و هنر ایران نیز سهم 
عمده دارند. آنان همچنین در شناساندن فلســــفه اسالمی و 
اي ایفا  هاي فکري و عرفانی ایرانیان نقش ویژه  نهضــــــت 
اند که از آن جمله باید از ماســــــینیون، هنري کربن و  کرده 

گواشون نام برد.
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اند، مســافران و سیاحان  با آن که ایران و روسیه همســایه 
اند.  روس کمتر از جهانگردان دیگر اروپایی در ایران سـفر کرده 
هاي دوران تزاري، توجه خاص و وسیعی به  با این وجود، روس 
دادند  هاي شمالی ایران نشان می  هاي مربوط به قسمت  بررسی 

و آثار محققانی چون خانیکف بیشتر در این زمینه است.

ها بدان عالقه خاصـی داشـتند،  موضـوع دیگري که روس 
هاي  رســیدگی به تاریخ و تمدن ماوراءالنهر و تمام ســرزمین 
پهناور آسیاي مرکزي است. یک دانشـمند متبحر روس، به نام 
بارتُلد، در این رشته سرآمد تمام محققان است. وي تاریخ قدیم 
و جغرافیاي تاریخی آنجا را به نحوي دانشورانه به رشته تحریر 

کشیده است.

پس از انقالب 1917، در کشور شوروي تحقیقات شرقی به 
هاي  اي دیگر یافت و دانشـمندان و محققان با برنامه  کلی جنبه 
هاي بعد،  تازه فرهنگســــــتان علوم به کار پرداختند. در سال 
هاي ایرانی در شــوروي  شــناســی درباره زبان  مطالعات زبان 
شناسی ایران  وسعت گرفت و کتابی که اورانسـکی درباره زبان 

آید. ها اثر قابل توجهی به حساب می  نوشت، پس از کار آلمانی 

در تاریخ ایران پیش از اســالم، از میان خاورشــناســـان 
شوروي، م.م. دیاکونف، اوکونین، پیگولوسکایا، اشتروه و اي.م. 
دیاکونف شـــهرت دارند. در باب تاریخ دوران اســـالمی نیز 
تحقیقات بارتلد، کراچکوفسکی، پطروشفسـکی و ایوانف قابل 

ذکر هستند. [5]

شناسی  هایی در نقد شرق  ها پیش بحث  در حالی که از مدت 
هاي سیاسی ناشی از آن در کشــــــورهاي مختلف  و واکنش 
آسیایی صورت گرفته است، در کشـور ما فقط چند سالی است 

شود. [6] که جسته و گریخته سخنانی در این باب گفته می 

شـناسـی خود به سـادگی زاییده یک  شناسـی و ایران  شرق 
ضرورت اقتصــادي بود، چرا که به تعبیري نخســـتین مرحله 
شد که نیاز سـیاسـی و تجاري  تحقیقات شرقی از آنجا آغاز می 
دول اروپایی را به داشـتن افرادي که با زبان و تاریخ و رســوم 
محلی ممالک شرقی آشنا باشند واداشت. پس از آن و بعد از دو 
جنگ جهانی، توسعه اقتصـــادي، دید تازه تجاري، اندیشـــه 
هاي حکومتی جدید، هر یک جدا جدا  گذاري، روش  ســـرمایه 
هاي  تر به رشــته  ســبب آن شــده که غرب با توجهی عمیق 
شـناسـی بنگرد. اعتبارات مالی  شـناسـی و از جمله ایران  شرق 
مخصــــــوص و زیاد، خواه از ممر عواید ملی و خواه از محل 
هاي خصوصی و اوقاف و مؤسسـات آزاد صرف تحقیق  سرمایه 
و تنبع در مســـــــائل مختلف مربوط به این رشته شد. غالب 
شناسی را دنبال  هاي شرق  دانشــــمندان و محققان که رشته 
کردند، مخارج تحصـــیل و تحقیق و سفر را از مؤسســــات، 
هاي مورد حمایت  ها، مجامع علمی و دولتی یا انجمن  دانشـگاه 
هاي خود دریافت کـردند و جمعـی از آنان نیـز به  و خادم دولت 
خدمت رسمی دولتی مانند عضــویت در وزارت امورخارجه در 
شـناسـی علمی، دســت  که در شـرق  آمدند. کوتاه سـخن این 

ها هیچگاه بیکار نبوده است. [7] سیاست دولت 

شناسی در اساس نسبت به موضوع خویش یعنی شرق  شرق 
داراي وضع کلی و مبهمی است. این وضع کلی و مبهم عبارت 
هاي شرقی را نسـبت به  است از همان وضع نظري که فرهنگ 
کند و تنها از نظر کنجکاوي  فرهنگ غربی، پیشــینی تلقی می 
نگرد و به طور ضـمنی قائل اسـت به این  ها می  «علمی» بدان 
ها، متعلق به عهد خامی و نابالغی  که دستاوردهاي این فرهنگ 
انداز  آدمی است. اما از زمانی که فکر انحطاط غرب و چشــــم 
زوال تمدن غربی در پیش چشم متفکران غربی گشـوده شد و 
ایمان مطلق به «آیین پیشــــــرفت» متزلزل شد، این شیوه 
هاي شرقی در بین اهل اندیشـه غرب کم  نگریستن به فرهنگ 
و بیش از میان رفت و امـروز دیگــر آنها تمدن غــرب و پیش 
دانند که جهان را باید بدان  هاي نظري را امر مطلقی نمی  فرض 
سنجید، ولی در رفتار عامه غربی نســبت به شرقیان این زمینه 
نمایاند. این نکته را نیز باید اضـافه کرد که  همچنان خود را می 
نگاران،  شناسی، فیلسـوفان، تاریخ  در دوره طوالنی سنت شرق 
اند  شناسان و دیگرشناسان شـاخص، صـادق و امینی بوده  زبان 
اند و حرکت برخی از  که با سـیاسـت روز نیز سـر و کار نداشـته 
آنان حتی در جهت کمک و همدردي با محرومین بوده اسـت. 
شـناسـی و سـنت  در بحث حاضر، آنان را باید از جریان شـرق 
استعماري آن جدا کرد و در واقع برایشـــــــــــان اصطالح 
دوســـت» را به کار گرفت. برخی از آنان هم که به  «شـــرق 
توان گفت در  اند، می  فرهنگ و حتی مذاهب شـــرقی گرویده 
اند. [8] براي نمونه  شناسی»، «خودشناسی» کرده  خرقه «شرق 
ویلیام ویستون استاد دانشگاه کمبریج را در سال 1709 تنها به 
این دلیل که شیفته اسالم شده بود، از دانشــگاه اخراج کردند! 
ورشیادسیمون که یک مومن مســیحی بود، در قرن هفدهم از 
ها و اتهامات گوناگون قـرارگـرفت، زیـرا  هر طرف مورد حمله 
کوشیده بود که بدون تعصـــــب و با دیدي عقالنی به دنیاي 
اســالم و محتواي آن بنگرد [9] و یا در ســال 1977، یکی از 
هاي امپریالیسم  استادان دانشگاه کالیفرنیا که برضد درازدستی 
گفت، از کار برکنار شــد و این کار به رغم  در آسـیا سـخن می 
هاي گسترده دانشـجویان به  هاي پیگیر و گردهمایی  سخنرانی 

هواخواهی از آن استاد بود. [10]

شناسی بود  آنچه گفتیم، کلیاتی از پیوستگی سیاست و شرق 
اي از  اي و یا رشــته  شــناســی نیز شــاخه  و از آنجا که ایران 
توان آن کلیات را به این رشـته نیز  شـناسـی اسـت، می  شـرق 
اي جزئیات در مورد سـیاسـت  تعمیم داد. با این وجود، ذکر پاره 

رسد. شناسی نیز مفید به نظر می  ایران 

اي از مطالعات منظم و  شناسـی را به عنوان «مجموعه  ایران 
علمــی مــربوط به وجوه گوناگون تمدن و فــرهنگ و تاریخ 
ایران» اروپاییان بنیاد کـردند و از این جهت، یکـی از عقایدي 

که درباره علت وجودي آن از دیرباز رواج داشـته آن اســت که  
شـناسـیِ غربی،  هاي دیگر شـرق  شناسی، همچون شاخه  ایران 

16



پاییزشماره اول   1399

شـناسـی؛ ســال اول؛ شــماره1؛ تهران:  1- ماهنامه ایران 
.1370

2- سرجان ملکم (1832- 1769م) به سال 1781م به هند 
رفت و در آنجا زبان فارســــی را به خوبی فراگرفت و به عنوان 
مترجم فارسی به استخدام کمپانی هند شرقی درآمد، وی بعدها 
توســــــط دولت انگلیس برای تحکیم روابط با ایران به دربار 
فتحعلی شاه قاجار فرسـتاده شـد که منجر به تحکیم و برقراری 
تر روابط تجاری و سـیاسـی و نیز انعقاد دو قرار داد گردید.  بیش 
ملکم در 1816 م. در دستگاه آکسـفورد درجه افتخاری دکترای 
های 1808- 1799 سـه بار به  حقوق گرفت. وی در فاصله سال 
ایران ســفر کرد. تاریخ ایران که در 1870 م در بمبئی توســط 
میرزا اسماعیل حیرت ترجمه و چاپ شـد، یکی از مهمترین آثار 

رود. او به شمار می 

3- ژنرال سرپرستی سایکس، سرکنســــــول انگلیس در 
کرمان (1898 - 1894) و سرکنســـــول انگلیس در خراسان 
ای در تاریخ سیاسی ایران داشـته  (1913 - 1905)، نقش عمده 
های مختلفی به رشـته تحریر درآورده که از آن  است. وی کتاب 
جمله است: ده هزار میل در ایران که توسط حســــین سعادت 
نوری به فارسی ترجمه شده است. سـایکس این کتاب را به لرد 

کرزن نایب السلطنه وقت هندوستان تقدیم کرده است.

4- ادوارد براون به سال 1862 در یولی گلوستر شایر به دنیا 
آمد و در اوان جوانی به مسائل سیاسی پرداخت. در آن زمان بین 
روســـــیه تزاری و دولت عثمانی اختالف بود. ادوارد براون به 
جانب دولت عثمانی متمایل شد و شروع به تحصیل زبان ترکی 
کرد تا اینکه بتواند در قشــون ترک وارد شود، ولی جنگ خاتمه 
پیدا کرد و ادوارد براون به ســـــال 1879 به کمبریج رفت که 
درآنجا تحصـیل پزشکی کند و در این رشته تحصـیل خود را به 
پایان رساند ولی در عین حال به تحصــیل الســـنه شرقی که 
فارسـی و عربی نیز جزو آن بود می پرداخت. در سـال 1887 به 
هزینه مدرسه پمبروک مســافرتی به ایران کرد که شرح آنرا در 
کتاب مسـافرت نامه که به سال 1891 منتشـر شد و بعداً به نام 

یک ســال در بین ایرانیان تجدید چاپ شــد به رشــته تحریر 
های زیادی پیرامون تاریخ و فرهنگ  درآورد. ادوارد براون کتاب 
ایران نگاشـته اسـت که از آن جمله اســت کتاب تاریخ ادبیات 
های 1924 - 1902 م  ایران در چهار جلد که در فاصــله ســال 
انتشـار یافت. براون در این کتاب قطعات زیادی از اشعار پارسی 
را به انگلیسـی ترجمه کرد که نشـان دهنده تســلط او به زبان 

فارسی است.

5- افشــار، ایرج؛ راهنمای تحقیقات ایرانی؛ مرکز بررسی و 
معرفی فرهنگ ایران؛ تهران: 1349؛ به تخلیص از صـــفحات 

76-46

شناسی، گویی  شناسی و ایران  6- بحث درباره سیاست شرق 
از مرحوم دکتر حمید عنایت و آقای دکتر داریوش آشـــــوری 
شروع شده است، گو اینکه آقای ایرج افشـار نیز تتبعاتی در خور 
اند. بعدها و با فاصله زمان به نســــبت طوالنی،  تأمل ارائه داده 
ای کوتاه  ای مبسـوط از آقای دکتر تکمیل همایون و مقاله  مقاله 
اما پربار از آقای دکتر فرهنگ رجایی منتشر شد. کتاب نخستین 
های اندیشــــه گران ایرانی در برخورد با دو رویه تمدن  رویایی 
بورژوازی غرب، تألیف آقای دکتر عبدالهادی حائری، در سـطح 
وسیعی رویه کارشناسـی تمدن غرب و رویه اسـتعماری آنرا که 
اشکال مختلفی نیز دارد بررسی کرده است. به جز این پنج منبع 
اند، منبعی درخور  که تقریباً به نحوی مستقل به موضوع پرداخته 
شود، ظاهراً روشنفکران و اندیشــــــمندان ایرانی،  یافت نمی 
های  اند، در حالی که بحث در روش  موضــــوع را جدی نگرفته 
های تاریخی-سیاسی و اقتصـادی،  مطالعه و متد مواجه با پدیده 

شود. گمان نخستین مرحله یک پژوهش محسوب می  بی 

7- افشار، ایرج؛ پیشین؛ ص49

8- همانجا، ص 205

9- سعید، ادوارد؛ ص13-14

10- حائری، عبدالهادی؛ ص 10

11- عنایت، حمید؛ ص43

* دکتراي جغرافیاي انسانی و
مشاور عالی و مدیر دانشنامه لرهاي ایران
المعارف بزرگ اسالمی دایره 

خواهد بود که با پایان یافتن اسـتعمار کالســیک، بحث درباره 
فایده است، در حالی که آنچه در گذشته  شناسی» نیز بی  «ایران 
اش  به  داد، پیوسـتگی  شناسـی» جنبه سـیاسـی می  به «ایران 
شـناسـی» را به عرصـه  تاریخ استعمار بود و آنچه امروز «ایران 
کشاند، از یک سو فزونی آگاهی و بیداری  مناقشات سیاسی می 
قومی و از سوی دیگر گسـترش روزافزون دامنه نفوذ و نظارت 

هاست. دولت 

امروز به تعبیر ونســــــــان مونتی، روشنفکران آسیایی و 
های خود را با  اند که تاریخ ملت  آفریقایی بر ســـر آن شــــده 
اند،  دیدگاهـی متفاوت از آنچه محققان اروپایـی اختیار کــرده 
هاست که سه مکتب  دوباره بنویسند و از رهگذر همین کوشش 
نویسـی- یعنی مارکسـیسـتی، ناسیونالیســتی و  تازه در تاریخ 

نویســـــــی - پدید آمده  مکتب مبتنی بر اصول علمی تاریخ 
ها هر چند رخدادهایی  اســــــت.[11] با این همه، این پدیده 
شوند، اما هنوز  نگاری محســوب می  خجسـته در عرصه تاریخ 
شناسی را که لزوماً  اند میراث فکری سنت شرق  نتوانســــــته 
های گوناگون  استعماری هم هسـت، از اذهان بزدایند و با جلوه 
و اشـکال جدید آن مواجهه اصــولی نمایند. از این رو بحث در 
شناسی، به خصـوص خاستگاه سیاسی آن، همچنان  باب ایران 

مفتوح است و محققانی باید که به این مهم بپردازند.
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مِفرَغ یا برنز آلیاژي فلزي از 
مس و قلع اســـــت که با آن 
ابزارهاي مختلف و مجسـمه را 

کنند. تهیه می 

ترین مواد صــنعتی از دوران  فلز به عنوان یکی از اسـاسـی 
باستان تا کنون نقش مهمی را در زندگی انسان بر عهده داشته 
است. انسان باستان، نخستین بار فلزاتی را که به طور طبیعی و 
یافت، جمع کـرده و با ایجاد تغییـراتـی  خالص در اطرافش مـی 
داد. ســپس به خواص  روي آنها، مورد اسـتفاده ابزاري قرار می 
خواري پی برده و همین ســـبب  این ماده در پایداري و چکش 
رونق استفاده از آن شد. دستیابی بشـر به فناوري ذوب فلز، گام 
بزرگ بعدي بود که راه را براي رونق بیشتر صنعت فلزکاري باز 

کرد.

