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سخن آغازین
در این شمارهی فرهنگان ،همچون شمارههای قبلی ،مطالب متنوعی درج شده که به
همّت جمعی از همشهریان گرامی تهیـــــه گردیده و در جهت معرفی هر چه بیشتر
شهرستان نهاوند و ظرفیتهای بالقوهی آن به رشتهی تحریر در آمده است ،از جمله:
یادکردناز یک تشکّل مردم نهاد(انجیاُ) به نام «مؤسسهیفرهنگی علیمرادیان».
تجربــهی تأسیس این تشکّل ،راه اندازی اولیهی آن و سپس فعال شدنش و انگیزهها
و انگیختههایش در این بخش اطالعرســانی شــده اســت .انت ار میرود همشــهریان
گرامی ،ضمن مطالعهی این بخش ،باچنین اقدام ارزشمند فرهنگی ،بیش از پیش آ شنا
شوند .قطعاً مؤ س سه نیز از هرگونه همکاری فرهنگی عالقهمندان ،صاحبن ران و
دانشــگاهیان نهاوندی در پیشــبرد اهدان این تش ـکّل اســتقبال خواهد کرد .هموطنان
گرامی غیرهمشــهری نیز میتوانند با مروری بر این گزارش ،در زادگاهشــان مشــابه
چنین تشکّل فرهنگی یا بهتر از آن را تأسیس کنند و اگر هست با انگیزهی بیشتری به
حمایت و پشتیبانی آن برخیزند.
مصاحبه با بنیانگذار این مؤسسه ،جناب آقای مهندس محمدحسین علیمرادیان.
بخش دیگری ست که برای هم شهریان تازگی دارد و اولین بار ا ست که در فرهنگان
مطرح می شود .آ شنایی با این شخ صیّت خیّر و نیکوکار الهام بخش ک سانی ا ست در
سرا سر ک شور که ا ستطاعت مالی دارند و طالب نیکوکاری ه ستند ،همان طوری که
آشنایی با زندگیِ پر تالش ایشان و سختیهایی که تحمّل کردهاست برای نسل جوان
امروز آموزنده و سازنده است و میتواند برای آنان یک الگوی عملی باشد.
تجلیل و تکریم از شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی و نخبههای علمی در هر
شهرکوچک و بزرگکشور ،از جمله در نهاوند ،وظیفهیهمگان از یک سو و وظیفهی
مسئوالن فرهنگی از سوی دیگر است .به همین جهت در این شمارهی فرهنگان،
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گزارش مبسوطی ازچندین بزرگداشت شخصیتهایهمشهری آمده است که هریک،
باتوجه به نوع مسئولیت و حوزهی کاری و تخصصیشان ،به همشهریان خدمت کرده
و افتخار آفریدهاند.
گزارش از ادامهی کوهنوردی در کوهستانهای منطقهی نهاوند موضوعیست که
دوستداران و عاشقان طبیعت به دنبال آناند و صعود به قلّههای اطران این شهرستان
و برشمردن اسامی کوهها ،قلهها ،درهها ،رودها و  ...از معرفی و اشاعهی خرده فرهنگ-
هایی خبر میدهد که در جای خود و برای پژوهشگران تخصصی آن بسیار مغتنم و
ارزشمند است.
مقاالتی پژوهشی و علمی ،که محصول تالش همشهریان تحقیقگر با محوریت
«نهاوند شناسی» و «نهاوند پژوهی» ست ،بر غنای منابع مطالعاتی این شهرستان برای
دان شجویان و محققان افزوده ا ست .مقاالتی که میتواند برای م سئوالن شهر ستان نیز
راهگشا باشد.
درج خاطرات همشــهریان از هدنهایی ســت که در خالل ســالها انتشــار
فرهنگان ،با جدیّت پیگیری شــده اســت و در هر شــماره نمونههایی از این فرهنگ
شــفاهی و محبوس در ســینه ،که به کتابت در آمدهاند ،از جمله در این شــماره چا
شده و در اختیار قرار گرفته است.
اشعار به گویشنهاوندی نمک طعامیاست که همواره «فرهنگان» را خواندنیتر
نموده ا ست و هم شهریان را به یاد سالهای خاطره انگیز گذ شته میاندازد .عالوه بر
این اشعارمحلی ،سرودههایی نیزاز همشهریان شاعر ،که به مناسبتهایی گفته شدهاند،
در اختیار خوانندگان فرهنگان قرار گرفته است.

سخن آغازین
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و باألخره از ج شنوارهی ورکواز سخن گفته شده که سنّت هر سالهی مؤسسه
در تهران است و در کنارش گزارشی از مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه در نهاوند و
تقدیر از دانشآموزان پذیرفته شده در دانشگاه را مالح ه میکنید.
 جشنوارهی ورکواز با حضور همشهریان گرامی و بعضی از مسئوالن شهرستان
و کشـور ،در بهار هر سـال شـکوهمندانه برگزار میشـود و فرصـتی ایجاد میکند تا
همشـــهریان ،دوســـتان قدیم خود را ببینند و دیداری تازه کنند .تنوع برنامه ها و
سخنرانیها و طنزگوییهای این مراسم همچنان جذّاب ،دیدنی و شنیدنی بوده است.

آشنایی با یک تشكّل مردم نهاد و انگیزهها و انگیختههایش
(نگاهی به تجربهی تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان)

حسن پاسیار

تقدیم به
زلف نگونساِرِ شاهداِنِ چمن
با دیباچه ای از دکتر اسماعیل شهبازی
به انضمام از نهاوند تا کارلسروهه(گفتوگو با مهندس محمدحسین علیمرادیان)

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…
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به ترتیب ایستاده ازسمت راست ،دکتر حسین داوودی ،دکتر ایرج شهبازی ،مهندس محمدحسین علیمرادیان ،دکتر
اسماعیل شهبازی ،حسن پاسیار و حاج عباس خرمی .نشسته از سمت راست ،حاج محمد داوودی ،دکتر سیاوش
شایان ،مهندس علیرضا شهبازی و مهدی علیمرادیان
( تهران  -سال  1387اعضای هیئت امنا به اتفاق بنیان گذار در مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان )
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دیباچه

1

مهاجرت نُخبگان یا از دید جوامع بومی ،از دستدادنِ سرمایههای ناب انسانیِ
یک جامعه ،میتواند به دو صورت پدید آید و برآن اساس ،مهاجران نخبه را میتوان
به دو دستـهی اعراضکنندهی از زادگاه خویش و دلبستهی به آن تقسیم کرد .در این
نوشتار ،دستهی دوم مورد توجّه قرار گرفته است.
این دسته ،مهاجرهایی هستند که اگر چه جسماً به دور از زادگاه (خانه) و حتی از
زادبوم(وطن) خود رحلِ اقامتگزیدهاند ولیکن معناً و از دلوجان ،بهزادگاه و زادبوم
خویش ،پیوسته ،دلبسته و وابستهاند.
اوّلین پر سش دربارهی ایند سته این ا ست که میزان پیو ستگی و دلب ستگی شان به
دیار و همدیاریهای خود تا چه حد میتواند در فرایند توسعهی اقتصادی واجتماعی
و فرهنگیِجامعهی بومیشان مفید و مؤثّر واقع شود؟
دومین پر سش اینکه این پیو ستگی ،واب ستگی و دلب ستگی تا چه مقدار میتواند
جایگزین غیبت فیزیکیآنان در عرصههای ارتباطیِ رو در رو با همبومانِ شان باشد؟
حال ،در مقام طرح چند پاسخِ محتمل به اوّلین پرسش ،میتوان گفت آنچه مسلّم
است وجود پیوستگی ،دلبستگیِ و وابستگی نُخبگانِ مهاجر به همبومان و هموطنان و
به سرزمین آبا و اجدادیشان خود قطعاً واقعیتی قابلتقدیراست .ولیکن ،دراین باره که
این پیوستگیها ،دلبستگیها و وابستگیها میتواند چه امتیازات و ثمراتی برای جامعه-
ی بومیِ« محروم از نُخبگانِ» خودی داشته باشد ،حدس وگمانهای متعدّدی قابل
تصوّر است.
از جملهی این حدس و گمانها ،مقدّمتاً میتوان از احساس غرور و افتخار مردمِ
هر دیار نسبت به شهرت یافتن دانشوران و قهرمانان و نیز ،از نام و نشان و موقعیت ِ
 - 1این دیباچه در آذرماه  ،1392توسط دکتر اسماعیل شهبازی نوشته شده است.

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…
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نُخبگانِ بومیشان درعرصههای منطقهای ،ملّی و بینالمللی ،به عنوانِ یک امتیاز عمده،
نام برد .دیگر اینکه میتوان از مشارکت معنوی نُخبگانِ مهاجر در امور خیریّه و عام-
المنفعه در زادگاه یا در زادبوم شان در شرایط عادی ،به نشانۀ امتیازی عمدهتر یاد کرد.
همچنین کمکها و یاریرسانیهایِ مهاجران را در جریان وقوع رویدادهای غیرمترقّبه
و بالیای طبیعــی به مردمِ زادگاه یا به زادبومشان در شرایطِ اضطراری ،میتوان امتیازی
بسیار مهم به شمار آورد.
هر یک از اینتوانمندی ها به جایِ خود ،نوعی امتیاز درشـــمارِ ثمرات وجودی
نحبگان مهاجر برایِ مردمِ زادگاه یا برای زادبومِ شــان بهحســاب میآید .همچنانکه
توانمندینُخبگان درمعرّفی سرمایههایعلمیو ادبی و هنری و همچنین ،در شناساندن
میراث های معنوی جامعهی بومیشـــان به دیگران نیز درحکمِ نوعی دیگر از ثمراتِ
وجودی ایشــان محســوب میشــود .همچنین میتوان به مشــارکت آنان در هدایت
جنبش های فکری در فرایند توســـعهی اجتماعی و فرهنگی و به ابتکار و کارآفرینی
آنان در فرایند توسعهی همه جانبهی جامعهی بومیشان نیز اشاره نمود.
پرسشها دربارهی مهاجرت نخبگان از دیارِخویش ،از سالها پیش بهذهنم خطور
میکرد و تالش برای یافتن پاسخهای محتمل به آنها هم ،روز به روز بیشتر و بیشتر
می شد تا آن جا که سرفصل مبحثی شد که در سال  1389در کتاب «آسیب شناسی
توسعه» چا

و منتشرگردید .1غافل از این که سه سال بعد ،یعنی در سال،1392

گواهانی حیّ و حاضر ،آن هم از بین نزدیکترین دوستان و سرمایههای زندگیام را
درمییابم که در عالم واقع ،میتوانند شایسته ترین مصداق دستهی دوم از مهاجران
نخبه ،در دنیای ما معرفی گردند و فرضیّات چندین سالهام را به اثبات برسانند.

 -2رجوع کنید به فصل سوم کتاب« درآمدی بر آسیب شناسي توسعهی روستائي»  ،دکتر اسماعیل شهبازی ،از انتشارات
دانشگاه شهید بهشتي ،تهران  ،چاپ .1389
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ازجمله در سالهای اخیر همشهریودوست ارجمندم حسنپاسیار که تاریخچهای
مستند از«تجربهی تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان در نهاوند» را مینگارد ،از
من خوا ست تادربازنگریو ویرایش آن تاریخچه همکاری نمایم .منهم ،نه به صِ رن
همشــهری و دوســت بودن ،بلکه به این ســبب که در عالم واقع ،یکی از مؤثّرترین
یاوران برانگیزانندهی اینجانب در دهههای شــصــت و هفتاد(برای مشــارکت فعّال و
پایدار در فرایند توســـعهی نهاوند به طور اعم ،و برای تأســـیس دانشـــگاه نهاوند و
مؤســســهی فرهنگی به طور اخص) بود و هنوز هم هســت .ناگزیر برای همکاری
صمیمانه با ایشان قول مساعد دادم.
پیگیریهای مداوم حسن پاسیار برای تکمیل پیش نویس این تاریخچهی مستند و
ا صرار ای شان براثبات م شارکتِ «مردم بنیانِ» هم شهریان نهاوندی در فرایند تأ سیس
دانشــگاه نهاوند و مؤســس ـهی فرهنگی علیمرادیان در طول ماههای متعدد ،آن هم از
راهی بســیار دور از دیار و همدیاریها ،یعنی از انگلســتان ،گاه با رایانامه( ایمیل) و
گاه با مکالمات تلفنی طوالنی ،نه تنها تحسینآمیز که شگفتآور هم بوده و هست.
در گرماگرم این وارسیها و پیگیریهای مداوم برای ویرایش نهایی و به هنگامی
که درصدد تهیهی دستنوشتهای ،بهعنوان دیباچهای برای این تاریخچه بودم و قصد
داشتم تا انگیزههای این همه اشتیاق حسن پاسیار را در جلب و جذب همشهریان برای
مشارکت در توسعهی همه جانبهی شهرمان نهاوند و مآالً کشورمان ایران بیان کنم ،که
همزمان شد با مقالهای تحت عنوان«:آسیب شناسی «فرار» و «قرارِ» مغزها در فرایند توسعه»،

که اخیراً با استناد بر سومین فصل از کتاب«آسیب شناسی توسعه» برای نشر در یکی از
روزنامهها بازپردازی کردهام ـ موضوعی که چکیدهی بخشی از آن در باال آمده است
ـ و بدینسان ،به معرفی مصادیقی واقعی از نحبگان مهاجرِ پیوسته و دلبسته بهزادگاه
و زادبوم خویش میپردازم.
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حسن پاسیار ،از نخبگانیست که نهتنها برای توسعه و تأسیس نهادهای فرهنگی،
که در معرّفی سرمایههای علمی ،ادبی و هنری و همچنین در شناساندن میراثهای
معنوی جامعهی بومیاش به دیگران ،عنصری ثمربخش و پرتالش بوده و هست و
تصمیم دارد با انگیزش مشارکت دیگر عالقهمندان خبره و نخبه ،مآالً به هدایت
جنبشهای فکری در فرایند توسعهی اجتماعی و فرهنگی و به ابتکار و کارآفرینی در
جهت توسعهیاقتصادی جامعهی بومیاشدست یازد و من شهادت میدهم این مسیر
را حسن پاسیار با همراهی دوستان دیرینهاش ،از جمله نخبگانی چون محمدرضا امامی
و محمدتقی شهبازی از سالهای آغازین دههی شصت همچنان درپیش گرفتند و تا
به امروز ،حسن از لندن و محمد رضا از تهران و محمدتقی در نهاوند ،هر یک در فکر
و ذکر و حتیالمقدور در عمل و اقدام ،برای پیشبرد توسعهی همه جانبه در نهاوند
تالش کرده و میکنند.
محمدحســین علیمرادیان نیز از جمله نخبگانیســت که به راســتی و درســتی در
عرصههای منطقهای ،ملی و بینالمللی از اشتهارِ دانشوری و قهرمانی برخوردار است
و نه تنها به عنوانِ نخبهی مهاجر در اقدام به امورخیریّه و عامالمنفعه و تأمین سالمت
مردمِ زادگاه و زادبومِ خود افتخار آفریناســـت ،که همواره تکیه گاه معنوی و مالی
جوانان ورزش دو ست شهر ستان نهاوند در د ستیابی به آرمانها و آئینهای پهلوانی
بوده و ه ست .ضمن این که ای شان بنیانگذار و حامی همی شگی مؤ س سهی فرهنگی
علیمراد یان نیزهســـت .ک ما این که این تع هد اجت ماعی و اخالقی را در پا یداریِ و
ماندگاری دیگر مســتحدثات خود در نهاوند ،مانند بیمارســتان آیتاهلل علیمرادیان و
مجموعــــهی فرهنگی ــــ ورزشی مهندس علیمرادیان همواره دارد و از آنها مراقبت
مینماید.
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این نخبگان مهاجر ،مصادیق و نمونههای بارزی از سرمایههای ناب انسانیِ جامعۀ
نهاوندی هستند که اگر چه جسماً به دور از زادگاه (خانه) و حتی از زادبوم(وطن)
خود رحلِ اقامتگزیدهاند ،ولیکن معناً و از دل و جان ،بهزادگاه و زادبوم خویش،
یعنی نهاوند ،پیوسته ،دلبسته و وابستهاند و چنانکه سالها شاهد بودهام ،اینان در هر
فرصتی که مییابند ،بااشتیاق به دیدار هموطنان و همشهریان خود میشتابند تا غیبت
فیزیکی خود از عرصههای ارتباطیِ رودررو با همبومانِ شان را جبران کنند و در عمل،
میثاق وفاداری خود به سرزمین آبا و اجدادیشان را روزآمد نمایند.
خوانندگان اینســطور ،درســتیِ «نمونه بودنِ» این نخبگان مهاجر را میتوانند در
عملکرد چندین سالهی آنان ،که چکیده ای از آن در این تاریخچه ،و دا ستان مف صل
آن در دل و جان مردم نهاوند نقش ب سته ا ست ،ج ست وجو و حتی پیمایش نمایند.
اینجانبهم ،از پیشــگاه ایزد متعال خواســتارم که حســنپاســیار و محمدحســین
علیمرادیان و دیگر نخبگانی را که نامشان در این تاریخچه آمده یا از قلم افتاده است،
همواره و همچنان «نمونه» نگه دارد و به شمار چشمگیر این گونه نخبگان و خبرگانِ
نمونهی نهاوندی و ایرانی و جهانی ،به عنوان ســرمایه های اصــیل جامعهی بشــری
بیفزاید؛ ان شاءاهلل.

آشــنایی با یک تش ـكّل مردم نهاد (مؤســســهی فرهنگی
علیمرادیان)

1

حسن پاسیار
چکیده

ای برادر تو همه اندیشهای

مابقی تو استخوان و ریشهای
موالنا

دقیقترین و در عینحال سادهترین تعریفی کهاز توسعه شدهایناست« :توسعهیافتگی،
سطحی از تفکر و اندیشهی انسان است» .تجربهیجهانی نیز نشان میدهد که اندیشه
و تفکرتوسعه ،مقدّم بر نهادسازی برای تحقّق این فرایند است .براین اساس ،نوشتهی
پیشرو برآن ا ست که ن شان دهد در یک مقیاس منطقهای(نهاوند) ،چگونه تالش شد
تا چنین تفکر و اندیشهای برای توسعه نُ ضج گیرد و سپس در قالب یک تشکل مردم
 -1تمام منابع نام برده شده در مقاله ،در آرشیو مؤسسهی فرهنگي علیمرادیان موجود است.
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نهاد(مؤســـســـهی فرهنگی علیمرادیان) پدید آید و با مشـــارکت مردمی(نهاوندیان)
تاحدودی به برخی از اهدافش د ست پیدا کند .این تجربه همچنین نمایانگر آن ا ست
که تو سعه تابع و مح صول فعالیتهای ت شکیالتی و جمعی ست و ر سیدن به اهدان
آن مستلزم تمرین مستمر مشارکت مردم در جامعه است.
مقدمه
گمان مبرکه به پایان رسید کار مُغان

هزار بادهی ناخورده در رگ تاک است

در اولین همایش نهاوند شناسی(شهریورماه  ،)1376نگارنده در قسمتی از مطلبی که
قرائت کرد به این نکته اشاره نمود« :قریب به چهل سال پیش ،نشریهای به نام «سالنامه-
یفیروزان» باهدن نهاوند پژوهی منتشرشد کهدر مقدمهیآن به خوانندگانش،
انتشارشمارههای بعدیآن نشریه را نویدداده و عالقهمندان را به آغاز جنبشی فرهنگی
در دیارمان نهاوند امیدوار ساخته بود ولی انت ار نهاوندیان برای دیدن شمارهی دوم
آن نشریه ،چهل و چند سال(تا آن زمان) طول کشید و هنوز هم منتشر نشده است».
این مطلب گفته شد تا یادآوری شود که سرنوشت « نشریهی فیروزان» نمونهای از
نمونههای فراوان فعالیتهای نافرجام جمعی و فرهنگی درکشورمان به طور اعم و
دیارمان نهاوند ،بهطور اخصّ است ،تا روشن شود کوششهای جمعی در جامعهی ما
چقدر مستعجل و ناپایدارند.
بنابراین ،حال که عمر مؤسّسهی فرهنگی علیمرادیان از مرز دو دهه گذشته است
و محصوالت و اقدامات فرهنگی آن هم بهطور پایدار در جریان است ،میتوان استمرار
این جنبش فرهنگی و اجتماعی(پی نوشت  )1را به فال نیک گرفت و از رمز و راز
این تداوم پرده برداشت .چهآنکه چنین تالشی کمک میکند تا این حرکت را به عنوان
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یک تجربهی موفق در حیات تشکّلهای مردم نهاد ،در تاریخ تحوالت اجتماعی در
دهههای پر التهاب اخیر به ثبت رساند.
اینک ،ضمن ابراز خرسندی و تبریک به همهی افرادی که در خالل این دو دهه
صادقانه عمرگرانمایهی خویش را برای رویشو رشد این نهال مردمی هدیه کردهاند،
به ن ر میرسد ظهور و بقا و استمرار وجودی تشکالتی از این دست ،اصوالً به
بررسیهای عمیق و علمی نیازمندند تا با نگاهی به اندوختههای گذشته ،به آیندهای
چشم دوزیم که جامعهی تشنهی ما بتواند از سرچشمههای زالل چنان فعالیتهای با
ارزشی جرعههائی جانبخش برگیرد.
این نوشته ،تحت عنوان «آشنایی با تشکّلی مردم نهاد و انگیزهها و انگیختههایش» (نگاهی

به تجربهی تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان) برآن است ،ابتدا به تالشهایی اشاره کند
که به شکلگیری تشکلی به نام «هیئت مؤسس دانشگاه دولتی نهاوند» منجر گردید.
سپس روندی را تبیین نماید و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این تشکّل به سنگ
زیر بنای «مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان» تبدیل شد .سیر احداث و راهاندازی این
مؤسسه و شیوههای تصمیمسازیهای جمعی در آن ،قسمتهای دیگری از این نوشته
را تشکیل میدهد.
در اینجا ضروری به ن ر می رسد که در مورد نوشتهی پیشرو به این نکات اشاره
شود:
 -1هدن از این نوشتار نقد و قضاوت در مورد عملکرد و کارکرد مؤسسهی
فرهنگی علیمرادیان نیست ،هرچند چنین قضاوت و نقدی در جای خود با
اهمیت است .بلکه ،هدن اصلی آن است که تحوالت منجر به تأسیس و
آغازبهکار این مؤسسه با نگاهی جامعهشناختی توصیف شود تا با بهرهگیری
از روش توصیفی ،بتوان به تجربهی یک نمونه از فعالیتهای مردم نهاد در
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ایران دست یافت .همچنین ،از این رهگذر شاید بتوان شمعی افروخت تا
روشنی بخش راه عالقهمندان به فعالیتهای جمعی در جامعهی ما باشد.
عالوه براین ،به ن ر میر سد این نو شته که سیرتحوالت ت شکیل وا ستمرار
یک تشـــکیالت مردم نهاد(انجیاُ)NGO :را در جامعهی ایران توصـــیف
میکند تاحدودی بتواند به پژوه شگرانی کمک کند که در حوزهی مطالعات
اجتماعی و فرهنگی و به ویژه درخصوص شیوههای مشارکت در کشورمان
تحقیق میکنند .براینا ساس ،میتوان مو ضوع چالشها ،موانع و م شکالت
تشـــک ّل های مردمن هاد و راه حل های احت مالی برون ر فت از این موانع و
مشکالتو همچنین چشمانداز آن را با تأکید بر نمونهی«مؤسسهی فرهنگی
علیمرادیان» در نهاوند جداگانه مورد بررســـی و پژوهش قرار داد .با این
وجود ،بیان جزئیات فعالیت ها و اقداماتی که به تأســـیس و پایداری این
مؤســســه منجر شــد ،برای پژوهشــگران و عالقهمندان تاحدودی میتواند
زمینهای برای واکاوی ابعاد مختلف آن باشد.
 -2آخرین نوشــتههایم در مؤســســهی فرهنگی علیمرادیان به ســالهای آغاز
فعالیتهای این مؤســســه برمیگردد .در آن زمان برای هرکدام از کتابهای
«مجموع مقاالت» ،که در دو جلــــد در سال  1376از طرن مؤسسه منتشر
می شد مقدمه مینو شتم .هدن آن بود تا در آن مقدمهها ،اهدان مؤ س سه و
افق آن یادآوری شــود .از آن به بعد ،همواره تالش می کردم تا دیگران را به
نوشـــتن مطلب برای مؤســـســـه تشـــویق کنم و به عنوان یکی از میزبانانِ
همشهریان نهاوندی در مؤ سسه ،استقبال میکردم از اینکه فرصت نوشتن و
انتشار دربارهی نهاوند و نهاوندپژوهی و نهاوندنگاری در اختیار دیگران قرار
گیرد تا از این شــیوهی مشــارکتی ،افراد بیشــتری و درحوزههای وســیعتری
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بتوانند تمرین کنند؛ تمرینی که جامعهی ما برای ر سیدن به و ضعیتی مطلوب
و شایسته ،عمیقاً به آن نیازمند است.
 -3در این نوشته ممکن است اسامی افراد یا زحماتی که آنان در این راه متحمل
شده اند از قلم افتاده باشد یا موضوعی و اقدامی نادیده گرفته شده باشد .از
این رو ،امیدوارم هرگونه اشکال یا ایرادی براین نوشته وارد است به نگارنده
یادآوری شود تا در ویرایش مجدد آن ،این نواقص اصالح گردد .نگارنده خود
را جزء کوچکی از جمع بزرگ و ارزشمندی میداند که این جنبش را از
اواخر دههی شصت در نهاوند آغاز کردهاند.
یکی قطره باران ز ابری چکیــد

خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم؟

گراو هست حقا کـه من نیستم
«سعدی»

از کوی دانشگاه تهران تا همایش نهاوند شناسی
حدود ساعت دوازده ظهر (سال)1368بود که به اتفاق محمدتقی شهبازی برای دیدن
دکتر مهدیطالب به محل کارش در دانشکدهیعلوماجتماعی دانشگاه تهران رسیدیم.
در آن زمان هنوز دانشکدهی علوم اجتماعی از بهارستان به پل نصر(گیشا) نقل مکان
نکردهبود .ظاهراً تا آن زمان پافشاریهای دکترروحاالمینی ،استاد برجستهیدانشکدهی
علوم اجتماعی ،به صــورت نامهها و مقاالت ،که برای تبدیل محل آن دانشــکده (که
یکی از بناهای تاریخی بهارســتان بود برای تأســیس موزهی علوم اجتماعی) منتشــر
میکرد کماکان به مسئوالن دانشگاه تهران اجازهی چنین کاری را نداده بود.
بوی خورشت قورمه سبزی فضای قدیمی دانشکده را فرا گرفته بود ،که البته ما
هم ساعتی بعد با همّت میزبان از آن بی بهره نماندیم .صدای توأم با عصبانیت دکتر
طالب ،معاون آموزشی وقت آن دانشکده ،که با یکی از دانشجویانش درگیری لف ی
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داشت ،در خارج از دفتر معاونت به گوش میرسید .ما در چنین فضایی وارد دفتر
معاونت آموزشی دانشکده شدیم .اما نام نهاوند که به میان آمد حال و هوای استاد
کامالً دگرگون شد و انگار چند لح ه پیش درگیری لف ی و عصبانیتی در اوج نبوده
است .دکتر طالب در آن نشست همواره از نهاوند به عنوان زادگاه خود یاد میکرد.
مهدی طالب یکی از مؤثرترین افرادی بود که ما را در راهی که در پیش گرفته بودیم
راهنمایی و تشویق میکرد و همواره آماده بود تا در هر نشستی و سفری ،که محور آن
توسعهی نهاوند باشد ،شرکت کند.
همان روز موافقت کرد برای سخنرانی در همایش یک روزه دربارهی توسعهی
نهاوند ،که در این شهر برگزار میشد ،شرکت کند .پیشنهاد این همایش در سال قبل
از آن یعنی در مراسم بزرگداشت دوست شهید و همراهمان مهندس صمد مؤمنی در
نهاوند مطرح شد .اتفاقاً سخنران اصلی آن مراسم نیز دکتر طالب بود.
جمع ما ،که از دانشجویان نهاوندی دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای کشور
بودیم ،در نشستهایمان ،که عمدتاً در کوی دانشگاهتهران در منطقهی امیرآباد شمالی
در تهران برگزار میشد ،تصمیم گرفته بودیم تا به هر نحوی که امکانپذیر باشد به
توسعهی زادگاهمان کمک کنیم.
مرا سمی ،که هر سال برای یادبود شهید مؤمنی در نهاوند برگزارمی شد ،فر صت
منا سبی فراهم میکرد تا این ت صمیم را در جمع افراد بی شتری مطرح کنیم و آن را در
معرض ســنجش دیگران نیز قرار دهیم .همگی بر محور توســعهی نهاوند برای اقدام
مشــترکمان متفقالقول بودیم ،ولی این پرســش که چگونه و از کجا چنین اقدامی را
شــروع کنیم ،به بررســی بیشــتری نیاز داشــت .در عین حال مشــترکاً میخواســتیم از
انســجامی که «نهاوندی بودن» در میان ما ایجاد کرده بود برای خدمت به زادگاه خود
به بهترین وجه استفاده کنیم.
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همایش توسعهی نهاوند یکروزه بود و میزبانی آن را جمع دانشجویی ما برعهده
گرفت .افراد مختلفی در آن نشست سخنرانی کردند .از تهران دکتر علیاکبر سیف و
دکتر مهدی طالب برای سخنرانی در نهاوند حاضر شدند و بقیهی سخنرانان نیز مقیم
نهاوند بودند.
جمعبندی همایش این بود که توسعهینهاوند را باید برپایهی توسعهی مراکز
آموزشعالی و دانشگاهی بنیان نهاد .زیرا بررسیها نشان میداد مراکز آموزش عالی
در سایر مناطقکشور عمدتاً در نقش و جایگاه هستهی توسعه عمل کردهاند .ازاینرو
تالش برای استقرار چنین مراکزی در نهاوند نیز میتوانست زمینهساز رشدوتوسعهی
آن دیار باشد ـ موضوعی که تا آن زمان مورد توجه جدی قرار نگرفته بود .بیشک
تبیین و توجیه عالقهمندان نهاوندی در خارج و داخل این شهر نسبت به این حلقهی
مفقوده( توسعهی منطقهای) ،میتوانست به تحقق چنین ایدهای کمک کند.
اولین همایش نهاوندشناسی :سنگ بنای تشکیل هیئت مؤسس مجتمع دانشگاه
دولتی نهاوند