شناسی نخستین کسـانی که فلز مس  بنا بر کشفیات باستان 
را تشــــخیص داده و صنایعی از آن به یادگار گذاشتند، قبایل 
سـایپروس در جزیره قبرس و لیگورها در شــمال ایتالیا بودند. 
همزمان با آنها ایرانیان باستان نیز مس را تشخیص دادند، اما با 
این تفاوت که در حوزه تمدنی-فرهنگـی زاگـرس کیمیاگـران 
اي براي ذوب مس و ترکیب آن با قلع  اولیه به اختراع شــــیوه 
دست یافتند، نوآوري که سبب سـاخت فلز دیگري به نام مفرغ 
شد. این دستاورد نوین، از نظر فنی پیشـــرفتی شگرف قلمداد 

اش از درجه ذوب  شود که نسبت به مواد اولیه تشکیل دهنده  می 
خوري بهتري برخوردار است.  تر، پایداري بیشـتر و چکش  پایین 
شـناسـان دوره  این ابداع داراي چنان اهمیتی است که باسـتان 

اند. ها ایجاد کرده  نگاري  اي به نام «عصر مفرغ» را در گاه  ویژه 

سابقه عصر مفرغ در منطقه زاگرس به هزاره ششـم پیش از 
رســـد، در حالی که در اروپا این دوره از حدود 2500  میالد می 
سال پیش از میالد شروع شـده اسـت. در هیچ کجا آثار مفرغی 
توان حوزه  تر از زاگرس به دست نیامده است، از این رو می  کهن 
تمدنی-فرهنگی زاگرس را محل ظهور و توسعه مفرغ دانست.

اشیاء مفرغی ساخته شده در منطقه زاگرس به مفرغ لرستان 
هاي معتبر جهان  شهرت دارند و اکنون در بیشــــــــتر موزه 
خورد. کشف مفرغ لرستان در ابتدا  هایی از آن به چشم می  نمونه 
ها  به صورت تصـادفی اتفاق افتاد، مردم لرستان که اولین نمونه 
را اتفاقی از خاک درآورده بودند، چون روي این اشیاء تصــاویر 
اي طبیعی، جالب و سـحرانگیز منقوش  هنري حیوانات به گونه 
شده بود،  پی بردند که در بازار ارزشی دارد، در نتیجه به سرعت 
از روي نظم و قاعده در مقام جســتجو برآمده و قبرهایی را که 
روي آنها با لوح سنگی پوشیده بود خالی کردند. از طریق همین 
هاي  ها و مجموعه  کشـــفیات مفرغ لرستان به سرعت در موزه 

خصوصی راه یافت. (کورتیس، 1387: 51)

 آالت و اشـیاء مفرغی لرسـتان اولین بار در سـال 1304 به

زاگرس مهد ظهور و توسعه مفرغ

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 

سابقه عصر مفرغ در منطقه زاگرس به هزاره 

رسد، در حالی که در  ششــم پیش از میالد می 

اروپا این دوره از حدود 2500 ســـال پیش از 

میالد شـروع شــده اســت. در هیچ کجا آثار 

تر از زاگرس به دســــت نیامده  مفرغی کهن 

توان حوزه تمدنی-فرهنگی  است، از این رو می 

زاگرس را محل ظهور و توسعه مفرغ دانست.
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 وسیله مردم روستاها پیدا شد. (ایزدپناه، 1355، ج 1: 35) و براي 
اولین بار در سال 1307 هجري شمســـی (1928 میالدي) در 
فروشـــــــی تهران، لندن و پاریس به فروش  بازارهاي عتیقه 
هاي آالت مفرغی لرســـتان،  رســید.(واندنبرگ، 1349) نمونه 
اولین بار در سال 1929 در بازار پاریس مشــــاهده شد و محل 
کشـف آنها نامعلوم بود، دو یا سه قطعه بســیار شبیه آنها هم در 
موزه بریتانیا یافت شــــد، اما از آن قطعات هم بر علم محققان 
چیزي نیفزود زیرا اصل و تاریخ آنها نیز مشـــکلی الینحل بود. 
پس از چند ماه، اطالعات دقیق متوالی درباره کشـفیات مزبور از 

ایران رسید. (پوپ، 1394: 23)

بیشتر کشفیات مفرغ لرستان توسط افراد غیر متخصص به طور 
اتفاقی یا به قصـد سودآوري صورت گرفته و متاسفانه همین امر 
نگاري و بســـــتر این اشیاء  سبب شده اطالعات دقیقی از الیه 
موجود نباشد. براي نخســـــتین بار هیئت امریکایی هولمز به 
سرپرستی اریخ اشـمیت در سـال 1934 میالدي در خالل یک 
) استین  Schmidt, 1940بازدید هوایی، منطقه را بررسی نمود (
) هیئت انگلیســــی  Stein, 1940نیز در سال 1936 میالدي (
اورال اسـتین در 1940 میالدي و گاف در سـال 1963 میالدي 
) از مناطق مرتبط با مفرغ لرسـتان  )Goff, 1966, 1971, 1980
شناسی از سال 1964 میالدي  هاي باستان  بازدید کردند. کاوش 
به طور مستمر در لرستان انجام شد. پس از آن هیئت بلژیکی به 
سرپرستی لویی واندنبرگ با هدف کشف منشـا تمدن و فرهنگ 
شـناســی را آغاز کرد. (واندنبرگ،  هاي باسـتان  لرسـتان کاوش 
هاي متعددي نیز توســــــــــط  1379) عالوه بر این کاوش 
هاي فرهنگی و تمدنی  شناسان ایرانی براي کشف ریشه  باستان 

مفرغ لرستان انجام شده و در حال انجام است.

جدا از شـیوه سـاخت و ظرافتی که در مفرغ لرسـتان وجود دارد، 
بخشـد، تصـاویر و نقوش  آنچه به این اشیاء ارزش فرهنگی می 
نمادینی اســت که بر روي آنها حک شــده اســـت. در تمامی 
، لگام و  ها از خنجر، شمشیر، تبر، گرز، سرسنجاق، تندیس  نمونه 
هایی از باورهاي مردم منطقه  حتی ظروف سـاخته شـده گوشـه 
زاگرس به صورتی نمادین نقش بســــته است، حتی در برخی 
خورد که بازگو کننده مفاهیم  ظروف نقوش روایی به چشــم می 

مورد باور مردم آن روزگار است.

گري و  در سـاخت اشـیاء مفرغی  به طور معمول از روش ریخته 
کاري استفاده شده و سـطح آنها با نقوش مختلفی تزئین  چکش 
ترین نوع با  ترین تا پیچیده  شده است، این نقوش متنوع از سـاده 
هاي[1] گیاهی، هندسـی، جانوري، نقوش  مایه  ها و نقش  مایه  بن 
گرایانه  گونه و تخیلی از واقع  هاي انســان  انسـانی و شخصــیت 
ترین حالت)  ترین شکل ممکن)  تا سوررئالیسم (انتزاعی  (طبیعی 
شــوند. این نقوش برگرفته از اعتقادات و باورهاي  را شـامل می 
ها،  ها، باورداشت  ذهنی مردم عصــــــر خود که مبتنی بر آئین 
اي رازگونه و پیچیده  هایی است که به گونه  ها و اسطوره  افسـانه 
هایی در این خصــوص یا  روي آثار نقش شده؛ با روایت داستان 

هاي گمشــــده تاریخی و  ها، به بخش  جلوه نمادین باورداشت 
تاباند. اعتقادي مردم زاگرس نور روشنایی می 

هاي لرستان اولین ویژگی اسـتفاده از سـطح در  در بررسی مفرغ 
هاي  ها، خنجرها و ظروف و استفاده از حجم در سازه  سرسنجاق 
باشد که از طریق آن  حجمی براي بیان مفاهیم و مضــامین می 
توان به ابتکار و قدرت ذهنی سازندگان، دانش تصــویري و  می 
گري  مندانه، نظم دقیق فضــاي مناسب در ریخته  کاربرد هوش 

کاري نقوش متنوع پی برد. اشیاء و چکش 

در بررسی نمادشناسانه این تصـــاویر به موارد متعددي برخورد 
کنیم. گاه تصاویر آنقدر واقعی است که گویی نقاشی بخشـی  می 
از واقعیت است، در این موارد به طور معمول حیوان، انســـان یا 
گیاه بر مبنایی باورهایی که در میان مردم باستان داشته تصـویر 
شده است که هر کدام نماد باوري خاص هستند. اما در میان این 
تواند  خورد که می  هاي خاصی به چشــــم می  تصـــاویر نمونه 
هاي حوزه  ها و اســــــطوره  هاي مهمی از باورها و آئین  بخش 

تمدنی-فرهنگی زاگرس را بازگو کند.

ناصرالدین شاه قاجار در سرچشمه سراب گاماسیاب
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اي از  تمرکـزگـرایـی رویه 
کوشـد  حکمرانی اسـت که می 
والیات و قلمــروهاي متعدد و 
متفاوت را زیر امـر واحد و کلیه 
امور عمومی (ملّی و محلی) از یک پایتخت، کنترل کند. (حافظ 
راد 1383: 32 ؛ میـرحیدر و دیگـران 1392: 148).  نیا و کاویانی 
داند و هرگونه  حاکم تمرکزگرا مشـروعیت را فقط از آن خود می 
مشروعیت محلّی یا مردمی دیگري را در باالي سر یا زیردست 
تابد. در عمل، حکومت متمـرکـز، از دوره پهلوي در  خود بر نمی 
کشـــــور ایران استقرار یافته است، و تا قبل از آن امکان دوام 
نداشته است، اما تمایل به برقراري آن (تمرکزگرایی) همواره در 
اقدامات حاکمان قدرتمند آشــکار بوده اســت. در طول تاریخ 
ایران پادشاهان همواره مایل بودند نشـان دهند خودشان یگانه 
قدرت مشــروع هســتند، تالش آنها این بود که از نزدیکان و 
وابستگان وفادار خویش حاکمانی براي والیات تعیین کنند و تا 
هاي محلی و نســـبتا مســــتقل  توانند در براندازي قدرت  می 
توانســـتند در این کوشش  که شاهان چقدر می  بکوشند. اما این 
خود کامیاب باشند، پرسشـــــی است که در این مقاله در مورد 

بخشی از قلمرو ایشان (لر کوچک) بدان پاسخ داده خواهد شد.

سلســله اتابکان لر کوچک از سال 1175 تا 1598 میالدي 
(570 تا 1006 هجري قمري) کنترل بخش وســـیعی از غرب 

هاي کنونی  ایران و شرق عراق امروزي، به خصــــوص استان 
لرستان و ایالم را در اختیار داشـته اسـت، حفظ این حاکمیت در 
هایی چون خالفت  طول بیش از چهار سـده و مقارن با حکومت 
عباسی و عثمانی (در غرب) و پادشاهی خوارزمشـــــــاهیان، 
هاي ویرانگر چنگیز و  ایلخانان، تیموریان و صــفویان و یورش 
تواند براي پژوهشــگران تاریخ ایران محل  تیمور (در شرق) می 

سئوال باشد. 

تضـمین امنیت عراق عرب و عجم، کنترل نیروي انســانی 
هاي آماده لُري، اســتفاده از منابع طبیعی و  قابل توجه و اســب 
منافع اقتصـادي دامداران و کشـاورزان، و اخذ مالیات مهمترین 
تواند انگیزه خلفاء و شاهان براي توجه و در  مواردي است که می 
اي موارد لشگرکشی به منطقه لر کوچک بوده باشد و اغلب  پاره 
هاي اتابکان در  از همین رهگذر اســت که اســـامی و گزارش 
هاي تاریخی معتبر (مثال؛ مستوفی 1381، نطنزي 1383،  کتاب 

ترکمان 1382، بدلیسی 1377)، به میان آمده است.

سلسله اتابکان لر کوچک (1175 تا 1598 م. )

در اواخر دوره سلجوقیان (1038 تا 1194 م.) دو سلسـله در 
هاي اتابکان لر بزرگ و اتابکان لر کوچک  مناطق لرنشـین با نام 
تأسـیس شـد که در هر دو مورد یک امیر محلی حکومتی بومی 
تشــــکیل داد که «اتابکان لرستان یا لر بزرگ» و «اتابکان لر

اتابکان لر کوچکمقاومت 
در برابر تمرکزگرايى خلفاء و پادشاهان

*ابراهیم خدایی
شناسی ایران مدیر دفتر انجمن جامعه 
در شهرستان دورود

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 
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کوچک» خوانده شد. (اقبال آشتیانی 1384: 325-326).   این 
دو در واقع دو سلســله جدا از همدیگر بودند و ارتباط خاصی با 
همدیگر نداشتند، به جز این که به عنوان دو همسایه بر مناطق 
راندند و بنابراین هر دو «اتابکان لر» خوانده  لرنشـین حکم می 
شدند. (ن.ک: خودگو 1378، نوروزي 1393، گودرزي 1396).

قلمرو لُر کوچک که بعدها لرستان فِیلی خوانده شد، شـامل 
هایی از  هاي ایالم و لرستان امروزي، به ضـمیمه بخش  استان 
ترین منطقه غیر عرب  شرق بغداد و جنوب کرمانشــاه، نزدیک 
به پایتخت خلفاء عباســـی بود، در قرون اولیه اســـالمی این 
منطقه حاکمیت مجزّایی نداشــــــــــت، حقوق دیوانی آن 
«مخصـــوص دارالخالفه» بود (ترکمان 1382:  469)، یعنی 
«عمال دیوان دارالخالفه» هر سال به صورت مستقیم اقدام به 
کردند (نطنزي 1383: 49). بدیهی اسـت  گردآوري مالیات می 
تشــــــکیل حکومتی مجزّا در این سرزمین به مذاق خلفاء و 

آمد.  کارگزاران ایشان خوش نمی 

اتابکان لر کوچک را امیري محلی با نام «شــــجاع الدین 
خورشـید» تأسـیس کرد. پس از وي، برادرزادگان و نوادگانش 
پیاپی وارث حکومتش شدند و براي مقاومت در برابر فشارهاي 
روزافزون خالفت بغداد که حتی منجـر به قتل پنجمین اتابک 

شد، به مغوالن نزدیک شدند. (مستوفی 1381: 557).