در تقاطع خیابان انقالب و فلسطین شمالی ،منت ر دکتر مهدی طالب بودیم تا به همراه
محمدتقی شهبازی و محمدرضا امامی(پی نوشت  )2در جلسهای شرکت کنیم که دکتر
احمداحمدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی میزبان آن بود و ازاحمد زمانیان
نمایندهی وقت نهاوند نیز برای شرکت در آن دعوت شده بود.
درآن زمان ،اولین بار بود که با فرد بلند باالیی به نام اسماعیل شهبازی ،که همراه
مهدی طالب به طرن ما میآمدند ،آشنا میشدم .دکتر اسماعیل شهبازی اطالع یافته
بود که گروهی از دانشجویان جوانی که ما بودیم برای توسعهی نهاوند چه بر سر دارند
و نگاهشان به چه سمتی ست .او ازسالهای اولیهی دههی پنجاه در ن ر داشت برای
تأسیس یک دانشکدهی کشاورزی با تخصّص در رشتههای مدیریت و از جمله
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مدیریت مزرعه در نهاوند ،اقدام کند .از این رو ،به اتفاق مهدی طالب به دیدار نماینده-
ی وقت نهاوند در مجلس شورای ملی می روند و طرح مکتوب خود را ارائه میکنند
ولی ازآن طرح استقبال چندانی نمیشود و در نتیجه برای تحققش نیز اقدامی صورت
نمیگیرد و درنهایت آن طرح نیز به خیل پیشنهادهاو راهکارهای اندیشمندان دلسوزی
میپیوندد که برای رشد و پیشرفت مناطق مختلف کشور ارائه شده ولی هیچگاه جامهی
عمل نپوشیدهاند .برهمین اساس ،اسماعیل شهبازی سالها بود که به همراه مهدی
طالب عالقه داشت برای پیشرفت نهاوند درصدد حرکتی اساسی و اقدامی پایدار برآید
و حاال باز هم شهبازی ،به همراه طالب ،با اشتیاق آمده بود تا یاور این حرکت باشد.
از آن به بعد دیدن چهرهی این اندیشمند دوست داشتنی و همکاری با او ،یک
برنامهی نانوشتهی دائمی شده بود که محورآن توسعهی نهاوند بود .تا پیش از آن تصور
نمیکردم که میان نسل او و ما که تازه به اواسط دهه بیست دوران زندگیمان پاگذاشته
بودیم ،تا این حد برای توسعهی منطقهای نزدیکی فکری وجود داشته باشد.
هم نسالن من ،جوانان آرمانگرایی بودند که قصد داشتند در کشوری که به تدریج
از مشکالت جنگی هشت ساله رهایی مییافت ،زادگاهشان را با شتاب به جایگاهی
برسانند که شایستهی آن بود .در این میان ،اسماعیل شهبازی و مهدی طالب که خود
گنجینهای از تجربهی نسلهای گذشته بودند به خوبی میدانستند که چگونه به اشتیاق
ما جوانان آن روز پاسخ گویندونگذارند شعلههای چنین اشتیاقی کم سو شود .درعین-
حال ،آنها میباید خوشهای از تجربههایشان را برمیگرفتند و ارائه میدادند تا آرمان-
گرایی مارا بهسوی واقعگرایی سوقدهند؛ ضرورتیکه از آن در مراکز دانشگاهی و
تحقیقاتی به عنوان یکی از نیازهای ضروری توسعهی پایدار یاد میکنند.
دراین میان اسماعیل شهبازی به خوبی و اما به تدریج توانست معمار چنین تعادل
و تناسبی باشد و اینک ،جلسهی با احمد احمدی ،میعادگاه دو نسلی شده بود که پیوند
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دهندهی آنها «نهاوند» بود .تأسیس مجتمعدانشگاهدولتی نهاوند و تشکیل هیئت
مؤسسی برای آن ،از دل این جلسه و جلساتی سربرآورد که قبل و پس از آن در نهاوند
و تهران برگزار شده بود.
به من ور جلب توجه بی شتر ،با خیلی از عالقهمندان به تو سعهی نهاوند به مراوده،
مشـــاوره و مکاتبه پرداختیم .بعدها ،یک بار هم نامهای برای همشـــهریمان ،مهندس
محمدحســین علیمرادیان نوشــتم و هدن خود و دوســتانم را برایش توضــید دادم.
پی شنهاد کرده بودم میان این حرکت و اقداماتی که ای شان در نهاوند دا شته و خواهد
داشــت ،هماهنگی ایجاد کند و برای اولین گام ،عضــویت در هیئت مؤســس مجتمع
دان شگاهی نهاوند را بپذیرد .چند روز بعد ،در دیداری که با او دا شتم ،ع ضویت این
هیئت را پذیرفت و دســـتمان را در راهی که درپیشگرفتهبودیم به گرمی فشـــرد و
گفت« :یکی از آرزوهایم همواره این بوده استتک ه همشتتهریان نهاوندی متیم تهران مردهم
آیند و به آیندهی زادماه شان بیندی شند .بر این ا ساس ،حر ک شما تحتّق یکی از آرزوهای
دیرینهی من اسک».

چندروزبعد ،تقریباً تمام اعضایهیئتمؤسس مجتمعدانشگاهی درطبقهی زیرزمین
ساختمان شمارهی  15خیابان مطهری ،که دفتر کار یکی از اعضای هیئت مؤسس یعنی
محمدعلی سیفی بود جمع شده بودند .محمدحسین علیمرادیان نیز قرار بود برای
نخستینبار به عنوان عضو هیئت مؤسس در آن جلسه شرکت کند .این جلسه آغازی
شد تا از آن به بعد ارتباط ما با ایشان بیشتر شود .علیمرادیان برای شرکت در جلسهی
آن روز اندکی دیرکرده بود .بیرون رفتم دیدم پیاده از روبهرو میآید .علت تأخیر آن
بود که مکان جلسه را با مشکل پیدا کرده بود.
دستور جلسه ،بررسی شیوههای ایجاد مشارکت نهاوندیان مقیم تهران و تأسیس
مجتمع دانشگاهی نهاوند بود .در این زمینه صحبتها و بحثهای مختلفی مطرح شد.
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دیدگاه علیمرادیان آن بود که چنین حرکتی باید از پشتیبانیمالی برخوردار باشد ،لذا
اظهار داشت هیئت مؤسس باید یک فعالیت اقتصادی درآمدزایِ هر چند کوچکی را
برای پشتیبانی و استمرار این حرکت و تحقق اهدان آن در ن ر بگیرد.
این پیشنه اد با واکنش دکتر علی اکبر سیف ،یکی دیگر از اعضای هیئت مؤسس،
روبهرو شد .علیاکبر سیف معتقد بود ماهیت حرکت ما حرکتی فرهنگیست و
اعضایهیئتمؤسس عمدتاً افرادی هستند که در حوزههای فرهنگی ،علمیو آموزشی
فعالیت میکنند .بنابراین به ن ر میرسد که آنها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این
حرکت ،توانایی الزم را برای اجرای فعالیتهای اقتصادی ندارند.
بعدها جلسات هیئتمؤسس مجتمعدانشگاهی همچنان در تهران ،همدان و نهاوند
ادامه یافت .این جلسات در نهاوند برای جلب توجه و عنایت و هدایت بزرگان شهر
و نیز مقامات و مسئوالن شهری و از جمله فرماندار برگزار میشد.
هدن از نشستهای همدان نیز آن بود که مقامات استان ،به ویژه استاندار و رئیس
دانشگاه بوعلی ،در جریان فعالیتهای ما قرار گیرند تا از حمایتهای احتمالی آنها
برخوردار شویم .جلسات تهران نیز برای توجیه برخی از مقامات ،بهخصوص در
وزارت علوم ،تحقیقاتو فناوری انجام میگرفت و مهمتر از آن ،نشستهایی بود که
برای جلب وحمایت همشهریان مقیم مرکز برگزار میشد .در مورد اخیر ،تا آنجا بر
مشارکت همشهریان مقیم مرکز مُصر بودیم که حتی برای افزایش مشارکت آنها پیشنهاد
کردیم برای اولین نشست نهاوندیان مقیم تهران دریکی ازجرایدکثیراالنتشار فراخوان
عمومی داده شود.
این نشست در مدرسهای در منطقهی محمودیه در شمال تهران برگزار شد و با
استقبال زیاد نهاوندیان مقیم تهران روبهرو گردید .هدن آن بود تا از این رهگذر حس
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مشارکت جمعی در میان همشهریان تقویت شود و استمرار یابد و همچنین برای
احداث مجتمع دانشگاهی نهاوند به من ور توسعهی این منطقه ،راهی پیدا شود.
دبیرخانه هیئت مؤسس ،داوطلبانه و به شیوهی سیار اداره می شد .دکتر اسماعیل
شهبازی دبیر هیئت مؤسس بود و نگارنده نیز قائم مقامی هیئت مؤسس را برعهده
داشتم و از این طریق نامهها و مکاتبات تهیه و توزیع میشد .این فراخوان و نشست
محمودیه نیز از طرن همین دبیرخانه عملی شد .البته در این زمینه بسیاری از
همشهریان مقیم تهران یاری کردند.
دو یار همراهمان یعنی «محمد تقی شهبازی» و «محمد ر ضا امامی» مثل همی شه
برای برگزاری این نشــســت تالش کردند« .البرز چلبی» همشــهری نهاوندی مقیم
شــمیران نیز برای برگزاری این همایش در مدرسـهی ســید موســی صــدر ،در منطقۀ
محمودیه تهران ،هماهنگی های الزم را به عمل آورد  .فرزند چلبی در آن مدرســـه
تحص ـیل میکرد و وی عضــو انجمن اولیا و مربیان آنجا بود .از این رو توانســته بود
برای چندساعت ،سالن اجتماعات آن مدرسه را تدارک ببیند.
به یاد میآورم در این نشست وقتی یکی از شرکت کنندگان مقیم تهران از حاج
محمدباقر سیف ،که از بازاریان سرشناس مقیم نهاوند بود و در این جلسهی تهران
شرکت کرده بود ،سؤال کرد شما چرا در این همایش شرکت کردهاید؟ وی خیلی رسا
و مفتخرانه ،قریب این به مضمون پاسخ داد«من برای همکاری و پذیرایی از همشهریان
عزیز حاضر در این جلسهی مهم از نهاوند به اینجا آمدهام».
زمینههای راه اندازی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان

مدتی بود این فکر به ذهنم خطور کرده بود که چگونه میتوان بین اقدامات مهندس
علیمرادیان در نهاوند و فعالیتهای جمع ما پیوندی برقرارکرد .بههرحال ،هدن اصلی
ما توسعهی نهاوند بود و علیمرادیان از مدتها قبل در زمینههای توسعهی وزرش و
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بهداشت و سالمت مردم نهاوند گامهای مهم و مؤثری برداشته بود .لذا به این برداشت
رسیدم که هر دوی این حرکتها میتوانند مکمل یکدیگر باشند و به یکدیگر کمک
کنند .ازین رو ،راه اندازی تشکیالتی برای این هدن مشترک ضروری به ن ر میرسید.
این موضوع را با دکتر شهبازی در میان گذاشتم .او نیز موافق چنین تشکیالتی بود.
در ارائهی این پیشنهاد دو انگیزهی مهم ،نقش اساسی داشت:
 -1از سال ها قبل مهندس علیمرادیان فعالیت های خیریّه ای را در نهاوند آغاز
کرده و به عنوان یک شخصیت خیّر شناخته شده بود .بنابراین به ن ر میرسید تبدیل
فعالیتهایخیریّه یک شخص بهیک حرکت تشکیالتی اجتماعی مستمر با رویکردی
فرهنگی میتواند برای منطقۀ نهاوند نتایج دانمی و ماندگارتری در پی داشته باشد و
چنین تشکیالتی در آینده می تواند برای دیگران نیز الگو باشد.
به همین من ور در پی آن بودیم که این تشکیالت بتواند حرکتهای توسعهای در
نهاوند را از فردْمحوری به اندیشهمحوری اجتماعی تبدیل کند .یعنی بایـــــد تالش
میشد تا اقدامات علیمرادیان خیّر به یک اندیشه و جریان توسعهای تبدیل گردد .این
فرصت مغتنمی بود که برای نهاوندیها پدیدار شده بود .زیرا تعداد قابل توجهی از
نهاوندیان مقیم تهران ،افراد صاحبن ری بودند(و امروز نیز هستند) که میتوانستند
در قالب یک تشکیالت منسجم ،برای تداوم فعالیتها و کارکرد بهینهی مستحدثات
علیمرادیان مشاوران خوبی باشند و به هدن اندیشه محوریِ حرکت وی کمک کنند.
بنابراین ،چنین تشکیالتی میتوانست این افراد را به یکدیگر پیوند دهد .در این
تشکیالت امکاناتمالی و تجربهی با ارزش علیمرادیان با اندیشه وخالقیّت نهاوندیان
عالقهمند به زادگاهشان پیوند میخورد و پیوند این دو میتوانست دستاوردهای
ماندگاری را برای این منطقه به ارمغان بیاورد.
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 -2انگیزهی دوم ،ادغام فعالیتهای مربوط به هیئت مؤســس مجتمع دانشــگاهی
نهاوند در قالب این تشـــکیالت بود .البته این نکته را نباید فراموش کرد که در ورای
این انگیزهها ،یک هدن کلی نیز مد ن ر بود و آن اینکه در ســایهی این تشــکیالت،
امکان برانگیختن و انگیزش در میان همشـــهریان جهت مشـــارکت در فعالیت های
جمعی فراهم و تقویت شود .از این رو تمهیداتی الزم بود تا با استفاده از راهکارهای
مناسب و مختلف ،آنها دور هم جمع شوند .در واقع ،نفس همین نشستهای جمعی
میتوانست گامی مهم برای مشارکتهای اجتماعی محسوب شود؛ مشارکتهایی که
نبود آنها همواره مهمترین حلقهی گم شــدهی توســعهی منطقهای و ملی در کشــور
ماست.
چند روز بعد با مهندس علیمرادیان در دفتر کارش در بلوار میرداماد قرار گذاشتم
و در آنجا پیشنهاد کردم چنانچه موافق است تشکیالتی را برای مشاوره و در صورت
امکان جهت هدایت فعالیتهایش در نهاوند راهاندازی کنیم و در ضمن ،این تشکیالت
بتواند از پروژهی تأسیس مجتمع دانشگاهی دولتی نهاوند ،که خود وی هم عضو هیئت
مؤسس آن است ،پشتیبانیکند .علیمرادیان با توضیحاتی که مطرح گردید قانع شد و
در مجموع با راهاندازی چنین تشکیالتی موافقت کرد.
قرار شد پیشنویس اساسنامهای را برای این تشکیالت آماده کنیم .موضوع را با
دکتر اسماعیل شهبازی در میان گذاشتم .مقرر شد اساسنامهی مؤسسات مشابه را که
در این زمینه فعالیت میکنند جمع آوری و مطالعه کنیم .برای تدوین پیشنویس چنین
تشکیالتی به مؤسسات و بنیادهای غیردولتی و خیریه مختلفی مراجعه کردم و تعدادی
از این اساسنامهها و از جمله اساسنامهی بنیاد البرز را تهیه و مطالعه نمودم .براساس
آگاهی و شناختی که از این طریق بدست آمد و همچنین ،با توجه به اقدامات مهندس
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علیمرادیان در نهاوند و با تأکید بر نگاه و راهکار توسعهی منطقهای که در جمع ما
وجود داشت ،دکتر شهبازی پیشنویس اساس نامهی اینتشکیالت را تدوین کرد.
برای تدوین این اساس نامه تأکید شد از عنوان «بنیاد» برای این تشکیالت خود
داری شود ،زیرا در این صورت مشکل اساسی ایجاد خواهد کرد .توضید اینکه در
فرهنگ اجتماعی ایران نگاه مردم کشور ما به «بنیاد» نگاهی به یک تشکیالت خیریّه
برای کمک مالی به افراد نیازمند است .چهآنکه تجربه نشان داده است که نامههای
فراوان نیازمندان همواره برای درخواست کمکهای مالی به سوی بسیاری از این بنیادها
سرازیر میشود .اما قرار ما راهاندازی تشکیالتی بود که چنین انت اری از آن نداشته
باشند ،محور اصلی فعالیتهای ما توسعهی منطقهی نهاوند بود.
در واقع این تشکیالت باید تالش میکرد تا به تحقّق چنین اندیشهای کمک کند.
عالوه براین ،هدن ما این بود که این تشکیالت مستقل عمل نماید و در نهایت در
خدمت مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند باشد .همچنین تصویب کرده بودیم که اگر به
هر دلیلی در آینده این تشکیالت نتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد تمام سرمایه و
امکانات آن به همین مجتمعدانشگاهیدولتی در نهاوند تعلق یابد و همین عیناً در
اساسنامهی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان مصوّب گردید .عالوه براین ،انتخاب عنوان
«مؤسسهی فرهنگی» میتوانست تا اندازهای تأمینکنندهی اهدان محوری این
تشکیالت باشد و موانع احتمالی فعالیتهای آن ،بهویژه مشکالتحقوقی آن را تا
حدودی برطرن کند.
چهار محور به عنوان محورهای توسعهی منطقهای در پیشنویس اساسنامهی
اولیهی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان گنجانده و مصوّب شد ،به این شرح -1 :ایجاد
و توسعهی آموزش عالی و فعالیتهای فرهنگی -2 ،گسترش خدمات بهداشتی و
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درمانی -3،توسعهیتأسیساتو فعالیتهای ورزشی و -4سرمایهگذاریهای اقتصادی
در حوزهی شهرستان نهاوند.
در آن ایّام ،بیمارستان آیتاهلل علیمرادیان نهاوند از پیش به بهرهبرداری رسیده بود
و فعالیت میکرد و مجتمع ورزشــی علیمرادیان نیز در دســت ســاخت بود .بنابراین
میتوان گفت اقدامات عملی در خصــوص دو محور از فعالیتهای مؤســســه انجام
شده ا ست یا در حال انجام بود .اما در مورد دو محور دیگر ا ساس نامه ،یعنی«ایجاد
و توســـعهی آموزش عالی و اقدامات فرهنگی» و همچنین«فعالیت های اقتصـــادی»
عمالً اقدامی صورت نگرفته بود.
پس از آنکه پیش نویس اساسنامه تدوین شد ،به اتفاق دکتر شهبازی در یکی از
شبهای تابستان سال  1374با مهندس علیمرادیان در منزلش در تهران قرار گذاشتیم
تا آن را برای راهاندازی مؤسسه نهایی کنیم .چند نفر را نیز به عنوان اعضای هیئت
مؤسس به این شرح در ن ر گرفتیم :اسماعیلشهبازی ،رئیسهیئک مؤسس ،حسن پاسیار،
نایبرئیس ،حسین داودی ،محمدرضا امامی اعضا و علیعلیمرادیان ،نمایندهی بنیانمذار.
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از نیمهی دوم تابستان  1374سفری به کشورهای سویس ،اتریش و آلمان در اروپا
و از آن جا به امری کا و ســـپس
امریکای التین داشـــتم .قرار بود
به عنوان پژوهشـــگر رســـانه و
اموربینالملل در طول این ســفر
در ا جالس م ج مع ع مو می
ســازمان ملل متحد در نیویورک
و مدتی بعد در اجالس ســـران
کشـــورهای عضـــو ســـازمان
غیرمتعهدها در کشــور کلمبیا در
امریکای التین نیز شــرکت کنم.
از این رو برگزاری اولین جلسهی
افتتاحیهی مؤســســهی فرهنگی
علیمراد یان در تهران به تأخیر
افتاد .البته ســـعی کردم در طول
سفر و پیش از آنکه به ایران برگردم تا حدودی هماهنگیهای الزم را برای جل سهی
افتتاحیه از طریق تماسهای تلفنی انجام دهم .بالفاصــله ،پس از آنکه بازگشــتم ،روز
ه شتم آبان ماه برای برگزاری مرا سم افتتاحیه تعیین گردید .این مرا سم در ساختمان
شـــمارهی  158بلوار میرداماد ،یعنی در دفترکار مهندس علیمرادیان درتهران برگزار
شد .عالوه بر اع ضای هیئت مؤ سس ،تعدادی از هم شهریان عالقهمند نیز از تهران و
نهاوند برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…

31

در مرا سم افتتاحیهی مؤ س سه ،ابتدا در مقالهای ،که تو سط نگارنده قرائت شد،
زمینهها ،دالیل و اهدان تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان بیان شد و سپس سایر
اعضــا دیدگاههای خود را مطرح کردند .از جمله دکتر شــهبازی به ضــرورت وجود
چنین ت شکیالتی ا شاره کرد و دالیل موفقیت چنین مؤ س ساتی را در سایر ک شورها
برشــمرد .دکتر حســین داوودی نیز دیدگاههای خود را در زمینهی اهمیت تأســیس
مؤسسه و چشمانداز فعالیتهای آن مطرح کرد.
در ادامهی جلسهیافتتاحیه ،احکام اعضای هیئت مؤسس که به وسیلهی بنیانگذار
صادر شده بود ،توزیع شد و در پایان نیز مهندس علیمرادیان رسماً یک واحد آپارتمانی
از دفتر کارش در طبقهی سوم ساختمان شمارهی  160بلوار میرداماد را برای آغاز
فعالیتهای مؤسسه به این تشکیالت اختصاص داد.
شرطاولیهی بنیانگذار و هیئتمؤسس این بود که به موازات افزایش فعالیتهای
مؤسسه؛ مهندس علیمرادیان نیز فضا و امکانات مورد نیاز گسترش این فعالیتها را
در اختیار مؤسسه قرار دهد؛ موضوعی که بعدها ،سخاوتمندانه از طرن بنیانگذار
تحقّق یافت ،تا آن جا که در حال حاضر حدود دوسوم از امکانات آن ساختمان در
اختیار مؤسسهی فرهنگیست .الزم است یاد آور شوم که بنیانگذار همواره تأکید
میکرد که در صورت گسترش یافتن فعالیتها ،هیئت مؤسس در خصوص تأمین
امکانات مورد نیاز نگران نباشد.
افتتاح رسمی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان

از همان روز(هشتم آبانماه سال  ،)1374ایدهی تأسیس اولین تشکیالتمردمنهاد برای
توسعهی نهاوند ،تحت عنوان «مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان» جامهی عمل پوشید .از
قبل برنامهریزی شده بود که در روز افتتاحیه ،اولین جلسهی هیئت مؤسس در دفتر
مؤسسه تشکیل گردد .روز قبل تا پاسی از نیمه شب مشغول آماده کردن دفتر مؤسسه
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بودیم .لح ههائی فراموشنشدنی بود .پس از مدتها ،حاصل تالش گروهی از نهاوند
دوستان به ثمر میرسید و بنابراین ،ایدهای تحقق مییافت که میتوانست مقطع تاریخی
مهمی در تحوالت منطقهی نهاوند به شمار آید.

در کشور ما همواره میان تئوری و عمل فاصله زیادی وجود دارد .عملی کردن
ایدهها به تالش ،صبر و از خودگذشتگی شدیداً نیازمند است .فعالیت برای تحقق
اهدان منطقهای و ملی در ایران مانند شنا کردن در یک استخر مملو از عسل است.
شنا کردن در چنین استخری سخت ولی در عین حال شیرین و لذت بخش است.
بنابراین نباید اجازه داد موانع و مشکالت راه ،شعلههای عشق درونی را فرونشاند.
بدون تردید پایدارترین اقدامات مردمی در طول تاریخ ،اقداماتی بودهاند که در
ترکیب عناصر تشکیلدهندۀ آنها ،عنصر عشق نقشی پررنگ و برجسته داشته است.
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اقدامات و آثار برجای مانده در گوشه و کنار ایران و حتی در سایر نقاط جهان ،که با
عنصر گرانبهای عشق ترکیب شده باشند ،ستارگان درخشان و ماندگاری در سپهر
تمدن و حیات انسانیاند .این واقعیت را در سفر به کشورهای مختلف از نزدیک دیده
و حس کردهام .حتی وقتی آن را با افرادی از کشورها و فرهنگهای مختلف درمیان
گذاردهام آنان نیز عمدتاً بر آن مُهر تأیید گذاشتهاند.
اقدامات اولیهی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان

باوجود اینکه مؤسسهیفرهنگیعلیمرادیان ،تشکیالتی مردم نهاد و غیردولتی بود ،برای
استمرار فعالیتهایش باید همهی حساسیتها و مالح ات ممکن را در ن ر میگرفتیم.
بنابرایناز چنین من ری از هرگونه گرایشسیاسی درداخل مؤسسه اجتناب میشد.
اولین اقدامی که در دستور کار هیئت مؤ سس قرار گرفت ،موضــــــــوع بررسی
پیشنویس اســاسنامه وآماده کردن آن برای تصــویب در وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی بود .طبق یک روش منطقی که از همان ابتدا با موافقت اعضای هیئت مؤسس
همراه بود ،هر ماده و تبصــرهای که مورد بررســی قرار میگرفت با موافقت اکثریت
اعضـا تصـویب میشـد .البته با بحث و بررسـیهای الزمی که انجام میشـد ،مواد و
تبصـــرههای اســـاسنامه ،عمدتاً به صـــورت اجماع مورد تأیید همهی اعضـــا قرار
میگرفت .با اینکه در ابتدای راه بودیم و امکانات و حوزهی عمل محدودی داشــتیم،
ولی تالش می شد که ا ساسنامه با دیدی بلند مدت تهیه شود و افق های دورتری را
رصد کند.
جلسات هیئت مؤسس ،عصر هرروز در دفتر مؤسسه تشکیل می شد و تا پاسی از
شب ادامه مییافت .اعضا ترجید میدادند در طول ماه رمضان نیز به فعالیتهای
پرشتاب خود همچنان ادامه دهند .پس از آنکه بررسی اساسنامه پایان یافت قرار شد
مراحل ثبت رسمی آن نیز به سرعت پیگیری و انجام شود .عالوه برآن ،برخی از
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مصوبات نیز به اجرا درمیآمد .ازجملهی مصوبات این بود که با موافقت بنیانگذار،
همهی اعضای هیئت مؤسس ،این بار به عنوان هیئت امنا ،حضوری فعالتر داشته
باشند.
چندی بعد ،به تدریج احساس شد افزایش حجم فعالیتها نیازمند آن است که
رئیس هیئت مؤسس ،که حاال براساس مصوبات هیئت و موافقت همگی اعضا در
جایگاه رئیس هیئت امنا قرار گرفته است ،فعالیتش را افزایش دهد و به صورت تمام
وقت به عنوان مدیر در مؤسسه حضور یابد .بدون تردید برای دکتر اسماعیل شهبازی
پذیرش چنین درخواستی آسان نبود .چهآنکه او می بایست بین پذیرش یک حرکت
منطقهای و پذیرش مسئولیتی ملی ،یکی را انتخاب کند.
فراموش نمیکنم که همزمان با ارائهی این پیشنهاد به دکتر شهبازی ،سازمان خوار
و بار وکشاورزی جهانی(فائو) ،وابسته به سازمان ملل متحد ،نیز او را برای کار در
خارج ایران به همکاری دعوت کرده بود .بنابراین فعالیت در حوزهای فراملی انتخاب
دیگر ایشان بود .در نهایت ،عشق به نهاوند و پرورش و مراقبت از نهالی که ریشههای
نازک و شکنندهی خود را تازه در خاک دوانده بود ،موجب شد انتخاب اول ،یعنی
ماندن در ایران و کار برای نهاوند ،را ترجید دهد.
چند روز بعد به پیشــنهاد ایشــان و تصــویب هیئت امنا ،از دو تن از همشــهریان
نهاوندی یعنی ســـیروس احمدی به عنوان مدیر روابط عمومی و مهندس هوشـــنگ
شــهبازی به عنوان کارشــناس موضــوعی دعوت شــد تا با مؤســســه همکاری کنند.
همکاری این همشــهریان محترم ،اولی به مدت چند ســال و دومی به مدت چند ماه
ادامه داشــت .آن دو همکار همشــهری ،در اوایل راه اندازی مؤســســه زحماتی قابل
تقدیر وبه یادماندنی را متقبل شدند.
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در سال  1375هیئت امنا به بنیان گذار مؤسسه پیشنهاد کرد عباس خرمی نیز که از
همشهریان عالقهمند به توسعهینهاوند بود بهعنوان مشاورفرهنگیمؤسسه به جمع ما
بپیوندد .همکاری خرمی با مؤسسه بعدها به عنوان عضو هیئت امنا ادامه یافت و پس
از حسین داوودی او سومین مدیر مؤسسه بود که سکان مدیریت آن را برعهده گرفت.
حسین داوودی ،عباس خرمی و محمد داوودی از مدیران برجسته آموزش و
پرورش کشور بودند که عاشقانه تجربهی با ارزش خویش را در عرصههای آموزشی
و فرهنگی در اختیار مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان قرار دادند .آنها از طریق مشارکت
مؤثر خود در فعالیت ها و اقدامات مؤسسه تالش کردند تا به استحکام پایه های این
تشکیالت مردم نهاد به سهم خود یاری رسانند و الگویی را برای مشارکت های فعاالنه
در توسعه ی پایدار نهاوند پی ریزی کنند.
انتشار اولینکتابچهی نهاوند شناسی

یکی از مصــوبات هیئت امنا این بود که در اولین گام ،کتابچهای در مورد شــناســایی
نهاوند چا

و به طوری گ سترده منت شر و توزیع شود .جالب این بود که تا آن زمان

نو شتهای چاپی وجود ندا شت که به صورت مخت صر و تاحدودی م صور شهر ستان
نهاون ـ ـ ـ ـد را معرفی کند .این یک نیاز طبیعی مردم در سراسر جهان است که اگر
میخواهند به شهری مسافرت کنند و یا نسبت به آن شناخت اولیهای به دست آورند
اطالعات مختصری از آن شهر در اختیار آنها قرار گیرد.
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بنابراین ،خأل چنین اطالعاتی در مورد نهاوند شدیداً حس می شد .اصوالً نبود منابع
مکتوب یا دسترســی نداشتن به آنها در یک جامعه ،یک فقر فرهنگی تلقی میشود،
واقعیتی که متأسفانه جامعهی ما همواره از آن رنج برده است .مدتها قبل از آن در
همایش توسعهی نهاوند ،که در تاالر
ادارهی آموزشوپرورش نهاوند برگزار
شد ،به این نکته اشاره کرده بودم« :در
اولین شمارهی نشریهی«فیروزان» ه در نهاوند
و توسط برخی از دبیران دبیرستان فیروزان
چاپ و منتشر شد ،وعده داده شده بود به
زودی شمارهی دوم این نشریه در اختیار
عالقهمندان قرار میمیرد .ولی هنوز چهل و
چند سال (البته تا آن زمان) اسک ه مردم
نهاوند در انتظار شمارهی بعدی آن ،یعنی
تحتّق آن وعده ،لحظه شماری می نند».