گرایش به مغوالن احیاء حاکمیت اتابکان را در پی داشـت، 
اما آنان را دچار چالشی شدیدتر با یک قدرت تمرکزگراي جدید 
(ایلخانان مغول) کرد. در حالی که از پنج اتابک معاصــر خلفاء 
فقط یک نفر قدرتش را به واسطه دخالت خلفاء از دست داد، از 
10 اتابک معاصر مغوالن حداقل چهار نفر با دخالت مســتقیم 
مغوالن قدرتشان را از دست دادند که سرنوشت سه نفر از آنان 
مرگ بود، همچنین در دوره دولت خاتون (اتابک سـیزدهم) در 
چرخاندند. (نطنـزي 1383:  عمل ماموران مغول حکومت را می 

.(56

پس از انقراض ایلخانان، «تیمور» علمدار تمرکزگرایی بود، 
خواهد پیش  او اصــرار داشــت امور لر کوچک آن طور که می 
برود اما هرگز موفق نشــــــــد. کَندن پوستِ اتابک «ملک 
عزالدین» (اتابک شــــانزدهم) و نبردهاي چریکی فرزندانش 
علیه تیمور حکایت از آشـفتگی امور در این دوره دارد. (نطنزي 

 .(58-59 :1383

صفویان هم تمایالت تمرکزگرایانه آشکاري داشـتند، شـاه 
گذار صــفویه) در آغاز کار ناگزیر بود والیان و  اسـماعیل (بنیان 
حاکمان محلّی را بپذیرد و بکوشد آنها را وابســـته و تابع خود 
کند، در نخســــــــتین برخورد با حاکمان لر، شاه اسماعیل، 
گذار صـفویه از روي عمد اتابک شــاه رســتم را «حاکم  بنیان 
والیت صدمره، هارون آباد و سیالخور» خواند (رهربُرن 1349: 
123) و از به کاربردن عناوین مرسوم ایشـان مثل «اتابک» یا 
«مَلِک» و حتی نام سرزمین شان (لر کوچک) خودداري کرد و 
در واقع کوشـید حکومت شـاه رســتم را تایید کند، اما اعتبار و 

نشانده کاهش دهد.  مشروعیتش را تا حدّ یک حاکم دست 

آخرین اتابک، شـاهوردي، چندین بار از سـوي شـاه عباس 
عزل شـد، گاهی فرد دیگري از خاندان اتابکان (مثل ســلطان 
حســـــین عموزاده شاهوردي) و گاهی حاکمی غیر بومی (از 
باش،  «اولیاي دولت قاهره» یعنی وابســتگان و سرداران قزل 
شد، اما شاهوردي با  مثل مهدي قلی خان شاملو) منصـوب می 
رسـید و هر بار شـاه صـفوي هم  شورشـی دوباره به قدرت می 
شـد. (ترکمان 1382: 472-471).  ناچار به تایید مجدد وي می 
شاه عباس باالخره توانسـت آخرین اتابک را دستگیر کند و به 
قتل برسـاند. او جمع کثیري از روسـاء طوایف حامی اتابکان را 
هم در یک مهمانی از قبل طراحی شده کشــت، و بســـیاري 
طوایف حامی اتابکان لر را تبعید کرد، او موفق شـــــد عنوان 
اتابکی و حاکمیت دودمان جنگروي را از میان بردارد، اما پسـر 
خان فِیلی را به قدرت رساند،  دایی شاهوردي، با نام حســــین 

شماره اول  پاییز 1399
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دختر شــاهوردي را به عقد او درآورد و بازهم در عمل شــعبه 
جدیدي از ایل سـلویزي، با نام جدیدي (والیان لرسـتان فیلی) 
به قدرت رسیدند (منجم یزدي 1366: 160، بهرامی 63-62).

گیري بحث و نتیجه 

لر کوچک قلمروي نبود که شاهان و خلفاء از آن صرف نظر 
کنند، موقعیت اســـتراتژیک آن در میانه عراق عرب و عجم، 
مشـرِف بر بغداد، اصفهان، همدان و غیره، جمعیت قابل توجه، 
اسبان و سواره نظام ورزیده و منابع طبیعی، محصـوالت دامی 
کرد خواهان کنترل  و اخذ مالیات، پادشـاهان را وسـوســه می 
بیشــــــتري بر این سرزمین باشند، آنها بارها و بارها به این 
سرزمین لشـگر کشــیدند و کوشیدند حکمرانی بومی آن را از 
شدند  بین ببرند و تضــعیف کنند، در موارد متعددي موفق می 
اتابک یا والی را عزل کنند و حتی بکشــــند، اما هربار مجبور 
بودند حاکم بعدي را از همان خانواده انتخاب کنند زیرا طوایف 
ساکن منطقه از خاندان اتابکان (جنگروي) و کســــی غیر از 

ایشان قادر به کنترل اوضاع لرستان نبود.

اتابکان لر کوچک (1175 م تا 1598 م.) بیش از چهار قرن 
مناطق وســـــیعی از غرب ایران را از تمایالت تمرکزگرایانه 
کردند، این مقاومت  هاي برتر (شـاهان و خلفاء) دور می  قدرت 
اي قابل توجه و مثال نقضی جالب براي تصـوراتی است  نمونه 
هاي  که پیشـــــــــینه حکمرانی در ایران را محدود به رویه 

کند. تمرکزگرایانه پادشاهان می 

هاي  هاي به نسـبت مفصــلی که از برخی درگیري  روایت 
دهد اتابکان  اتابکان با شـاهان مقتدر باقی مانده توضــیح می 
چگونه با پشــتیبانی طبیعت و مردم قلمروشان در برابر قدرت 
تر شامل  کردند. دو روایت مفصـــــل  نظامی برتر مقاومت می 
روایت عالم آراي صفوي از برخورد شاه رستم اتابک لر کوچک 
با شاه اسماعیل صفوي (ناشناس 1350: 130-137) و روایت 
عالم آراي عباسـی از برخورد شـاهوردي (اتابک لر کوچک) و 
شاه عباس اول (ترکمان 1382: 470-473، 537-541) را به 
توان مورد بررسی بیشــتر قرار داد. در این دو  عنوان نمونه می 
هایی که در سایر منابع دست اول وجود دارد به  روایت و اشارت 
نقش «طبیعت کوهســتانی»، «کوچ» و «طوایف» به عنوان 

سه پشتیبان حاکمان محلی اشاره شده است؛

1) طبیعت کوهستانی

قلمرو لر کوچک بیشتر سرزمینی کوهستانی است، اقدامات 
هاي هموارتر  نظامی در چنین سرزمینی در مقایســـه با دشت 
متفاوت است. لشـگرهاي بزرگ و مجهز در این مناطق کمتر 
جایی هماهنگ و متمرکـز جمع کثیـري از  آیند جابه  به کار می 
افراد پیاده و سواره نظام و به خصــوص حمل و نقل تجهیزات 
نظامی کار دشواري اسـت. این شـرایط حاکمان محلی را قادر 
ساخته است بتوانند در برابر لشـگرکشــی شاهان بزرگ و  می 
مقتدر امکان مانور داشـته باشــند. در هر دو روایت پیش گفته 

آشکار است که کوهسـتانی و صعب المسـالک بودن منطقه از 
برداري حاکمان لرســـــتان بوده  موثرترین عوامل مورد بهره 

است.

2) سبک زندگی کوچندگی

یابی و کنترل کوچندگان با توجه به فقدان اقامت در  دسـت 
هاي متمرکز دشوار بوده است. آنها به صورت مداوم  سکونتگاه 
هاي کوتاه در مسیر گرمسیر -سردسیر  در حال حرکت و توقف 
هستند و براي یک پادشاه تمرکزگرا سخت است بتواند کنترل 
کامل و مستمري بر ایشـان داشته باشد. از این گذشته استفاده 
از اسب در فرهنگ کوچ، عشـایر را تبدیل به نوعی سواره نظام 
کند که هرگاه اراده کنند بتوانند براي دیگران ایجاد دردسر  می 

کنند.

اي 3) ساختار طایفه 

باید تأکید کرد کوهســـــتانی بودن سرزمین لر کوچک و 
گـر ناتوانـی  تواند توجیه  ویژگـی کوچندگـی به تنهایـی نمـی 
پادشاهان در کنترل بیشــــتر لرستان باشد. این عوامل شاید 
توانســــــت فرصت خوبی براي گریز اتابکان و والیان از  می 
مهاجمان قدرتمند باشد، اما بازگشـــــت آنها به قدرت بدون 
توانســـــــت ممکن شود. این  استقبال و حمایت اهالی نمی 
طور که به حاکمان توانایی مقاومت در بـرابـر  ها همان  ویژگی 
توانست منجر به  داد، می  مهاجمان بیرونی (خلفاء و شاهان) می 
شــمار و آشــوبی  نافرمانی سـایرین، پیدا شــدن مدعیان بی 
سراسري و دائمی در منطقه شود، شبیه وضعیتی که پیشــکوه 
(استان لرستان امروزي) پس از خارج شدن از فرمان والیان (از 
زمان فتحعلی شــاه قاجار) تجربه کرده اســت. ناتوانی والیان 
دهد  منصـوب قاجار در کنترل پیشــکوه به خوبی نشــان می 
توان تنها در پناه کوهسـتان طوالنی بودن دوره حکمرانی  نمی 
اتابکان و والیان را توضیح داد. نه فقط والیان منصـــوب قاجار 
هاي بومــی  که غیـر بومـی بودند، بلکه حتـی نایب الحکومه 
ایشـــــــان نیز قادر نبودند جایگزین خأل والیان فیلی شوند. 

(والیزاده معجزي 1382: 34).

اي مردم لر کوچک و نوعی   بی تردید اگر ســـاختار طایفه 
ائتالف دائمی میان سران این طوایف نبود پس از هربار وفات، 
برکناري یا کشـته شدن اتابکان بازگشـت دوباره نظم، آن هم 
شــــد. آنها  بدون دخالت یک قدرت برتر خارجی ناممکن می 
بارها منصوبان غیر بومی شاهان و خلفاء را «با یک تا پیراهن» 
کنند و یا شورشـیان و  (به تعبیر کمپفر 1368: 162) بیرون می 
مدعیان محلی را فقط به جرم عدم انتساب به تبار شجاع الدین 
گذارند (نظیر  خورشید (سر سلسـله اتابکان لر کوچک) کنار می 
الدین از  کاري که با «حســام الدین عمر» کردند، این حســام 
سرداران اتابک بود و توانست با زور و غلبه قدرت را قبضه کند 
اما وقتی بر تخت نشسـت سران طوایف به این جرم که «در او 

تخمه ملکی نبود» علیه وي شوریدند، مستوفی 1381: 559).
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اقبال آشــــتیانی، عباس و باقر عاقلی (1384). تاریخ 
ایران پس از اسالم. تهران: نامک

بدلیســـــــی، شرف خان بن شمس الدین (1377). 
شرفنامه؛ تاریخ مفصـــل کردستان. تهران: اساطیر. چاپ 

اول

رهربرن، میشـــــائیل (1349). نظام ایاالت در دوره 
صــــــفویه. ترجمه: کیکاووس جهانداري. تهران: بنگاه 

ترجمه و نشر کتاب. چاپ اول

بهرامی. روح اهللا (1388). سلســـــله والیان لرستان. 
تهران: حروفیه. چاپ اول

ترکمان. اسـکندر بیک (1382). عالم آراي عباســی. 
زیرنظر: ایرج افشار. تهران: امیرکبیر. چاپ سوم

حافظ نیا، محمدرضـا و مراد کاویانی راد (1383). افق 
هاي نو در جغرافیاي سیاسی. تهران: سمت

خودگو، سعادت (1378). اتابکان لر کوچک. خرم آباد: 
افالک

ســمیعا، میرزا  (1378). تذکره الملوک.به کوشــش 
دبیرسیاقی. تهران: امیرکبیر، چاپ سوم

کمپفر، انگلفرت (1368). ســفرنامه. ترجمه کیکاوس 
جهانداري. چاپ اول. تهران: خوارزمی

گودرزي، حسـین (1396). اتابکان لر بزرگ (حکومتی 
دیرپا و تاثیرگذار بر هویت مردم لرســتان بزرگ). تهران: 

شمس مشاهیر چاپ اول

مســــتوفی، حمدهللا (1381). تاریخ گزیده. به اهتمام 
عبدالحسین نوائی. تهران: امیرکبیر. چاپ چهارم.

منجم یزدي، مال جالل الدین (1366). تاریخ عباسـی 
(روزنامه مال جالل). به کوشش سیف اهللا وحیدنیا. تهران: 

وحید

میـرحیدر، دره و دیگـران (1392). مبانـی جغـرافیاي 
سیاسی. تهران: سمت

ناشناس (1350). عالم آراي صفوي. به کوشش یداهللا 
شکري. تهران: بنیاد فرهنگ ایران. چاپ اول

نطنزي، معین الدین (1383). منتخب التواریخ معینی. 
به اهتمام پروین استخري. تهران: اساطیر. چاپ سوم

نوروزي، عزت اهللا (1393). تاریخ تحوالت: اتابکان لر 
بزرگ در منطقه بختیاري. اصفهان: شـرکت سـروسـتان 

سپاهان. چاپ اول

والیزاده معجزي، محمدرضـا (1380). تاریخ لرسـتان؛ 
روزگار قاجار. تهران: حروفیه. چاپ اول

شناسی * دکتراي جامعه 

شناسیفصلنامه  به صاحب  مطالعات ایران 
شناسـی؛ تالش دارد، با ایجاد  امتیازي بنیاد ایران 
بســـــتري مناسب، براي طرح مباحث مختلف 
شناسانه، پرتوي اندک در سهم و اندازه خود  ایران 
هاي مطالعات ایرانی  ها و چالش  بر دشـــــواري 
بیفکند. در واقع رویکرد اصلی در انتشـــــار این 
هایی است که به  فصـــــلنامه توجه به موضوع 
رسند. از  اقتضــــاي شرایط، ضروري به نظر می 
رو سعی شده، تمام یا بیشتر مسائل مربوط به  این 
ایران در این فصـــــلنامه مد نظر قرار گیرند. از 
اهداف اصلی این نشــــریه پرداختن به مباحث 
شناسی و طرح تعاریف در چیسـتی و  نظري ایران 

چرایی این شاخه از علوم انسانی است.

شناسی براي گســــترش دامنه  دانش ایران 
علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشـی، همراه با 
فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و 
بیان حدود و ثغور خود اســـت؛ زیرا این دانش با 
توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشـــــینه 
چندانی برخوردار نیسـت و ضرورت باز تعریف از 
شــــناســـــی یا دانش  آنچه خود، آن را ایران 

داند، مشهود است. شناسی می  ایران 

تا کنون چهارده شماره از این فصلنامه منتشر 
شده و در دسترس عالقمندان است.

دکه مطبوعاتی
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: دومفصل 

نهاوندشناسی

با مطالبی از:

شیما حیدري/ صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله عقیق غرب

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  مفرد/ پژوهشگر بنیاد ایران  مهدي رضائی 

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  گروه تاریخ بنیاد ایران 

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  مشاهیرگروه  بنیاد ایران 

اسماعیل شهبازي/ پدر علم ترویج کشاورزي ایران

حمید سیف/  مدرس دانشگاه

اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  زبان و گویشگروه  بنیاد ایران 



شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   1399 نامه زاگرس  پاییزویژه 

اگـــر بخواهیم از قدمت و 
تاریخ زاگرس بنویســــــیم 
اي قطور خواهد شــد.  دفترچه 
کوهی مهم در  زاگرس رشــته 
هاي غربی و جنوبی ایران شـمرده و به ســه  ایران که جزء کوه 
شود. پهنه رویشــی  بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسـیم می 
ترین  ترین و اصلی  هاي زاگرس، وسیع  کوه  زاگرس شامل رشته 
هاي مختلف بلوط در ایران بوده و به همین دلیل  رویشگاه گونه 
هاي  اي برخوردار است. جنگل  این منطقه از اهمیت بسیار ویژه 
الیه شـمال غربی ایران (اســتان  بلوط منطقه زاگرس از منتهی 
هاي همدان،  آذربایجان غربی) آغاز و ســپس غرب (اســـتان 
کردستان، کرمانشاه، ایالم، چهارمحال و بختیاري، خوزستان و 
هاي کهگیلویه و  لرســــتان) و جنوب غرب ایران (اســــتان 

کند. بویراحمد و فارس) را طی می 

هاي  در بین 11 استان واقع در ناحیه رویشی زاگرس، استان 
هاي اول تا ســوم را از نظر  فارس، لرسـتان و خوزســتان مقام 
باشند. دشت برم  هاي جنگلی و درختی دارا می  وسعت رویشگاه 
گاه  تــرین جنگل بلوط ایــران و خاورمیانه، ذخیـــره  بــزرگ 
ترین تعداد گوزن زرد  کره یونســکو و زیســتگاه بیش  زیسـت 

ایرانی است.