برای تهیهی این کتابچه به یک بررسی
اجمالی و تهیهی اطالعات و عکس های
م یدانی از ن هاو ند ن یاز بود .ب نابراین در
اولین فرصت ،به اتفاق سیروس احمدی،
دکتر ســـ یاوش شــــا یان و ز نده یاد
مح سنی(پی نو شت  )3به نهاوند رفتیم .در طول م سافرت چند روزهای که به نهاوند
داشتیم ،از مناطق مختلف این شهر اطالعات و عکسهای متعددی تهیه کردیم .شایان
در آن زمان ا ستاد جغرافیایی طبیعی دان شگاه تهران بود(و اینک ا ستاد دان شگاه تربیت
مدرس اســـت) و پیش از آن در مورد منطقهی نهاوند پژوهش های علمی انجام داده
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بود و مطالبی را نیز در مورد این شــهر درکتاب درســی جغرافیای ایران گنجانده بود.
محســنی نیز از عکاســان باتجربه و حرفهای وزارت آموزش و پرورش بود و جهت
تهیهی عکسهای مورد نیاز برای کتب درســـی تقریباً به اکثر مناطق مختلف کشـــور
مسافرت کرده بود.
کتابچهی «آشنایی با نهاوند» حاصل این تحقیقات میدانی ،زحمات اعضای هیئت
امنای مؤسسه و تیم اعزامی به نهاوند بود .عالوه بر این ،کارت پستالهایی نیز از
چشماندازهای طبیعی و اجتماعی نهاوند تهیه و چا

و منتشر شد .اینها از جمله

دستاوردهای اولیهی این کوشش جمعی بود .حاال همگی خوشحال بودیم که برای
نخستین بارکتابچهی شناخت ومعرفی نهاوند دراختیار عالقهمندان قرار میگرفت و
برای تأمین این ضرورت ابتدایی ،گامی عملی برداشته شده است.
یکی از اهدان اولیه و مهم در
چارچوب اقدامات فرهنگیو آموزشی
مؤسسه ،که در اساسنامهی مؤسسه هم
تصرید شده بود و ازآن به عنوان کمک به
توسعهی منطقهای یاد میشد ،تالش برای
شناخت و آگاهی نسبت به وضعیت
شهرستان نهاوند بود .چنین شناختی بدون
پژوهشهای علمی میسر نبود .بررسیهای
ما نشان میداد که در این زمینه تا آن زمان
اقدامات تحقیقی چشمگیری انجام نشده
بود.

38

فرهنگان 46

در واقع منبع مکتوب و در عین حال علمیای وجود نداشت که بتوان برای کسب
آمار و اطالعات مورد نیاز دربارهی نهاوند به آن مراجعه کرد .بدینسبب ،هیئت مؤسس
تصمیم گرفت آمارها و اطالعات مربوط به وضعیت نهاوند را در قالب یک کتاب
مستقل تهیه کند و آن را به عنوان یک منبع علمی در اختیار دانش پژوهان ،مسئولین و
عالقهمندان قرار دهد .وقتی مؤسسه کتاب «نهاوند در آیینهی آمار» را چا

و منتشر کرد،

اطمینان یافت برای مراجعه کنندگان نیازمند به اطالعات و آمار مربوط به نهاوند دستش
تهی نیست .این کتاب به یکی ازمنابع و مآخذ مهم مطالب پژوهشی تبدیل شد و این
مطالب پژوهشی بعدها با تشویق و حمایت مؤسسه و نیز به صورت مستقل در مورد
نهاوند تدوین گردید.
نشستهای ماهیانهی نهاوندیان مقیم تهران

مؤ س سه درکنار فعالیتهای خود ،هیچگاه از آرمان اولیهاش ،یعنی تقویت و گ سترش
مشــارکت همشــهریاننهاوندی ،غافل نبود .یکی از مهمترین ســاز و کارهای چنین
مشـــارکتی ،نشـــســـت ها و گفتوگوهای جمعی همشـــهریان بود .بدون تردید
مشــارکتهای اجتماعی از درون تمرینهای جمعی ظهور و بروز پیدا میکند .با این
وجود و در عین حال ،جام عهی ما به دال یل مختلف ،تاکنون از چنین تمرین های
اجتماعی به میزان قابل مالح های محروم بوده است(.پی نوشت )4
از این رو ،هیئت امنا تصمیم گرفت مشارکت همشهریان را در دوسطد ،عملی
سازد .نخست نشستهای ماهانهی نهاوندیان مقیم تهران را در محل مؤسسه برگزار
کند .دوم ،برگزاری همایشهای نهاوندشناسی در نهاوند صورت گیرد .هدن این بود
که این برنامهها به صورت من م برگزار شود تا در تقویم نهاوندیان عالقهمند جایگاه
ثابتی پیدا کند .این اقدام به لحاظ روانشناسی اجتماعی باعث میشد که همشهریان آن
را یک حرکت اجتماعی مستمر ،تأثیرگذار و هدفمند بنگرند.
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برای هر یک از نشستهای تهران با یکی از افراد صاحبن ر هماهنگیهای الزم
انجام می شد تا در مورد یکی از مسائل مهم و مبتالبه نهاوند تحقیق کند و پس از
آمادگی آن را در جمع عالقهمندان در میان گذارد .عالوه بر سخنران ،شرکت کنندگان
نیز میتوانستند دیدگاههای خود را از طریق تریبون آزاد در این نشستها مطرح کنند.
از این نشستها گزارشکاملی برای چا

آماده میشد تا در اختیار عالقهمندان

قرارگیرد .در ابتدا ،جستوجو برای یافتن افرادی که مطابق با استانداردهای مؤسسه،
توانایی الزم دارند قدری مشکل بود ولی به تدریج استقبال افراد برای ارائهی مقاله و
ایراد سخنرانی در این نشستها افزایش یافت.
همایشهای ساالنهی نهاوند شناسی

یکی دیگر از مهمترین برنامههای مؤسسه ،همایشساالنهی «نهاوندشناسی» بود که با
همکاری نهادهای علمی ،آموزشی ،فرهنگی و اجرایی در نهاوند برگزار میشد .در این
همایشهای ساالنه ،عالوه بر آنکه سخنرانان مقاالت و مطالب علمی و عمدتاً کاربردی
خود را ارائه میدادند؛ برای شرکتکنندگانی که ازبیرون از نهاوند میآمدند ،نیز فرصتی
فراهم میشد تا از نزدیک با مردم و مسائل منطقه آشنا شوند و نسبت به نهاوند شناختی
واقعیتر پیدا کنند .در همین حال ،آشنایی مردم منطقه با همشهریان مهاجرشان ،که
سرمایههای فکری و علمی نهاوند به حساب میآمدند ،تعامل دوسویه وسودمندی-
رافراهممیکرد که استمرار آن میتوانست دستاوردهای بسیار سودمندتری برای نهاوند
به ارمغان آورد.
شیوهی برگزاری این همایشها به این شکل بود که چندین ماه پیش از برگزاری
همایش ،برای ارسال مقاله فراخوان داده میشد و درآن معیارهای مقاله برای شرکت
در همایش نهاوندشناسی مطرح میگردید .پس از آنکه مقاالت به دبیرخانهی همایش
در مؤسسه میرسید آنها را برای ارزیابی در اختیار داوری از داوران ذیصالح قرار
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میدادند .پس از دریافت نتایج داوری و انجام اصالحات الزم و نهایتاً در صورت
پذیرش مقاله ،به نویسندگان مقاالت برگزیده اعالم میشد که آنها میتوانند برابر
برنامهی همایش ،مقالهی خود را در اجالس عمومی همایش ارائه کنند.
معموالً همایشهای نهاوندشــناســی در دو روز و به صــورت صــبد و بعدازظهر
برگزار میشــد .بســیاری از نهاوندیان عالقهمند ،از این همایشها به خوبی اســتقبال
میکردند .همان گونه که گفته
شــد ،این همایشها به تدریج
شـــناخت همشـــهریان مقیم
نهاوند و نهاوندیان مقیم تهران
و ســـایر مناطق را نســـبت به
یکــد ی گر بیشـــ تر می کرد و
د ید گاه های آن ها را در مورد
توسعه در این شهر به یکدیگر
نزدیکتر میساخت.
برگزاری این همایشهای
ساالنه ،ابتکار موفقی بود که
برای درک واقعیتهای جامعه
ضروری به ن ر میرسید .این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که برخی از طرحها و
ایدههای که در این همایشها مطرح میشد ،بعدها در منطقه ،شکل عملی به خود
گرفت .هرچند ایدههای بر زمین ماندهی این همایشها نیز کم نبودند.
از جمله چالشهای چشمگیری که در جریان اولین همایش روی داد ،مسئلهی
دعوت نشدن از بانوان و در ن ر نگرفتن جایگاه مشخّصی برای آنان در درون تاالر
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اجتماعات شهید باهنر نهاوند بود؛ خانمهایی که برای به حضور یافتن در اجالس و
استماع سخنرانیها عالقهمند بودند .لذا پس از اتمام نشست افتتاحیهی همایش،
گروهی از بانوان که در محوطهی اطرانتاالر جمع شده بودند معترضانه در خواست
کردند در تاالر حضور یابند که با ابتکار و سرعت عمل اسماعیل شهبازی و دیگر
همکاران و ضمن عذرخواهی از این کوتاهی ،برای آن جلسه بلندگوهای سیار ،در
محوطه نصب کردند و برای جلسات بعدازظهر و فردای آن روز در تاالر جایگاه
مناسب درن رگرفتند .این تجربه باعثشد مشارکت فعاالنهی بانوان نهاوندی در
فعالیتهای مؤسسهی فرهنگی در آن سال وسالهای بعدی افزایش یابد.
مقاالتیکه در این نشستها قرائت شد در دو مجلّد ،تحت عنوان«مجموعه متاالت

نهاوند شناسی» چا

و منتشر گردید.

این کتابها ،ضمنآنکه در دسترس تعداد زیادی از عالقهمندان قرار میگرفت ،به
تدریج ،خود به منابعی برای تحقیقات بعدی در زمینهی نهاوندپژوهی تبدیل میشد.
قبل از انتشار این کتابها اگر کسی برای پژوهش در مورد نهاوند به مؤسسه مراجعه
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میکرد منابع مکتوب چندانی برای ارائه وجود نداشت ولی از آن به بعد ،این نقیصه به
تدریج رفع شد .اگر چه باید اعتران کردکه مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان در راه
تکمیل این منابع ،هنوز راهی بس طوالنی در پیش دارد.
کمک هزینهی تحصیییلی به دانشییجویان برتر نهاوندی درکنکور سییراسییری
دانشگاهها

مهندس علیمرادیان قول داده بود تا به ورزشکاران ایرانیکه در بازیهای المپیک سیدنی
درکشور استرالیا مدال کسبکنند ،به ترتیب به دارندهی مدال طال 5هزار دالر ،مدال
نقره  3هزار دالر و مدال برنز  2هزار دالر پاداش دهد .وقتی ورزشکاران از المپیک
سیدنی به کشور بازگشتند ،مراسمی به میزبانی مؤسسه برگزار شد تاضمن تجلیل از
قهرمانان المپیک ،جوایز آنها نیز به صورت سکههای طال اهدا شود.
پس از این مراسم بود که به مهندس علیمرادیان پیشنهاد کردم با بهرهگیری از این
تجربهی ملی که برای تشویق ورزشکاران کشورمان انجام میشود برای تشویق جوانان
نهاوندی نیز ،که در عرصهیعلمیوآموزشی موفقیتی کسب میکنند ،جوایزی در ن ر
گرفته شود .یکی از راههای عملی و مبتکرانه آن بود که هر ساله از میان جوانان شرکت
کنندهی نهاوندی در آزمون سراسری دانشگاهها ،به افرادی که حائز رتبههای برتر
میشوند مبلغی به من ور کمک هزینهی تحصیلی و پاداش زحماتشان به آنان پرداخت
شود زیرا آنان به حق سرمایههای انسانی و پایدار نهاوند محسوب میگردند.
علیمرادیان از این پیشنهاد استقبال کرد و از آن به بعد ،هر سال هیئت امنا با همکاری
ادارهی آموزش و پرورش نهاوند اسامی برترینهای کنکور سراسری را مشخص می-
کرد و طی مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس مؤسسه در نهاوند برگزار میشد ،از
آنان تجلیل میکرد و جوایزی به آنها اهدا میگردید .در اینجا باید از نفش فعال
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محمدجعفر شهبازی مدیر دفتر مؤسسه در نهاوند برای برگزاری این مراسم به نیکی
یاد کرد.
فرهنگان ،اولین نشییریهی نهاوند پژوهی و نهاوند نگاری در ایران؛ اهداف و
خطمشیها

چرا تصمیم گرفتهشد فصلنامهی «فرهنگان» منتشر شود؟ پاسخ این سؤال از دل
دغدغههای هیئتامنای مؤسسه متولدشد .از ابتدای تشکیل مؤسسه ،تولید محصوالت
فرهنگیوپژوهشی یکیاز اولویتهای هیئتامنای آن مؤسسه بود .درآغاز شکلگیری
مؤسسه ،بررسیها نشان میداد میزان آثاری که تا آن زمان دربارهی نهاوند منتشر شده
بسیار اندک بودهاست و در میان آنها نیز مطالبی که با روش علمی و قابل قبولی نگاشته
شده بودند محدود و مانند گوهرهای کمیابی به شمار میآمدند.
از آنجا که «توسعهی نهاوند» محور فعالیتهای ما در مؤسسه بود بهن ر میرسید
توسعهی منطقهای بدون داشتن آگاهی و اطالعات مکتوب از پیشینهی آن و پرداختن
به تحقیقات و پژوهش های علمی و منطقی در خصـــوص ابعاد مختلف آن منطقه،
امکانپذیر نیســت .در واقع همان دیدگاه توســعهای ،که مهمترین انگیزه برای جنبش
فرهنگی در نهاوند بود و به ت شکّلهایی مانند «هیئت مؤ سس مجتمع دان شگاه دولتی
نهاوند» و «مؤســســهی فرهنگی علیمرادیان» منجر شــده بود ،در امتداد خود جهت
رســیدن به اهدافش ،داشــتن«فصــلنامهی فرهنگان» را نیز ضــروری و اجتناب ناپذیر
میدانست.
انت ار میرفت دریک فرایند زمانی حداقل میان مدت ،حجم قابل قبولی از مطالب
و پژوهشهای مرتبط با نهاوند از طریق «فرهنگان» تدوین شود و آنها به عنوان منابع
مرجع و تا حدودی منابع دست اول و دوم در اختیار محققین و عالقهمندان قرار گیرد.
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در همین حال تصور میشد برخی از پژوهشها نیز ،که حاوی پیشنهادها و راهکارهای
اجرایی ست ،در دسترس مقامات و مدیران اجرایی محلی قرار گیرند.
پس از آنکه «کتابچهی معرفی نهاوند» « ،کتاب نهاوند در آینهی آمار» و دو مجلّد
کتاب «مجموعه مقاالت نهاوند شناسی» ازطرن مؤسسه انتشاریافت ،به ن ر میرسید
آمادگی و جسارت الزم برای انتشار من م فصلنامه از طرن این تشکیالت فراهم شده
است .ابتدا این نگرانی وجود داشت در جامعهای که حوزهیفرهنگیوفکریاش بر
پایهی فرهنگ شفاهی استوار است و افراد برای انعکاس دیدگاههای خود به سختی
دست به قلم میبرند ،چگونه میتوان انت ار داشت که مطالب مکتوب و درعین حال
فاخری که تأمینکنندهی استانداردهای هیئت امنا و بعداً هیئت تحریریه باشد ،برای هر
شمارهی فصلنامه به اندازهی کافی و به راحتی جمع آوری شود وچا

و منتشر گردد

.
بدیهی است رواج فرهنگ شفاهی تا حدود زیادی باعث شده و میشود که در
جامعه نوعی احساس بینیازی به مطالعه ،به کتاب خوانی و خصوصاً به نوشتن ایجاد
شود تاجایی که افراد عموماً ترجید میدهند در صورت نیاز فقطاز توانایی شنیداری و
دیداری خود بهرهگیرند .در حالی که بسیاری از اندیشمندان معتقدند استمرار چنین
فرهنگی میتواند فکر ،رفتار ،خلقیاتوانرژی جماعتی را که باید برای تغییر و توسعه
به کارگرفته شوند ،به حالت انجماد در آورد.
با این وجود ،آنچه با عث امیدواری گردید ،همان گونه که پیش از این هم مطرح
شد ،ادامهیافتن طبع و ن شر سل سله انت شارات نهاوند شنا سی ،از جمله «فرهنگان» بود
که تاحدودی این نگرانیرابرطرن ساخت و چشمانداز روشنتری را فرا رویمان قرار
داد .این فصلنامه ،به تدریج جایگاه و وزن خود را در میان اندیشمندان و عالقهمندان
ن شان داد و از آن پس مؤ س سه با حجم باالیی از نو شته های ار سالی مواجه شد و
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نویســندگان آنها اصــرار میکردند مطالبشــان هرچه زودتر در «فصــلنامهی فرهنگان»
چا

شـــود .البته برخی نیز گلهمند بودند که

چرا هی ئت داوران علمی فرهن گان ،م طا لب
ارســـالی آنان را واجد ویژگی های مورد ن ر
برای چا

در «فرهنگان» تشخیـص نمیدهد!

پیش از ا قدا مات اول یه برای انتشـــار این
فصـــل نامه ،انتخاب اســـم آن از اهمیت قابل
مالح های برخوردار بود .دکتر حسـین داودی
عضو هیئت امنا ،مسئولیت یافتن بهترین نام را
برای این ن شریه برعهده گرفت .و سرانجام از
م یان اســــامی مت عددی که پیشـــن هاد کرد
«فرهنگان» ،که با اهدان و خط مشــیهای این
فصلنامه سنخیّت بیشتری داشت ،تصویب شد.
این فصلنامه بر پژوهشهای منطقهی نهاوند استوار بود .این اقدام فرهنگی مانع
از آن نمیشد و نمیشود که سایر افراد از سایر مناطق نیز در آن مشارکت داشته باشند.
همچنین انت ار میرفت چنین حرکتی به تدریج برای تحقیقات منطقهای در سایر نقاط
کشور الگو شود.
نکتهای که تا کنون شاید مطرح نشده ،این است که امیدوار بودیم (و اینک نیز
امیدواریم) در آیندهای نه چندان دور ،این اقدام یعنی انتشار «فرهنگان» با ویژگیهای
که مطرح شد ،سنگبنایی برای ایجاد اولین پژوهشکدهی مطالعاتمنطقه ای(کشوری)
در ایران باشد.
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مطالعات ما در آن زمان و بررسیهای که بعداً در کشورهای مختلف انجام شد،
اهمیت وجودی چنین پژوهشکدههایی را ضروری میسازد(.پی نوشت  )5بنابراین،
هرگونهنامی باید چنین رهیافتی را تاحدود قابل قبولی تأمین میکرد .به ن ر میرسید
«فرهنگان» از چنین خصیصهای برخوردار بود .در ضمن نمیتوان کتمان کرد صفتی -
تا حدودی اغراق آمیز -نیز در این اسم نهفته است و آن اینکه فرهنگان (و یا به عبارت
دیگر نهاوند) بستر جوشش فرهنگ محسوب میشود.
اقدام دیگری که انجام شد تشکیل هیئت داوری مقاالت بود .عالوه بر اعضای هیئت
امنا ،از برخی از همشهریان فرهیخته نیز دعوت شد تا به این هیئت بپیوندند .شادروان
دکتر عزیزاهلل بیات استاد برجستهی تاریخ در دانشگاهها ،نه تنها عضویت در هیئت
داوری را پذیرفت ،که آن زنده یاد با کمال میل برای شرکت در همایشهای ساالنهی
نهاوندشناسی و سخنرانی درآن دیار ،همواره اعالم آمادگی میکرد .دکتر سیاوش شایان،
استاد دانشگاه در رشتهی علومجغرافیا نیز ،که از قبل در برخی از فعالیتهای مؤسسه
شرکت میکرد ،عضو دیگر هیئت داوری مقاالت شد .این دو از دو دیدگاه متفاوت به
نهاوند مینگریستند .در حالی که مورخی به نام بیات با ذکرخاطرهای ،چشمانداز طبیعی
نهاوند را به تصویر مینیاتوری زیبا تشبیه میکرد ،در مقابل شایانجغرافیدان با نگرشی
که برآمده از خصوصیات زمینشناسی و جغرافیای نهاوند بود؛ جنب و جوش نگران
کنندهی گسلهای ناهموار زمین را در پس این مینیاتورِ خوش آب و رنگ به تصویر
میکشاند.
درشرایطیکه تصور میشد همهی امکانات الزم برای انتشار فرهنگان آماده است
و با موافقت و ه ّمت بنیانگذار مؤسسه ،نیاز مالی آن نیز تأمین شده بود؛ انتشار این
نشریه بدون مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امکان پذیر نبود .در آن
زمان شرایط پیچیده و زمان بری برایگرفتن چنین مجوزی وجود داشت .بنابراین،

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…

47

اگردوندگیهای زیاد در پیچوخمهای ن ام دیوان ساالری وزارت ارشاد و رایزنیهای
در آن زمینه انجام نمیگرفت ،صدور این مجوز حداقل چند سال طول میکشید .با
تمام این زحمات ،وقتی سرانجام ،اولین شمارهی فرهنگان با مدیر مسئولی حسین
داوودی و سردبیری اسماعیلشهبازی برای توزیع آماده شد ،یقین پیدا کردیم وعدهی
تهیه کنندگان نشریهی «فیروزان» نیز برای انتشار شمارههای بعدی آن چندان عبث نبود.
با این تفاوت که نسلی دیگر آمده بود تا با چند دهه تأخیر ،به عهد آنان در چهل و
چند سال پیش وفا کند.
برای ایجاد سیستم توزیع فصلنامه از روشهای مختلفی استفاده شد .از مدتها
قبل سیستمی برای جمع آوری اطالعات و آدرسهای همشهریان نهاوندی در سراسر
کشور و حتی در خارج از کشور ایجاد شــده بود و به تدریج دامنهی آن گسترش
مییافت .این پایگاه اطالعاتی( )Databaseکمک مناسبی برای توزیع نسخههای
فرهنگان بود .از سوی دیگر حتی مراجعهی حضوری و مستقیم به نشانی برخی از
نهاوندیان مقیم تهران نیز تجربه شد؛ تجربهای که به رغم مشکالت خاص خود ،خالی
از لطف نبود .به هرحال شیوهها و راههای مختلف برای توزیع فرهنگان باید تجربه
میشد تا برای توزیع آن به بهترین روش ممکن دست پیدا کنیم.
حمایت از تحقیقات و پژوهشها

از ابتدا قرار نبود مؤسسه فقط به فعالیتهای متمرکز و انحصاری بپردازد زیرا هرگونه
انحصار با روح مشارکت و گسترش دامنهی آن ،که بر اهدان مؤسسه حاکم بود،
مغایرتداشت .براینمونه مؤسسه از پژوهشهایی که درخصوص مسائل نهاوند و در
خارج از مؤ سسه تهیه و تدوین می شد ،از طرق مختلف حمایت می کرد .البته چنین
سنتی فقط در حوزهی تحقیقات نبود .در اوایل ،مؤسسه راساً همایشهای نهاوندشناسی
را برگزار میکرد ولی بهتدریج درصدد برآمد تا برگزاری این همایشها را با مشارکت
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سازمانهای محلی مانند ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،دانشگاه-
پیامنور یا ادارهیکشاورزی انجام دهد و مؤسسه بیشتر در بخشهای علمی و هدایتی
این همایشها مشارکت داشته باشد .در واقع هدن آن بود که از توانایی و امکانات
سازمانها و نهادهای محلی برای چنین فعالیتهایی بهرهگرفته شود و از آن مهمتر این
که روحیهی فعالیتهای جمعی را در منطقه ایجاد و تقویت نماید .عالوه بر این ،از
میزان تصدیگریهای مؤسسه نیز کاسته شود تا هیئت مؤسس بتواند در این زمینه به
عنوان یک اتاق فکر(  )Think Tankعمل کند.
بر این اساس ،اگر محققی در زمینهی موضوعات مربوط به نهاوند پژوهشی را انجام
میداد و آن موضوع از دید مؤسسه با اهمیت تلقی میشد و نویسندهاش قادر به چا
آن نبود ،مؤسسه تالش میکرد در حد توان در مورد چا

و انتشار آن اثر کمک کند.

درمواردی حداقلِ کمک مؤسسه آن بود که تعدادی از نسخههای آن اثر را پیشخرید
کند و بعداً آنها را در میان عالقهمندان توزیع نماید .عالوه بر این ،یکی از مصوبات
هیئت امنا آن بود که از پایاننامههای کارشناسی ارشد یا دکتری افرادی حمایت کند
که موضوع و محور آنها در خصوص مسائل نهاوند بود .تصور میشد از این طریق
میتوان در مدت کوتاهی ،حجم قابل قبولی از پژوهشهای علمی و دانشگاهی را در
مورد نهاوند جمعآوری کرد و زمینۀ الزم را برای پژوهشگران بعدی فراهم نمود.
زمینههای راه اندازی مراکز آموزش عالی در نهاوند

همانگونه که پیشبینی شده بود و در اساسنامهی مؤسسه نیز برآن تأکید میشد،
موضوع راهاندازی مراکز آموزش عالی دولتی در نهاوند همچنان از اولویتهای فعالیت
مؤسسه بهشمار میرفت .بدیهی بود هرگونه اقدام و مکاتبهای که در این زمینه با نهادها
و مراکز ذیربط انجام میگرفت ،عالوه بر پذیرش شرایط رایج ،این پیششرط را نیز
داشت که احداث مراکز آموزش عالی دولتی مستلزم داشتن زمینی مناسب است .و این
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درحالی بودکه نهاوند از جمله شهرهایی است که از لحاظ مالکیت با پدیده ای به نام
فقدان زمین های یک پارچه روبه روست.
پیش از آنکه هیئت مؤسس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند در پی یافتن زمینی برای
ایجاد مراکزآموزشعالی باشد ،تصور نمیکردیم که نهاوند با مشکلی به نام زمینهای
یک دست روبهروست .دکترشهبازی که خود سالها در نهاوند فعالیت اجرایی داشت
و در خصوص موضوع زمین در این شهرستان از تجربه و دانش الزم برخوردار بود،
از جمله افرادی به ن ر میرسید که میتوانست به حلوفصل چنین کالن سردرگمی
کمک کند.
وی برای یافتن چنین زمین مناسبی ،بررسی گستردهای را در منطقه انجام داد و در
نهایت با همکاری صادقانه و مشفقانهی مهندس کرمی ،مدیر وقت ادارهی منابع طبیعی
نهاوند ،از زمینی در منطقهی روستای کوهانی به وسعت  576هکتار از اراضی ملی
خبرداد که متعلق به ادارهی منابع طبیعی(دولتی) بود .اطالع از وجود چنین زمین
یکپارچهای در نهاوند تا آن زمان به دالیل مختلف مسکوت مانده بود .این زمینکه از
شرق به چشمه ییالق و از غرب به روستای کوهانی و از شمال به شهرنهاوند و از
جنوب به اراضی روستای جهانآباد محدود می شد ،از چشمانداز زیبای کوههای گرین
برخوردار بود و به ن ر میرسید برای ایجاد یک شهرک بزرگ دانشگاهی در منطقهی
غرب کشور ،بهترین ویژگیها و استانداردهای فضای طبیعی را داشته باشد.
امتیاز یافتن چنین قطعه زمینی در آن دوران ،توانست قدرت چانه زنی ما را نزد
مقامات مسئول در تهران و همدان برای گرفتن مجوز مراکز آموزش عالی نهاوند تا
حد زیادی افزایش دهد .مدیر منابع طبیعی نهاوند ،فرماندار و سایر مسئولین این
شهرستان ،ضمن موافقت ،تصویب کردند که این زمین فقط برای احداث مراکز آموزش
عالی در ن ر گرفته شود و از سایر کاربریهای احتمالی در آن جلوگیری به عمل آید.
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برای مشروعیت بخشیدن به چنین بستر مناسبی بود که مؤسسه بعدها زمینهی بازدید
مقامات استانی و کشوری را از این زمین فراهم کرد .استاندار وقت همدان ،رئیس
وقت دانشگاه بوعلی سینای همدان و هیئتی به سرپرستی دکتر خالقی ،رئیس وقت
کمیتهی گسترش مراکز آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ،از جمله
افرادی بودند که از زمین مجتمع دانشگاهی نهاوند بازدید کردند.
در واقع بر همین اساس ،برای احداث دانشکدههای تربیتبدنی ،محیط زیست و
کشاورزی ،درخواستهایی را کتباً به ترتیب برای مهندس مصطفی هاشمیطبا ،معاون
وقت رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیتبدنی ،دکتر معصومــه ابتکار ،معاون وقت
رئیسجمهور و رئیس سازمان محیط زیست و دکتر علی آهونمنش ،معاون وقت وزیر
کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ارسال کردیم و در نهایت
حمایتهای آنها را از احداث این دانشکدهها جلب نمودیم.1
در این میان ،راه اندازی دانشکدهی تربیت بدنی از اولویت بیشتری برخوردار بود.
یکی از اقداماتی که دراین زمینه باید انجام میگرفت متقاعدکردن مهندس علیمرادیان
برای موافقت با احداث این دانشکده بود .برای او که به تازگی ساخت پر هزینهی
مجتمع ورزشی را به پایان برده بود ،پرداختن به پروژهای دیگر کار چندان آسانی نبود.
درعینحال ،روحیهی منطقی و عشق او به زادگاهش نهاوند همواره امکان گفتوگو
در مورد پیشنهادهای جدید را فراهم میکرد .ازاینرو ،به بنیانگذار مؤسسه پیشنهاد
شد برای این که کارایی مجتمع ع یم ورزشی نهاوند در بلند مدت بیشتر شود و
بهرهبرداری از آن ماهیتی علمی نیز پیدا کند.

 -1در اینجا ميتوان به حمایت نمایندگان محترم اسبق نهاوند در مجلس شورای اسالمي به ترتیب حاج آقا احمد
زمانیان و مهندس محمدرضا عليحسیني برای تأسیس دانشگاه در شهرمان اشاره و از زحماتشان تشکر کرد.
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با احداث دانشکدهی تربیتبدنی در نهاوند ،وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری موافقت نماید .پس از بحث و بررسیهایی که در این زمینه صورت گرفت،
علیمرادیان نیز احداث و راه اندازی دانشکدهی تربیتبدنی را درجوار مجتمع ورزشی
ضروری دانست و از این مثال نیز استفاده کرد« :عینک برای دیدن اسک والّا عینک به خودی
خود ارزشمند نیسک .از این رو مجتمع ورزشی نیز همانند عینکیسک ه باید از آن به بهترین
شکل استفاده رد؛ و در واقع ،وجود دانشکدهی تربیک بدنی در جوار مجتمع ورزشی نیز،
مصداق شیوهی مناسب و اساسی برای استفاده از این عینک ،یعنی مجموعهی ورزشیسک».

در این زمینه با پیشنهاد امیرابراهیم شهبازی ،یکی از همشهریان نهاوندی که
دانشجوی کارشناسیارشد رشتهی معماری دانشگاه شهید بهشتی بود ،موافقت شد که
وی پایاننامهی تحصیلی خود را به طراحی معماری دانشکدهی تربیت بدنی نهاوند
اختصاص دهد .این پایان نامه زیر ن ر یکی از استادان مجرب معماری دانشگاه شهید
بهشتی انجام گرفت و بعدها به دعوت بنیانگذار ،با تغییراتی از سوی(زنده یاد) مهندس
میرمیران ازاستادان برجستهی کشور ،بستر احداث این دانشکده در جوار مجتمع
ورزشی فراهم شد.
روزی که مجتمع ورزشی علیمرادیان افتتاح شد و کلنگ نمادین دانشکدهی
تربیتبدنی و علوم ورزشی به وسیله سیّد محمد خاتمی ،رئیسجمهور وقت به زمین
زده شد ،رؤیای ما برای تحقّق مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند به واقعیت نزدیکتر گردید
و بعدها حضور اولین گروه از دانشجویان رشتهی تربیتبدنی و علومورزشی در
دانشکدهی تربیتبدنی نهاوند ،یکی دیگر از رؤیاهای دیرپای ما را محقّق ساخت و
امروز ،عالوهبر دانشکدهیتربیتبدنی و علومورزشی ،چندسال است که دانشکدهی
کشاورزی و یکی دو دانشکدهی دیگر هم در نهاوند تأسیسشده و بهتدریج به عنوان
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مجتمع دانشگاهی نهاوند در حال گسترش و تبدیل شدن به یک دانشگاه تمام عیار
است.
در اینجا خالی از لطف نیست که به چگونگی دریافت مجوز تأسیس دانشکدهی
تربیتبدنی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری نیز اشاره شود .در ابتدا درخواست
مجوز از وزارت علوم برای تأسیس دانشکدهی تربیتبدنی با موانع جدی روبه رو بود.
با آن که هیئت ن ارت وزارت علوم برای بازدید از شرایط تأسیس دانشکده به نهاوند
آمد و گزارش نسبتاً مثبتی را ،بویژه در مورد مجتمع ورزشی ،تهیه کرد ولی وزارت
علوم به دو دلیل از صدور این مجوز جلوگیری کرد.
دلیل اول این که تأسیس این دانشکده در نهاوند ،فعالیت دانشگاه بوعلیسینا را در
همدان تحت تأثیر قرار میدهد ،زیرا این دانشگاه توانایی و امکانات الزم برای اداره و
بهویژه تأمین هیئت علمی دانشکدهی تربیتبدنی و علومورزشی را در نهاوند ندارد.
در عین حال ،پس از آنکه رایزنیهای متعددی با دانشگاه بوعلی و به ویژه با رئیس
وقت این دانشگاه برای رفع این مانع انجام شد ،این مشکل تا حدودی برطرن شد.
دلیل دوم و مانع دیگر وزارت علوم و به ویژه دکتر معین وزیر وقت این وزارتخانه،
این بود که درخواست ما برای راهاندازی مقطع کارشناسی به کاردانی تقلیل پیدا کند.
ما به دالیلی ،که در جای دیگری مطرح خواهم کرد ،حاضر نبودیم پس از پیگیری-
های فراوان از درخواست خود عقبنشینیکنیم .از اینرو با پادرمیانی محمود زمانی
قمی ،معاون وقت استانداری همدان که خوشبختانه نسبت به فعالیتهای ما ن ر مثبتی
داشت؛ جلسهای با حضور هیئت امنای مؤسسه و دکتر معین وزیر وقت وزارت علوم
در این وزارتخانه تشکیل شد تا موضوع تأسیس دانشکده بررسی شود .پافشاری معین
بر شرایطی که پیش از آن مطرح کرده بود و دفاع دکتر شهبازی از پیشنهاد ما و تالشها
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و زمینهسازیهایی که برای آن انجام شده بود به درگیری لف ی میان دکتر معین و دکتر
شهبازی منجر شد و در نهایت این نشست بدون دستیابی به نتیجهی مثبتی پایان یافت.
البته پیگیریهای مؤسسه همچنان مُجدّانه ادامه یافت تا اینکه سرانجام وزارت علوم
با پذیرش دانشجو در دورهی کارشناسی برای دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
نهاوند موافقت کرد .سالها بعد ،وقتی دکتر معین وزیر سابق علوم برای ارائهی مقالهای
علمی در یک کنفرانس پزشکی به لندن آمده بود ،فرصتی شد تا از او علت پافشاریاش
را در زمان وزارتش برای پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی جویا شوم .او معتقد بود
یکی از دالیلی که وی در آن زمان بر گسترش دورههای کاردانی در ایران پافشاری
میکرد ،ناشی از بهرهگیری از الگوی ن ام آموزش عالی کشور جمهوری ایرلند(ایرلند
جنوبی) بوده است .زیرا مطالعاتی که وزارت علوم در آن زمان در مورد ن ام آموزش
عالی ایرلند انجام داده بود نشان میداد که مقطع کاردانی نسبت به کارشناسی ،کارایی
بیشتری در کشور ایرلند داشته است.
حمایت مؤسسه از تشکّلهای اجتماعی نهاوندی در تهران و حضور فعال در آنها

بدیهیاست تشکیالتی که هدفش در جامعه گسترش مشارکتهایاجتماعی است ،در
مکانهایِ دربسته و بدون داشتن حضور فعال در جامعهی هدن ،به آسانی نمیتواند
به مقاصد خود دست یابد .مؤسسهی فرهنگی نیز از این امر مستثنا نبوده و نیست.
تقریباً همهیاعضایهیئت امنا متفقالقول بودند که نماینده یا نمایندگانی از طرن این
هیئت باید همواره در مجامع ،همایشها وتشکّلهایی که ازسوی همشهریان نهاوندی
برگزار میشود فعاالنه شرکت کنند و به تقویت آنها پردازند .این موضوع میتوانست
در نهایت مشارکتهای اجتماعی را در جامعهی نهاوندیها ،که از اولویتهای مؤسسه
بود ،گسترشدهد و همچنین بر میزان مشروعیت مردمی این مؤسسه ،که سازمانی مردم
نهاد است ،بیفزاید.
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براین اساس بود که وقتی موضوع راهاندازی هیئت مذهبی نهاوندیان مقیم تهران
مطرحشد و در این زمینه جلساتی مقدماتی نیز برگزار گردید ،مؤسسه در آن جلسات
نقش فعالی داشت و از تجربهی خود استفاده کرد تا به راهاندازی آن کمک کند .دکتر
شهبازی ،دکتر داودی و نگارنده و همچنین حاج عباس خرمی مشاور فرهنگی مؤسسه،
که بعداً به جمع هیئت امنای مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان نیز پیوست ،از جمله
اعضایمؤسس این هیئت بودند که تقریباً درهمهی جلساتمقدماتی و جلسات پس از
راهاندازی شرکت میکردند.
در این نشستها از تجربهی تأسیس مؤسسهی فرهنگیعلیمرادیان استفاده میشد
و به شکل من می صورت جلسات هیئت نیز با هدایت اسماعیل شهبازی تهیه و ثبت
و ضبط میشد .در یکی از جلسات مقدماتی ،که به دالیلی موضوع توقف این هیئت
مذهبی مطرح شد ،اعضای مؤسسه بودند که مانع شدند و بر راهاندازی و استمرار
فعالیتهای آن اصرار ورزیدند و باألخره کمک کردند تا این هیئت مذهبیبه نام «هیئت
محبان الزهراء (ع)» در چهار راه قصر تهران راهاندازی شود .مراسمی که از طرن این
هیئت برگزار میشد با استقبال چشمگیر همشهریان نهاوندی مقیم تهران مواجه می-
گردید .در حقیقت با تشکیل این هیئت ،یکی دیگر از آرزوها ی دیرینهی نهاوندیهای
مقیم مرکز برای داشتن هیئتی مذهبی فراگیر نیز عملی شد .و امروزه این هیئت با
احداث مسجد و تأسیساتی قابل مالح ه در اراضی غرب تهران ،رأساً با همان عنوان
مبارک اولیه ،توسط همشهریان نهاوندی فعالیت میکند.
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راه اندازی سایت اینترنتی مؤسسه

در هیئت امنا این آگاهی و شناخت به روشنی وجود داشت که برای گسترش فعالیت-
های مؤسسه باید از فناوریهای نوین نیز استفاده شود .فضای مجازی امکان مناسبی
برای تحقق این هدن بود .بهرهگیری از فضایمجازی میتوانست به شناخت بهتر
مخاطبین نسبت به مؤسسه و فعالیتهای آن کمک کند و یکی از مناسبترین راهها
برای ارتباط با همشهریان نهاوندی باشد.

پس از آن که مواد مکتوب و تصویری مورد نیاز برای سایت اینترنتی مؤسسه فراهم
گردید ،این سایت با کمک دوست همراه و همواره منتقد منصفمان دکتر بابک سیف
پیریزی و راهاندازی شد .پیشبینی شده بود که این سایت دو زبانه ( فارسی و
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انگلیسی) باشد تا بتواند به تدریج ،عالوه بر داخل ،در خارج از مرزهای ایران نیز
مؤسسه را به عنوان یک سازمان فعالِ مردمنهاد (ان جی اُ) مطرح کند .این سایت در
یکی از همایشهای همشهریان مقیم تهران که در محل مؤسسه برگزار گردید ،رسماً
راهاندازی شد .به یاد میآورم که صفحهی نخست سایت مؤسسه با اجرای یک قطعه
موسیقی اصیل محلی باز میشد که این موضوع مورد توجه شرکت کنندگان در آن
نشست قرار گرفت.
پیشبینی کردهبودیم که مطالبو محتویات سایت ،دائماً به روز شود و به سؤاالت
و درخواستهای احتمالی ،که از طرن مخاطبین و مراجعهکنندگان به سایت مطرح
میگردد ،در اسرع وقت پاسخ داده شود و هنوز هم امیدوارم که چنین باشد.
اخذ مجوز باشگاههای ورزشی ایران سوئیچ و ساپتا

پس از آنکه مجتمع ورزشی علیمرادیان در نهاوند راه اندازی شد ،راهکارهایی نیاز بود
تا بتوان به بهترین شیوه از این امکانات مناسب و استثنایی برای مردم منطقه نیز استفاده
کرد .یکی از این راهکارها  ،راه اندازی دو باشگاه ورزشی در نهاوند بود .بر این اساس
مهندس علیمرادیان ،باتوجه به اینکه همواره عالقهمند بود مردم نهاوند بیش از دیگران
از این امکانات بهرهمند شوند ،پیشنهاد کرد دو باشگاه ورزشی تحت نامهای «ایران
سوئیچ» و «ساپتا» در نهاوند تشکیل شود تا ورزشکاران نهاوندی در چارچوب این دو
باشگاه ضمن رقابت با یکدیگر در داخل نهاوند با سایر باشگاهها در سطد کشور نیز
رقابت کنند و با استمرار این رقابتها ،استعدادهای جوانان منطقه شناسایی شود .عالوه
بر این ،حضور این باشگاهها که با پسوند نامنهاوند در رقابتها و لیگهای ورزشی
کشور شرکت میکردند نام این شهر و قهرمانان ورزشی آن را در سطد ملی مطرح
میکردند.
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هیئت امنا از این پیشنهاد بنیانگذار مؤسسه استقبال کرد و دراین زمینه با افراد
مختلفی رایزنیکرد و جلساتی را نیز برای اخذ مجوزهای این باشگاهها برگزار نمود.
امید میرفت با استفاده از تجربهی سایر باشگاههای موفق کشور ،بتوان سنگ بنای
مستحکمی را برای این دو باشگاه در نهاوند فراهم کرد ،به ویژه آن که قرار شده بود
این باشگاهها با برخورداری از حمایتهای مالی و تدارکاتی دو کارخانهی متعلق به
بنیانگذار مؤسسه ،یعنی «ایران سوئیج» و «ساپتا» فعالیت کنند .ولی از آنجا که محل
استقرار این دو باشگاه در نهاوند بود و بخش عمدهای از اقداماتی که باید در این زمینه
انجاممیگرفت ،زیر ن ر مستقیم مهندسعلیمرادیان در منطقه انجام میشد ،پس از آنکه
مجوز این باشگاهها اخذ گردید ،مؤسسه در فعالیتهای آنها دخالت مستقیمی نداشت.
ساختار اداری و اجرائی مؤسسه

همانگونه که تشکیلمؤسسه اقدامی ابتکاریو غیردولتی محسوب میشد و دارای
ویژگیهای منحصر به فردی بود ،چنین تشکیالتی نیز به ساختار اداری چابک و
مختص به خود نیاز داشت .براین اساس ،هیئت امنا تصویب کرد مدیر مؤسسه به
عنوان مجری مصوبات هیئتامنا ،برای یک دورهی دوساله و با امکان تمدید یک دوره،
یعنی در مجموع حداکثر به مدت چهار سال مستمر ،توسط هیئت امنا انتخاب شود.
افرادی نیز که قرار بود با دفتر ستادی مؤسسه همکاری کنند به پیشنهاد مدیر
مؤسسه و با تصویب هیئت امنا برای همکاری دعوت میشدند .بر این اساس ،همان
گونه که قبالً گفته شد ،دفتر ستادی مؤسسه در تهران با تالش و همکاری مجدانه
همشهریانمان سیروس احمدی ،به عنوان مسئول روابط عمومی ،مهندس هوشنگ
شهبازی به عنوان کارشناس موضوعی و هنرمند خوشنویس هم استانیمان جعفر
فرجی و نیز علی ضیائی از کرج و بعدها هم ،همشهری دیگرمان سیّدحجت شهبازی
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و(روانشاد) سیّدمحمدرضا حسینی علوی به عنوان کادرهای اداری و اجرایی و هنری؛
تحت مدیریت دکتر اسماعیل شهبازی راه اندازی شد.
عالوه بر این ،همان گونه که در اساسنامه برگسترش فعالیت مؤسسه در نهاوند
تأکید شده بود ،دفتری نیز به عنوان «دفتر نمایندگی مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان در
نهاوند» که در مجموعهی ورزشی نهاوند مستقر بود به مؤسسه اختصاص یافت و از
محمدجعفر شهبازی از فرهنگیان باسابقه و خوشفکر نهاوند دعوت شد که مدیریت
این دفتر را بر عهده بگیرد.
در میان هیئت امنا و همکاران مؤسسه ،منشور نانوشتهای وجود داشت که همیشه
نصب العین همهی ما شده بود .بر اساس این منشور ،آغوش مؤسسه بر روی همهی
همشهریان عالقهمند نهاوندی باز بود و ما باید ،بهعنوان یک تشکیالت مردم نهاد،
سعی میکردیم در بین آنها این احساس را ایجاد کنیم که مؤسسه متعلق به همهی
آنهاست .از این رو باید تالش میشد تا در رفتار همهی ما چنین هدفی تجلی پیدا
کند ،زیرا ما میزبان همهی همشهریان نهاوندی بودیم .البته بدیهی بود برای جامعهای
که به ساختارهای سلسله مراتبی خشک اداری عادت کرده است ،تا رسیدن به چنین
هدفی قطعاً راه درازی درپیش است و به کوششی مستمر نیاز دارد .بنابراین همه باید
حس میکردیم که مؤسسه مانند خانهی ماست و همهی همشهریان خود میزبان و
صاحبان اصلی این مؤسسهاند.
از آنجا که ساختار اداری و اجرائی مؤسسه بر پایهی استفاده حداقلی از نیروی
انسانی دائمی استوار بود ،از همان ابتدا تالش شد اعضای اداری مؤسسه بتوانند براساس
نیازهای این تشکیالت اقدامات متنوعی انجامدهند و در فعالیتهای مختلف مؤسسه

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…

59

مشارکت جویند .در برخی مواقع سعی میشد که به صورت داوطلبانه از برخی از
همشهریان عالقهمند نیز برای مشارکت در فعالیتهای مؤسسه استفاده شود .در این
زمینه ،هوشنگ شاهرخی و آقای قمری از جمله همشهریان عالقهمند به نهاوند بودند
که داوطلبانه و عاشقانه در بسیاری از این فعالیتها شرکت میکردند.
منابع مالی مؤسسه

یکی دیگر از دغدغههایی که ازابتدا ذهن ما را در مؤسسه به خود مشغول کرده بود،
موضوع منابع مالی آن بود .همان گونه که قبالً گفته شد ،مهندس علیمرادیان همهی
امکانات مورد نیاز برای راهاندازی مؤسسه را در اختیار ما گذاشت و حتی متعهد شد
که به موازات گسترش فعالیتها ،وی نیز کمکهای مالی خود را افزایش دهد .ولی
همواره این سؤال برای هیئت امنا مطرح بود که چگونه میتوان برای تأمین نیازهای
مالی مؤسسه راه حلی دائمی و بلند مدت پیدا کرد تا آنجا که دائماً ضروری نباشد
برای بودجههای مورد نیاز مستقیماً به بنیانگذار مراجعه کرد.
پس ازآنکه مؤسسه ثبت گردید ،با همت و دقت حاج محمد داوودی ،حسابداری
آن نیز راه اندازی شد و مبلغ پنجاه میلیون تومان برای هزینههای مؤسسه اختصاص
یافت .در ابتدا این مبلغ درحساب پس اندازی در نزد بانک ملی نگهداری میشد و از
این طریق میزان سودی به صورت ماهانه به مؤسسه اختصاص مییافت .اگر چه این
مبلغ برای هزینههای جاری مؤسسه صرن میشد ولی این نمیتوانست راه حلی بلند
مدت برای تأمین نیازهای مالی مؤسسه باشد .بنابراین در مذاکرهای که با بنیانگذار
انجام گرفت ،موافقت شد مؤسسه این مبلغ را در کارخانهی «ایران سویچ» که متعلق
به خود بنیانگذار بود ،سرمایهگذاری کند و از این طریق روش مطمئنتری برای تأمین
نیازهای مالی خود به کار بندد.
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در سالهای بعد ،که فعالیتهای مؤ س سه افزایش یافت به تدریج م شخص شد
درآمدهای مؤسسه از طریق سرمایهگذاری در ایران سویچ نمیتواند همهی هزینههای
مؤســســه را پوشــش دهد .از این جهت مؤســســه بر ســر دو راهی قرار گرفت که یا
فعالیتهای خود را در همان سطد که وجود دا شت ادامه دهد و از اجرای طرحهای
جدید پرهیز کند و یا با کمک مالی فوقالعادهی بنیان گذار به روند رو به رشـــد
فعالیتهای خود استمرار بخشد .وقتی این موضوع را با مهندس علیمرادیان در میان
گذا شتیم وی با کمال میل موافقت کرد که مؤ س سه همچنان به اقدامات رو به افزایش
خود ادامه دهد و وی کسری بودجهی ساالنهی مؤسسه را تأمین کند.
الزم به یادآوری است که هیئت امنای مؤسسه همواره بر حسابرسی دقیق و به موقع
ساالنهی منابع مالی و هزینههای مؤسسه تأکید میکرد و از این رو همواره در صدد
بود تا سنگ بنای محکمی را در حیات مؤسسه برجای گذارد .به این ترتیب ،هیئت
امنای مؤسسه شیوهای را طراحی و اجرا کرده بود که تمام این حسابرسیها در تقویم
مؤسسه درج میشد و نتایج آن ضبط و نگهداری میگردید و در جلسه مجمع عمومی
به اطالع بنیانگذار میرسید.
مؤسسه و فعالیتهای نافرجام اقتصادی

همواره این پرسش از ابتدای تأسیس مؤسسه از سوی بسیاری از همشهریان نهاوندی
مطرح بوده ا ست که چرا فعالیتهای اقت صادی و به تبع آن ایجاد شغل در منطقهی
نهاوند درردیف اولویتهای مؤسسه قرارنگرفته و نمیگیرد؟ این همشهریان پرسشگر
برای این پر سش ا سا سی خود دالیل منطقی دا شتهاند .نخ ست آنکه در ا ساسنامهی
مؤ س سه یکی از بخشهای ا صلی آن به انجام فعالیتهای اقت صادی برای تو سعه در
نهاوند تأکید میکند؛ مو ضوعی که به ن ر میر سد در حوزهی فعالیتهای مؤ س سه
مغفول مانده است.
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عالوه بر این ،آن ها بر این نک تهی کل یدی نیز تأک ید میکن ند که اگر ف عال یت های
اقت صادی در منطقه رونق پیدا کند متعاقباً ا شتغال ایجاد می شود و این ایجاد ا شتغال
رفاه اجتماعی به همراه میآورد .در این صـــورت جامعهای که در آن اشـــتغال ایجاد
شود در یک فرایند مثبت ،به تدریج نیازهای ثانویهی خود را از قبیل مراکز آموز شی،
بهداشتی ،ورزشی و غیرآنها تأمین میکند.
دراینجا قصد نیست که موضوع فعالیتهای اقتصادی در نهاوند کالبدشکافی شود
و دالیل و موانع آن بررسیگردد .این موضوع در بخشبعدی این نوشته ،تحت عنوان
«تشکیالتی مردم نهاد؛ موانع و مشکالت و چشم انداز آن» تشرید خواهد شد .ولی در
اینجا مشخصاً به سه اقدامی اشاره میشود که مؤسسه برای آغاز فعالیتهای اقتصادی
انجام داد ولی درنهایت نافرجام ماند.
مهندس علیمرادیان با وجود آنکه خود یک فعال اقتصادیست و در این زمینه از
تجربهی خوبی برخوردار است ولی از آغاز فعالیت مؤسسه تمایل داشت که مؤسسه
خود رأساً وارد فعالیتهای اقتصادی در نهاوند نشود .بنیانگذار مؤسسه برای این
تصمیم خود ،دالیلی مطرح می کرد ،از جمله این که وی همواره نگران بود هرگونه
فعالیت درآمــــد زای افتصادی وی در نهاوند سایر فعالیتهای عامالمنفعهی وی را
تحت الشعاع قرار دهد و این ذهنیت را در نهاوند ایجاد کند که علیمرادیان در این
منطقه به دنبال منافع اقتصادی و مالی ست .هرچند بدیهی بود که سرمایهگذاریهای
علیمرادیان در تهران و خارج از کشور ،نسبت به هرگونه سرمایهگذاری احتمالی در
نهاوند ،به مراتب توجیه اقتصادی بیشتری داشت.
عالوهبراین ،بنیانگذار همواره توضید میداد ،با توجه به ضرورت تقسیم کار ،که
البته نوشته نشده است ،وی بخش ایجاد مراکز خدمات اجتماعی در نهاوند را برعهده
میگیرد ،بدون آنکه بخواهد ایناقدامات برایش منافع مالی یا حتی بازگشتسرمایهی
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اولیه در پیداشته باشد .و در مقابل ،همواره تأکید میکرد بهتر است افراد دیگری،
بهویژه همشهریان نهاوندی مقیم تهران ،بخش سرمایهگذاری در منطقه را برای کسب
درآمد و ایجاد اشتغال ناشی از آن بر عهده گیرند.
بااین همه ،پافشاریِ برخیاز همشهریان و توصیههایدلسوزانهی آنها برای تشویق
بنیان گذار به سرمایه گذاری اقتصادی در نهاوند باعث شد در سالهای بعد ،که مؤسسه
تثبیت شده بود ،به مرور موضوع سرمایهگذاری را با علیمرادیان در میان بگذاریم .در
این زمینه مدتها ،به ویژه با تالش مدیر مؤسسه ،بر روی پروژهای اقتصادی باویژگی-
های منطقهای نهاوند تحقیق میکردیم .دراین مورد فعالیتی درآمدزا و درعین حال
آموزشی در زمینهی کشاورزی در نهاوند ،مورد توجه قرار گرفت که حرکتی منطقی و
قابل توجیه به ن ر می رسید و از چشمانداز مثبتی برخوردار بود.
این پروژه ،احداث مجتمع کشاورزی و صنایع تبدیلی و درعین حال تحقیقاتی در
نهاوند بود که میتوانست منطبق بر وضعیت محیط زیستی منطقه باشد و عالوه بر
درآمدزایی ایجاد اشتغال کند .این پیشنهاد به عنوان اولین گام در حوزهی فعالیتهای
اقتصادی مؤسسه به بنیانگذار ارائه شد و در سفری که به اتفاق ایشان به نهاوند داشتیم
از یک قطعه زمین کشاورزی مناسب در منطقهای بین قلعهقباد و سفیدخانی برای آغاز
پروژه بازدید شد .خوشبختانه صاحبان این زمین نیز ،پیش از این با هدن احداث یک
مجتمع کشاورزی ،اقدامات اولیه ،از جمله یک پارچه کردن زمینها (مالکیت زمینها)
را انجام داده بودند ولی به دالیلی در همان مراحل اولیه از تصمیم خود برای احداث
این مجتمع صرن ن ر کرده بودند.
پس از اینکه از سایت این مجتمع کشاورزی بازدید شد ،مهندس علیمرادیان همان
روز موافقت کرد با ن ر کارشناسی و به قیمت مناسبی این زمین برای آغاز عملیات
احداث مجتمع کشاورزی خریداری شود .ابتدا در جلسهای که تشکیل شد صاحبان
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زمین با قیمت پیشنهادی (که در آن زمان قیمت مناسبی برای فروشندگان بود) موافقت
کردند ولی در شب ،هنگامی که با خوشحالی از تحقق چنین فعالیت باارزشی درحال
بازگشت به تهران بودیم ،فروشندگان زمین در اقدام غیرمنت رهای اطالع دادند که نسبت
به توافق قبلی آنها خواستار افزایش قیمت زمین هستند .همین امر و همچنین اتفاقاتی
دیگری که در حول و حوش این اقدام رخ داد درنهایت باعث انصران بنیانگذار از
موافقت با این پیشنهاد شد و به این ترتیب یکی از برنامههای درآمدزایی و ایجاد
اشتغال ،در همان ابتدای راه ،نافرجام ماند.
یکی دیگر از پیشنهادهای اقتصادی و اشتغالزا در نهاوند زمانی مطرح شد که
مهندس هوشنگ بازوند (از همشهریان نهاوندی) معاون عمرانی استانداری همدان بود.
بازوند در تماسها و رفت و آمدهایی که به مؤسسه داشت پیشنهاد کرد که ما موضوع
یک فعالیتاقتصادی در نهاوند را در چهارچوب تخصصمهندس علیمرادیان با وی
درمیان بگذاریم و همزمان ،وی و علی جابریان ،استاندار وقت همدان ،تالش خواهند
کرد زمینهی آن را فراهم کنند.
پیشنهاد مشخص بازوند آن بود که علیمرادیان با مشارکت وزارت نیرو بخشی از
تولید پستهای فشارقوی برق را به نهاوند منتقل کند .این پیشنهاد را با مهندس در
میان گذاشتیم و قرار شد جلسهی مشترکی با حضور جابریان و بازوند در مؤسسه
تشکیل شود .پس از آن جلسه و همچنین پس از بازدیدی که از کارخانۀ ایران سویچ
به عمل آمد ،به اتفاق در جلسهای در وزارت نیرو به میزبانی معاون وقت وزیر نیرو
شرکت کردیم .در آن جلسه پس از بحثهایی که انجام شد معاون وزیر پیشنهاد کرد
علیمرادیان باید برای فاز اول این پروژه حداقل  10میلیون دالر (که در آن زمان مبلغ
قابل توجهی بود) سرمایهگذاری کند.
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این درحالی بود که بنیانگذار مؤســســه معتقد بود میتوان این فعالیت را با مبلغ
کمتری شروع کرد و به مرور در صورت مناسب بودن شرایط منطقه میــــــــــــزان
سرمایهگذاری را افزایش داد .زیرا وی ا ستدالل کرد منطقی نی ست به یکباره با چنین
حجمی از سرمایه فعالیت اقت صادی را در نهاوند آغاز کنیم .عالوه بر این علیمرادیان
تمایل داشــت که وزارت نیرو در قبال ســرمایهگذاری وی تعهد کند که بخشــی از
نیازهای خود به پستهای برق را از این کارخانهی احتمالی در نهاوند تأمین کند.
پس از بحثهای طوالنیای که در آن جلسه صورت گرفت ،معاون وزیر دو پیشنهاد
علیمرادیان را نپذیرفت و به این ترتیب یکی دیگر از تالشهای مؤسسه برای اشتغال-
زایی در نهاوند نافرجام ماند .البته پس از آن ،اقدامات دیگری نیز برای انجام فعالیت
اقتصادی انجامشد ولی همگی سرنوشت مشابهی یافتند و انت ار اقدامی جدی برای
فعالیتهای اقتصادی با هدن اشتغال زایی در نهاوند همچنان بینتیجه ماندو به آینده
واگذار شد ،به قول حافظ:
شهرخالیسک ز عشّاق ،بُوَد ز طرفی