هاي زاگرس با گسـتردگی در 11 استان کشــور با 6  جنگل 
هاي ایران را تشـکیل  میلیون هکتار مساحت، 40 درصد جنگل 
هاي جنگلی زاگرس را  دهند که حدود 70 درصـد تیپ گونه  می 
متر در  شوند. بارندگی این ناحیه از 600 میلی  ها شامل می  بلوط 
متر در جنوب غرب در نوسان  هاي شمالی تا 300 میلی  قسـمت 
هاي  اي نیمه خشک با زمسـتان  است. اقلیم منطقه نیز مدیترانه 
توان به  ها می  هاي درختی این جنگل  سرد اسـت. از سـایر گونه 
افرا، کیکم، بنه، زبان گنجشک، گالبی وحشی، ولیک، ارغوان، 

انواع بادام و غیره اشاره نمود. متأسفانه به دلیل رشد جمعیت در 
هاي  ها و زمین  قرن اخیر و نیاز به سوخت، منبع غذایی براي دام 
کلی چهره  ها به  برداري غیراصولی از این جنگل  کشاورزي بهره 
آنها را دگرگون نموده و به جز در نقاط معدودي نشــــــانی از 

ها نیست. انبوهی سابق این جنگل 

همچنین در حدود 100 هزار سال پیش از میالد آثار بر جاي 
هاي زاگرس در غرب ایران بیانگر  مانده از غارنشـــینی در کوه 
سنگی میانی (30  سکونت انسـان در این مناطق در دوره پارینه 

هزار تا 300 هزار سال پیش) است.

طور کلی در هزاره ســــــــوم، دوم و اول قبل از میالد،  به 
هاي شــرقی و غربی زاگرس و زاویه جنوب غربی ایران  دامنه 
یکـی از مـراکــز مهم تجمع اقوام گوناگون در جهان بوده  که 
هاي  داراي نژادي مشترک، فرهنگ و تمدنی مشابه با حکومت 

اند که در رأس آنها عیالم قرار داشت. به نسبت مهم بوده 

کند. نهاوند  در این بین نهاوند نیز در زاگرس خودنمایی مـی 
در جنوب غربی اسـتان همدان بعد از همدان و مالیر ســومین 
ترین و با  آید. نهاوند از تاریخی  شهر بزرگ استان به حساب می 
ترین شـهرهاي ایران اســت و نام آن به دفعات در منابع  تمدن 
هاي بلوط ناحیه  تاریخی ذکر شده است. بخشـــــی از جنگل 

زاگرس در نهاوند قرار دارد.

استان همدان داراي 905 هزار هکتار اراضی ملی اسـت که 
هاي طبیعی، دست کاشـت  بیش از 42 هزار هکتار از آن جنگل 
و اراضی جنگلی است. شهرستان نهاوند نیز یکصد هزار هکتار 
مرتع و جنگل دارد که 30 درصد از مســاحت این شهرستان را 
شـود. 23 هزار هکتار از اراضـی ملی نهاوند پوشـش  شامل می 
جنگلی است که 685 هکتار از آن جنگل در دست کاشـت بوده 
و هفت هزار و 500 هکتار در محدوده طرح صــــــــیانت از 

هاي تخریب شده قرار دارد. جنگل 

شیما حیدري 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول مجله عقیق غرب

نهاوند در دل زاگرس

25



در جهان امروز گردشگري 
به عنوان یک صنعت شـناخته 
شود و حتی در رده صـنایع  می 
پولســاز رتبه چهارم را به خود 
اختصــــاص داده  است. در یک تعریف کلی که سال 1995 از 
سوي سازمان جهانی گردشگري ارائه شد، گردشـگري عبارت 
هاي فرد یا افرادي که به مکانی غیر از  است از مجموعه فعالیت 
مکان عادي زندگی خود مســافرت کرده و حداقل یک شب و 
کنند و هدف از مســافرت  حداکثر یک سال در آنجا اقامت می 

آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است.

یکی از مهمترین نقاط اهمیت گردشــــگري درآمدزایی و 
شود. درآمدي پایدار که برخالف  زایی آن محسـوب می  اشتغال 
شود،  ها نه تنها منابع طبیعی در آن مصــرف نمی  اغلب صنعت 
هاي بیشتر در منطقه کمک کرده و به  بلکه به ایجاد زیرساخت 
نماید.  ها کمک می  دوســــــــتی و برقراري روابط بین ملت 
درآمدزایی این بخش شـــــامل هزینه خوراک، محل اقامت، 
ها و خرید سوغات و تولیدات  تفریحات، حمل و نقل، گشـــت 

باشد. محلی هر منطقه می 

آورد و  اي مناسب براي اشتغال فراهم می  گردشگري زمینه 
براي جوامعی با جمعیت جوان و متقاضـی کار به شــدت مفید 
شود به ازاي هر 10 نفر گردشگر که به یک  است، زیرا گفته می 

شـود. بنا بر  شوند، یک فرصت شـغلی ایجاد می  منطقه وارد می 
آمار ایجاد هر شـــــغل در ایران براي دولت بین 100 تا 300 
میلیون تومان هزینه در بردارد، در حالی در مناطق بـرخوردار از 
هاي اندک در راســتاي  امکانات گردشـگري با صـرف هزینه 
توان با صــرف همین  هاي گردشــگري می  ایجاد زیرسـاخت 
میزان هزینه، بیش از 50 گردشگر را به صورت میانگین جذب 
جویی اقتصادي  نمود و این یعنی چیزي حدود 80 درصد صرفه 

براي دولت.

هاي گردشــگري تنوع  شـهرســتان نهاوند از نظر قابلیت 
بسیاري دارد به شکلی که امکان جذب گردشگر در بسـیاري از 
هاي گردشگري در آن نهفته شده است، اما متاسفانه  زیر بخش 
به دالیل مخـتلف تا کـنون در این بخش چـندان موفق عمل 
نشده است. تنها بخشی که تا حدي توانسته در جذب مسافران 

گردي است.  به شهرستان نهاوند عمل کند، طبیعت 

گردي وارد شــهرســـتان  اما افرادي که به منظور طبیعت 
شـوند، را با توجه به عدم اقامت حداقل یک شـب در  نهاوند می 
توان گردشـگر قلمداد کرد. زیرا به طور معمول  شهرستان، نمی 
این افراد از شهرهاي مجاور با وسایل نقلیه شخصـــــی خود 
کنند، به طور  کنند، هزینه اقامتی پرداخت نمی  مســـافرت می 
کنند، به دلیل  معمول مواد غذایـی را با خود از مبدا حمل مــی 
اي براي آن ، هزینه  عدم وجود امکانات تفریحی و گشــــــت 

نهاوندگردشگری شهری موتور محرک 

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 

مفرد مهدي رضائی 
اي زاگرس شناسی دفتر منطقه  پژوهشگر بنیاد ایران 
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کنند و حتی به دلیل عدم معرفی و شـــــناخت  پرداخت نمی 
هایی  خرند. در مکان  دستی شهرسـتان را نمی  سوغات و صنایع 
کنند در حسـاب  نظیر سراب گیان هم که ورودي پرداخت می 
گذارند بیش  اي که روي دست سیستم می  نهایی میزان هزینه 
اند. این افراد نه تنها نقشی در  از مبلغی است که پرداخت کرده 
پویایی صنعت گردشگري ندارند، بلکه براي آن معضــــــل 
شوند، زیرا با ورود به مناطق طبیعی بکر بودن را  محسـوب می 
هاي  برند، در محیط طبیعی از خود آثاري نظیـر زباله  از بین می 
سازي آب و طبیعت، برهم زدن  مصـــرفی، تغییر محل، آلوده 
نظم اکوسیستم، تاثیرات منفی فرهنگی در منطقه و ... را به جا 
نخورده  گردي، دسـت  گذارند. یکی از نکات مهم در طبیعت  می 
هاي  نگاه داشتن، مناطق طبیعی اسـت که از سـوي سـازمان 
جهانی نیز به شدت روي آن تاکید شـده اسـت. از این رو تمام 
امکانات رفاهی-تفریحی باید در محیط پیرامونی آنها ایجاد و 

از هر گونه تعرض به حریم این مناطق باید جلوگیري شود.

توان به  بحث دیگري که در حوزه گردشــگري نهاوند می 
آن پرداخت گردشگري شهري است؛ ساختار شهري نهاوند به 
اي است که چندین منطقه گردشـی نظیر آسـتان مقدس  گونه 
شاهزاده محمد و علی (ع)، حمام و مسـجد حاج آقا تراب، بازار 
هاي تاریخی، درختان کهنسال میدان قیصـریه از  سنتی، خانه 
یک سو و طبیعت خاص شهري که شامل درختان چنار داخل 
شــهر  شـهر و محیط پیرامونی شــهر که نهاوند را به یک باغ 
هاي متنوعــی را بــراي جذب  توانند جاذبه  تبدیل کـرده مـی 
گردشگر به همراه داشته باشد. این فضـاهاي گردشگري رابط 
اصلی و پیوند دهنده فضـــاهاي پویاي شهري و گردشگران 
توانند عالوه بر نقش اقتصادي و اجتماعی، عامل  هستند و می 
اساسی توسعه گردشگري شهري و حضــور فعال گردشگران 

در فضاهاي شهري، محسوب شوند.

گردشگري شهري بازدید از شهرهاسـت و هدف آن دیدار 
هاي دیدنی، خرید کردن، انجام کســب و کار یا لذت  از مکان 
هاي موجود در فضــــــــــاي شهر است.  بردن از سرگرمی 
هاي صنعت گردشگري  گردشگري شهري از نخســتین گونه 
اســـت که از دهه 50 میالدي جاي خود را در بین انواع دیگر 
گردشگري نظیر روستایی، ساحلی و کوهستانی باز کرده است 
و با تالشی که شـهرها براي جذب گردشـگر دارند روز به روز 
اي نوین  توان گفت گونه  یابد. از این رو می  رونق بیشـتري می 

باشد. گیري مجدد می  نیست بلکه در حال اوج 

ترین انواع گردشگري از  گردشگري شهري یکی از پیچیده 
باشد. با وجود این، هر روز بر شمار شهرهایی  نظر مدیریتی می 
شود. حتی  که خواستار جذب گردشگر هســـــتند، افزوده می 
یابی  شهرهاي صنعتی پیشــین نیز در حال بازساخت و جایگاه 
هاي گردشگري هســتند؛ ایجاد  مجدد خود به عنوان مقصــد 
تورهاي یک یا چند روزه گردشـی شــهري یکی از مهمترین 

اقداماتی است که در این حوزه در حال انجام است.

تواند یکی دیگر  هاي موضوعی در هر شـهر می  وجود موزه 
هاي توسعه گردشگري شـهري باشـد، اتفاقی که در  از برنامه 
شهرستان نهاوند به صـورت اسـمی اتفاق افتاده و چهار موزه 
شناسی و خانه آیت اهللا قدوسـی  تاریخ و فرهنگ، شهدا، مردم 
شـناســی آن  در آن وجود دارد؛ اما در این بین فقط موزه مردم 
هم به دلیل واقع شـــدن در حمام تاریخی حاج آقا تراب مورد 
گیرد، موزه تاریخ و فرهنگ با وجود قرار  اســـــتقبال قرار می 
گرفتن در مرکز شـهر و امکانی که از سـوي شـهرداري براي 
استقرار آن فراهم شده و موزه شهدا به دالیل مختلف از جمله 
عدم تبلیغات مناسـب مورد اسـتقبال قرار نگرفته و موزه خانه 
شهید قدوسی به نام موزه مشاهیر مکان اداره میراث فرهنگی، 
اي براي جذب  دســتی اســت نه موزه  گردشـگري و صـنایع 

گردشگر.

توسعه گردشـگري شـهري نیازمند مدیریتی قوي و ایجاد 
باشــد، که مهمترین آنها وجود  هاي مناســب می  زیرسـاخت 
ها، ســوق  امکانات رفاهی و تفریحی، معرفی درسـت قابلیت 
هاي  هایی نظیر بازار و ایجاد جاذبه  دادن گردشـگران به مکان 
راه  باشـد، ســاماندهی بام نهاوند، ایجاد پیاده  گردشـگري می 
هایی از این  توان نمونه  ســعدي و احداث پارک چهارباغ را می 
اقدامات دانســـت که از سوي مدیریت شهري در حال انجام 

است.

هاي  امروزه پدیده گردشــگري شـــهري به دلیل ویژگی 
گـردي  محیط طبیعی در حال ایجاد پیوند عملکردي با طبیعت 
باشد و همین امر یکی از عوامل افزایش جذب گردشگران  می 
باشد. از  و نیز افزایش میل به مدت ماندگاري بیشــتر آنان می 
هاي مختلف خدماتی، اقامتی،  سـوي دیگر، کمبود زیرسـاخت 
ارتباطی، رفاهی و غیره در شــهر نهاوند خود به عنوان عاملی 
آفـــرینـــی بوده و حجم ورود و جذب  منفــی در حال نقش 
اي منفی  گردشــــگران و نیز مدت ماندگاري آنان را به گونه 
تحت تاثیر قرار داده است. شـهرسـتان نهاوند با برخورداري از 
هاي طبیعی فراوان به عنوان مقصــــد بســــیاري از  جاذبه 
گردشگران نیازمند تقویت و توسعه انواع ساختارهاي زیربنایی 
هاي طبیعی از  باشـد تا گردشـگران ضـمن بازدید از جاذبه  می 
مند شــوند.  مواریث تاریخی و اماکن تفریحی شـهر هم بهره 
هاي شـهري اثرات  بدیهی اسـت که در صـورت تقویت جاذبه 
زایی، رونق  مثبت اقتصــادي درخور توجهی را از حیث اشتغال 

بازار و منابع ناشی از آن نصیب شهروندان خواهد شد.

شماره اول  پاییز 1399

فضـاهاي گردشگري رابط اصلی و 
پیوند دهنده فضاهاي پویاي شهري 
توانند  و گردشگران هســـتند و می 
عالوه بر نقش اقتصادي و اجتماعی، 
عامل اسـاسـی توسـعه شــهري 

محسوب شوند
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روز چهارشـــــنبه یازدهم 
الحجه 1309] ســــراب  [ذی 

گاماساب

امروز باید به ســـــــراب 
گاماساب برویم. صبح از اول آفتاب قال و مقال و همه قســـم 
گذشتند. موزیک  صدایی بلند بود. سواره قزاق حرکت کرده، می 
ها گذشــته، شــیپور  زدند. بعد توپچی  زدند و خوب هم می  می 
زدند. دیگر انواع صـداهای مختلف از آدم و اسـب به گوش  می 
رسید. زودتر برخاستیم، رخت پوشیده، آمدیم بیرون. دم در،  می 
الســــــلطان حاضر بود. جمعی دیگر هم از قبیل  جناب امین 
قهرمان میرزا پســـر عزالدوله، که حاکم نهاوند بوده سرداری 
ترمه هم به او خلعت داده شده بود، پوشیده به حضـور آمده بود 
که مرخص شده به تهران برود. دیگر خوانین گودرزی که همه 
السـلطان آنها را  مخلع شده بودند حضـور داشتند و جناب امین 
کرد. بعد سوار کالسـکه شده، راندیم. از همان راهی  معرفی می 
که دو روز پیش از ســــمت جعفرآباد به اردو آمده بودیم، رفته 
رفت،  ای که به سـمت جعفرآباد می  نزدیک جعفرآباد باالی تپه 
از کالسـکه پیاده شده، سوار اسب شدیم و به سمت دست چپ 
های کوه برفی حرکت کردیم. هوا هم بسـیار خوش  رو به درده 
بود. مطلقاً عرق نکردیم، بلکه بعضــــی اوقات چتر هم جلوی 
داشــتیم. تمام راه از کوه و تپه و دره یا زراعت  آفتاب نگاه نمی 

بود یا ســنگ که دیگر قابل زراعت نبود .دســـت چپ راه، به 
فاصله یک میدان، قریه جوجه حیدر و کمره بود و از سمت آنجا 
شد باالی کوه  یک جاده نرم بسـیار خوبی بود که به آسانی می 
رفت، اما حاال وقت رفتن نداشتیم و بلد هم نبودیم. همین قسم 
ای که در زیر آن تپه ده سـوران  آمدیم تا رسـیدیم به باالی تپه 
[سـهران] واقع بود. قبل از رســیدن به اینجا، آبادی این ده به 
هیچ وجه پیدا نبود. نزدیک ده بیدستان زیادی داشت، به سمت 
بیدســــتان راندیم. از باالی همین تپه که نگاه کردیم اردو در 

سوران و شهر نهاوند پیدا بود . میانه ده 

شهر نهاوند و باغستان محوطه آن و دره سبزی که از اینجا 
تا نهاوند امتداد دارد، خیلی خوش منظر و با تماشــا بود. آمدیم 
در زیر ســـایه چند بید کهن که دور از ده بود، به ناهار افتادیم. 
آفتابگردان زدند، جلو آفتابگردان شبدر زاری است که گل کرده 
داد. یک سمت آفتابگردان زراعت  و بوی بســــیار خوشی می 
گندم بود در کمال سبزی و خضارت، زمین و هوا هم در نهایت 
روح و صفا، طبیعت زمین و حالت هوای اینجا بسیار شبیه است 
شود،  تر نمی  به نیشــــابورصحرا و هوا از این با صفاتر و لطیف 
ای از بهشـت است. پیرزنی در اینجا دیدیم که باید صد و  نمونه 
بیســت سال داشته باشد، گلی نام با یک پســری که اسمش 
شریفعلی، اما خیلی کثیف بود و وضع و حالتی خیلی مضـحک 
داشتند، دیده شدند. قدری با پیرزن صـحبت و فرمایش کردیم

هاي  ها یکی از مهمترین منابع براي بررسـی  سفرنامه 

رود که طی آن احوال هر منطقه در  تاریخی به شــمار می 

شــــود، در میان  دوران مورد بحث به خوبی نمایان می 

هایی که به منطقه نهاوند پرداخته اســـت،  ســـفرنامه 

شـاه قاجار که به  سفرنامه عراق عجم به قلم ناصرالدین 

صورت روزانه نوشـته شـده، جزئیات خوبی را در اختیار 

گذارد. بخش اول این سـفرنامه به توضـیح سـراب  می 

گاماسیاب و روستاهاي مسیر آن پرداخته شده است. 