دستی از غیب برون آید و اری بکند

جمع بندی

شاید بهتر باشد که جمعبندی نهایی این نوشته به پایان قسمت دوم آن یعنی «تشکیالتی
مردم نهاد ،موانع و مشکالت و چشم انداز آن» موکول شود .با این حال به این نکته
اشاره میشود که نوشتهی پیش رو تالش کرد تجربهی جدیدی را واکاوی کند که در
دهههای اخیر در حوزهی مشارکتهای اجتماعی در کشورمان به وسیلهی تشکلی
مردم نهاد(ان جی اُ) رخ داده است.
همچنین این نوشته سعی کرد تا با بهرهگیری از روش توصیفی نشان دهد که
مراحل مختلف راهاندازی و نهادینه کردن(نهاد سازی) یک مؤسسهی مردمنهاد در ایران
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چگونه است و شیوههای تصمیمگیری و تصمیمسازی در آن چگونه تحقق مییابد.
بهعالوه اقدامات و روشهایی که برای تحقق اهدان اولیه این مؤسسه بهکار گرفته
شده است به صورت هرچند غیر مستقیم میتواند از جمله نتایج و پیامدهای این نوشته
به شمار آید.
بدون تردید تجربهی تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان نمایانگر آن است که
مشارکتهای جمعی مؤثرترین عامل توسعه در جامعهی ماست .با این حال ،بدون
تمرین مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی و استمرار آن در قالب تشکلهای مردم
نهاد نمیتوان انت ار داشت که در عرصهی اجتماعی کشور به دستاوردهای ملموسی
دست پیدا کرد.
رسیدن به این نتایج ملموس مستلزم داشتن ن ریهی(تئوری) روشن ،اهدان دقیق،
نقشهی راه ،ابزارهای اجرایی مناسب و از همه مهمتر سرمایهی ارزشمند انسانیست.
موضــوعی که مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان ،به عنوان یک نمونه از تشکلهای مردم-
نهاد ،توانست با بهرهگیری از این موارد و تلفیق آنها ،تا حدودی به نتایج قابل قبول
دست پیدا کند.
نگاه ما از ابتدا یک نگاه پروسهای(روندی) به این حرکت و فعالیت اجتماعی بوده
و سعی شده است حتیاالمکان از نگاه پروژهای(مقطعی) پرهیز شود .فراموش نباید
کرد که این مؤسسهی مردمنهاد در بستر جامعهای فعالیت میکند که ناپایداری
مشارکتهای مردمی یکی از ویژگیهای منحصر به فرد آن است .همانگونه که در
قسمت دوم این نوشته اشارهخواهد شد ،رفع هر یک از این موانع مشارکت اجتماعی
در ایران در سطد ملی نیازمند تدبیر و تالش فراوانیست و این درحالیست که وقتی
قرار است یک تشکل مردمنهاد مانند مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان در سطد منطقهای
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فعالیت کند بدیهیست که برای رفع موانع فزایندهی منطقهای به تدبیر و تالش فزاینده-
ای نیز نیازمند است.
شکی نیست که نهاد سازی مردمی ،به ویژه در جامعهی ما ،مشکل است ولی
مشکلتر از آن استمرار حیات این نهاد است .بررسی پیشنیهی بسیاری از نهادهای
غیردولتی نشان می دهد عمر اکثرآنها بسیار اندک بوده است .این امر دالیلی مختلفی
دارد که در قسمت دوم این مطلب ،برخی از آن دالیل مطرح خواهد شد ولی در اینجا
میتوان فقط تأکید کرد بازسازی ،اصالح و تقویت نهادهای موجود به مراتب برای
جامعه سودمندتر از انحالل آنها یا ایجاد نهادهای جدید و موازیست .نگاهی به
نهادهای قدرتمندی که در کشورهای پیشرفته فعالیت میکنند نمایانگر آن است که آنها
از درون پیشینهای طوالنی به حیات خود ادامه دادهاند و در جهت توسعهی پایدار گام
برداشتهاند.
از این رو استمرار حیات بیش از دو دهه فعالیت مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان را
در شرایط پرتالطم جامعهی ما باید دستاورد برجستهای برای این تشکیالت دانست؛
دستاوردی که بهرغم مشکالت و موانع ،در سایهی درایت و هشیاری بنیانگذار ،هیئت
مؤسس ،هیئت امنا ،کارکنان و به ویژه مدیران دورههای مختلف آن تا کنون(اسماعیل
شهبازی ،حسین داودی و عباس خرمی) به دست آمده است .البته همکاری و اعتماد
همشهریان نهاوندی را در این زمینه نباید نادیده گرفت .تشویق و همچنین انتقادات
منصفانهی آنها همواره سرمایه ارزشمندی برای مؤسسه و درنهایت توسعهی نهاوند
بوده است.
به پایان آمد این دفترحکایت همچنان باقی

به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی

آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد…
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پی نوشتها

 -1نگارنده اصطالح جنبش فرهنگی و اجتماعی را برای فعالیتها و اقداماتی که
برای توسعهی نهاوند در این نوشته مطرح شده است از دکتر اسماعیل شهبازی به
عاریت گرفته است.
 -2محمدتقی شهبازی و محمدرضا امامی از اعضای اصلی حرکت و جنبش
فرهنگیای بودند که از سالها پیش در کوی دانشگاه تهران برای توسعهی پایدار نهاوند
تالش میکردند .آنها در تمام نشستها و اقداماتی که بعدها به تشکیل هیئت مؤسس
مجتمع دانشگاهی نهاوند و مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان منجر شد نقشی فعال و
تأثیرگذار داشتند.
به یاد میآورم در آن زمان که فعالیت جمعی ما در کوی دانشــگاه برای توســعهی
نهاوند در جریان بود این دو به اتفاق بر روی ویژگی های توســـعهی کشـــور ژاپن
تحقیق و مطالعه میکردند .نقش این دو و ســـایر یاران در نوشـــتهای دیگر ،که به
فعالیتهای جمع دانشــجویی ما در کوی دانشــگاه تهران مربوط اســت ،به تفصــیل
تو ضید داده شده ا ست .همکاری ،همیاری و تالشهای امامی برای ت شکیل هیئت
مؤســس مجتمع دانشــگاهی دولتی نهاوند و ســپس کوشــشهای او برای پیریزی
مؤ س سهی فرهنگی علیمرادیان به عنوان یکی از اع ضای مؤثر هیئت مؤ سس و سپس
هیئت امنای این مؤسسه ،ادامه یافت.
محمد تقی شهبازی نیز از افراد فعال و محوری در فعالیتهای جمعی ما بود .او
نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت مؤسس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند در
تشکیل آن نقش مهمی ایفا کرد .شهبازی در نشستها و رایزنیهای که برای تأسیس
مؤسسهی فرهنگی انجام گرفت نقش برجستهای داشت و قاعدتاً میبایست به عنوان
یکی از افراد پیشنهادی برای عضویت در مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان در تهران
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فعالیت میکرد ولی وی تصمیم گرفت به دلیل عالقهی به خدمت در نهاوند و همچنین
به دلیل اشتغال همسرش در این شهرستان به نهاوند برگردد و فعالیتهای خود را برای
توسعهی نهاوند از نزدیک دنبال کند.
بنابراین وی امکان حضــور دائمی در جمع هیئت مؤســس را در دفتر مرکزی آن
در تهران ندا شت .ولی همواره به صورت فعال و م ستمر از م شاوران و یاوران دائمی
مؤســســه در فعالیتهای دفتر مؤســســه در نهاوند بود و در بســیاری از اقداماتی که
موجب گسـترش فعالیتهای مؤسـسـه در منطقه میشـد نقش داشـت .عالوه براین،
محمدتقی شــهبازی در زمینهســازی برای تأســیس نهادهای آموزش عالی در نهاوند
همواره تأثیرگذار بوده است .
 -3آقای محسنی از عکاسان با سابقهی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
وزارت آموزش و پرورش بود که بعدها شنیدم در تصادن رانندگی جان خویش را از
دست داد .در آن سفر چند روزه آن زنده یاد را انسانی آرام و در عین حال پرکار یافتم.
عکسهایی که او از نهاوند و از مناظر زیبایش تهیهکرده است همواره نام و یاد او را
برای ما زنده نگه خواهد داشت .روحش شاد و یادش گرامی باد.
 -4در قســمت بعدی این نوشــته ،تحت عنوان «مؤســســهی مردمنهاد ،موانع و
مشکالت و چشمانداز آن» تا حدودی به دالیل مشارکت گریزی در جامعهی ما اشاره
خواهد شد.
 -5عالوه بر پژوهشکدههایی که فعالیتشان به مطالعهی مناطق مختلف کشورها
در غرب و در سایر کشورهای پیشرفته اختصاص دارد ،در برخی از دانشگاههای معتبر
نیز رشتههای تحصیلی در مقاطع مختلف و تحت همین عنوان تأسیس شده است.
برای نمونه می توان به رشتۀ مطالعات لندن یا لندن شناسی در دانشگاه لندن اشاره
کرد.

از « نهاوند» تا «كارلسروهه»

1

«سال  1341بود .تازه در دانشگاه ملی ثبت نام کرده بودم .روزی سوار اتوبوسی شدم
که از جاده قدیم شمیران(دکتر شریعتی) به سمت شمیران حرکت میکرد .در اتوبوس
به صورت کامالً تصادفی یکی از دوستان زمان دبیرستان را به نام امامی دیدم و در کنار
او نشستم و با هم گرم گفتوگو شدیم .او از برنامهاش برای رفتن به آلمان صحبت
میکرد .تا قبل از اینکه در ایستگاه باغ فردوس شمیران از اتوبوس پیاده بشوم آن
دوست قدیمی آن قدر از مزایای آن موقع آلمان تعریف کرد که من نیز مشتاق شدم به
آلمان بروم .فردای آن روز به دانشگاه ملی رفتم ،چهارصد تومان پول شهریه را پس
گرفتم و برای رفتن به سفری از«نهاوند» تا «کارلسروهه» آماده شدم .این سفر تا کنون
بیش از پنجاه سال طول کشیده است».
***

 -1گفت وگوی حسن پاسیار از اعضای هیئت مؤسس با محمد حسین علیمرادیان ،بنیانگذار مؤسسهی فرهنگي
علیمرادیان
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از خیابان ولیعصر که وارد خیابان زعفرانیه شدم با اتومبیل به پیشوازم آمد .بقیهی
راه را تا منزلش به اتفاق طی کردیم .چند سالی از فعالیت مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان
گذشته بود .به عنوان نایب رئیس و عضو هیئت مؤسس ،به ن رم رسید مناسب است
که مصاحبهای رو در رو با بنیانگذار مؤسسه داشته باشم .ایشان با اینکه معموالً اهل
مصاحبه و گفتوگو نیست ،ولی وقتی موضوع و دالیل مصاحبه را مطرح کردم از آن
استقبال کرد .انگیزهی اصلی من از این گفت وگو آن بود که ایشان سالهای متمادی،
اقدامات عامالمنفعهی قابل توجهی انجام داده و برخی از آنها نیز در جامعهی ما اگر
نگویم بیسابقه ولی کم سابقه بوده است.
چنین فعالیتهایی در زمانهی ما پر سشهای را ایجاد میکند؛ پر سشهایی عمدتاً
در خصــوص انگیزهها و اهدان بانی این اقدامات .از این رو به گمانم پاســخ به آنها
میتواند به رو شن شدن ابعاد مختلف این اقدامات کمک کند .اگر چه محمدح سین
علیمرادیان چهرهی شناخته شدهای برای نهاوندیان ا ست ،در عین حال این شناخت
مانع از آن نش ـ ـ ـ ـ ـ ـده است که در مورد رمز و راز موفقیتها و انگیزههای این
دانشآموختهی مهندسی برق از دانشگاه «فریدریسیانا» ی شهر «کارلسروهه»ی آلمان،
پر سشهایی مطرح ن شود .علیمرادیان صادقانه به پر سشهایم پا سخ گفت و بارها با
افتخار از دوران سختی سخن گفت که با م شکالت زندگی د ست و پنچه نرم کرده
است ،با این امید که بتواند به رؤیاهایش جامع عمل بپوشاند .بی شک راه طی شدهی
او میتواند چراغ راه جوانانی باشـــد که به افقهای روشـــن فردا در این ســـرزمین
برخوردار از پیشینهی عمیق فرهنگی چشم دوختهاند.
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برخی از همشهریان نهاوندی دوسک دارند با شخصیتی آشنا بشوند ه سرمنشأ اقدامات
عامالمنفعه در شهرشان شده اسک و از زبان خودش انگیزهها و اهدافش را بشنوند.امر موافق
باشید از تولد و زمان ود ی شما شروع نیم.

چشم ،در خدمت شما هستم .من در سال  1321در نهاوند متولد شدم .دوران
دبستان و سه سال اول دبیرستان ،یعنی سیکل اول را در نهاوند گذراندم .سپس برای
ادامهی تحصیل در رشته ریاضی به تهران (شمیران) آمدم .ما پنج خواهر و سه برادر
بودیم .من فرزند چهارم بودم .دوران کودکیام با خاطرات شیرینی همراه است .زندگی
خیلی آرامی را در کنار پدر و مادر مهربانمان داشتیم .مشکل و تنش خاصی وجود
نداشت .به همین دلیل خاطرات خیلی خوبی از آن زمان در ذهنم نقش بسته است.
البته در موقعی که زندگی شکل جدیتری به خودش میگرفت من از خانواده جدا
شدم و برای ادامهی تحصیل در دبیرستان به تهران آمدم.
قدری در مورد شرایط تحصیل در آن زمان در نهاوند توضیح بدهید؟

دوران ابتدایی را در مدرسهی سعدی گذراندم .سه سال هم در دبیرستان ابن سینا
تحصیل کردم .در آن دوران رابطهی معلم با شاگردان بسیار خشک و خشن بود .معلم
عمدتاً چوبی در دستش بود و از این طریق در دل دانشآموزان ترس و وحشت ایجاد
میکرد .در آن زمان کتک خوردن دانشآموزان از معلمها امری عادی بود .من نیز جزء
آن دسته از دانش آموزانی بودم که از این تنبیهات بینصیب نبودم .معلمی داشتیم به
نام آقای اشرفی که من از دست او چند بار کتک خوردم .البته در آن موقع معلمهای
انگشت شماری هم بودند که اخالق و رفتار بهتری با دانشآموزان داشتند .مثالً یکی
از آنها آقای اصغر صالحی بود که من خاطرات خیلی خوبی از او به یاد دارم.
ال فضای ورزشی نهاوند چگونه بود؟
در آن زمان به چه ورزشهایی عالقهمند بودید و اصو ا
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من در زمینهی ورزش های کشـــتی ،والیبال و پینکپنگ فعالیت میکردم .ولی در
این میان به کشتی عالقهی بیشتری داشتم .در آن زمان امکانات کافی برای ورزش در
نهاوند فراهم نبود و من ناگزیر بودم برای تمرینات ک شتی مقداری امکانات مورد نیاز
را خودم در دبیرســتان ابن ســینا فراهم کنم و تقریباً ما به صــورت خودجوش تمرین
میکردیم .ضمناً یک مربی هم به نام آقای غالمی داشتیم که در فرصتهایی که پیش
میآمد به ما کمک میکرد .البته در چنین شـــرایطی کشـــتیگیران خوبی هم وجود
داشــتند که میتوانســتند در ســطد مســابقات قهرمانی آموزشــگاهها شــرکت کنند و
بدرخ شند .پرویز نوروزی ،هو شنگ جوزاک و تقوی از جمله ک شتی گیران موفق آن
دورهی نهاوند بودند.
چه انگیزه ای موجب شد ه پس از پایان تحصیل در سال نهم نظام قدیم(سیکل اول) از
نهاوند خارج شوید؟

من عالقه داشتم که در رشتهی ریاضی تحصیل کنم ولی در آن زمان در نهاوند
رشتهی ریاضی وجود نداشت به همین دلیل برای ادامهی تحصیل در رشتهی ریاضی
به تهران آمدم .سه سال پایان دبیرستان را در تهران تحصیل کردم و پس از آنکه دیپلم
گرفتم برای تحصیل در رشتهی برق در دانشگاه ملی ،که آن زمان در دو راه یوسف
آباد بود ،ثبت نام کردم.
سال  1341بود .تازه در دانشگاه ملی ثبت نام کرده بودم .روزی سوار اتوبوسی
شدم که از جادهی قدیم شمیران به سمت شمیران حرکت میکرد .در اتوبوس به
صورت کامالً تصادفی یکی از دوستان زمان دبیرستان را به نام امامی دیدم و در کنار
او نشستم و با هم گرم گفتوگو شدیم .او از برنامه اش برای رفتن به آلمان صحبت
میکرد .تا قبل از اینکه در ایستگاه باغ فردوس شمیران از اتوبوس پیاده بشوم آن
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دوست قدیمی آن قدر از مزایای آن موقع آلمان تعریف کرد که من نیز مشتاق شدم به
آلمان بروم.
فردای آن روز به دانشگاه رفتم ،چهارصد تومان پول شهریه را پس گرفتم وبرای
رفتن به سفری از «نهاوند» تا «کارلسروهه» آماده شدم .این سفر تا کنون بیش ازپنجاه
سال طول کشیده است .البته متقاعد کردن خانواده برای رفتن به آلمان کار آسانی نبود
ولی وقتی زیاد پافشاری و اصرار کردم در نهایت خانواده نیز برای رفتن به این سفر
موافقت کردند .من واقعاً هیچ اطالعاتی در مورد آلمان نداشتم .فقط به دلیل تأثیر آن
دوست قدیمی تصمیم گرفتم برای ادامهی تحصیل به این کشور بروم.
درآن زمان با اتوبوس شرکت میهن تور وارد آلمان شدم .تا آن موقع تصور خاصی
از این کشور نداشتم .یک کلمه زبان آلمانی هم نمیدانستم .در آن شرایط فقط آدرس
دو همشهری نهاوندی به نام دکتر ایرج بیات و اسماعیل صدری را در آلمان داشتم.
در این میان ارتباطم با ایرج بیات بیشتربود .دکتر بیات واقعاً با آغوش باز از من استقبال
و پذیرایی کرد و همانند یک برادر مهربان قدم به قدم مرا با آلمان آشنا کرد .او در
همهی زمینهها راهنمایم بود .برای من از دانشگاه پذیرش گرفت و مشکل مسکنم را
نیز حل کرد.
شرایط اجتماعی آلمان در آن زمان از دید جوان تازه واردی مانند شما چگونه بود و تحصیل
خود را چگونه آغاز ردید؟

شرایط اجتماعی آلمان برای من در آن مقطع سنی جالب و تازه بود و برخالن
آنچه قبل از آمدنم تصور میکردم شرایط اجتماعی رضایت بخشی بود .به شهر
«کارلسروهه» که وارد شدم فقط یک سال زبان آلمانی یادگرفتم .از آنجا که هزینهی
کالسهای آموزش زبان گران بود و من توانایی پرداخت آن را نداشتم مجبور شدم که
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خودم زبان را یاد بگیریم .به همین دلیل از اول زبان آلمانی را به شکل اصولی و
ریشهای یاد نگرفتم .همین امر باعث شد که بعدها از این بابت مشکالتی داشته باشم.
شاید در اینجا بد نباشد که به این نکته اشاره کنم از زمانی که من وارد آلمان شدم و
تا زمانی که به ایران برگشتم هیچ گونه کمک مالی از ایران دریافت نکردم .بنابراین
باید کار میکردم تا هزینهی تحصیل و زندگی ام را در آلمان تأمین کنم.
قبل از دانشــگاه یک ســال کالج رفتم و ســپس در دانشــکدهی فنی دانشــگاه
«فریدریسیانا» ی شهر «کارلسروهه» تحصیالتم را در رشتهی سیستمهای کنترل برق
آغاز کردم .پس از آنکه دورهی فوقلیســانس را تمام کردم به مدت دوســال در آلمان
مشــغول کار شــدم .البته باید به این نکته اشــاره کنم که در کنار تحصــیل در آلمان از
همان ابتدا کار میکردم .مدتی نیز در کنار کار کردنم به یک باشــگاه ورزش کشــتی
پیوستم .باشگاهی که در آنجا کشتی میگرفتم هزینهی مسکنم را تأمین میکرد .مدتی
هم به جای مربی قبلی خودم در آنجا فعالیت میکردم .البته درآمد باشـــگاه هزینهی
زندگیام را تأمین نمیکرد و ناچار بودم کارهای دیگری انجام بدهم .شـــغلهایی که
داشتم از کارگری ساده و سخت شروع شد و تا آنجا ادامه یافت که به تدریج توانستم
از دانش فنی ،که در طول تح صیل ک سب کرده بودم ،برای کار در شرکت «زیمنس»
استفاده کنم و تا طراحی مدارهای پیچیدهی الکترونیکی پیشرفت کنم.
چه انگیزهای موجب شد ه شما این سختیها را تحمل نید؟

من سختی زیادی کشیدم .ولی آنچه مرا در مقابل این سختیها مقاوم ساخت نگاه
به آینده بود .من اهدافی داشتم و مصمم بودم که به آنها دست پیدا کنم .بنابراین برای
رسیدن به آن اهدان باید سختی میکشیدم و لذا از این بابت هیچ وقت شِکوه و
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شکایتی ازسنگینی مشکالت زندگی نداشتهام .شاید همین مصمم بودنم به تحقق اهدافم
کمک کرده است.
معموالا زندمی ردن در یک جامعهی غربی ،بر شخصیک افراد ه از جامعهای با فرهنگ
شرقی آمدهاند ،تأثیراتی برجای میمذارد .این موضوع بر شخصیک شما چه تأثیری مذاشک؟

هر جامعهای دارای محسّنات و معایب خاص خودش است .یکی از خوبیهای
جامعهی آلمان برای من ،وجود ن م و قانون بود .در آن کشــــور به قانون احترام
میگذارند .من هم سعی کردم به ن م و قانون احترام بگذارم .البته یکی از اشکاالت
جامعهی آلمان این است که شدیداً جامعهای مادیست و برخورد مردم با یکدیگر
کمتر احساسیو عاطفیست .به عبارت دیگر ،بر خالن جامعهی ما که مسائل عاطفی
پررنگتر است آنها همه چیز را در قالب مادیات محاسبه میکنند .البته من تالش کردم
تحت تأثیر چنین روحیهی مادی قرار نگیرم .مشکل دیگری که افراد را به ویژه در
سنین جوانی تهدید میکند آلودگیهای اخالقی در جامعهی جدید است.
خوشبختانه من ،به دلیل اینکه از تربیت خانوادگی مذهبی ،به خصوص از دوران
کودکی ،برخوردار بودم از این آلودگیها پرهیز میکردم .من هنوز حتی یک عدد سیگار
نکشیدهام و به مشروب لب نزدهام و دروغ نگفتهام.
ظاهراا در آلمان ازدواج ردید و تشکیل خانواده دادید.

در دورانی که در دانشگاه تحصیل میکردم یکی دیگر از فعالیتهایم برای تأمین
مخارج زندگی ،تدریس ریاضی بود .در آن زمان تعدادی شاگرد دبیرستانی داشتم که
به آنها ریاضی یاد میدادم .در میان آن دانشآموزان ،دختر خانمی نسبتاً ساده بود ،که
پس از گرفتن دیپلم و بیشتر آشنا شدنم با خانوادهاش ،با او ازدواج کردم .حاصل این
ازدواج سه پسر است که هرچند در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شدهاند ولی با خُلق و
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خوی خودم بزرگ شدهاند .آنها همان احترام و احساسی که من نسبت به پدرم داشتم
آنها نیز نسبت به من دارند .بچههایم زبان فارسی را به خوبی صحبت میکنند .آنها به
ایران رفت و آمد میکنند و دارای همان عواطف انسانی و فامیلدوستی ایرانی هستند.
از این بابت خیلی خوشحال هستم که توانستم آنها را این گونه تربیت کنم.
نگرش فرزندان شما نسبک به اقدامات پدر شان در نهاوند چیسک؟

ن ر آنها نسبت به این فعالیتها خیلی مثبت است و بارها به من گفتهاند که دوست
دارند من الگوی زندگی آنها باشم .امیدوارم فعالیتهایی را که من داشتهام فرزندانم
آنها را ادامه دهند.
آیا تصمیم نگرفتهاید به ایران برمردید و در اینجا زندمی و فعالیک نید؟

من بعد از اینکه از دانشگاه آلمان فارغالتحصیل شدم و مدتی در آن کشور تجربه
کسب کردم به ایران برگشتم .در قبل از انقالب ابتدا به مدت سه سال در دانشگاه علم
و صنعت تدریس کردم .در آن زمان رئیس دانشگاه شخصی به نام «میرشمسی» بود .به
دلیل درگیری که با او پیدا کردم از ادامهی تدریس من در دانشگاه جلوگیری شد .از
آن به بعد تصمیم گرفتم سراغ شغل آزاد بروم .به اتفاق دو نفر از دوستانم ،که آنها
نیزاز آلمان فارغالتحصیل شده بودند ،شرکتی بهنام«آراموتکنیک» در ایران تأسیس
کردیم .آن شرکت تا اندازهای هم موفق بود .کار اصلیاش تجهیز مدارس فنی ایران
بود .به همین من ور تجهیزات فنی و صنعتی نیز وارد میکردیم.
ن ر به اینکه همسرم آلمانی بود در سال  1357تصمیم گرفتیم برای ادامهی زندگی
به آلمان برگردیم .مدتی بعد ،برای ادامهی فعالیتهای فنی به آلمان شرقی رفتم .به
تدریج منبع درآمد خوبی در آنجا پیدا کردم و به عنوان مشاور صنعت برق دولت
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جمهوریدموکراتیکآلمان شرقی فعالیتم را ادامه دادم .خوشبختانه موفقیتهای
اقتصادی من استمرار یافت و از آن زمان دست به هر کاری زدم مثبت بود.
گاهی اوقات بعضیها میگویند که من پولدار هستم .من در پاسخ به آنها میگویم
من معدن طال ندارم و پدر من نیز «راکفلر» نبوده است .من پولی را که در میآورم
خرج میکنم .در واقع پول را جابه جا میکنم .البته شکی نیست که مسائل رفاهی
خودم مطرح است .اگر زیر پای خودم محکم نباشد و آرامش نداشته باشم و زندگی
مناسبی نداشته باشم برای کمک به دیگران نمیتوانم تالش کنم.
بحمداهلل زندگی مناسبی دارم و به شکرانهی نعمتی که خداوند به من داده است
اقداماتی را برای همشهریان عزیزم انجام میدهم .در حال حاضر در آلمان یک شرکت
ساختمانی و در کنار آن یک شرکت موتورسیکلتسازی دارم .همچنین شرکتیدارم که
در زمینهی کامپیوتر فعالیت میکند .در ایران نیز کارخانهی ایرانسویچ را دارم که در
زمینهی تولید پستها و تابلوهای برق فعالیت میکند .هدن اصلیام از فعالیتهای
اقتصادی در ایران این است که درآمدهای آن را برای استمرار پروژههایم در نهاوند
هزینه کنم .البته فعالیتهای ایران سویچ با هدن کمک به صنعت برق ایران نیز هست
زیرا تالش کردهام که دانش فنی تولیداتش را وارد کنم و آن را گسترش دهم.
چه انگیزهای موجب شد ه شما اقدامات خیریهی خود را در نهاوند انجام دهید؟

برای من امکاناتی فراهم شده است تا از این طریق درآمدی کسب کنم .من نیز به
شکرانهی این نعمتی که خداوند در اختیارم قرار داده است درصدد برآمدم که دِینم را
به سرزمین و آب و خاکم ادا کنم .از آنجا که دوران کودکی من در نهاوند شکل گرفته
است و همچنین پدرم همیشه آرزو داشت که نهاوند زایشگاه داشته باشد ،تصمیم
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گرفتم که در نهاوند کارهایی را انجام بدهم که همشهریانم خوشحال بشوند و خودم
نیز لذت ببرم.
عالوه بر اینها یک ضرب المثل آلمانی است که میگویند« :لباسِ آخری جیب
ندارد» یعنی کفن جیب ندارد .همین امر باعث میشود انسان تا زمانی که در قید حیات
است و از امکاناتی برخوردار است برای هم نوعان خودش اقدامات مفیدی انجام دهد
زیرا می داند که قادر نیست چیزی از دارایی هایش را با خود از این دنیا ببرد.
شما از اول به فکر انجام اقدامات عامالمنفعه در نهاوند بودید یا اتفاقی افتاد ه توجه شما
را به این سمک جلب رد؟