عراق عجمسفرنامه 
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بعد انعامی به آنها داده فرمودیم، بیاورند عکسـشــان را بیندازند. 
وقتی شیشـه و اسباب عکس را آوردند، ضعیفه چون هرگز ندیده 
خواســت بردارد  بود، واهمه کرد و وقتی عکاس درِ دوربین را می 
خواسـت انعامی که به او داده  خود شـده و می  ضعیفه از ترس بی 
شده بود، پس بدهد که او را رها کنند برود. خالصـه هر طور بود، 
عکسش را انداختند و فهمید ضرري به حال او ندارد. آسوده شده 

رفت.

خان چند فره کبک  امروز مجدالدوله و فخرالملک و حســـن 
هاي اینجا بزرگ و خوردنی شـده اسـت. در  زده بودند، فره کبک 
راهی که امروز آمدیم، اغلب سنگ کوارس ریخته بود و خیلی از 
این سـنگ دیدیم. بعد از ناهار دیدیم زن و بچه اهالی سـوران از 
اند . فرمودیم نزدیک بیایند. گویا واهمه داشتند پیش  دور ایستاده 
بیایند! حاجی آقا و ناظم خلوت قدري آنها را پول داده و رام کرده 
آیند. دوربین برداشتیم که آنها  جلو آوردند! باز دیدیم نزدیک نمی 
شان که به دوربین افتاد، یک مرتبه  را با دوربین نگاه کنیم. چشم 
خواهیم به آنها  فرار کردند. گویا خیال کردند تفنگی است که می 
بیندازیم. خالصـه کم کم رام شــده، نزدیک آمدند. انعام به آنها 
اي که نایب الســـلطنه از تهران با  دادیم و از خیارچنبر و هندوانه 
پســــت براي ما فرستاده بود، دادیم خوردند. آخر به طوري رام 
رفتند. فرمودیم عکس همه را  خواسـتیم بروند، نمی  شدند که می 

انداختند .

این رشـته کوه برفی دسـت چپ که از چهار محال اصـفهان 
امتداد دارد و دنباله آن الی گاماسب کشیده شده است تا به دره و 
وسعت گاهی که راه خاوه از لرستان از آنجا اسـت، همه جا بلند و 
کم  پربرف است، اما از دره مزبور به آن سمت رشـته این کوه کم 
شود و دیگر هیچ برف ندارد و چشـمه گاماسب  کوتاه و پست می 
رود. دهات دسـت  هم در همین دره است که به سمت نهاوند می 

چپ و راست جاده که امروز دیدیم، از این اقرار است: 

دســت راســت: کهکدان از خاک مالیر، انوح، خاک مالیر، 
دره، انگشــتر، اول خاک  رحمان آباد، دره، انگشـتر جعفرآباد، گل 
آباد، بیازما،  خانی، میلو، کوشه، دشت، نسار، حسـین  نهاوند، اسپی 

بابارستم.

دست چپ: چقاوک، خاک نهاوند، شب ماه، سـوران، پاماش، 
گره، باباقاسم، بیان، ده حیدر خالصه، وراینه.

عصر امیرخان سردار که به جهت تعیین جاي سراپرده و اردو 
رفته بود، مراجعت کرده، در ناهارگاه به حضــــور رسید. چاي و 
سوران  عصــرانه خورده، سوار شده، روانه منزل شدیم و از دم ده 
عبور کردیم. امیرخان ســردار یک شـــب قبل از ما رفته بود به 
سراب گاماسب و حاال جلو ما آمده بود .راندیم رو به مغرب. خاک 
نهاوند به طول افتاده است، طرف شـمال نهاوند، مالیر اسـت و 
سمت جنوب آن کوه لرستان، سمت مشـــرقش بروجرد است و 
شود. عرض خاک و  مغرب آن منتهی به خاک خزل و اسدآباد می 
دره نهاوند دو فرسنگ زیادتر نیســـت، ولی طول آن پانزده الی 
شود. خالصه راه زیادي رانده، همه جا از کنار  بیســت فرسخ می 
کردیم، زراعت دیمی  رفتیم و هر چه نگاه  می  حاصل زراعت می 
شـد؛ آنچه  یا آبی بود. شد یک قطعه زمین بایر لم یزرع دیده نمی 
کنند یا حاضـر درو اسـت و آنچه  دیمی کاشـته شـده، یا درو می 

زراعت آبی است، هنوز سبز است.

 همین که از دره سوران گذشتیم، کوهی از سمت دست چپ 
نمایان شد که اسمش پاماش بود. یک مرتبه دیدیم ده پانزده نفر 
دوند. معلوم شـد  رعیت از آن کوه سرازیر شده، رو به طرف ما می 
خواهند ما را زیارت کنند! ما هم چون دیدیم آنها خیلـی مایل  می 
به زیارت ما هستند، فرمودیم مانع نشـوند تا نزدیکتر بیایند و جلو 
اسب کشیدیم. نزدیک آمده تا رکاب ما را بوسیدند و دعا کردند و 

رفتند!

اي سنگی مشـرف به آن  دهی در دست راست پیدا بود که تپه 
هاي ده متصــــل به آن تپه بود. اسم این ده را کرک  بود و خانه 
گفتند. وسـط جلگه نهاوند هم ده باباقاســم که بر روي تپه واقع 
اند. ســایر  اسـت، پیدا بود. یک قلعه خوبی هم روي تپه سـاخته 
ها و عمارات ده هم زیر قلعه و اطراف تپه بنا شـده اسـت. از  خانه 
دور خیلی خوش وضع و قشــــنگ به نظر آمد. از اینجا گذشته، 
گویند تمام  در می  دهی دیگر هم در دست راسـت دیدیم که پنبه 
راه دره و تپه بود و دست راست ما هم نهري بود. قدري دیگر که 
ها و ســوارهاي شـــهري که از نهاوند آمده بودند رفتیم، غالم 
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 مالحظه شدند. کامران میرزا پســــــــر مرحوم احمد میرزاي 
لدوله که نایب الحکومه نهاوند است، با اوالد سلطان سـلیم  ا  معین 
میرزاي مرحوم و بعضی شاهزادگان تویسـرکانی و غیره هم دیده 
شدند. کامران میرزا صورت سرخ و ریش سـفیدي دارد که از بیخ 
خان سـرتیپ هم  هایش سـیاه اسـت. رجبعلی  زده است و سـبیل 
صاحب منصبان فوج مالیري را به حضور آورد. صاحب منصـبان 
خان پیاده ایســــــتاده صورت اسامی  سواره بودند. خود رجبعلی 
ها با  رسانید. همه منصب صاحب  صاحب منصبان را به عرض می 
هاي پاکیزه و اسب و اسلحه خوب بودند و از دستجات سوار  لباس 
اول ســواره ابواب جمعی محمدخان را که ریاســت قراســوران 
نهاوند، با اوست دیدیم که با پسرها و کسان و اتباعشان همه آمده 
بودند. بعد سوار نامدارخان خزل، که نیز با پســـرها و کســـان و 
اتباعش آمده بودند، مالحظه شدند. بعد دسـته سـواري دیدیم که 
شاهزاده عمادالسلطنه حاکم مالیر و نهاوند و تویسـرکان معرفی 

آنها را نموده، عرض کرد سواره سوردي هســــــتند . بعد جناب  
الدوله پیدا شدند  السلطان و ساعدالدوله و امین خلوت و جالل  امین 
که معلوم شــد در بین راه توي دهی به ناهار افتاده بودند و بعد از 
ناهار، آمده به رکاب ما ملحق شــدند. بعد جمعیت زیادي از اهل 
شـــهر نهاوند و مردم تماشـــایی از هر قبیل و جماعت یهود با 
اند. جمعیت و ازدحام  ها و غیره دیدم اطراف راه ایســــتاده  تورات 
غریبی بود. آمدیم تا نزدیک اردو نهر بزرگـی هم، چنان که پیش 
نوشتیم، از سرا ب گاماسـب جدا کرده، به جهت زراعت به دهات 
برند که همه جا در دست راسـت ما بود. بعد جلو راه به  اطراف می 
اي رسـیده، آمدیم به سـر تپه، دیدیم اردو در وســط دره کنار  تپه 
اي که از سراب گاماسب جاري است، در جاي بســــیار  رودخانه 
خوب با صفایی افتاده است. بسیار به وضعی خوش و محلی خوب 
اند. از تپه سرازیر شده، نزدیک سراپرده وارد اردو شدیم. اردو را زده 

 با اینکه چندین نهر بزرگ از رودخانه گاماســب جدا کرده، به 
اند، باز به قدر پانصـد سنگ آب از این رودخانه  دهات اطراف برده 
جاري است و البته در سرچشـمه و اول رودخانه بایســتی به قدر 
شود. یک نهر هم  هزار سنگ آب باشد که اینجا پانصـد سنگ می 
اند و آبشـار خوبی جلو سراپرده درست  رفته، شکسته  که از باال می 
ریزد و آب بســـــیار  کرده که از بلنديِ جلو سراپرده به پایین می 
خوب، ســرد گوارایی دارد. اردو در میانه ســه ده واقع شــده که 
کن زیر دست اردو و وراینه  سرخ  کن و وراینه و بیان است. ده  سرخ 
باالدست اردو و بیان پشــت دره اردو که طرف غربی اردو است، 
واقع است. شب هم هواي اینجا بسـیار خوب بلکه به نهایت سرد 
اسـت، طوري که ما عالوه بر پالتو و لباس خز، شــال گردن هم 
بسته، همینطور نشـسـته بودیم و باز هم سردمان بود. دهی دیگر 

هم مقابل وراینه باالي اردو واقع است که اسمش دهیه است.

کتاب کرونامه

نویســــــــــــندگان: محمدرضا عطایی، 
مفرد، شیما حیدري رضائی  مهدي 

انتشارات زرنوشت، چاپ اول: 1399

قطع:  جیبی

تعداد صفحات: 166 صفحه

بهاء: 199/000 ریال

با شـیوع بیماري کرونا، واکاوي ابعاد مختلف 
این بیماري به دغدغه اصلی پژوهشگران تبدیل 
شـد. تدوین این کتاب در اولین روزهاي شــیوع 

بیماري آغاز شد.

اي است در خصـوص واکاوي  کـرونامه، نامه 
ابعاد مختلف شـیوع بیماري کرونا؛ که در حقیقت 
اي گروهی که با توجه  یک مقاله بلند است، مقاله 
به حجم و مطالب آن  به صـــــورت یک کتاب 
منتشـــــر شده است. شاید با برخی مطالب این 
کتاب موافق باشید و برخی دیگر را یکسره باطل 
بدانید، به هر حال این نظر و نگاه نویســـندگان 
کتاب است که به این صورت قلمی شـده اسـت. 
نوشتن این مطالب ادعاي دانستن چیزي بیشـتر 
از دیگران نیســت، بلکه تنها تالشی است براي 
دانایی، شــاید تنها به این دلیل که نادانی عذابی 

دردناک است.

کتابخانه

قاجار، ناصرالدین (1362)، سـفرنامه عراق عجم (بالد 
مرکزي ایران)، تهران: تیراژه
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محمد بن محمد بن عبداهللا ادریسی متولد 493 متوفی 560 
هجری قمـری [بـرابـر با 1100 تا 1165 میالدی] معـروف به 
شریف ادریســــی در شهر سبته در مراکش به دنیا آمد. دوران 
نخســــــــت علم آموزی او در زادگاهش طی شد و سرآغاز 
سـفرهایش ابتدا از شـهرهای مراکش بود. وی در ســال 533 
هجری قمری به دربار روژه دوم پادشاه علم دوست سیســـیل 
العاده یافت  دعوت شد و نزد او و پسرش ویلیام اول منزلت فوق 
و تا پایان عمر در سیســیل ساکن شد. ادریســی دقیقاً در اوج 
ها در سیســــیل به آنجا مهاجرت کرد و یکی از  تمدن نورمان 

دانشمندان شاخص در مکتب علمی سیسیل است.

نزهت المشتاق فی االختراق اآلفاق اثر جغرافیای برجسـته 
ادریسی است. در این کتاب نخست وصف مختصـری از زمین 
دهد و سپس بر اسـاس روش هفت اقلیم یونانی- به دست می 
اســالمی جهان هفت اقلیم و هر یک از اقالیم ده جز دارند، به 
این ترتیب نزهت المشتاق شامل 70 جزء است، که هر 10 جزء 
ها از  گیرند. نزهت المشـتاق تا مدت  در ذیل یک فصل قرار می 

های متعددی از آن  جمله منابع جغرافیایی اروپایی بود، نســخه 
در اختیار است. (انوری، 1390: 24)

در کتاب نزهت المشــتاق در مورد نهاوند چنین 
آمده است: نهاوند شـهـر نیکوسـت از جبال، دارای باروی از 
ها و بوستانهای  گل و بناهایش نیز از خشـــت و گل است. باغ 
های  خانه  های فراوان و تجارت  ها و آب  میوه دارد و گردشــگاه 

ها. (ادریسی، 1388: 84) بسیار و عمارت 

ادریســــی، محمد بن محمد (1388)، ایران در کتاب 
نزهه المشــــتاق، مترجم عبدالمحمد آیتی، تهران: بنیاد 

شناسی ایران 

انوری، امیرهوشـنگ (1390)، وصـف ایران و مناطق 
های دوره اسالمی، تهران: بنیاد  آن در برخی از نقشـــــه 

شناسی ایران 

نهاوند در نزهة المشتاق
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آن شـیخ علی االطالق، آن قطب به اسـتحقاق، آن منبع اســرار، آن مرتع انوار، آن ســبق برده به 
استادي، سلطان طریقت جنید بغدادي رحمت اهللا علیه. شیخ المشایخ عالم بود و امام االئمه جهان و در 
فنون علم کامل و در اصول و فروع مفتی و در معامالت و ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشـارات 
عالی بر جمله سبقت داشت و از اول حال تا آخر روزگار پسـندیده بود و مقبول و محبوب همه فرقت بود 
ها سـتوده و هیچکس  و جمله بر امامت او متفق بودند و سخن او در طریقت حجت است و به همه زبان 
بر ظاهر و باطن او انگشت نتوانست نهادن به خالف سنت و اعتراض نتوانست کرد مگر کسی کور بود و 
اند و  اند و اعبدالمشـایخ نوشته  اند و لسـان القوم خوانده  مقتداي اهل تصوف بود و او را سید الطایفه گفته 

طاوس العلماء و سلطان المحققین.