در تمام مراحل زندگیام هر کجا که می رفتم و امکانات خوب و مناسبی میدیدم
آرزو میکردم کاش روزی بتوانم همان امکانات را در نهاوند فراهم کنم و در دسترس
همشهریانم قرار دهم .مثالً وقتی به پیستهای اسکی کشورهای اروپایی میرفتم با
خودم میگفتم کوههای نهاوند هم زیباست و ای کاش میتوانستم چنین امکاناتی را
برای همشهریان نهاوندی ایجاد کنم .یا در زمینه ی امور درمانی وقتی امکانات خوب
و مدرنی را در سایر کشورها میدیدم آرزو میکردم روزی بتوانم مشابه آنها را در
شهرم به وجود بیاورم .حاال که نگاه می کنم میبینم تا حدودی توانستهام دینم را به
همشهریان عزیزم ادا کنم و در ضمن به آرزوهای خویش نیز جامهی عمل بپوشانم.
اقداماتتان را در نهاوند از جا شروع ردید؟

کارهای من از زمان پدرم شروع شد .در آن زمان پدرم ساختن مسجد محمدیه را
به همراه حمام وابسته به آن مسجد آغاز کرده بود .ولی ادامهی ساخت و ساز آن به
دلیل مسائل مقاطع کاری متوقف شده بود .در آن زمان که سفری به نهاوند داشتم
متوجه شدم پدرم به علّت توقف ساخت و ساز مسجد محمدیه و حمام متعلق به آن

از نهاوند تا کارلسروهه

79

ناراحت و نگران است .در آن موقع با اینکه امکاناتم جزئی بود به پدر گفتم شما نگران
نباشید من این مسجد و حمام متعلق به آن را تکمیل میکنم .پس از اینکه این پروژه
را تمام کردم بسیار خوشحال شدم که توانستم اوالً نگرانی پدر را برطرن کنم ثانیاً از
اقدام به چنین کار زیبایی لذت ببرم.
پروژهی بعدی شما چه بود؟ امر ممکن اسک قدری در مورد آن توضیح بدهید؟

یک روز به منطقهی سرسبزی در اطران نهاوند رفته بودم که همجوار با روستای
«رضی آباد» بود و به آن «کاخ» میگفتند .وقتی آن منطقه را با چشمانداز زیبای کوه
«گرین» دیدم با خودم گفتم اگر در اینجا بیمارستانی احداث شود همین طبیعت زیبا
به بیماران کمک میکند تا سالمتی خود را زودتر به دست آورند .در واقع همین
تصورات و آرزوها بود که در من جرقهی احداث بیمارستان را در آن منطقه ایجاد کرد.
روزی که این پروژه شروع شد فکر نمیکردم که بیمارستان را در این حجم کنونیاش
بسازم .خوشبختانه در آن زمان در آلمان شرقی دارای امکانات و منابع مالی مناسبی
شده بودم و و توانستم بیمارستان را احداث کنم.
روند احداث بیمارستان چگونه طی شد؟

احداث بیمارستان در زمانی آغاز شد که جنگ ایران وعراق در جریان بود و
شهرهای کشور از جمله نهاوند هدن حمالت موشکی عراق قرار گرفت .در نتیجه
کارهای احداث بیمارستان حدود شش ماه به تأخیر افتاد .عالوه بر این بین سه تا چهار
ماه در سال هم سرمای زمستان اجازه ساخت و ساز نمیداد .با این حال با کمک برخی
از دوستان توانستیم بیمارستان را در مدت سه سال آماده کنیم و یک سال هم طول
کشیــــد که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی آن را جهت بهرهبرداری
تحویل بگیرد .سپس بیمارستان را وقف دانشکدهیپزشکی بوعلی همدان کردم و
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شرطی که در وقفنامه قید کردم آن است که بیست درصد از ظرفیت بیمارستان به
افرادی تعلق بگیرد که واقعاً امکان پرداخت هزینههای درمان را ندارند و پانزده درصد
از درآمد بیمارستان هم زیرن ر مسئول وقت بهداشت و درمان نهاوند و نمایندهی
واقف ،جهت توسعه و پرداختهای ضروری بیمارستان ،اختصاص یابد.
هزینهی احداث بیمارستان چتدر برآورد شده بود؟

هزینهی احداث بیمارستان تا سال  1362حدود  8میلیون دالر شد .البته پس از آنکه
بیمارستان به بهرهبرداری رسید حمایتهای مالی من همچنان ادامه داشته است زیرا
بیمارستان به سبب گستردگی و حجم باالی فعالیتش و همچنین برای نگهداری آن
هزینههایش بیشتر میشد .عالوه بر آن بیمارانی که مراجعه میکنند عمدتاً از تعرفههای
دولتی استفاده میکنند و توان پرداخت آزاد هزینهها را ندارند .از این رو هرگاه
بیمارستان در تنگنای مالی قرار گرفته است سعی کردهام به آنها کمک کنم.
لطفاا از اقدامات دیگرتان بگویید.

فعالیتهای دیگرم متنوع بوده است .مثالً ساختمان «دانشگاه پیامنور» را در اختیار
آنها گذاشتم .در ساختن یک «مرکز تربیت معلم» ،در «روستای کوهانی» مشارکت کردم.
یک سالن کشتی در خیابان کمربندی در جنب سالن ورزشی عباد ساختم .برای فراهم
کردن امکانات ورزشی مثل تشک کشتی و ایجاد خوابگاه ورزشکاران کمک کردم.
قبل از اینکه مجموعهی ورزشی آمادهی بهرهبرداری شود ،نهاوند فاقد زمین چمن
برای فوتبال بود .در این خصوص نیز اقدام کردم .در حوزهی توسعه و پیشبرد فعالیت-
های ورزشی تا آنجا که امکان داشت مشارکت کردم .ازدالیلی که به حوزه ی فعالیت-
های ورزشی بیشتر تمرکز داشتهام آن است که معتقدم اگر جوانان از ارتکاب کارهای
خالن در جامعه منع میشوند همزمان باید زمینه را برای فعالیت سالم و سودمند آنان
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فراهم کرد .من فکر میکنم بهترین و سالمترین فعالیتی که میتواند این خأل را پر کند
فعالیتهای ورزشی است .خوشبختانه نسل جوان نهاوند ظرفیتهای خوبی در رشته-
های مختلف ورزشی دارند.
تا آنجا ه اطالع دارم شما به فدراسیون شتی و به ویژه شتیمیران تیم ملی نیز مک
می نید؟

البته من بیشتر تالش میکنم مشّوق کشتیگیران کشورمان باشم .از این رو معموالً
در مسابقات جهانی کشتی حضور پیدا میکنم و کشتی گیران کشورمان را تشویق
میکنم و در برخی مواقع به کشتی گیرانی که موفق میشوند در مسابقات المپیک
مدال کسب کنند جوایزی اهدا میکنم .عالوه بر این چند نوبت هم میزبان اردوی تیم
ملی کشتی در نهاوند بودهام .هدن از این میزبانی آن بوده است که از تیم ملی کشتی
حمایت کنم و عالوه بر آن ورزشکاران نهاوندی نیز تشویق شوند و در نهایت نام
نهاوند مطرح گردد.
چه انگیزهای موجب شد ه پس از بهرهبرداری از بیمارستان به فکر افتادید ه مجموعهی
ورزشی را احداث نید؟

همان گونه که قبالً اشاره کردم ،خودم ورزشکار بودهام .فرزندانم نیزجزء قهرمانان
کشتی آلمان بودهاند .من عمالً دریافتهام و لمس کردهام که ورزش بهترین وسیله برای
محاف ت جوانان از آلودگیهاست .عالوه بر این ورزش موجب می شود که جوانان
به لحاظ جسمی و روحی سالم باشند .بنابراین انگیزهی اصلی من این بود که ازطریق
احداث این مجموعهی ورزشی زمینهی سالمتی جسمی و روحی همشهریان عزیزم را
فراهم کنم.
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یکبار ،قبل از زمان تصمیمگیریام برای احداث مجموعه ،برای سرکشی به نهاوند
رفته بودم .در آنجا شنیدم که در هفتههای قبل چهار نفر از جوانان نهاوندی به قصد
خودکشی خود را حلق آویز نموده اند .اتفاقاً یکی از آنها نیز با من آشنایی نزدیکی
داشت .چنین حوادثی عزم مرا برای احداث مجموعهی ورزشی افزایش داد و فراهم
کردن امکانات مناسب ورزشی را برای جلوگیری از چنین حوادثی سرعت بخشید.
البته در ابتدا مانند بیمارستان تصور نمیکردم که حجم کار گسترده شود ولی
خوشبختانه در نهایت یکی از بهترین مجموعههای ورزشی در نهاوند به بهرهبرداری
رسید .الگوی این مجموعه از آلمان گرفته شده است .همچنین تجربههایی را که از
بازدید ورزشگاههای اروپایی داشتم در طراحی و اجرای این پروژه مهم و تأثیرگذار به
کار بردم.
روند وامذاری زمین و اجرای مجموعهی ورزشی چگونه بود؟

ابتدا با مذاکراتی که با سازمان تربیتبدنی داشتم و به امضای یک توافقنامه منجر
گردید ،قرار شد این سازمان زمینی را برای احداث مجموعهی ورزشی در اختیار من
قرار دهد و مهندسی آن را نیز بر عهده بگیرد .در مقابل ،من هم طرح خودم را بر روی
آن زمین پیاده و اجرا کنم و هزینههای ساخت و ساز آن را نیز پرداخت کنم .ولی
متأسفانه مهندسین مناسب و برجستهای را که در ن ر گرفته بودم در اختیار من قرار
ندادند و همین موضوع شروع کار را دوسال به تأخیر انداخت .پس از آنکه مهندسین
پروژه مشخص شدند هزینهی خرید زمینی را که درن رگرفتهبودم پرداخت کردم و آن
را از همان ابتدا به نام سازمان تربیت بدنی ثبت کردم .در واقع با این اقدام عمالً از
همان ابتدا مجموعه را به سازمان تربیت بدنی واگذار کردم.
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یکی دیگر از اقدامات مهم شما تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان اسک .انگیزهی شما
از راهاندازی این مؤسسه چه بود؟

انگیزههای مختلفی موجب راهاندازی این مؤسسه بوده است .همان طور که اطالع
دارید وقتی مطلع شدم گروهی از شخصیتهای علمی و فرهنگی نهاوندی جمع شده-
اند و تشکیالتی را تحت عنوان هیئت مؤسس مجتمع دانشگاهی دولتی نهاوند راه
انداخته اند ،از این اقدام آنها خوشحال شدم و از آن استقبال کردم و به عنوان عضو
هیئت موسس مجتمع دانشگاهی نهاوند در بعضی از جلسات آن شرکت کردم .در آنجا
اطالع یافتم که هدن همشهریان نهاوندی از تشکیل آن هیئت ،ایجاد مراکز آموزش
عالی در نهاوند و از آن طریق کمک به توسعه و پیشرفت نهاوند است .بنابراین تصمیم
گرفتم به شکل جدیتری در این زمینه همکاری کنم.
از طرن دیگر پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن تشکیالتی راه اندازی شود که
بتواند ضمنآنکه بر پروژههای عامالمنفعهی نهاوند ن ارت میکند در زمینهیتوسعهی
مسائل فرهنگی و آموزشی این شهر نیز فعالیت کند .از این پیشنهاد استقبال کردم و لذا
موافقت کردم که مکان و امکانات الزم را دراختیار این تشکل قرار دهم .به عالوه ،این
تشکیالت مکان ثابتی برای فعالیتها و اجالس هیئت مؤسس مجتمع دانشگاهی نهاوند
نیز باشد .یکی دیگر از انگیزههای تأسیس مؤسسه این بود که تا پیش از آن ،من در
خصوص اقداماتم در نهاوند به تنهایی تصمیم میگرفتم و بار ن ارت و تا حدودی
نگهداری آنها به دوش خودم بود و از آنجا که دامنهی این اقدامات گستردهمیشد
ضروری به ن ر میرسید که این فعالیتها زیر چتر تشکیالت واحدی قرار بگیرد .بر
این اساس تأسیس مؤسسه میتوانست در این زمینه نیز کمک مناسبی باشد.
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عالوه بر این ،باید این نکته را نیز درن ر گرفت که اهمیت فعالیتهای فرهنگی به
موازات راه اندازی پروژههای عمرانی نهاوند غیر قابل انکار است .اگر قرار باشد که
نهاوند دارای توسعهی پایداری باشد باید مقولهی فرهنگ در این شهر جدی گرفته
شود و تقویت گردد .به همین جهت ،پیش از اینکه مؤسسه تشکیل شود عنوان
مجموعهی ورزشی نهاوند را نیز مجموعهی ورزشی– فرهنگی نامگذاری کردم .یعنی
در کنار تندرستی و سالمتی مردم ،باید فرهنگ جامعه نیز تقویت شود.

محمد حسین علیمرادیان  ،بنیان گذار مؤسسه ی فرهنگی علیمرادیان و حسن پاسیار عضو هیئت موسس در
دفتر این مؤسسه در تهران  -سال 1387

چه انتظاری از مؤسسه دارید و چشم انداز شما از فعالیکهای آن چیسک؟

بدون تردید بازده مؤسسهی فرهنگی خیلی دراز مدت است .اقدامات فرهنگی
موضوعی نیست که شما امروز آن را انجام بدهید و انت ار داشته باشید نتیجهی آن را
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فردا ببینید .برای نمونه وقتی بر اثر فعالیتهای فرهنگی این مؤسسه ،یک جوان
نهاوندی راهی را طی میکند ،بیست سی سال بعد او و فرزندانش نتیجهی آن را
خواهند دید .بنابراین نتایج این فعالیتها در دراز مدت ظاهر خواهد شد.
تالشهایی که برای راهاندازی مؤسسه انجام شده قابل تقدیر است و البته شروع
هر کاری معموالً با مشکالتی نیز همراه است .فعالیتها و اقداماتی که از آغاز تا کنون
انجام شده مانند برگزاری همایشها ،جشنوارهها ،انتشارات و غیر آنها راضی کننده
است .البته اینها قطرهای است در برابر دریایی که باید وجود داشته باشد .با راهاندازی
این مؤسسه از همشهریان عزیز انت ار دارم که با دقت و فکر خودشان این حرکت را
یاری کنند تا دست در دست همدیگر دهیم و وضع فرهنگی شهرمان را از آنچه که
هست بهتر کنیم .مؤسسهی فرهنگی خانهی نهاوندیان است.
در میان اقداماتی ه انجام دادهاید جایگاه مؤسسه را چگونه ارزشمذاری می نید؟

برای مؤسسه ارزش زیادی قائلم .البته این مطلب را از این جهت که شما به عنوان
عضوهیئت مؤسس روبه روی من نشستهاید نمیگویم بلکه این باور قلبی من است.
من دفتر خودم در تهران را در اختیار مؤسسه قرار دادهام و هر کاری هم که بتوانم در
حد امکان برای حمایت از مؤسسه انجام میدهم .دلیل آن هم روشن است .من از
فعالیت این مؤسسه لذت میبرم و نیازش را هم خیلی حس میکنم.
اولویک اقدامات بعدی شما در نهاوند چیسک؟

اقدام بعدی من تأسیس دانشکدهی تربیتبدنی است .تصور میکنم از ظرفیت
مجموعهی ورزشی نهاوند باید بیشتر استفاده شود .یکی از بهترین اقدامات این است
که دانشکدهی تربیتبدنی در کنار این مجموعه احداث شود تا از طریق آموزش و
تربیت دانشجویان از ظرفیت این سرمایهگذاری ع یم بهتر و بیشتر بهرهبرداری شود.
امیدوارم تأسیس و راهاندازی دانشکدهی تربیتبدنی سنگ بنای دانشگاه نهاوند باشد

86

فرهنگان 46

و به این ترتیب هیئت مؤسس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند نیز به اهدان خود دست
پیدا کنند.
برای نگهداری از پروژههای نهاوند در دراز مدت ،آیا فکری ردهاید؟ زیرا مفته میشود
نگهداری یک پروژه مهمتر از تأسیس آن اسک؟

من امیدوارم سازمانها و ارگانهای دولتی که این پروژهها را تحویل گرفتهاند
مسئولیت نگهداری آنها را نیز به خوبی برعهده بگیرند .در آنجا که تنگنایی وجود دارد
من هم در حد امکان کمک میکنم .ولی اگر من بخواهم وقت و امکانات خود را
صرن نگهداری این ساختمان ها و پروژهها بکنم امکان انجام کارهای دیگری را
نخواهم داشت و کارایی خود را از دست میدهم .زیرا ظرفیت هر انسانی محدود است
و بینهایت نیست.
در صورتی که نهادها و سازمانهایی که متولی این تشکیالتاند در حفظ و
نگهداری بهترآنها اقدام کنند فرصت بیشتری برای فعالیتهای دیگری فراهم میشود
زیرا نهاوند همچنان نیازمند اقدامات دیگر است .من باب مثال ،احداث هتل ورزش
یکی از اقدامات ضروریست که اگر تحقق پیدا کند ،استفاده از امکانات مجموعهی
ورزشی را نه تنها برای منطقه بلکه برای سراسر کشور و حتی برای خارج از کشور
بیشتر میسازد و در وضع اقتصادی و ایجاد شغل در شهرستان نهاوند نیز بسیار اثر
گذار خواهد بود.
آیا مردم نهاوند قدرشناس اقدامات شما هستند؟

مردم خوب نهاوند بسیار قدرشناساند وقدر این فعالیتها را میدانند .من این
قدرشناسی را در چهرهی همشهریان عزیز نهاوندی میبینم .خاطرات زیادی از
قدرشناسی آنها دارم .برای نمونه در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره میکنم:
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هنوز چند کیلومتری به شهرنهاوند مانده بود .در کنار جاده تابلوی یک کارواش
ن رم را جلب کرد .از ماشین که پیاده شدم شاگرد کارواش که جوان الغر اندامی بود
سریع پرید و سویچ را گرفت و اتومبیل را سر و ته کرد تا به شیر آب نزدیکتر شود.
تقریباً همهی اطران خودرو گل آلود شده بود .فرصتی بود تا قبل از ورود به شهر
دستی به سر و صورت خودرو کشیده شود.
هوا خیلی سرد بود .داخلشدم و کنار بخاری کارواش نشستم .از آنجا میتوانستم
اتومبیل را به خوبی ببینم .جوانک چنان با شتاب در حال شستن بود که فراموش کرده
بود وسط چلهی زمستان است .تمام قسمتها و حتی زیر گلگیرها را به دقت می-
شست .وقتی شستن تمام شد داخل آمد و از کمد دو تا پارچهی نو برداشت و داخل
و خارج ماشین را به دقت خشک و تمیز کرد .انگار تازه از کمپانی بیرون آمده بود.
تعجب میکردم که چرا جوانی در آن سن و سال احساس سرما نمیکند .من که در
کنار بخاری نشسته بودم پاهایم از سرما میلرزید .تصمیم گرفتم برای اینکه از او
قدردانی کنم انعام خوبی به او تقدیم کنم.
اتومبیل که آماده شد جلو رفتم تا اول هزینه شستن خودرو را به صندوق دار
کارواش بپردازم و سپس به آن جوان انعامی بدهم .به صندوقدار گفتم ببخشید چقدر
باید تقدیم کنم؟ او در جواب گفت  :قبالً حساب شده! گفتم یعنی چه؟ چه کسی
حساب کرده؟ من که کسی را جز شما و کارکنان کارواش در اینجا ندیده ام! صندوقدار
به همان جوانی اشاره کرد که اتومبیل را شسته بود .یک لح ه واقعاً سردرگم شده
بودم .چطور ممکن است؟ جلو رفتم .خیلی ناراحت بودم .با تغّیر به آن شاگرد جوان
گفتم:
 پسرجان به چه دلیل شما هزینهی شستن این اتومبیل را پرداخت کردهای؟ اوسرش را پایین انداخته بود و خجالت میکشید که سرش را باال بیاورد و به صورتم
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نگاه کند .یک لح ه سرش را باال آورد وبا چشمان معصومش به من خیره شد .و در
حالی که گونه هایش از سرما قرمز شده بود و دستان ترک خوردهاش میلرزید با
صدای بریدهای گفت :آقا کاری نکردهام .تحفه ی درویش است .مگرشما مهندس
علیمرادیان نیستید که برای ما بیمارستان و ورزشگاه ساختهاید؟
واقعاً حرکت این جوان برای من میلیاردها تومان ارزش داشت .من وقتی چنین
افرادقدرشناسی را میبینم نسبت به فعالیتهایم در نهاوند مصممتر میشوم .بچههای
من وقتی نهاوند میآیند از من میپرسند چرا همه چیز در این شهر رایگان است .یکی
از آنها رفته پارچه خریده ولی فروشنده وجهی بابت آن دریافت نکرده است .خیاطی
که آن پارچه را دوخته از او مزد نگرفتهاست .یا مثالً رفتهاند بستنی خوردهاند ولی از
آنها پول نگرفتهاند .این نشان میدهد که هر نهاوندی در حد امکان خودش دارد از
این اقدامات قدردانی میکند .وقتی من چنین برخوردهایی را میبینم نه تنها خسته
نمیشوم بلکه با کمال میل به اقدامات خودم ادامه میدهم.
از مردم نهاوند در قبال اقدامات خود چه انتظاری دارید؟

انت ار دارم همشهریان عزیزم احساس کنند که این امکانات متعلق به خود آنهاست
بنابراین در حد امکان در نگهداری و ن ارت بر آنها بکوشند.
به همشهریان خارج از نهاوند چه توصیه ای دارید؟

توصیه و انت ار من این است که همگی دست به دست هم بدهیم و نهاوند را
بسازیم.
یکبار از شما شنیده بودم ه هرجا ه هستیتتد تخک خوابتان را به سمک نهاوند قرار
میدهید؛ این عشق به نهاوند را چگونه میتوان توضیح داد؟

هیچ توضیحی نمیتوانم برای توصیف این عشق مطرح کنم .همان گونه که گفتید،
در هر کشوری که هستم ،حتی هنگام خواب ،دوست دارم پاهایم را به سمت نهاوند
دراز کنم .من وصیت کردهام که اگر روزی از دنیا رفتم حتماً در نهاوند به خاک سپرده

از نهاوند تا کارلسروهه
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شوم .آرزویم این است که فقط یک زمین یک متر در دومتر در نهاوند به من تعلق پیدا
کند.
از پروردمار مهربان مسئلک دارم به شما عمر با عزت و طوالنی عنایک ند تا از این به بعد
هم شاهد اقدامات خیرخواهانهی دیگری از شما در نهاوند باشیم؛ ان شاءاهلل

خیلیممنونم و تشکر میکنم؛ به امید سربلندی هر چه بیشتر نهاوند و نهاوندیها.
من همواره به نهاوند؛ زادگاه محبوبم میاندیشم.
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فاطمه سخایی

1

چکیده

پدیدار شدن شهرها و گسترش شهرنشینی آن هم با سیستم مدیریتی و برنامه ریزی
نامناسب (یا نداشتن برنامه) ،تخریب فضاهای زیستی همچون باغ ها و فضاهای سبز
بسیاری از مناطق شهری ،دوری مردم شهرنشین از طبیعت و به هم خوردن تعادل
اکولوژیکی این مناطق را به دنبال داشته است .افزایش جمعیت فی نفسه ترافیک،
سروصدا ،آلودگی و تراکم فعالیت های مختلف و مزاحم شهر را سبب می شود.
شهر نهاوند به دلیل پیشینهی تاریخی طوالنی و توسعهی فیزیکی نامتوازن در طول
تاریخ شکلگیری ،در بسیاری از مناطق خود به شدت تحت تأثیر مسائل زیستمحیطی
ناشی از تراکم ساخت و سازهاست .برای رفع این مشکالت و تبدیل شهر به محیطی

 -1کارشناس ارشد رشتهی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
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قابل زیست برای شهروندان ،ایجاد فضاهای سبز و به ویژه پارکهای درون شهری
اجتناب ناپذیر است.
در این مقاله وضعیت کنونی پارک و فضاهایسبز شهری و همین طور کمبودهای
مناطق مختلف شهر در این زمینه بررسیشدهاست .روش پژوهش توصیفی و تحلیلی
است.
نتیجهیتحقیق نشانمیدهد که سرانه پارک ها و همین طور نحوهی پراکندگی آنها
در سطد شهر از الگوی استاندارد جهانی و حتی ملی بسیار فاصله دارد و دستیابی
به توسعهیپایدار را ناممکن میسازد .این مسئله برنامهریزی و مدیریت خردمندانهای
را طلب می کند.
کلید واژهها :توسعهی پایدار ،فضای سبز شهری ،جمعیت ،سرانه فضای سبز
محدودهی مورد مطالعه

نهاوند از لحاظ موقع طبیعی در  22درجه و  48دقیقهی طول شرقی و  12درجه و 34
دقیقهی عرض شمالی به عنوان مرکز شهرستان نهاوند در  150کیلومتری مرکز استان
(شهر همدان) واقع شده است(طرح بازنگری توسعه و عمران شهر نهاوند.)1390 ،54 ،
از شمال به شهرهای تویسرکان و همدان از شرق به مالیر از غرب به استان کرمانشاه
و از سمت جنوب به استان لرستان محدود است(مقیمی .)32 ،1385 ،ارتفاع آن از
سطد دریا  1667متر و شیب عمومی آن از شمال به طرن جنوب است ،اراضی نواحی
شرق و جنوبشرقی از تپه ماهورهایی تشکیل یافته است که به تدریج به سمت شمال
غربی از عوارض زمین کاسته می شود (سیدان.)38 ،1379 ،
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نقشهی شمارهی 1

جمعیت و سرانهی فضای سبز نهاوند

موضوع آستانهی جمعیتی برای استقرار هریک از سطوح خدمات برای فعالیتهای
شهری نیز از مهمترین مو ضوعات در فرایند کاربری زمین و تعیین سرانهها ست.
آ ستانهیجمعیتی ،ا شاره به حداقل جمعیتی دارد که برای ا ستفاده از خدمات در
دسترس باشند تا ایجاد خدمت مذکور از ن ر اقتصادی امکان پذیر شود.
اینجمعیت برایکاربریها در تقسیمات شهری مختلف ،متفاوت است (عزیزی،
 .)26 ،1392سرانهی فضایسبز همواره در طرحهای جامع و تفصیلی شهر نهاوند کم
و بههمین دلیل ،پارک و فضایسبز کمتر احداث شده است .گرایش به افزایش سطد
کاربریهایی چون مسکونی ،اداری و انت امی مانع توسعهی خدمات عمومی همچون
پارکها و فضاهایسبز شده است.
سرانهی پارک و فضای سبز شهر نهاوند در سال  4/6 ،1387متر مربع بوده است و این
کمتر از نصف سرانهی جامع مطرح شده در سال  1381است که در آن  11/5متر مربع
پیشنهاد شده بود(مهندسان مشاور تدبیر شهر .)17 :1390 ،در مقابل و در مقام مقایسه،
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مالیر دارای  3میلیون و  114هزار متر مربع پارک است که شامل  40پارک شهری4 ،
پارک جنگلی و یک پارک قدیمی به نام پارک سیفیه است .سرانهی فضای سبز در این
شهر بیش از  19متر مربع است(دانشنامهی آزاد ویکی پدیا) .در بازنگری طرح جامع
شهر نهاوند و بر طبق آمارهای جمعیتی سال  ،1385سه ناحیه و  13محله در ن ر گرفته
شده است:
جدول شمارهی ( :)1جمعیت نواحی شهر نهاوند در سال 1385

ناحیه

درصد کل از شهر

جمعیت
تعداد

درصد

مساحت (هکتار)

درصد از کل

( 1شامل  4محله)

27984

37

388/3

24/8

( 2شامل  4محله)

25715

34

610/5

38/9

( 3شامل  5محله)

21932

29

567/4

36/2

کل

75631

100

1566/2

100

مأخذ :مهندسان مشاور تدبیر شهر83 ،1390 ،

جمعیت شهر در سال  1390معادل  75445نفر بوده است و مساحت کل شهر
معادل  1566/2هکتار است .لذا تراکم ناخالص در سطد شهر  48/17نفر در هکتار
است که البته تراکم این جمعیت در سطد هریک از نواحی و محالت متغیر است .به
طورکلی از میان سه ناحیهی مذکور ،باالترین و کمترین تراکم به ترتیب مربوط به
ناحیهی یک ( 72/1نفر در هکتار) و ناحیهی سه ( 38/6نفر در هکتار) بوده است.
در ناحیهی یک باالترین تراکم مربوط به محلهی ( 2شهرک جوادیه و بلوار شهید
قدوسی) با  100/6نفر در هکتار و کمترین تراکم مربوط به محلهی ( 3شهرک شهید
دستغیب و محلهی صفیپور) با 558نفر در هکتار بوده است .در ناحیهی دو باالترین
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تراکم مربوط به محلهی ( 3خیابان رسالت و پیروزی) با تراکم  72/1نفر در هکتار و
محلهی دو (شاطر آباد) با  10/7نفر در هکتار کمترین تراکم در ناحیه را به خود
اختصاص داده است .در ناحیهی سه ،محلهی ( 1گلشن و پایقلعه) با  152/2نفر در
هکتار و محلهی (2اراضیخالیاطرانکمربندیکرمانشاه) بهترتیب بیشترین و کمترین
تعداد ناخالص جمعیت را به خود اختصاص دادهاند(مهندسان مشاور تدبیر شهر،
.)87 ،1390
در حال حاضر  8پارک با مساحت  105017متر مربع در سطد شهر نهاوند وجود
دارد (مهندسان مشاور تدبیر شهر ،)131 ،1390 ،که با در ن ر گرفتن جمعیت شهر که
معادل  75445نفر است (بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،)1390به طور
کلی سرانهی پارک برای هر نفر تقریباَ  1/4متر است که در مقایسه با سرانهی استاندارد
فضای سبز بسیار اندک و در حد بحرانیست .توزیع نامتوازن پارکها و فضای سبز
در سطد شهر و بدون لحاظ شدن تراکمهای ذکر شده در هر یک از محالت نیز از
مشکالت پیش روی شهر است.
نتیجه گیری