نظیر و در طریقت مجتهد و بیشـتر  و در شریعت و حقیقت به اقصـی الغایه بود و در زهد و عشـق بی 
اند و طریق او طریق صحو است به خالف  مشــــایخ بغداد در عصــــر او و بعد از وي مذهب او داشته 
تر طریقی که در طریقت و مشــهورترین مذهبی مذهب جنید  اند و معروف  طیفوریان که اصحاب بایزید 
است و در وقت او مرجع مشــایخ او بود و او را تصـــانیف عالی است در اشارات و حقایق و معانی و اول 
کســی که علم اشارت منتشــر کرد او بود و با چنین روزگار بارها دشمنان و حاسدان به کفر و زندقه او 

گواهی دادند و صحبت محاسبی یافته بود و خواهرزاده سري بود و مرید وي.

روزي از سري پرسیدند که هیچ مرید را درجه از درجه پیر بلندتر باشد؟ گفت: باشد و برهان آن ظاهر 
است جنید را درجه باالي درجه من است. 

ابوالقاســــم جنید بن محمد بن جنید خزاز 

زجاج قواریــري نهاوندي، معــروف به جنید 

ترین عارفان و صـــوفیان  بغدادي، از پرآوازه 

سوم  است. جهان اسالم در قرن  

تذکره االولیاء

نهاوندجنید از  تا بغداد

مشاهیر زاگرس
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شماره اول  پاییز 1399

جنید بن  صورت   بیشـتر به   متقدم   و لقب  در منابع   جنیدنسب  
جنید خزّاز قواریری  ضــبط  شــده  اما خواجه  عبداللّه  محمد بن    
چون   که   شده   . گفته   است  انصـــاری  لقبِ او را زَجّاجِ خَزّاز آورده    
خام  (خَز)  پدر جنید تاجر شیشـه  (قَواریر) و خود او تاجرِ ابریشـم  
اند. از او با القاب  ، جنید را قواریری  و خَزّاز خوانده  اســـــت  بوده  
المحققین و سید طایفه  العلما، سلطان  همچون  طاووس  متعددی    
دارد زیرا  نیز شــــهرت  و نهاوندی   بغدادی   اند. جنید به   یاد کرده   
اســـت   تولد و رشــد وی  بغداد بوده  او از نهاوند و محل   اصــل 
تولد  اند. تاریخ   او را نهاوند دانســــته  ، زادگاه   ماسینیون   و کربن 
از 215  جنید معلوم  نیست  ولی  بنا بر قرائنی به احتمال زیاد قبل  

. دنیا آمده  است  هجری قمری به  

های مختلف تاریخ تصوف،  نام و آوازه جنید نهاوندی بر دوره 
های عرفانی دقیق او، بر  سایه افکنده و تعالیم گســترده و آموزه 
های عرفانی تاثیری  بسیاری از عارفان نامدار و برخی از سلسـله 

شگرف نهاده است.

از کودکی، خانواده و نســـــب وی اطالع چندانی در دست 
نیســـــت. او در اوایل جوانی، نزد ابوثور ابراهیم بن خالد کلبی 
(فقیه مشهور) فقه آموخت و در بیست سالگی، در حضور وی، بر 
داد؛ از  مذهب او که گویی مذهب مســتقلی بوده است، فتوا می 
رود. عمده  این رو پیش از آنکه صوفی باشـد، فقیه به شـمار می 
اند، اما ابن ابی یعلی ، او را  منابع، او را شافعی مذهب دانســــته 
حنبلی پنداشته و رادمهر از امکان شـیعه بودن وی سـخن گفته 

است.

، برای  جنید نیز  ، نویســندگانِ احوالِ متصـــوفه  بنا بر سنّت 
و مصاحبان  اند. در تصوف استادان   داده  شجره  طریقتی  به  دست  
دایی   اند، از جمله  سَری  سَقَطی  جنید برشــــمرده  مختلفی  برای  
، ابو جعفر بن   جنید، حارث  محاسـبی  ، ابوجعفر محمد بن  قصّاب 

/ الکُرّینی. الکَرَنْبی 

بود که   وقت  آن   جنید بر مشــایخ   امتیازات   ترین   یکی  از مهم 
کـرد  و بـر مـراقبه  جمع  می  عرفانی   های   و تجربه  را با حال   علم  

رو، هجویری    ؛ از این  اعمال  تأکید بسـیار داشت  و محاسبه   باطن    
نامد. اغلب اوقات جنید به  را طـریق  جنیدیان مـی  مـراقبه  باطن  
رفت  بازار می  روزها به   حال   ، با این   گذشـت  عبادت  و ریاضت  می 
 ، عطار وی  برخالف  صــوفیان  گفته   . به   پرداخت  و به  تجارت  می   
پوشــید.  کرد و به  رسـم علما لباس  می  بر تن نمی  رقعه  و مرقّعه  
کرد، برای   می  سقطی  تدریس   هایی  که  سری   سال  جنید در طول  
و  ، از وعظ   با وجود اصــرارِ خود وی  رعایت  حرمتِ اسـتاد، حتی  
کرد تا آنکه  پیامبر اکرم  (ص) را در خواب دید و  می  امتناع   خطابه  

، درس  و وعظ  را آغاز کرد. به  دعوت  ایشان 

کرد.  ترنّم  می  ابیاتی   به   داشـــت  و گاه   شــعر عالقه   جنید به  
اند. داده  نسبت   وی   را نیز به   ابیاتی   نویسندگان  صوفیه  

است  باقی  مانده   به عربی   کوتاه   و رساله   نامه   از جنید تعدادی  
عبدالقادر ذیل  مجموعه  ای  از آنها را علی حســـن   مجموعه  که    

. از  است  رسانده   چاپ   به   در 1976 میالدی  در لندن   اوقاف  گیب    
معاذ  یحیی بن   هایی اسـت که جنید به   ها نامه  نوشـته  جمله  این  
رازی  و برخی  حســـین   ، عمر بن عثمان مکّی، یوسف بن   رازی 
 ، های  دواءاالرواح  اسـت رسـاله  . همچنین   اسـت  دیگر نگاشـته    
 ، الفرق  بین االخالص  و الصدق  ، فی   االلوهیه  ، فی   الفناء، المیثاق 
در توحید  ، دواء التفاریط و چند رسـاله  کوتاه   اللّه  المفتقِر الی  آداب  
آنها در مجموعه  خطی  کتابخانه  نویس   دست  های   نســـخه  که  

شود. شهید علی  در استانبول نگهداری  می   

جنید در سـال 297 هجری قمری در شـهر بغداد وفات کرد. 
بغداد و در کنار قبر  در مغرب   آرامگاه وی در قبرسـتان شـونیزیه  
 ، جعفر خُلدی  دیگری  چون   سـری  سـقطی  و صـوفیان   اش   دایی 
و مسجدی   محل  خانقاه   . در این  واقع  است  مُحب   رویم  و سَمْنون 
مسجد سه  قطعه   در این   شده  که   . گفته   نام  جنید بنا شده  است  به  
ها را بر  شـفا آن  برای   بیماران   که   اسـت   وجود داشته   سنگ  سیاه  

اند. نهاده  محل  درد می 

بر قبر جنید، یک ضریح مشـبک با پوششـی از مس، نصـب 
شده است و بر قبر سری سقطی، یک ضریح چوبی نسـبتاً ساده 

قرار دارد.

: صوفیان  صوفیان  احمددار، بشیر، (1362) «نخسـتین  
، در تاریخ   پورجوادی  نصـــــراللّه   »، ترجمه   از حالج  پیش   
، ج 1،  کوشش  میان محمد شریف  ، به   فلســــفه  در اسالم 

: مرکز نشر دانشگاهی  تهران 

 ، محمد، (1362) طبقات  الصـوفیه  بن   انصاری، عبداللّه  
 ، آهی  حســین  ، چاپ  حبیبی  عبدالحی  با تصـحیح  و حواشی 

تهران 

 ، االنس  ، (1370) نفحات  احمد  بن   جامی، عبدالـرحمان 
، تهران محمود عابدی  چاپ 

موسـوی  ، زیرنظر کاظم   اسـالمی  المعارف  بزرگ  دائره 
، تهران بجنوردی   

رادمهـــــر، فــــــریدالدین، (1380) جنید بغدادی    
در زندگی  و افکار و آثار، تهران  ): تحقیقی   العارفین  (تاج 

، (1369) جســــتجو در  عبدالحســــین  کوب،   زرین 
، تهران  ایران  تصوف 

االولیاء،  ، (1382) تذکـــره  ابــراهیم   عطار، محمد بن  
تصحیح محمد استعالمی، تهران: زوار

، (1380) جنید، تهران  نوربخش، جواد 
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مفاخر زاگرس

 مهدي طالبقدم به قدم با

اسماعیل شهبازي*

پدر علم ترویج کشاورزي ایران

- نه ســاله بودم که در مهرماه 1324، شــاهد به دنیا آمدن 
اولین خواهر زاده عزیزم «مهدي طالب» در شهر نهاوند بودم.

- ظهور و بــروز هوش و ذکاوت مثال زدنـــی او در دوران 
اي از نبوغ و استعداد ذاتی او براي پیشرفت و  اش، نشانه  کودکی 

اش بود. مدیریت زندگی آینده 

- دوران تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در نهاوند طی کرد 
هاي ســــیکل دوم، خودم هم مدتی به عنوان  و در یکی از پایه 
هایش،  «دبیر کمکی» در کالس زبان، به او و همکالســـــی 

دادم. انگلیسی درس می 

- آخرین سـال از دوره متوســطه در رشــته ریاضــی را در 
دبیرستانی در انتهاي خیابان ري در تهران گذرانید.

- از سال 1351 در گروه تحقیقات روستایی موسسه آموزش 
و تحقیقات تعاونی دانشـــــگاه تهران به ریاست «دکتر کاظم 
ودیعی» و سپس «دکتر مشــکات» و «دکتر غالمرضا سلیم»، 

همکار نیمه وقت شدیم.

- از مهر 1351، هر دومان در مدرسه عالی کشــــــاورزي 
همدان به ریاست «دکتر علی اقبالی»، همکار نیمه وقت شدیم. 
من مدرس و مدیر گروه آموزشی ترویج کشـاورزي بودم و او به 
عنوان مدرس و مدیر گروه آموزشی تعاون روستایی   مشـــغول 

بود.

-در اوایل دهه 50 به پیشـنهاد اینجانب و همراهی «مهدي 

طالب»، براي جلب حمایت  نماینده شــــــهرمان در مجلس 
پور» به منظور تاسـیس آموزش عالی  شوراي ملّی «اکبر صـفی 
 ، کشــــــاورزي در شهرستان نهاوند در رشته مدیریّت مزرعه 
مجدّانه همکاري کـــردیم، که پس از چندبار پیگیــــري، به 

سرانجام نرسید.

هاي بعد، مهدي براي ادامه تحصـیل به دانشـگاه  - در سال 
تولوز فرانسه اعزام شد و من هم در تهران، پیگیر امور مربوط به 

او بودم.

- پس از اتمام دوره دکتراي ایشـان در فرانسـه و مراجعه به 
ایران و اشتغال به عنوان عضـو هیئت علمی دانشـگاه تهران، با 
هاي وي، این بار او در تهران و من در دانشـــگاه تولوز  پیگیري 
فرانسه، مشغول به اتمام دوره دکتراي خود در توسعه کشاورزي 

و عمران روستایی بودم.

هاي پس انقالب اســــالمی، هر دو همکار  - در ســــال 
اي در بنیاد مسـکن انقالب اسالمی شدیم، که طی آن  مشـاوره 
ضمن همکاري با «دکتر محسن حبیبی» از دانشـکده معماري 
دانشــگاه تهران و «دکتر عباس سعیدي» از دانشـــگاه شهید 
هاي میدانی در  بهشــتی در ارائه مشـــاوره و تحقیق و بررسی 
هاي توســعه و عمران و آبادانی روســـتاها به نهاد جهاد  زمینه 
سازندگی و بنیاد مسکن و دیگر موسسات مسئول، با هم، همراه 

بودیم.

دکتر مهدي طالب، متولد مهرماه 1324 در نهاوند، مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشــــگاه تهران، 
شناسی از دانشـگاه میرال فرانسـه و نیز در رشته جغرافیاي انســانی از دانشــگاه دانیل  کارشناسی ارشد را در رشته جامعه 
شناسی از دانشــگاه میرال فرانســـه اخذ نمود. وي عالوه بر  فوشه-میرال تولوز فرانســه و دکتري خود را در رشته جامعه 
هاي متعدد علمی و اجرایی، همواره سنگر دانشــــــــگاه را حفظ کرده و به دلیل عالقه به زادگاه خود در تاسیس  فعالیت 
ها ریاست دانشـگاه غیرانتفاعی امید نهاوند را نیز بر عهده داشت،  هاي شهرستان نهاوند، نقشی فعال داشت و سال  دانشگاه 

وي پس از یک دوره بیماري و بستري شدن در بیمارستان، صبح یکشنبه 5 مرداد ماه 1399 دارفانی را وداع گفت.

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 
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- در اوایل دهه 70، به دنبال حــــرکتِ ناموفقمان در اوایل 
دهه50 براي تاسـیس آموزش عالی در نهاوند، این بار اینجانب 
«اسماعیل شـهبازي» با کمک «مهدي طالب» و گردهمایی و 
کمک جانانه گروهی از فرهیختگان همشـهري چون «حسـن 
پاسیار، مهندس محمد حســین علیمرادیان، محمدرضا امامی، 
محمدتقی شــهبازي، محمدعلی ســیفی، علیرضــا بحیرایی، 
حســــــین داودي، هوشنگ  شهبازي، حاج درویش عصّاري، 
محمدرضــا رزّاقی، محمد جعفر شـــهبازي، علی علیمرادیان، 
ســـیروس احمدي، حمید رضــــا چگینی و تنی چند از دیگر 
مند به تاسیس آموزش عالی دولتی در  همشــــــهریان عالقه 
شهرستان نهاوند»، باالخره در اوایل دهه 80، نه تنها در تاسیس 
دانشـگاه دولتی در نهاوند توفیق حاصل شد، که چند موسســه 
آموزش عالی غیر دولتی دیگر هم در شهرستان نهاوند تشـکیل 
شد تا آنجا که ریاست افتخاري یکی از همین موسســات را هم 

شخص «دکتر مهدي طالب» تا همین اواخر بر عهده داشت.

- در دوران تصـــــدي مدیریت گروه و یا معاونت آموزشیِ 
هاي تعاون و علوم اجتماعی  «دکتر مهدي طالب» در دانشـکده 

هاي تهران و عالمه طباطبائی، بنا به دعوت او،   دانشـــــــگاه 
اینجانب تدریس مواد درسی ترویج و توسعه کشــــــاورزي و 

روستایی را بر عهده داشتم و همکار هم بودیم.

هاي71-70 در  - در فرصت مطالعاتی ایشــــــان در سال 
هاي «دکتر طالب» و به حمایت  هاي ژاپن، با پیگري  دانشــگاه 
بنیاد مسـکن، اینجانب هم به ژاپن اعزام شدم تا ضمن بازدید از 
هاي عمومی مردم، نحوه مقابله  هاي آموزشی و پناهگاه  مجتمع 
آموزان مدارس ابتدایی با حادثه زلزله  هاي جمعیتی و دانش  توده 
در شهرهاي «شیذوکا» و دیگر مناطق نمونه را بررسی و کسب 

هاي آموزشی-ترویجی نمایم. تجربه و اقدام به تهیه گزارش 

- در ســال 71، گزارش ماموریت محوله در ژاپن را به بنیاد 
مســـــکن، که در آن دوران امور مربوط به پیامدهاي زلزله را 
کرد و نیز، به دبیرخانه شـــــوراي عالی آموزش و  پیگیري می 
هایی در  پرورش ایران براي تهیه و تصــویب و صدور مصــوبه 

حفط امنیت مدارس ارائه دادیم.

- در سال 70 و در دوران حضــور «دکتر طالب» در فرصت 
هاي ژاپن، کار ویراستاري فنی و ادبی  مطالعاتی در دانشــــگاه 
نویس کامل کتاب «مدیریت روستایی» او را تا مرحله طبع  پیش 
و نشـر و اقدام به چاپ اول آن در موسسـه انتشـارات دانشـگاه 

تهران بر عهده داشتم و به سر انجام رساندم.

هاي متعدد دیگر که از لحاظ موضـــوعی در این  - ... و قدم 
گنجند. مقال نمی 

هایی بدون همراهی مهدي عزیز: و سر انجام در قدم 

- در تاریخ دوشنبه 6 مرداد 1399 شرکت در مراسم تشییع و 
تدفین پیکر پاک مهدي عزیز در  قطعه 20 بهشت زهرا با حضور 
فرد»، از دوستان  االسالم سید محمد حســـن ابوترابی  «حجت 

قدیمی شادروان «دکتر مهدي طالب» و نیز شماري معدودي از 
دوستان و بســتگان درجه اول وي [با توجّه به محدودیّت هاي 
مربوط به شیوع بیماري کووید19] براي همیشـــــــــه از او 

خداحافظی کردم.

- و در نشـســتی دیگر از ساعت 18 تا 20 روز چهارشنبه 8 
مرداد 1399 در تاالر اجتماعات علمی دکتر علی شـــریعتی در 
دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران با حضــور «حجت 
فرد» و «دکتر حســــــینی» معاون آموزشی  االسالم ابوترابی 
دانشـگاه تهران و ریاست و تنی چند از استادان و دانشــجویان 
هاي تکمیلی دانشـکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران و  دوره 
شناسی دانشـگاه تهران و  «دکتر محمد میرزایی» استاد جمعیّت 
الدین افتخاري»، استاد دانشـــگاه تربیت مدرس و  «دکتر رکن 
رئیس انجمن توســعه روســتایی ایران، این مجلس ترحیم به 
سـبب محدودیت شـیوع ویروس کرونا، به صـورت «مجازي» 
هاي  برگزار شـد. ولی، بینندگان و شـنوندگان از طریق رســانه 
الکترونیکی خود، ضـــمن قرائت فاتحه و ختم چهار دوره کالم 
ها پیام متنی و صـوتی، موجبات شـادي  اهللا مجید، و ارسـال ده 
روح دکتر طالب و تسـالي خاطر بازماندگان را فراهم نمودند. و 
باز هم در شــب جمعه 9 مرداد 1399 به هدایت «دکتر محبوبه 
اي لرستان  بابایی» از همکاران دانشــگاهی وي، به رسم طایفه 
خوانی پرداخت و نسـخه ضبط شده  کنان به مرثیه  سرفراز، مُویه 

اش شد.  آن تقدیم خانواده 

- و در پایان این دردنامه، از پیشـــگاه خداوند یکتا خواهان 
شادي روان «دکتر مهدي طالب» عزیز هســتم. و همچنین از 
خواهم که راهش در خدمت به آموزش و تـرویج تعاون  خدا مـی 
در فرآیند توسعه کشـاورزي و عمران روستایی ایران عزیزمان، 

همواره پُر رهرو باد.

* دکتراي کشاورزي
و آموزش ترویج و توسعه 
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کوه گرو قلب  زاگرسرشته 

ییز 1399 شناسی  مجله عقیق غرب  شماره اول   نامه زاگرس  پاویژه 

کوهی است که از شـمال غرب تا جنوب غربی  زاگرُس رشته 
هاي دریاچه وان  کوه از کرانه  ایران کشیده شده است. این رشته 
هاي  در جنوب شرقی ترکیه آغاز شده و پس از گذشتن از استان 
غربی، لرسـتان، همدان، مرکزي، اصــفهان، فارس،  آذربایجان 
کردستان، کرمانشاه، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و 
بختیاري، خوزستان، کرمان، بوشهر و هرمزگان ادامه یافته و به 
کوه تا شــمال عراق نیز  رسـد. دامنه این رشـته  خلیج فارس می 

امتداد دارد.

نام باسـتانی رشــته کوه زاگرس کُر یا کور اســت: بر طبق 
شـناسـی سـومري کور (کر) در اسـاس نام یک کوه یا  اسطوره 
هاي واقع در شرق سومر  هایی بوده و به طور معمول به کوه  کوه 
شـده اســت. کور همچنین نام دیگر امپراتوري اکد  اطالق می 
اســت که از ســه هزار ســال پیش و قبل از آن در کل نواحی 

زاگرس گسترده شده بود.

خورده و رانده زاگرس یک کمربند طوالنـی در  کمربند چین 
اي تغییر شــکل  هاي پوسـته  حدود 1800 کیلومتري از سـنگ 
یافته است که در جبهه برخوردي بین صفحات عربی و اوراسـیا 
خوردگی متوقف نشـده و دگرگونی  تشکیل شده است. این چین 
زمین در غـرب ایــران و منطقه زاگــرس همچنان ادامه دارد. 
هاي متعدد و وجود گنبدهاي نمکــی فــراوان،  خوردگـی  چین 

خیز تبدیل کرده است. اي نفت  زاگرس را به منطقه 

شناسـی، زاگرس به دو یا سـه بخش مجزا قابل  از نظر زمین 
تفکیک است: زاگرس شمالی، زاگرس میانی و زاگرس جنوبی. 
هاي جنوبی  هاي فارس و کهگیلویه بویر احمد، بخش  اســـتان 
هاي اصفهان و چهارمحال و بختیاري، ارتفاعات شـرقی  استان 
اسـتان بوشـهر و ارتفاعات شــمالی اســتان هرمزگان همگی 
هاي غربی استان  شوند. بخش  زاگرس جنوبی محســــوب می 
اصـــفهان، بخش بزرگی از چهارمحال و بختیاري، اســــتان 
هاي  لرستان، ارتفاعات شمالی-شرقی استان خوزسـتان، بخش 
هاي مرکزي و همدان از جمله مناطق زاگرس  جنوبی اســـتان 
هاي شمال غربی مناطق  شوند. بخش  میانی محســـــوب می 
هاي ایالم، کرمانشــــــاه، کردستان،  مذکور که شامل استان 
هاي جنوبی و غربی اســتان آذربایجان غربی، ارتفاعات  بخش 

زاگرس در شرق ترکیه و نوار شمالی عراق هســـتند به عنوان 
شوند. زاگرس شمالی شناخته می 

هاي زاگرس به دو بخش  بندي دیگر، کوه  در یک تقســـیم 
اصلی قابل تفکیک هســـــــــتند: زاگرس مرتفع و زاگرس 
ترین قلل زاگرس شــامل دنا، زردکوه، کبیر  خورده. مرتفع  چین 

کوه، اشترانکوه و گرین در زاگرس است.

هاي زاگرس، زاگرس  بخش غربی و جنوبی رشـــــته کوه 
راســـتا با زاگرس  شــود. این بخش هم  خورده نامیده می  چین 
هاي  یابد. تاقدیس  مرتفع، تا خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه مـی 

خورده هستند. هاي زاگرس چین  بزرگ و کشیده از مشخصه 

توان به رشـته کوه گرین  از ارتفاعات مهم زاگرس میانی می 
هاي لرسـتان و همدان اشـاره  (3600 متر) در حد فاصل استان 
کرد. گرین با طول بیش از 180 کیلومتر، بخش اعظم مسـاحت 
هاي بروجرد، الشــــــتر و نورآباد در استان لرستان،  شهرستان 
هایی از اسـتان  شهرستان نهاوند در اسـتان همدان و نیز بخش 

کرمانشاه را فرا گرفته است.

یال و  کوزان، هژده  نابالغان، ســـــــه  هاي والش، چهل  قله 
پرور از بلندترین ارتفاعات رشته کوه گرین هستند. میش 

کوه گَرین یا گرو واژه گرین در گویش لري گَرُو گفته  رشـته 
شود که از زبان سانسکریت گرفته شده؛ گرو در سانسکریت  می 
رسد دلیل این نامگذاري  به معنی بسیار بزرگ است؛ به نظر می 
این باشد که کوه گرو، بلندترین دیواره زاگرس اسـت. زمانی که 
هاي ایران را تهیه کنند، چون از ریشـه واژه  خواستند نقشـه  می 
گرو آگاهی نداشتند، آن را گرین نوشتند، که نادرست است. گرو 
کوه در اســتان  باشـد. این رشـته  در ادامه چکاد اشـترانکوه می 
هاي بلند آن:  پیوندد. قله  هاي پرو و بیستون می  کرمانشاه به کوه 
بازگیـر 3659 متـر، هـژده یال 3651 متـر، والش 3608 متـر، 
کوزان 3440 متر،  کبود 3570 متر، هیگره 3545 متر، ســه  یال 
هل 3290 متـر، غازچغا 3200 متـر،  بـرنجه 3327 متـر، بـرف 
نشـین 2977 متر است. گرو از غرب  پیازکاران 3150 متر و شاه 
به شهرستان دلفان، از شمال به شهرسـتان نهاوند، از شـرق به 
شهرستان بروجرد و از جنوب به شهرستان سلســـــله محدود 

شود. می 

حمید سیف*
مدرس دانشگاه
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شــود و در گویش  گرو در گویش محلی گَري نیز خوانده می 
هاي آبگیر دائمی  شـــود و یکی از کانون  لکی گَروین نامیده می 
کند.  لرسـتان اســت که رودهاي دز و گاماســیاب را تغذیه می 
هاي فراوانی در دو ســــــوي این کوه وجود دارد.  ســـــراب 
هاي گیان، گاماسیاب، کهمان، کرتیل، اسبی، چله،  سرچشــمه 
خسروي، سازمان آب، مسجد، نیزه و... آب آشامیدنی و آب مورد 

کنند. هاي اطراف را تأمین می  نیاز کشاورزي دشت 

صعود به کوه گرو از روسـتاهاي غرب شـهر بروجرد ونایی و 
زن، جنوب نهاوند از مســــــــیر روستاي وراینه و سراب  توزه 
پذیر است. راه اصلی صعود به  گاماسیاب یا شمال الشــتر امکان 
کبود از مســـیر سراب گاماسیاب در جنوب شهر نهاوند  قله یال 
پناه با ظرفیت 30 نفر، آب  اســــت که به دلیل داشــــتن جان 
آشامیدنی و سرویس بهداشتی مناسب، بهترین مسـیر صعود به 
هاي  خصوص براي بانوان است. این مسـیر صعود توسط دیرک 
گذاري شده که راهنماي مناسبی براي کوهنوردان به  بلند نشانه 
حیدر و وراینه دو روستاي  خصوص در فصـل زمسـتان است. ده 
زیبا در دامنه گرین در سمت نهاوند هســـتند. روستاي ییالقی 
ونایی در پاي این کوه قرار دارد. در این کوه خرس، کفتار، گرگ 
کنند و در گذشته پلنگ نیز داشته است. راه  و روباه زیســـت می 
صعود به قله والش هم از ونایی است و هم از روستاي پرسـک 
هاي شهرستان نهاوند به «گري»،  در شرق الشـتر. [1]، [2] کوه 
اند. بنا بر نوشـــته کتابچه جغرافیاي  «گرو» و «گرین» معروف 
والیت نهاوند و خزل تالیف شــده در ســال 1298 قمري، قلّه 
مرتفع کوه گرو که معروف به چهل نابالغان اســـــت، از طرف 
نامند و  شود که آن قلّه را «چُتِ بهرام» می  شرقی کوه بلندتر می 

از مغرب به مشرق کشیده شده است.

ـله جبال زاگرس شمالی در شهرستان نهاوند به صورت  سلس
سـه رشـته کوه از طرف غرب، جنوب و شـرق، دشـت هموار و 
سارهاي  حاصلخیز شهرستان نهاوند را احاطه نموده و با چشـمه 
هاي پر آب خود منطقه را  نظیر و رودخانه  هاي بی  فراوان و سراب 

آبیاري نموده و باعث سر سبزي و آبادانی آن گردیده است.

هاي نهاوند را از نظــر موقعیت جغــرافیایـــی و ارتفاع  کوه 
بندي  کوه غربی، جنوبی و شرقی تقســـیم  توان به سه رشته  می 
هاي منحصر به فرد خود  ها ویژگی  کوه  کرد. هرکدام از این رشته 
غربی شهرستان  الیه شمال  کوه غربی، که از منتهی  را دارد. رشته 
غربی یعنی گردنه و  نهاوند، از روستاي سرخلج شروع و تا جنوب 
کوه جنوبی، درسـت از  شـود. رشـته  سـراب گاماسـیاب ختم می 
یابد، یعنی آخرین روسـتاي  محلی که رشته کوه غربی پایان می 
شود (معروف به کوهســــتان  لرستان به نام اسالم آباد آغاز می 
شرقی انتهاي منطقه کوهستانی بازگیر  چهل نابالغان) و تا جنوب 
حوالی روستاي سفیدخانی شهرسـتان نهاوند به سـمت بروجرد 
شرقی شهرستان نهاوند  کوه شرقی، از شمال  یابد. رشته  ادامه می 
شـود و به صـورت ناپیوســته ادامه دارد تا در جنوب  شـروع می 
یابد. این رشته کوه، نســــبت به دو رشته کوه  شرقی پایان می 
دیگـر ارتفاع کمتـري دارد و نیـز به دلیل عبور دو رودخانه که از 
شود و در  آیند قطع می  هاي مالیر و تویســـرکان می  شهرستان 
شرقی شهرستان نهاوند، بعد از روستاي میالب،  نهایت در جنوب 

یابد. شود و در نهایت پایان می  ارتفاع آن کم می 

هاي نهاوند، مســـکونی بودن  نکته جالب توجه در تمام کوه 
هایی از تاریخ این  ها در برهه  هایی از این کوهســـتان  قســمت 
ها و قبور  سرزمین کهن سال اسـت. شـاهد این ادعا وجود خرابه 
هاي مخــــــروبه و غارهاي متعدد در این  قدیمـــــی وقلعه 
هاست و همچنین اسامی قدیمی مانند قال شیشه، قال  کوهستان 

کهزاد، قال دختر گپ، قالجو و... است.

2- نقشه 1:250000 توپوگرافی لرستان چاپ آمریکا

1-Williams Monier Monier. A Sanskrit-
Englishe Distionary. Oxford 1964, p.348
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زبان و ابزارهاي شفاهی به تصــریح کنوانســـیون 2003، 
ترین نمودهاي میراث ناملموس اســت که  پاریس یکی از مهم 
به عنوان محملی براي میراث ناملموس دانســــته شده است. 
بخش  (چــراغچــی، 1383: 250) زبان در کنار عوامل هویت 
دیگري چون سـرزمین، دین، نژاد و تاریخ قرار داشــته و نقش 
کند.  بخشـی را در درون جوامع و بین کاربران آن ایفا می  هویت 
هاي زنده دنیا ممیزه یک ویژگی قومی، جغرافیایی  بیشـتر زبان 
دهنده «کیفیتی از دانایی و کیفیتی از بودن  و به تعبیري، نشـان 
در این عالم و فهم این عالم است» (بهشتی، 1394) به تعبیري 
هاي مختلفی از  هاي بیان ما، ســــبک  دیگر کلمات ما و روش 
Reyhner, ) .بودن، فکر کردن، دیدن و عمل کردن هســـتند

 (2007: 4

شـناســی  شـناسـی و زبان  در مطالعات حوزه فولکلور، مردم 
اجتماعی نیز به خطر از دســــت رفتن میراث زبانی اشــــاره 
گــردد. (محمودي بختیاري، 1389: 86) در این مطالعات  مـی 
عمده راهکارهاي ارائه شده از سـوي محققان، ثبت نوشـتاري 
فرهنگ عامه (فولکلور) و ادبیات شفاهی اسـت. (اوالد، 1391؛ 
Gzermsk et al., 2003) با وجود اهمیت ثبت و مسـتندسازي 

میراث زبانی، این امر به تنهایی براي حفظ سیالت و پویایی این 
رسد. میراث کافی به نظر نمی 

ذیل عنوان زبان، دو شــاخه فرعی عمده لهجه و گویش را 

توان مشخص کرد: می 

لهجه عبارت اســت از شــیوه تلفظ کلمات زبان در مناطق 
مختلف مانند: لهجه تهرانی، لهجه ترکی، لهجه اصفهانی و ...