در طرح بازنگری توسعه و عمران شهر نهاوند ،سرانهی پیشبینی شده برای پارک و
فضایسبز در افق طرح(سال  18/58 ،)1405متر مربع در ن ر گرفته شده است
(مهندسان مشاور تدبیر شهر.)13 :1390
جدول شمارهی 2

سطد موجود

سرانهی موجود

سرانهی استاندارد

(متر مربع)
347802

سطد مورد نیاز

میزان کمبود

(متر مربع)
4/6

12

9077521

مأخذ :مهندسان مشاور تدبیر شهر164 ،1390 ،
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در این طرح ،در محلهایی که به صورت کاربری فضایسبز در کاربری اراضی
مشخص شدهاند ،استفاده از اراضی به عنوان پارک ،فضای سبز عمومی به همراه
خدمات مربوط به کاربری ورزشی(به صورت روباز) و استقرار عملکردهای خدماتی
ن یر فرهنگی ،مذهبی ،تأسیسات و تجهیزات شهری(مربوط به پارک) ،پذیرایی و
تفریحی ،مشروط به رعایت حداکثر  10درصد سطد به عنوان سطد مجاز احداث بنا
و رعایت حداکثر  20درصد سطد ،جهت کاربری ورزشی در فضای باز مجازند
(مهندسان مشاور تدبیر شهر.)81 :1390 ،
ضوابط مربوط به تفکیکزمین در اراضی دارای کاربری فضایسبز ،اعم از موجود
یا پیشنهادی ،در این طرح به این صورت است که هرگونه تفکیک در آنها ممنوع است.
حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضایسبز در ردهی محله  3000مترمربع و در
ردهی ناحیه  10000متر مربع و در سایر ردههای مراکز شهری ،طبق ابعاد در حدود
مشخص شده در نقشهی کاربریاراضی است.
حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضایسبز در مرکز واحدهای همسایگی (مرکز
مجموعه)  500متر مربع است(همان .)81 ،با وجود لحاظ شدن بحث سرانهی کافی
فضایسبز شهرنهاوند و ارائهی راهکارهای مدیریتی در طرحهای جامع شهری،
وضعیت فعلی در حد بحرانی و مأیوس کننده است.
این در حالی است که اقلیم و شرایط توپوگرافی این شهر شرایط بسیار مساعدی
را برای پرداختن به این مهم دارد .برای دست پیدا کردن به تعادل اکولوژیکی و رسیدن
به توسعهیپایدار شهری در نهاوند بدیهیست که ضمن جلوگیری از ساخت و ساز
در باغات و فضاهای سبز شهری الزم است باغ های در حال تخریب احیا شوند و
پارک هایی در قسمت های مختلف شهر پیش بینی گردد.
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اراضی خالی و تپه ماهوری که در شهر نهاوند وجود دارد ،جدا شدن قسمتهایی
چون شهرکحیدری از شهر را بهدنبال داشته است و البته خود این وضعیت میتواند
زمینهی ارتقای سرانهی فضای سبز شهر را فراهم کند و برنامهریزیهای استثنایی و
ویژه را برای این تپه های جداکننده امکانپذیر سازد.
فاضالبشهر نهاوند در مسیر لفگاه تخلیه میشود(عکس شمارهی )1و این مسئله
خود یکی از مهمترین تهدیدهاییاست که اکولوژی شهری را در معرض خطر قرار
دادهاست .درحالیکه وجود این لفگاه ،صرنن ر از سیلخیزی آن که خود برنامههای
ویژه و مربوط به خود را میطلبد ،می تواند یک فرصت استثنایی برای ارتقای کیفیت
زیستمحیطی شهر باشد.
اجرای فضاهایسبز به صورت نواری در حاشیهی این مسیل ،صرن ن ر از تأثیر
مثبت زیست محیطی ،راهکاری برای افزایش امنیت ساخت و سازهای حواشی آن در
مواقع بحرانی است.
عکس شمارهی  :1سیل برگردان شهر نهاوند
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در شهر نهاوند ،با تاریخ بسیار کهن آن ،حتی در ماههای سرد سال ،میتوان با به
کار گرفتن تدابیری چون افزایش گونههای متنوع گیاهی و سازگار با آب و هوای سرد
و راه اندازی جشنواره ،کارگاه و مسابقات متنوع فرهنگی (با توجه به تاریخ و فرهنگ
خاص حاکم این منطقه) و ایجاد فضاهای سرپوشیده مردم شهر را به سوی استفادهی
بهینه از این فضاها جذب نمود.
از آن جایی که تراکم جمعیت و ساخت و سازها در نواحی مختلف شهر نیز کامالَ
متفاوت است ،مکانیابی پارک و فضاهای سبز باید از اصولی چون «مرکزیت»« ،سلسله
مراتب» و «دسترسی» تبعیت کند .رعایت اصل در مرکز بودن به این معناست که فضای
سبز در صورت امکان در مرکز محله ،ناحیه یا منطقهی شهری مکانیابی شود.
برای رعایت اصل سلسله مراتب میباید فضاهای سبز در ن ر گرفته شده(مثالً در
مقیاس محله یا منطقه) با ساختار فضایی مربوط به آن محله یا منطقه متناظر باشد،
یعنی مثالً پارک منطقهای در محدودهی محله پیشنهاد نشود.
اصل دسترسی یکی دیگر از معیارهایی است که در مکانیابی فضای سبز باید به
آن توجه شود و آن به این معناست که پارک بهتر است از همهی جهات دارای دسترسی
مناسب به شبکههای عبور و مرور داشته باشد تا ضمن تأمین امنیت آن به صورت
اجتماعی و توسط خود شهروندان ،استفاده کنندگان از آن افزایش یابند .بدیهیاست
این امر بر زیبایی بخشی بیشتر به شهر هم تأثیر به سزایی دارد.
توزیع فضاهای سبز شهر نهاوند به صورت منطقیتر وتوجه بیشتر به مناطق پرتراکم
شهرک جوادیه ،بلوار شهیدقدوسی ،خیابانهای رسالت و پیروزی ،محلههای گلشن و
پای قلعه از نکات مهم و قابل توجه دیگر است.
منابع
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 -1سیدان ،شمسالدین ،1379 ،نهاوند در هزارههایتاریخ ،مؤسسهی انتشاراتی آشتی
 -2عزیزی ،محمدمهدی ،تحلیلی بر رابطهیسرانهی کاربریهای زمین و اندازهی شهر
در طرحهای جامع شهرهای ایران ،نشریهی هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دورهی
 ،18شمارهی  4زمستان  ،1392صص 36 -25
 -3مقیمی ،نوید ،1385 ،بازار نهاوند ،پل ارتباطی شهر دیروز و امروز ،فصلنامهی
فرهنگان ،شمارههای  27و 28
 -4مهندسان مشاور تدبیر شهر ،ادارهی کل راه و شهرسازی استان همدان ،1390 ،طرح
بازنگری توسعه و عمران (جامع) شهر نهاوند ،مرحلهی اول ،جلدهای اول و دوم:
شناخت وضع موجود

ادامهی كوههای نهاوند

سیّد محمدرضا رشیدی
(فرهنگی بازنشسته)

از فراز ماهوارهها با نگاه دوربینگوگِل به منطقهای بهمختصات m1700 N34°
 °E48دقیقمینگرم ،شهرستانی میبینم که از همه طرن توسط رشته کوههایی احاطه
شده است .در میانهی این کوههای باع مت ،شهرستان نهاوند شکل گرفتهاست.
این رشته کوهها همانند مادری مهربان ،عزیز دُردانهاش ،یعنی شهرستان نهاوند را
در آغوش دارد.
آب و هوای سالم یکی از بزرگترین نعماتالهی است ،که خوشبختانه شهرستان
نهاوند از آن برخوردار است .این گنجینهی الهی در قالب چشمهسارهای متعدّد،
سرابهایی بیمانند ،گردشگاهها و ییالقهای کم ن یر جلوهگری میکند .امید است
چنین سرمایهی گرانبهایی به همّت فرزندان مؤمن و پاک نهادش از آلودگیها و
پلیدیها دور گردد.
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در فرهنگان شمارهی  39رشتهکوه جنوبی ،بلندترین کوههای نهاوند و استان همدان
را معرفی کردیم و اینک به معرفی رشته کوههای شرقی شهرستان نهاونــد میپردازیم.

سفیدکوه

101

ادامهی کوههای نهاوند

قلل :کوه سفید ،چال سنگر و قالقه (چال قبله)

موقعیت جغرافیایی قلل شرقی شهرستان نهاوند و نقاط مهم آن از جنوب به شمال
نام محل

ارتفاع

موقعیک جغرافیایی

قلّهی وه سفید

´E048° 30/965

´N34° 09/926

2651 m

قلّهی چال سنگر

´E048°30/196

´N34°12/197

2476 m

´E048°29/368

´N34°12/887

2410 m

´E048°30/440

´N34°09/051

2315 m

´E048°25/585

´N34°09/223

1774 m

تُر وتُر و

´E048°25/003

´N34°10/201

1804 m

فتر حَله

´E048°24/439

´N34°11/122

1859 m

قلهی رانجیل

´E048°25/271

´N34°11/506

2189 m

چُک داحسین(تپهی ابوذر)

´E048°23/390

´N34°10/741

1891 m

پاقال ،منطتهی قلعه اطراف ماوچاه

´E048°22/187

´N34°11/124

1716 m

باغ وه

´E048°24/543

´N34°12/333

1867 m

سراب باروداب

´E048°26/000

´N34°12/546

1895 m

´E048°25/167

´N34°12/239

2135 m

وه قالقه
چشمه الواند مر(ال مر)
ُلنگ دره ( لندره)

وه نسار
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منطتهی آردیشو
نام محل

ارتفاع

موقعیک جغرافیایی

قلهی اصلی معروف به پرچم

´E048°19/579

´N34°17/395

2544 m

قلهی پنج ِلِک

´E048°19/143

´N34°17/399

2530 m

غار دره دزدان

´E048°17/129

´N34°17/355

1838 m

منطتهی ملوسان
نام محل

ارتفاع

موقعیک جغرافیایی

مَراسماعیل خانی

´E048°20/102

´N34°20/280

2396 m

قلهی چال برفی(باالی مرتاک)

´E048°20/315

´N34°21/152

2554 m

قلهی سمک غرب(شاخ ورن) بلندترین قله-

´E048°18/749

´N34°21/479

2813 m

ی شرقی
شادمانه
نام محل
ابتدای دره قبل از روستای شادمانه متابل

موقعیک جغرافیایی
´E048°16/724

ارتفاع
´N34°21/258

1816 m

قله
قلهی شمالی شادمانه

´E048°17/966

´N34°22/592

2660 m

قلهی شادمانه جزء بلندترین قلّهی رشته

´E048°18/528

´N34°21/705

2810 m

وه شرقی
قشالق
نام محل

ارتفاع

موقعیک جغرافیایی

روستای قشالق

´E048°14/768

´N34°22/363

1931 m

قلهی مر زرد

´E048°16/250

´N34°23/154

2564 m

روستای زاپن

´E048°11/457

´N34°23/106

1700 m

´E048°13/175

´N34°22/782

2230 m

وه چلهی زاپن

رشته کوههای شرقی(قسمت دوم)

اینبار سمت دوربین را بر فراز رشتهکوهشرقی تن یم میکنیم؛ سمت کوچکترین و
دسترسترین رشتـه کوه به مرکز شهرستان ،به طول تقریبی  45کیلومتر .این رشتهکوه
با رشتهکوه جنوبی تفاوتهایی به شرح زیردارد:

103

ادامهی کوههای نهاوند

الف)رشته کوه شرقی ارتفاعش نسبت به دو رشته کوه دیگر کوتاهتر است.
ب) این رشته کوه در دو نقطه توسط رودهایی که از شهرستانهای مالیر و
تویسرکان میآینـــد قطع و به سه کوهستانِ مجزا از هم تقسیم میشود-1:کوه سفید
-2آردوشان(آردیشو)  -3کوههای ملوسان ،شادمانه ،قشالق و زاپن.
منطقهی کوه سفید

این منطقه از قبل از روستای میالب(حدود انوج) شروع میشود و تا سراب باروداب
لُردانه مِلَه ادامه دارد ،شامل کوه اسپی ،کوه چال سنگر و کوه قالقه «چال قبله» .دامنه
های غربی آن نیز عبارتاند از کوه نسار ،کوه کرانجیل ،چُت داحسین ،تپهی مرکزی
شهر پاقال«پای قلعه».
کوه اسپی چشمههای فراوان و گردشگاهها و ییالقهای متعدد و کم ن یر دارد.
شاخصترین آنها از جنوب به سمت مرکز شهر عبارتاند از چشمه میالب ،بدیع
الزمان ،الواند کمر،گل زرد ،سراب سرخر ،سراب باروداب ،باغ کوه ،خیرقلی ،شاطرآباد،
گُرجیان(گورجیو).
***
مردم در قدیم با طبیعت مأنوستر بودند و کارشان از اعتقادات و تفرید و گردش
جدا نبود .مثالً خانوادههایی که به آبجاری دسترسی نداشتند ،بعضیاز روزهای هفته
وسایل شستوشو و پخت و پز را دستهجمعی با خود میآوردند و ساعتها در کنار
گازرخونیو گورجیان(گورجیو) به سر میبردند .خانوادهها ،ضمن شستوشو و
فعالیت ،به تفرید نیز میپرداختند .جشن بچهها مضاعف و سازشان کوک میشد و
تنی به آب هم میزدند .مردم اهل تکلُّف و تشریفات نبودند و با هر آنچه همراه داشتند
از هم پذیرایی میکردند .مادران خانواده ،صبد جمعه زیرانداز و وسایل را همراه بچهها
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به دامن طبیعت میآوردند و مستقر میشدند.در هنگام ظهر هم ،معموالً مردان خانواده
با دست پر(با دستمال ابریشمی پر برکت) تا قبل از اذان ظهر به خانواده ملحق میشدند.
صدایاذان که برمیخاست ،ابتدا نماز ظهروعصر را بهجامیآوردند و در محلهای
عمومی ،مثل سرچشمهی کاخ یا رضی آباد و ترکوترکو معموالً صبر میکردند تا
خانوادهی بزرگتر و ریش سفیــدتر سفره بیندازد ،آن گاه بقیهی افراد سفرهها را
میانداختند و بسم اهلل گویان مشغول میشدند .تعارن به غذا ،ترشی و سبزی و در
واقع «کاسه همسایهای» بینشان یک رسم عادی بود.
بعد از ظهر مردها باهم و خانمها باهم به صــورت دســته جمعی بازی میکردند.
یکی از بازی های خانم ها «کِوشـــ َک بازی» بود .در این بازی دو نفر از مســـنترین
خانمها در یک جای صان ،مقابل هم به زمین مین ش ستند ،بهطوری که کف پاها به
هم چ سبیده با شد؛ با لنگه کفش نرمی در د ست .بقیهی خانمها باید از و سط این دو
خانم آن گونه میپریدند ،که لنگه کفش به آنها اصــابت نکند .در پایان نفری که لنگه
کفش به او نخورده بود ،برنده اعالم میشد.
از بازیهای مخصوص آقایان میتوان به دورِنَِِه،گزپَرو الک دَمبک اشاره کرد .عصر
هم تقریباً دسته دسته با هم بر میگشتند .بزرگترها در حال گپوگفت و بچه ها در
حال بازی بودند .معموالً پسربچهها سوار بر اسب چوبی خود میشدند(چوب کوچکی
را به نشانهی اسب ،سوار میشدند) و تا درِ منزل یک نفس میدویدند.
***
برای صعود به قلّهی کوه سفید مسیرهای متعددّی وجود دارد .ابتدا از جنوبیترین
آنها آغاز میکنیم.
کیلومتر 15جادهی نهاوند-بروجرد سمت شرق جادهی بدیعالزمان قرار دارد .بعد
از طی 4الی 5کیلومتر ،جادهیآسفالته پایان مییابد و از آنجا جاده دو قسمت میشود.
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جادهی سمت راست وارد گوشهی بدیع الزمان می شود .هدن ما جادهی سمت چپی
است که از باالی درهی سرسبزی میگذرد که  2الی  3کیلومتری از آن خاکی است.
درهای کم عمق ،مسیر عبور سیالبهای بهاری و چشمههای باال دست است و یکی
دو چشمه در خودِ دره جریان دارد.
بعــــــد از  15دقیقه که آرام حرکت کنی به ابتدای روستای مخروبهی بدیعالزمان
میرسی .ابتدا خرابههای روستا را در جلوی دید خود میبینی .بعد که به طرن شرق
بر میگردی امامزاده پیرنهره را میبینی که تنها بنای برجای ماندهدر روســـتاســـت.
در سمت را ست( شرق)امامزاده دودرخت کهن سال توت خودنمایی میکنند .اخیراً
و سط آنها به صورت چالهایعمیق ،حدود سه متر حفر شدها ست .چندجایی هم در
محوطهی امامزاده کنده شده ا ست ،پ شت درختان توت درهی کم عمقی ا ست و در
سه نقطهی آن چشمههایی که عامل اصلی سرسبزی دره است جریان دارد.
از آقای کرم نوابی ،همکار فرهنگی ،درخصوص خشکیباغات و خرابیآبادی می-
پرسم که میگویند آب چشمههای جلوی امامزاده و داخل دره سهم روستای گوشه
است و سهم بدیع الزمان مربوط به
چشمههای باالی آبادی و از قنات
روستاست ،که به علت پایین رفتن سطد
آبِ ناشی از حفرچاههای عمیق ،خشک
شده است.

آقای کرم نوابی فرهنگی بازنشسته اهل روستای بدیع الزمان
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امامزاده پیرنهره (بدیع الزمان)

حرکت به سوی قلّهی سفید کوه

در تاریخ بیست و سوم خرداد  1393مصادن با نیمهی شعبان ساعت 7صبد از میدان
امام به سمت بدیعالزمان حرکت میکنیم .ساعت 8:10دقیقه در محوطهی باستانی کنار
امامزاده میرسیم .همراهان عموماً برای اولین بار است که به این محوطهی باستانی
آمدهاند.
جادهی خاکی باالی امامزاده را دنبال میکنیم .بعد از 30دقیقه پیادهروی در ســطد
صان ،در مقابل خود تابلوی زیبایی از کوه گرین ،به خ صوص منطقهی فاما سب و
بازگیر را میبینیم .تنها عامل مزاحم ،دود و غبار کارخانهی ســـیمان اســـت که این
چشمانداز زیبا را مخدوش مینماید.
به میــــدانداری حاجحسین قیاسی(پسر مرحوم حاج جعفر قیاسی) به ورزش و
نرمش صـــبح گاهی میپردازیم .گروه به جلوداری حاج نورمح مد بهزادی قل ّهی
سفیدکوه را هدن قرار دادهاند .ایشان همگام و همپای سایر افراد با متانت و صبوری
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گام بر میدارد .پشــت ســر ایشــان خواهران گرامی ،خانم ملکپور و خانم نادعلی و
برادران گرامی ،حاجحســـین قیاســـی ،عباداهلل چاردولی ،ذبیداهلل حســـنوند ،همایون
ح سنوند ،ح سین سیف ،ح سین سوری ،مهدی مو سوی ،ر ضا سلمان پور ،وحید
طالب ،غالمر ضا شیراوند ،غالمر ضا کبودی ،محمد بهزادی و اینجانب(محمدر ضا
رشیدی) گام برمیدارند.
ساعتی از حرکت گروه نگذشتهاست که در داخل درهای سرسبز ،زیر سایهی
درختان بیــد ،بساط صبحانهرا پهنمیکنیم .در ادامهی مسیر درهوای بسیاردلپذیرو
خنک ،حدود ساعت 11بانشاط و سرحال به قلّه میرسیم .در قله ،دوستان با آب و
میوههای تازه از هم پذیرایی میکنند .بعد از استراحت ،ساعت 11:30سمت جنوب
غربی مسیر را پی میگیریم .دامنهی کوهسفید بسیار زیبا و پرآب است .شیب کوه را به
آرامی طی میکنیم .حدودساعت 13:15دقیقه برای ادای فریضهی نماز ،در مقابل درهی
زغالی در داخل باغی در جنوب روستای برجک در کنار چشمهی آب توقف میکنیم.

روستای برجک
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سراب سرخر

ساعت 15:45دقیقه به سمت جنوبشرقی به طرن سرابسرخر حرکت میکنیم.
ساعت 16:30در کنار سرابسرخر ،که شیبآن بهسمت روستایوِشت است سر و
صورتی صفا میدهیم و آبی مینوشیم و سپس مسیر را تا روستای وشت در سایهسار
درختان گردو و بادام ادامه میدهیم .ساعت  17:40دقیقه در کنار چشمهی وسط روستا
مینی بوس منت ر است تا با آن به شهر بازگردیم.
مسیرهای صعود به قلّهی سفید کوه متعدّد است .در سالهای قبل تمام مسیـــرها
را پیاده از نهاوند شروع میکردیم .اولین صعودم به قلهی سفیدکوه برمیگردد به نوروز
 1355که همراه دوستان حسین سیفی ،جمال فقیهی ،ابراهیم ذوالفقاری ،رضا جاللوند،
علیرضا حیاتی و مرحوم مهدی سیف از سمت باروداب ،جادهی عشوند ،نرسیده به
روستای برجک به طرن قله رفتیم .بعد از صعود به قلّه به روستای برجک رسیدیم و
از طریق درهی زغالی که دارای چشمههای آب بسیار است وارد ترکو ترکو شدیم و
به سمت چُتداحسین(تپهی ابودر) و ساالرآباد (حدود ادارهی دارایی و دبستان ادیب
فعلی) به شهر رسیدیم.
دامنهی کوه ســفید ییالق های متعدّد دارد .بعد از بدیعالزمان ،الواندکمر قرار دارد
که دارای چشــمهای پرآب و بســیار ســبز و خرم اســت .روســتای وشــت در دامنهی
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جنوبی شـــرقی قلّهی ســـفیدکوه قرار دارد .مهمترین ییالق دامنهی باالی روســـتای
جهانآباد ،منطقهی ســیاحتی کلنگدره اســت ،با زیارتگاهی که به آن «آقا تاج الفی»
میگویند.
کوه اسپی از سه قلّهی متصل به هم تشکیل شده است که ،از شمال به جنوب ،کوه
چال قبله «قالقه» و کوه چال سنگر و کوه اسپی را شامل می شود.
حرکت به سوی قلّهی قالقه

دهم بهمن 1392به سرپرستی آقای عباداهلل قپانوری و همراهی دوستان حسین طاهری،
نورمحمد بهزادی ،رحیم سلگی ،محمودرضا سراقی ،سعید صالد ،عباداهلل چاردولی و
این جانب از طریق جاده نهاوند –آورزمان ،ابتدای گردنه ،به جادهی آسفالته سمت
شرق جادهی عشوند و برجک میرسیم و قبل از روستای عشوند از ماشین پیاده
میشویم .هدن ،رسیدن به اولین قلّهای است که به قالقه «چال قبله» معرون است.
ساعت 8صبد است و زمینهایرُسی دامنهی کوه کامالً یخ زده ،به طوریکه حرکتمان به
راحتی صورت میگیرد .بعد از نرمش و گرم کردن بدن ،خود را به ارتفاع اول می-
رسانیم ” 2385m N34°12´/919” E048°29´/ 389
همنوردان ،آماده و سرحال ،مسیر را تا قله به راحتی طی مینمایند .ساعت 9صبد
در قله هستیم.
قلّهی قالقه ” 2410m N34°12´/887” E048°29´/ 368
مسیــــــــر را به سمت جنوب ادامه میدهیم و در ارتفاع پایینتر ،از وزش باد دور
می شویم .ساعت  9:30دقیقه است .درزیر گرمایآفتاب به صرن صبحانه میپردازیم.
ساعت 10م سیر را با دور شدن از رو ستای ع شوند و رفتن به سمت جنوب شرقی،
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ادا مه میدهیم .برن کوبی خوبی ان جام دهیم .ارت فاع برن در زیر ق له حدود75
سانتیمتر است .ساعت  11صعود به قلّهی چال سنگر را آغاز میکنیم.
قلّهی چال سنگر ” 2476m N34°12´/197” E048°30´/ 196

هدن بعدی سراب انجیره است ،در دامنهی شرقی قلّه .شیب مالیم به طرن سراب
است .مقداری از مسیر را دوستان مجهز ،اسکیکنان پیش میروند .برن ،مناسبِ
حرکت آرام است و دامنهی قله بسیار زیباست.
بهمنطقهای با درختان انجیروحشی میرسیم .برای روشنکردن آتش چوبهای
خشک جمع میکنیم .ساعت12:30دقیقه در کنار چشمه و آبشخور مربوطه ،که به
سراب انجیره معرون است توقف میکنیم .گرمای دلچسب آتشوآب کافی همهچیز
را برای عرضبندگیو صرن نهار مهیا نموده است .ساعت ،14بعد از کمی استراحت
سراب را به سمت روستای انجیره ترک میکنیم .استخر آب و باغِ قبل از روستا زیبایی
خاصی به منطقه داده است .با عبور از وسط آبادی ،در نهایت ساعت 14:49دقیقه
مینیبوس از راه میرسد.
در دامنهی شرقی سفیده ،روستاهای آباد و پر آب ومهمی قرار دارد .از جنوب به
شمال :انوچ ،زاغه ،قلعهی میرآخوند ،سلطانآباد و انجیره را میتوان نام برد که جزء
شهرستان مالیر محسوب میشوند .درهای کم عمق آبهای اضافی دامنه را به طرن
آورزمان و آبدر هدایت میکند.
در ادامهی مسیر کمربندی دامنهی غربی کوه سفید میتوان از کفتر حَله ،چُت
داحسین ،شاطرآباد ،خیرقلی ،گُرجیان(گورجیو) ،باروداب ،باغ کوه ،قلعهی باروداب،
سراب باروداب و تپهی مرکزی شهر(پای قلعه) نام برد.
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باغ کوه

غار باغ کوه

تپهی مرکزی شهر(پایقلعه) ویژگی منحصر به خودش را دارد .اینجا مرکزی برای
ایجاد یکی از قدیمیترین تمدنهایی بوده است ،از جمله:
الف)وجود منبع بزرگی از آب در باالترین نقطهی آن ،که بعداً از طریق مادرچاه
(گاوچاه) پیرامون خود را آبرسانی میکرده است.
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ب) وجود صخرههایع یم دیوار مانند از سه طرن .تنها راه دسترسی به آن راه
شرقی است ،که به وسیلهیخندقی که با آب این مادر چاه پر میشـــده حفاظت
میگردید .این منبعِ شگفت آب به طرق مختلف توسط قنوات متعدّد در باالدستی
توسط دلو از چاه تا م هر قنات در محلههای پایین به صورت چشمه ،شُرشُره  ...و در
ادامه توسط لولههای سفالی تا منازل مردم به صورت حوض قرار میگرفت و از حیاطی
به حیاط یا باغچه ای دیگر منتقل میشد.