گویش شیوه کاربرد زبان در مناطق مختلف جغرافیایی است 
که به طور معمول داراي کلمات منحصـــر به خود و گاه شیوه 

خاص و محدودي از دستور زبان است، مانند گویش نهاوندي.

ها به طور معمول بیشــتر سماعی بوده و اقدام جدي  گویش 
در خصـوص مکتوب کردن آنها تا سی سال اخیر انجام نشــده 
است، همین سبب شده بسیاري از کلمات در آنها فراموش شده 
و با کلمات زبان رســمی جایگزین شـــود. به عنوان مثال در 
گویش نهاوندي چهار واژه «موزه»، «اورســـــی»، «پاال» و 
«گالش» در برابر واژه فارسـی «کفش» وجود داشـته اســت. 
هاي درباري بوده که نوک آنها رو به  «موزه» مــربوط به کفش 
باال برگشته و به دلیل از میان رفتن این پوشش نزدیک به یک 
شود، «اورسـی» کفش رسـمی و  قرن است دیگر استفاده نمی 
هاي خاص بوده، «پاال» کفشــــی بوده که به صورت  مهمانی 
شده  شده و «گالش» به کفشـی اطالق می  روزمره استفاده می 
نوردي یا کارهاي بدنـــی  که راحت بوده و بــراي دویدن، کوه 
شده است، اما در حال حاضر استفاده از آنها بســیار  استفاده می 
گونه از کفش به صـــــورت  کمرنگ شــــده و تلفظی لهجه 
حفظ،«کِووش» جایگزین شـده اسـت.  شـناخت و صـیانت از 
سزایی دارد و  هاگویش در حفظ تنوع فرهنگی جوامع اهمیت به   
؛از سوي دیگر، تداوم و حضـــور زنده آن به میراث جامعه غنا، 
هاي  بخشـــد و بخش مهمی از معانی و الیه  تنوع و هویت می 

سازد. پنهان فرهنگی را با خود منتقل می 

هاي ایرانـی  اي از زبان  توان باقیمانده  گویش نهاوندي را می 
شود.  دوره میانه دانست که هنوز در شهر نهاوند به آن تکلم می 
هاي «لینگوئیست» و «اتنولوگ»، گویش نهاوندي را  فهرست 
بندي کرده و «دانشــــــنامه  اي از لري شمالی دسته  زیرشاخه 
وران لـري  ایرانیکا» نهاوند را یکی از مهمترین مـراکـز گویش 
کند؛ نظري دیگر گویش نهاوندي را از  شـــــمالی معرفی می 
هاي جنوبی  هاي زبان و لهجه  هاي غرب ایران و از شاخه  لهجه 
توان بازي با کلمات کند؛ این نظر را می  فارسی میانه معرفی می 

اي از  گویش نهاوندي باقـــیمانده 
هاي ایرانی دوره میانه است که در  زبان 

شود شهر نهاوند به آن تکلم می 

گویش نهاوندي به واسطه حضــور 
تاریخی دو زبان پهلوي و دري به مرور 
به تلفیقی از این دو تبدیل شــده و در 

گذر زمان به شکل فعلی درآمده است

نگاهی به گویش نهاوندي (1)

هاي باستانیبازتاب در گویشی امروزي  زبان 
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 به منظور تالش براي اســتقالل گویش نهاوندي از زبان لري 
قلمداد کرد، زیرا زبان لري مهمترین زبان در شــــاخه جنوبی 
هاي ایران غربی اســــــــــت. زبان لري درون خود به  زبان 
هاي متعددي نظیر فیلی، ممســنی، بختیاري، میانجی،  گویش 
شود که از این میان گویش نهاوندي به  ثالثی و ... تقسـیم می 
شاخه ثالثی که گویش مرسوم بین شـهرهاي نهاوند، بروجرد، 

مالیر و تویسرکان است، تعلق دارد.

ترین  هاي زبان لري، گویش نهاوندي شـبیه  از میان گویش 
گویش به زبان فارسی اسـت که در عین حال کلماتی مختص 
هاي کهن ایرانی، نشان  به خود را دارد که پیوستگی آنها با زبان 

از دیرینگی این گویش دارد.

هاي  توان به گفته  در خصـوص ریشـه گویش نهاوندي، می 
ابن المقفع، ابن ندیم و یاقوت حموي اشاره کرد.

هاي ایران در دوره ســاســـانیان را اینگونه  ابن ندیم زبان 
کند: «پهلوي گویشــــــــی است که فرمانروایان  معرفی می 
گویند و با فهلو (پهله، پهلو=  درانجمن خود به آن ســـخن می 
پهلوانی، پارتی) مرتبط اسـت، این نام براي معین سـاختن پنج 
شــهر ایران (اصــفهان، ري، همدان، ماه نهاوند و آذربایجان) 
شده است. پارسی گویشــــی است که روحانیان و  استفاده می 
گویند و زبان شـهرهاي پارس  مرتبطان با آنها با آن سـخن می 
است؛ دري گویش شهرهاي مدائن سبعه است و درباریان با آن 
گویند». (ابن ندیم، 1366: 74) ملک الشــعراي بهار  سخن می 
بندي  شناسی به نقل از منابع مختلف این تقسیم  در کتاب سبک 
را تایید کرده است. (بهار، 1376) حمداله مســتوفی شهرهاي 
مدائن سبعه را هفت شهر تیســــفون، حلوان، نهروان، مدائن، 
قادسیه، رومیه و نهاوند معرفی کرده و بناي آنها را به طهمورث 

دهد. و جمشید از پادشاهان پیشدادي نسبت می 

توان نتیجه گرفت، زبانی که در بین  از اشــــارات فوق می 
مردم نهاوند رواج داشته، به واسطه حضـــور دو زبان پهلوي و 
دري به مرور به تلفیقی از این دو تبدیل شـده که در طی قرون 
مختلف تحت تاثیر شرایط و اتفاقات گوناگون به گویشــی که 

امروز در میان مردم رواج دارد، تبدیل شده است.

توان به  نزدیکی گویش نهاوندي به زبان فارسی امروز را می 
هاي مشـترک دانسـت. نوع اداي کلمات در  دلیل همین ریشه 
اي شکســته و در نوع بیان بســـیار شبیه  زبان فارسی به گونه 
گویش نهاوندي است؛ به عنوان نمونه کلمه نوشتاري «خانه» 
در فارسـی معیار «خونه» و در گویش نهاوندي «خُنَه» و کلمه 
شوند.  نوشتاري «باران» به ترتیب «بارون» و «بارُو» تلفظ می 
هاي گفتار و نوشتار در زبان فارسی، «واو»  یکی دیگر از تفاوت 
محذوف در برخی کلمات اســـــــت که در این مورد گویش 
کند: کلمه  نهاوندي به شیوه نوشـتار وفادار مانده و آنرا تلفظ می 
«خواهر» در فارســـــی امروز «خاهر» و در گویش نهاوندي 
«خُوار» و کلمه «خواســتگاري» به ترتیب «خاســتگاري» و 

شوند. مَنی» تلفظ می  «خُوازِه 

یکی از نکات جالب توجه در شــهرســـتان نهاوند، تفاوت 
گویش بین شـهر و دیگر مناطق تابعه اسـت، گویش نهاوندي 
هاي گوناگون  خاص شهر نهاوند است و در سایر مناطق گویش 
خورد. تکلم کردن به  از لري، لکی، کردي و ترکی به چشـم می 
چندان دور، نوعی برتري  هاي نه  گویش نهاوندي تا ســــــال 
شده، از این رو  اجتماعی و وجه ممیزه مردم شهر دانســـته می 
وران نهاوندي که گویش خود را باقــــیمانده از دوران  گویش 
دانســـــتند، به شدت با کاربرد کلمات بیگانه و ورود  کهن می 
کـردند، که همین امـر  کلمات دیگـر به این گویش مقابله مـی 
سبب خالص ماندن واژگان و اصـطالحات این گویش تا حدود 
40 سال پیش شده است. جالب آنکه حتی ابزار جدید وارد شده 
شدند  نیز در گویش نهاوندي با تغییر نام و یا تغییر تلفظ وارد می 
اي که خللـی به یکپارچگـی گویش وارد نکنند، به طور  به گونه 
نمونه در گویش نهاوندي «زیـــرانداز» به «زیلو»، «قفل» به 
«قلف»، «المپ» به «روشنایی»، «بشــــقاب» به «دوري»، 
چه»، «کفگیر» به «اِسام» و «رادیو» به  کم  «قاشق» به «دس 

«رادیون» تبدیل شده بود.
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آبري تُکی يَ وَختی تُکِس 
دِیَه تَمُمَه

اي ست وقتی چکید دیگر  آبرو قطره 
.تمام است 

اي با  آبرو بســیار گرانبهاست و همانند قطره 
ارزش اسـت که انجام دادن یک اشـتباه ممکن اســت 

باعث نابودي آبرو شده و یک عمر پشـــیمانی به همراه داشته 
اي به آن وارد  باشد بنابراین بســــیار باید مراقب بود که خدشه 
نشـود. این مثال هشـداري است به جهت حفظ آبرو که ممکن 

احتیاطی به هدر رود. است با یک بی 

آرویزي بِیر مینِ ریت، تا ریت با

.الکی(غربال) بگیر جلوي صورتت تا رویت بشود 

کنند بـراي چنین  جا  مـیخطاب به افرادي اظهار خجالت بی 
شود آبکش را جلوي صورت خود بگیرند تا از  میافرادي توصیه 

هايفاصله بین آن به بیرون نگاه کرده و خجالت نکشند.  

رَخدَ مِشگِنَ  ش  دِآشِش نَرَه اِشگِنَ گو ِ...

شکند.آشش مخلفات ندارد اما [...]درخت را می   

کسانی که به بدون داشتن جایگاه مالی و اجتماعی مناسب و 
یات زندگی ادعاي بیش از حد  دحتی بدون داشـــتن حداقل ما
بینی و فخر  دارند به طور کلی به این معنی اسـت که خود بزرگ 

فروشی طرف، هیچگونه وجهه قابل قبولی ندارد.

مِیمُنِمآشی پُختِم وِرِه  مِنَتِشَ نام سَر بَچُونِم

هایم  هایم ولی منتش را روي مهمان  غذایی پختم براي بچه 
.گذاشتم

نوعی تواضع میزبان است در حضـــور مهمان به این معنی 
ام و آنچه هم هســت  است که: براي شما تدارک خاصی ندیده 
غذاي خودمان بوده است. گاهی نیز مصداق این است که کسی 
دهد ولی منت آنرا روي دیگري  کاري را براي خودش انجام می 

گذارد. می 

آمِ اُمیدي مال وِري شـی شَ؟ 
آمِ نااُمید مال وِري شی شَ؟!

خواهد و  آدم امیدي مال را براي چه مـی 
خواهد ؟آدم ناامید مال را براي چه می 

رسـد. یعنی  آدم کاردان بدون مال به موفقیت می 
اي است که خود به دنبال کسب مال است و  شخص شایسته 
آدم ناشی (شخصی ناامیدي است که حتی با داشتن ارث زیاد به 

شود.  رسد) حتی با مال هم موفق نمی  جایی نمی 

آم خُنِیِ شانَ کِ دي خُنِه خُشَ خِراو نِمُکُنَه

 آدم خانه شـاه را که دید (کاخهاي مجلل) خانه خود را خراب 
کند. نمی 

انســــان باید به آنچه که دارد قانع باشد و با دیدن امکانات 
دیگران سست نشـود زیرا چه بسـیارند افرادي که امکانات ما را 

ندارند و در حسرت هستند.

کُو زِالل آمَ دِر میارَ دینِ اِو 

آدم را به دین آب زالل کن (حشــــــرات کوچکی همانند 
آورد .سنجاقک) درمی 

شود  آنقدر اذیت می  به معنی اینکه شخص اصطالحی است 
شـود. براي  رود و همه چیز را منکر می  که باورهایش از بین می 
گذارند و  اعتراض به کسانی که زیاد از حد سر به سر دیگران می 

رود. کنند، به کار می  طرف را کالفه و درمانده می 

آمایم خروس خُن، نَخُن.

خواند این بار نخواند. آمدیم خروسی که همیشه می 

انگار هســــتند به عاقبت کارهایی که  کســـانی که سهل 
اندیشـند و بیش از حد به انجام کار به  اند، نمی  ریزي کرده  برنامه 
کنند. پس نباید روي پیشامدها حساب  روال همیشگی تکیه می 
باز کرد هنگامی که کســی کار را بر اساس روند همیشــگی و 
نهد و بیش از حد به انجام کار طبق  پیشــامدهاي موافق بنا می 

کنند.  روال گذشته متکی است این مثال را به وي گوشزد می 
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نهاوندگردشگری شهری موتور محرک 
در جهان امروز گردشگري به عنوان یک صنعت شناخته شده و در رده صنایع پولسـاز 

رتبه چهارم را به خود اختصاص داده  است.

آورد و براي جوامعی با جمعیت  اي مناسـب براي اشـتغال فراهم می  گردشگري زمینه 
جوان و متقاضی کار به شدت مفید است.

هاي گردشگري تنوع بســـــیاري دارد به شکلی که  شهرستان نهاوند از نظر قابلیت 
هاي گردشگري در آن نهفته شده است. امکان جذب گردشگر در بسیاري از زیر بخش 

هاي  توانند جاذبه  اي است که چندین منطقه گردشی می  ساختار شهري نهاوند به گونه 
متنوعی را براي جذب گردشگر به همراه داشته باشد.

هاي دیدنی، خرید  گردشگري شهري بازدید از شـهرهاسـت و هدف آن دیدار از مکان 
هاي موجود در فضاي شهر است.  کردن، انجام کسب و کار یا لذت بردن از سرگرمی 

باشـد. با  ترین انواع گردشگري از نظر مدیریتی می  گردشگري شهري یکی از پیچیده 
شود. وجود این، هر روز بر شمار شهرهایی که خواستار جذب گردشگر هستند، افزوده می 

هاي مناسـب  توسـعه گردشـگري شـهري نیازمند مدیریتی قوي و ایجاد زیرسـاخت 
ها،  باشـد، که مهمترین آنها وجود امکانات رفاهی و تفریحی، معرفی درســت قابلیت  می 

باشد. هاي گردشگري می  هایی نظیر بازار و ایجاد جاذبه  سوق دادن گردشگران به مکان 

هاي محیط طبیعی در حال ایجاد  امروزه پدیده گردشــگري شــهري به دلیل ویژگی 
باشــــــد و همین امر یکی از عوامل افزایش جذب  گردي می  پیوند عملکردي با طبیعت 

باشد. گردشگران و نیز افزایش میل به مدت ماندگاري بیشتر آنان می 

صفحه 26 مفرد/ پژوهشگر] [مهدي رضائی 

بهمنی عکس: محمدرضا سیفی  سراب فارسبان نهاوند