حوض

این روش آبرسانی و قوانین و آداب بهره برداری از آب چشمهها و حوضها در
منازل و در اماکن عمومی ،با هدن جلوگیری ازآلودگی آب ،روشی ارزشمند و نشانهای
از تمدن و فرهنگ غنی این مرز و بوم بوده است.
چشمههای (م هر) این قنوات از شرق به غرب عبارت اند از:
چشمه دعوهای در محلهی گلشن ،چشمهی علیآباد ،در محلهی علیآباد ،باالتر از
حمام حاج آقا تراب ،آب قیصریه در جنوب ،که از همه پرآب تر بود و حدود 4سنگ
آب داشت و در میدان قیصریه تقسیم می شد.
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آب قیصریه

یک سهم به طرن حمام مولوی و دوشیرهی حوالی میدان ابوذر میرفت و سهم
دیگر به طرن بازار جورابدوزها ،حمام بازار و شُرشُره در حوالی مسجد حاج
خدارحم ،حمام مالحسین قدوسی و منازل اطران جاری میشد .سهم دیگر نیز به
طرن قالماهی و حوض ماهی منطقهی فاطمیه و راستهی میرزاآقا و چهارباغ و قسمت
اصلی به طرن امامزاده میرفت .در آنجا ،پس از تقسیم دوباره به منازل و باغچههای
مردم جاری میشد.
آب چشمهی قاضی داخل بازار اصلی به طرن کاروانسراهای اطران بازار و حمام
قاضی میرفت .آب چشمهی داخل محلهی یهودیها در سمت غرب و آب چشمهی
چالِ اِوْالد در کنار خیابان جدید دوخواهران ،پایینتر از زینبیهی دوخواهران جاری
بود .آبچشمههای شمالی در غسالخانهی مسلمانان و یهودیان در زیر چُغا جریان
داشت.
سالهای کم آبی ،مردم محلهها ناگزیر بودند قنوات را الی روبی و جریان آب را
پیگیری کنند .معموالً بزرگان محلهها از افراد خبره،آگاه و جسور و متخصص در این
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زمینه استفاده میکردند .بنده با تعدادی از این عزیزان گفت و گو و مصاحبه داشتهام،
از جمله مرحوم حاج مرتضی سیف(قصاب) که فردی دانا و قوی بود .وی مسیر قنوات
را طی میکند و در انتها به منبع اصلی آب میرسد .همچنین حرکت شمع روشن داخل
پوست گردو را درون این منبع آب مشاهده مینماید .حاج حسن حکمت از افراد آگاه
و با سواد و متخصص در این زمینه و عدهای دیگر از بزرگان محل ،گفته های حاج
مرتضی سیف را تأیید کردهاند .به گفتهی این بزرگان محل تقسیم آب در سرچشمهی
اصلی سنگی بوده است و کسی نمی توانسته به راحتی آن را کم و زیاد کند.
این عزیزان آب قیصریه را از طریق آخرین چاه (قنات) ،که در منزل مرحوم عباد
قیاسی کنار مسجد امام حسن واقع بوده ،دنبال کرده و وارد کانال آن شدهاند و با پشت
سرگذاردن چند چاه به منبع اصلی و دریایی از آب رسیدهاند.
آبرسانی به سایر نقاط محلههای پای قلعه ،که به این منبع اصلی دسترسی نداشتند،
مثل محلههای کوچه درازه و گوشهی سرتل ،از طریق یک سهم از آب سراب باروداب
به این محلهها و ذخیره در آبانبارها انجام می شد ،از جمله آب انبار طالیی ،آب انبار
مسجد میدان ،آب انبار گوشه سرتل و حمام پاقال مورد استفاده قرار میگرفت.
بخشاصلی شهرستان نهاوند از طریق رودخانهی گاماسیاب و نهرهای فرعی آن
آبیاری میشد .حتی آن را صبدهای زود در سردابههای شهر جهت استفاده و شرب
ذخیره میکردند.
محلههایی که خارجاز حوضچهی آبرسانی پایقلعه و سرابباروداب و گاماسیاب
قرار داشتند توسط چندین حلقه قنات ،مشروب و آبیاری می شد .مهمترین آنها آب
گرجیان(گورجیو) معرون به قرقره است که در غرب میدان علیمرادیان قرار داشت و
در حال حاضر جاریاست و از آن در زمینهای اطران استفاده میشود.
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حلقهی دیگر قنات چشمهی سیدان در ابتدای جاده قدیم باروداب گلشن است که
در مردهشوی خانه آنجا جاری بوده است .حلقهی دیگر چشمهی ابدال است که تا
راستهی میرزا آقا و منطقهی چهارباغ جریان داشت .قنات دیگری هم در منطقهی
قلعهی حسن خانی و عرض لفگا جریان داشت و آب حمام حاج آقا تراب را تأمین
میکرد .بعد از لوله کشی شهر ،متأسفانه این قنوات و چاههای آب توسط بعضی افراد
ناآگاه به فاضالب تبدیل شده است .امید است که این منابع ع یم و سرمایهی شگفت
ملی بعد از طرح فاضالب کشی شهر پاالیش گردد و از آن در جهت رشد و توسعه
شهرستان استفاده بهینه شود.
آردیشو(آردوشان)

کلمهی «آردیشو» را بهمعنی تحت لف ی آن آرد برشو(شانه) گفتهاند ،مثل آسیابانی که
موقع حمل آرد ،شانهاش آردی میشود ولی ماندگار نیست و پاک میشود .بارش برن
زمستانی هم بر قلل آردیشو دوام چندانی ندارد و چند روزه ذوب میشود .وجه
تسمیهی دیگر ،قول زنده یاد استاد رزاق آذری است که اظهار داشت آردوشان به معنی
فرشتگان نگهبان شهر است .این تعبیر با تاریخ و موقعیّت جغرافیایی آردوشان عجین
شده است .آردیشو شاهد حوادث تاریخی متعددی بوده که در ادامه به دو مورد آن
اشاره میکنیم.
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آردیشو(از راست :آقایان عباداهلل چاردولی،پسرآقای چاردولی،ساجعلی سیاوشی ،الیاس ربیعی)

کــوهنــوردانوشــکارچیانقــدیم شهرســتان نهاونــد کــوهنــوردی را بــا صــعود بــه
قلل آردوشان(آردیشو) آغـاز مـیکردنـد .بـرای ایـن صـعود از لُردانـهی مِلـه ،کـوه
قراول خانه ،کـوه برفتـو و روسـتای بانسـره را پشـت سـر مـیگذاشـتند .قلّـههـای
معــرون آن عبــارتانــد از :گــاوکوچ ،ریزاســپی ،کالتــه ،پــرچم ،کــل آتشــی،گِن
سیاه ،سرپینه گیاه ،پنج کِلِک(انگشت) .
هر کدام از این قلّهها به درههایی ختم میشوند و معرونترین آنها به شرح زیر
است:
درهی دزدان1و ،2درهی کرچک1و،2درهی ملّه ،درهی پلنگ اِو(آب) ،درهی لیمو،
درهی کفتارلو ،درهی اِو زا ،درهی مَه گِل و دوتنگان .از چشمه سارهای متعدّد آردیشو
میتوان چشمه های بانسره ،سراب باروداب ،چشمه باریکه ،دوچشمه ،چشمه اِو زا،
چشمه بوعلیار و سراب ملوسان را نام برد .این چشمه های پرآب ،جمعیتی را به سوی
خود خوانده و باعث به وجود آمدن چندین روستا در اطران آردوشان از آن جمله
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بانسره ،قلعهی باروداب ،دوچشمه ،کله خان ،قشالق ،طائمه ،ملوسان و دهسرخه شده
است.
راه قدیم تمدن باستانیگیاننهاوند به سمت شرق و شمال و مرکز ایران ،از درهای
از وسط آردوشان(آردیشو) و از مسیر روستای کلهخان میگذشت .در باالی روستای
کلهخان برای استراحت کاروانیان ،کاروانسرا ،چاپارخانه ،باجگیرخانه و قلعههایی
وجود داشته و آثار و دیوارهایی از آنها هنوز باقی است.
به درهای ،که از وسط روستای کله خان تا خط الرأس «گردنهی ملّه» ادامه دارد،
«ملّه» میگویند .ملّه از کنار چشمههای پرآبی میگذرد و به چهارراه گُلمیلآخور(در
کنارقبرستان حاجیآباد خرابه) و در نهایت به سمت مالیر ،استانهای مرکزی ،قم،
تهران ،همدان و شمال ایران میرود.
در قدیم ،دامنه نشینان آردوشان(آردیشو) ،به عنوان سربازان خط مقدم جبههی
مقابله با بیگانگان مهاجم و غارتگران اموالمردم ،رشادتها و دالوریهایی به خرج
دادهاند .روستائیان کلهخان در میان آنها نقش برجستهتری داشتهاند .کاروانهای تجاری
و مسافری،کوچ عشایر و آنهایی که بهصورت قانونی عبور میکردند برای استراحت و
تجدید قوا و گذرِ امن ،از مسیر کلهخان میگذشتند و دزدان و غارتگران اموال مردم
مجبور بودند از راههای فرعی بروند و برای استراحت در داخل یکی از دو درهی
دزدان اتراق کنند.
این حرامیان ،گاه مورد هجوم تیراندازان و محاف ان محلی قرار می گرفتند.از
رشادت شکارچیان محلی در مقابله با دزدان ،داستانهایی گفته اند ،ازآن جمله ،به نقل
از دو کوهنورد قدیمی آقایان الیاس ربیعی و ساجعلی سیاوشی و تأیید استاد جالل
سلگی همکار فرهیختهی فرهنگی ،یکی از شکارچیان قدیمی روستای وَهْمان به نام
حسین شکارچی در کوه آردوشان حوالی منطقهی قالیچه توسط تعدادی از دزدان یک
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گروه سی نفره ،که در درهی دزدان حوالی طائمه اتراق کرده بودند و از غارت و چپاول
اموال مردم از اطران اراک و شازند بر میگشتند ،غافل گیر می شود و دزدان تفنگ
برنو او را مصادره میکنند.

غاردرهی دزدان روبه روی روستای طائمه

حسین شکارچی برای گرفتن انتقام از دزدان ،آنها را به سرقت اموال خانِ وَهْمان
ترغیب و تشویق میکند و مسیر را به آنها نشان میدهد .شب دزدان به سرکردگی
میرزاکوه ،محمدبالوند و کرمی به منزل ماشاءاهلل خان عطایی حمله میکنند .ماشاءاهلل
خان ،که جوانی سی ساله و تیرانداز نخبهای بود و همیشه تفنگ دولولش باالی سرش
آماده بود ،به همراه پنج برادرش حدود نیم ساعت با دزدان درگیر میشوند .حدود ده
نفرشان را میکشند و سرکردهی آنها به نام محمدبالوند از ناحیهی دست زخمی و در
نهایت دستگیر میشود.
روز بعد اموال و احشام غارت شده در صحرا پراکنده میشود .تعدادی از مال
باختگان که در پی سارقان اموالشان میآیند ،به مال خود می رسند .در آن سال ها
نهاوند جزء استان پنجم (کرمانشاه) بود .حاج ماشاءاهلل خان عطایی با گرفتن پنج تیری
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از مقامات این استان مورد تشویق قرار میگیرد و در روزنامههای آن زمان از او تمجید
و تعریف میشود.
از مهمترین اتفاقات تاریخیِ در کنار کوه آردوشان(آردیشو) ورود و حضور سپاه
اسالم به فرماندهی نعمان بن مُقَرَّن مزنی ،در سال  21هجری قمری است .1مقبرهی
نعمان به نام مقبرهی «باباپیره» یا «گور غریبان» و «قبور الشهدا» در همین منطقه است
و از مکانهای تاریخی شهرستان نهاوند به شمار میرود.
با استفادهی درست از چشمهی آب و موقعیت ییالقی این منطقه و بودنش در کنار
شهرک صنعتی نهاوند و بزرگ راه کربال میتوان به آن رونقی اقتصادی بخشید.
حرکت به سوی قلّهی آردوشان(آردیشو)

مسیری که از کنار روستاهای دامنهی کوه میگذرد و دارای چشمههای آب متعددی
است(مانند مسیر دهلق) ،بهترین مسیر برای صعود است .به خصوص برای کسانی که
از همدان و مالیر و آورزمان میخواهند صعود را آغاز کنند ،مسیر بانسره ،سراب
باروداب ،کلهخان ،دوچشمه ،باباپیره ،قشالق ،طائمه ،ملوسان و ده سرخه مناسب است.
کوتاه ترین مسیر صعود به قلل اصلی آردوشان(آردیشو) به نام مسیر چشمه«اِوزا» است
که از کنار معدن خرم ریگ میگذرد.
بعد از روستای دهقان آباد ،جاده شرقی را ،که جلوی معاینهی فنی ماشینهای
سنگین ،حدود کیلومتر 10جادهی نهاوند-کرمانشاه(فیروزان) است ،تا جلوی معدن
خرمریگ ادامه میدهیم تا به درهیاصلی شرقیِ قبل از ورودی به معدن برسیم .آنگاه
درهی سمت چپ (شمالی) را پی میگیریم تا در موقعیت و ارتفاع” 2183m
E048°19´/ 206

” N34°17´/284قرار بگیریم .در شکان صخره چشمهای

است که باید آب آن را با لیوان برداشت .باالتر از چشمه ،عقاب سنگی خودنمایی
 - 1برای اطالع از چگونگي جنگ اعراب و ایران در نهاوند ،به کتب تاریخي در این زمینه مراجعه شود.
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میکند .در ادامه ،به قلّهی اصلی ،که بلندترین قلّهی آردوشان(آردیشو) است ،به نام
قله کَل آتشی پامیگذاریم و به ارتفاع  2544mصعود میکنیم .کنار چشمهی آب،
جلوی مقبرهی نُعمان بن مُقرَّن معرون به بابا پیره ،از مسیرهای دیگر صعود است.

قلهی آردوشان(آردیشو)(پرچم)
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مقبرهی باباپیره(نعمان بن مُ َقرَّن مزنی)

بعد از گذر از جادهی معدن ،به
منطقهی جنوبی قلّه وارد میشویم و با
پیگیری مسیر ،به قلّهی پنج کِلِک
(انگشت) صعود میکنیم.

چشمهی اِوزا وعقاب باالی آن

مسیرهای صعود به آردوشان(آردیشو) متعدد است و به برنامهریزیِ متناسب با
اهدان سرپرستتان بستگی دارد ،که از کجا میخواهیدشروع کنید .از بهترین
مسیرهای شرقی ،به خصوص برای گروههایی که از مالیر و همدان میآیند ،بعداز
آورزمان ،نرسیده به گردنه است ،که جادهی روستای دهلق در آن قرار دارد .دهلق
روستایی ییالقی با پیشینهی تاریخی طوالنی است.
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روستای دهلق همراه راهنمای برنامهی آقای ساکی (سمت راست)

بعد از خروج از روستا به راهنمایی آقای ساکی به طرن اسیل کُوچکه «آبگیر
کوچک» میرسیم .به سروصورت صفا میدهیم و ظرنها را از آب تازهی چشمه پر
میکنیم .پشت سر راهنما ،به طرن غار اژدها بَری حرکت میکنیم .دوستان به سرپرستی
آقای حسین شیرازی پشت سر آقای عباداهلل چاردولی و همنوردان دکتر محمدزاده و
همسر گرامیشان ،خواهران صالد ،خانمها قیاسوند ،ظفری و انصاری ،همراه آقایان
غالمرضا کبودی  ،محمودرضا سراقی ،سعید رضایی ،محمدرضا رشیدی و فرامرز
خزایی و در آخر ،جوان آمادهی گروه آقای البرز مشایخی حدود ساعت 9صبد در
کنار غاری به عمق دو متر به نام «اژدها بَری» توقف میکنیم.
بعد از صرن صبحانه ،که با لطف دوستان رنگارنگ شده بود ،با خدا حاف ی از
راهنمای محلی به سمت یال شمال شرقی پیش می رویم .حدود ساعت 12:30دقیقه
به ارتفاعِ مُشرن به روستای ده سرخه میرسیم .دکتر محمدزاده ،با توجه به هوای
مناسب آن ،با کایت خود ،پروازی خوب و مطمئن را انجام میدهد و با فرودی بهتر

123

ادامهی کوههای نهاوند

در دامنهی کوه آن را تکمیل میکند .ما هم از کنار دره در حدود ساعت  14:20دقیقه
به دوست خوبمان ملحق میشویم و به طرن سراب ملوسان پیش میرویم .رودخانهی
مالیر کامالً خشک شده است.

قلهی آردیشو مُشرف به ده سرخه

دکترمحمدزاده در حال آماده نمودن کایت پرواز
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صعودی دیگر

با توجه به این که معموالً بهتر است صعودهای خانوادگی را از یکی از روستاها شروع
کنیم ،در برنامهای مشترک با مؤسسهی آموزش عالی غیرانتفاعی امید نهاوند ،به
سرپرستی آقای حسن ذهبی همراه دانشجویان و مدیریت آقایان سیدیاسین و علی
حسینی صعود را از روستای بانسره آغاز کردیم.
ابتدا قراول خانه و سپس خط الرأس «لُردانه مله» را طی کردیم و به سمت شرق
رفتیم و در نهایت حوالی ساعت 1بعد از ظهر از روستای دهلق سردرآوردیم.

کله خان قدیم و باجگیرخانه

از مسیرهای شناخته شده مسیریاست که از میدان سیدالشهدا(در ابتدای ورودی
شــهرک شــهید حیدری) به کلهخانجدید وارد میشــویم .این روســتای مدرن دارای
ساخت و سازشهری است .بعداز دقایقی به درهای میرسیم که با چشمهی آب شروع
میشود و ابتدای ورودی روستای کلهخان قدیم است ،که تخلیه شده است.
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غارکله خان قدیم

در کنار دیوار غربی دره ،غارهایی مشاهده میشود .خرابهها ،برج و خانههای روستا،
به منطقه من رهی اساطیری داده است .با گذر از کنار چشمهی آب و آبشخور آن ،راه
پاکوب را از سمت شرق دره ادامه میدهیم و به آرامی ارتفاع میگیریم و خود را به
منطقهی پرآب باجگیرخانه و کاروانسرای مخروبهی کنار آن میرسانیم.
این راهباستانی یادآور تمدنگیان و نهاوند به سمتشرق و به خصوص استانهای
همدان ،مرکزی ،آذربایجان ،تهران و  ...است و از اطران درهای که به «ملّه» معرون
است ،تا خطالرأس ادامه دارد .جایی که از خرابهی قلعههای نگهبانی خبر میدهد .بعد
از گذر از کنار این برجهای نگهبانی به چهارراه گُل میل آخور میرسیم که یک راه به
سمت بانسره و عشوند و برجک دارد و یک راه به طرن شمال شرق ،معرون به
مالخنجر و راه شرقی به طرن آبدر ،آورزمان ،مالیر و همدان است ،که میتوان با طی
این مسیر به لردانهی مله رسید و از آنجا خود را به قلل معرون آردوشان (آردیشو)
رساند.
مسیر شمال غربی را بعد از روستای وَهْمان به سمت شرق جادهی قالیچه ادامه
میدهیم و از آنجا به قله صعود میکنیم.
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یکی از دیدنیترین مسیرها از جنوب روستای طائمهاست .درهی دزدان درست در
مقابل روستا قرار دارد .بعد از ورود به دره ،ابتدا سـه درخت توت ،که در اوایل تابستان
دارای توتهای شیرین و با مزهای هستند ،خودنمایی میکنند .ولی آب چشمه کم
است و امکان دارد آلوده باشد .حدود100متری که به جلو میرویم به غار بزرگی
میرسیم که می گویند در زمانی که قدرت مرکزی ضعیف میشد پناهگاهی برای اتراق
حرامیان بود.
بعد از بازدید از غار ،یال شرقی را طی می کنیم و خود را به چشمهی بوعلیار
میرسانیم .سر و صورتی صفا می دهیم و بعد از نوشیدن آب و صرن میوه و تنقالت،
یال غربی را با شیب مالیم طی میکنیم .ساعت ،حدود  12است که به قله میرسیم.
بعـــــد از گرفتن عکس از اطران و عکس دسته جمعی ،ارتفاع را کم میکنیم و
حدود ساعت  14برای نهار ،با آرامش در کنار چاه و استخرآب توقف میکنیم .هوای
گرم تابستان را به آب استخر میدهیم و پس از صرن نهارِ دسته جمعی ،آمادهی
بازگشت می شویم .ساعت 16مینی بوس در کنار جاده معدن خرم ریگ منت ر ماست.
قسمت  -3رشته کوه شرقی(قسمت سوم)

رشته کوه شرقی شامل کوههای ملوسان و سیاهدره ،کوه شادمانه ،کوه قشالق«بَرد زرد»
و قلهی چله در زاپن است .با عبور رودخانهی مالیر ،همراه سیالبهای بهاری و آب
سرابملوسان ،کوه آردوشان(آردیشو) بریده میشود .روستای ملوسان کنار سراب و
رودخانهی مالیر به وجود آمده است .کوه ملوسان و سیاهدره از شمال روستای
ملوسان ،آغاز میشود و دهانهی آن رو به جنوب است.
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غارکف درهی ملوسان

وقتی بهکوهستان ملوسان نزدیک میشوی اولین چیزی که جلب ن ر میکند وجود
غارهای متعدّدی است که در مقابل دید شما قرار میگیرد .غارهای طاقچه مانند در
مقابل و غارهای کف درهی غربی غار «مَر» اسماعیلخانی در شرق این کوهستان قرار
دارد .قلههای این کوهستان شامل «چال برفی» در شرق و «شاخ ورن» در غرب است.
قلهی شاخ ورن بلندترین و مهم ترین قلّهی شرقی در این کوهستان است.

قلهی شاخ ورن بلندترین قلّهی شرقی

128

فرهنگان 46

دهانهی رو به جنوب «ملوسان» ،آن را به کوهستانی مستقل تبدیل کرده است .برای
دستیابی به «مَر» باید راه پاکوب شرقی را با دقت و حوصله پیگرفت و با آرامش و
سکوت به این کوهستان پا گذاشت ،تا آرامش حیات وحش آن به هم نخورد.

قلهی شاخ ورن و شادمانه

مَر اسماعیل خانی
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بهتر است از قبل با مسئولین محیطزیست شهرستان هماهنگی شود و از راهنمایی
آنها استفاده گردد .شیب تند و لغزندهی مسیر را که ادامه بدهی کمتر از ساعتی به غاری
متفاوت با سایر غارهای منطقه میرسی .ریزش قطرات آب از دیوارهای که با سرخس-
های وحشی پوشیده شده است ،همچنین وجود آب و آبشخوری در کنار آن و درختانی
که از درون سنگها و صخره ها درآمدهاند ،جلوهای ویژه به محل داده است.
اینکوهستان میراثگرانبهایی از گونههای گیاهی و جانوری درحال انقراض و
کمیابِ به جای مانده از جنگل زاگرس قدیم است و همتی ملی و استانی و ...می طلبد
تا جلوی نابودی این سرمایهی ع یم ملی بیش از پیش گرفته شود .به خصوص به
هوشیاری و دقت ن ر مردم بومیِ ساکن در اطران این کوهستان و نیز به رعایت تمام
اخالق و اصول کوهنوردی توسط کوه نوردانی که پا به منطقه میگذارند نیاز است.
آب جلوی غار«مَر» ممکن است آلوده باشد ،ولی تنها منبع آب موجود برای حیات-
وحش و کَل و بز منطقهاست .اگرآنها نیزاز ترس مزاحمان و میهمانانِ ناخوانده نتوانند
از آن استفاده کنند ،مجبور میشوند به مناطق دیگر بروند و در معرض خطر بیشتری
قرار گیرند.
در سالهایی که مجوز تفنگ و گلوله مثل نقل و نبات بین مردم پخش میشد ،این
امنیت تا حدودی با تالش کارکنان خدوم و پرتالش محیط زیست و شکاربانی نهاوند،
به خصوص مدیریت ارزندهی سید سعید رسولی ،تأمین گردید.
برای صعود به قلّهی شرقی ،معرون به قلّهی چال برفی ،از سمت غرب مَر اسماعیل
خانی مسیر پاکوب را پی میگیریم .به باالی یال شرقی میرویم و از آنجا به منطقهی
مَر تاک که برخوردار از درختان انجیر ،پستهی وحشی و بادام کوهی است ،وارد می
شویم.
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قلّهی چال برفی

شیب به طرن قلّه تندتر میشود .کمتر از ساعتی میتوان بر قلهی شرقی پا گذارد.
در اوایل بهار قسمت خاکی قلّه پوشیده از آاللههای قرمز و زرد و سفید است .روستای
سیاهدره را در دامنهی دیگر کوهستان میتوان دید .اگر در مَر چیزی جا نگذاشته باشی
میتوانی مسیر برگشت را به طرن سیاهدره انتخابکنی که مسیریاست با شیب کم.
اگر در ادامهیبرنامه ،قصد صعود به قلّهی شاخ ورن را داشتهباشی یالغربی قلّه را پی
میگیری .ابتدا به پناهگاه دیدبانی محیطزیست میرسی و در ادامه ،با شیبی مالیم
ارتفاع میگیری و  2813متر صعود میکنی .قلهی دوم یا شاخ بعدی این قله کوتاه تر
و قلهای به ارتفاع 2700متر است.
در صورت صان بودن هوا قلّهی شاخ ورن بهترین مکان برای عکس گرفتن است.
عکاسی از قلل غربی ،به خصوص قلل فارسبان «چهارشاخ و قلّه جوق» ،گنبد کبود و
اسدآباد ،قلهی چال قوچ ،قلّهی بزبی و گاچال ،یا در سمت شمال ،قلّهی بزاب و خان
گرمز و قلل جنوبی الوند .تمام یال کوههای شرقی تا زاپن در معرض دید است.
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مسیربرگشت را میتوان به چند طریق انتخاب کرد.راه رفته را برگردی یا از درهی
شمال شرقی بازهم به سمت سیاهدره ادامهی مسیر بدهی.
صعودی دیگر

در اواسط اسفند 1393همراه آقایان حاج نورمحمد بهزادی ،عباداهلل قپانوری ،رحیم
سلگی و حاجی ترکمان ،ساعت  7صبد از میدان بسیج حرکت میکنیم .بعد از
روستایملوسان تاکسی به سمت جادهی خاکی شمالی میپیچد و ما را تا پل هوایی
راه آهن میرساند .هدن ،قلّهی شاخ ورن است .بعد از مقداری پیاده روی ،راه مالروی
پاکوب غربی را دنبال میکنیم تا به ابتدای درهی غربی میرسیم .اینجا از گزند باد در
امان است.
به میدان داری پیشکسوت گروه ،حاج آقا بهزادی به نرمش میپردازیم و عضالت
دست و پا و سر و گردن را آماده و گرم میکنیم.با آمادگی بهتر یال غربی را پی
میگیریم و در ساعت  ،9در گرمای دلچسب آفتاب و به دور از گزند باد ،برای صرن
صبحانه توقف میکنیم .پشت به دیوار صخرهای جوانهی گیاهان تازه ،نوید آمدن بهار
را میدهد .یال شمال غربی را دنبال میکنیم.
موقعیّت 2000m N34° 20/682´ E048°18/777

ساعت ´ 10:30در ارتفاع  2596m N34°21/280´ E048°18/777پس از
نوشیدن دم نوش و تنقالت و استراحتی چند دقیقهای ،یال غربی را به سمت شمال
غربی ادامه میدهیم .سعی می کنیم از خط الرأس ن امی حرکت کنیم تا در معرض
بادهای تند نباشیم .ساعت حدود  12ظهر است که در شاخ کوچک تر ورن قرار داریم.
قلّه ای به موقعیّت  .2748m N34°21/280´ E048°18/711فاصلهی بین دو
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قلّه ،نیم ساعت بیشتر طول میکشد تا خود را به قلّهی کامالً تیغهای و فرسودهی شاخ
ورن برسانیم .
2813m N34°21/479´ E048°18/749
اکنون ،بحمداهلل جمعی پنج نفره از پدربزرگها همگی در قلّه هستیم .ساعت حدود
 12/45دقیقه وزش باد همهی غبارها را دور کرده و هوا آرام و بدون لکه ای ابر است.
برای عکس گرفتن از فرصت استفاده میکنیم .زیرا بهترین زمان برای عکاسی از قلل
اطران است .دوستان در چند متری پایینتر از قلّه ،جای مناسبی پیدا کردهاند .در
ساعت 13/35دقیقه برای صرن نهاری دلچسب ،بعد از صعودی موفقیت آمیز ،می-
نشینیم .ساعت 14/30دقیقه ،درهی جنوبی را با آرامش و آهستگی طی میکنیم .ساعتی
بعد به استراحت میپردازیم و دوباره حرکت میکنیم.

کوه شادمانه از نمای دور و نزدیک
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حوالی ساعت  ، 16به منطقهی کِکِم سو رسیدهایم .گیاهان کف دره سرسبزتر است.
اینجا بهار زودتر آمده است .چند برگی از ساقهی کرفس کوهی میچینیم .در حال
حرکت هستیم که چشمان تیز بین آقا رحیم سلگی از فرار گلهی کوچکی کَل و میش
خبر میدهد .مشاهدهی این چند رأس ،جایزهی امروز ما بود و باعث نشاط و تقویت
روحی جمع گردیـد .ساعت ،17در انتهای دره به دو غار بزرگ میرسیم .خدایا تو را
شاکریم که به ما توفیق دادی تا لح اتی در بهشت گمشدهات سیر کنیم؛ الحمدهلل رب
العالمین.
صعودی دیگر

جمعه  94/1/21ساعت  6:34دقیقه مینی بوس از راه میرسد .دوستان به سرپرستی
حاج آقا بهزادی و همراهی همنوردان آقایان حاج حسین قیاسی ،عباداهلل چاردولی،
غالمرضا شیراوند ،رحیم سلگی ،علی هادیان ،غالمرضا کبودی ،عباداهلل قپانوری،
محمودرضا سراقی و خانمها سیفی ،ناصری و امیدیان آمادهی حرکتاند.
ساعت 7:25دقیقه ،جادهی فرعی قبل از روستای شادمانه را ،که کوتاهترین و پرآب
ترین مسیر به سمت قلّه است ،انتخاب میکنیم .ابتدا جادهی خاکی را به سمت شرق
پی میگیریم و از کنار مسیل سیالبی میگذریم و تابلوی محیط زیست را پشت سر
میگذاریم .به اولین آبشخور در کنار درختان بید میرسیم .غاری در یال غربی و باالی
چشمه مشاهده میشود .در ادامهی راه ،در جای صافی به نرمش صبحگاهی میپردازیم
و با اجرای حرکات ورزشی ،خود را برای کوه نوردی آماده میکنیم.
مسیر ،کامالً سنگالخی است .به قولی در داخل مخروطه افکنه حرکت میکنیم.
ابتدا به سه نفر از دوستان میرسیم که در باالی گلستانی از گلهای زرد ،بساط صبحانه
را پهن کردهاند .بعد از سالم و تعارن از کنار آنها میگذریم و به سمت چشمهی آب
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در کنار یال شمالی ،که درختان به خصوص زالزالک نیمه بریدهی آن خودنمایی میکند
میرویم .درست ساعت  9برای صرن صبحانه در کنار آبشخور کوچکی ،که آبش با
لوله از چشمه تأمین میشود ،توقف میکنیم.
موقعیت آبشخور2260m N34°22/167´ E048°17/475

ساعت  9:45دقیقه ،آمادهی حرکت میشویم .حرکتمان در شیب سنگی کُنـد
میشود .در ارتفاع  2654متری باد شدت بیشتری میگیرد .تعداد شش نفر از دوستان
به نمایندگی از گروه ،بعد از کم کردن ارتفاعی در حدود  200متر ،راه قلّه را پیش
میگیرند .گروه ،مسیر درهی مُشرن به روستای سیاهدره را ادامه میدهند .ما هم در
پناه صخرهای ،آبی مینوشیم و آمادهی صعود میشویم .حدود ساعت  12است ،بعد
از استراحت مختصری و نوشیدن آب ،به صعود میپردازیم و به قلّه میرسیم.
قلّهی شادمانه ”2810m N34°21´/42/5” E048°18 31/ 8

آبگیر و غار اول مسیرشادمانه
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غبار و ابر همهجا را فرا گرفته است و امید به بارندگی میرود .قلّهی شادمانه ،به
خصوص از سمت شمال آن ،کامالً مخروطی شکل است و از خط الرأس ،حدود
400متری بلندتر است ،که به آن ابهّت خاصی بخشیده است .این قله فاصلهی چندانی
با قلّهی شاخ ورن ندارد و به هم چسبیدهاند .با این تفاوت که قلّهی شاخ ورن روبه
شرق و جنوب است ولی قلّهی شادمانه روبه غرب و جنوب غربی است.
بعد از تجدید قوا و لختی استراحت برمیگردیم .ساعت حدود 14است ،که
سرپرست فهیم به استقبالمان میآید و حدود ساعت 14:20دقیقه به دوستان ملحق
میشویم و به صرن نهار و استراحت میپردازیم .ساعت  15از شیب مالیم دره به
طرن مشرق فرود میآییم .هرچه به سمت پایین میآییم اطران خود را سبزتر و
رنگینتر میبینیم .انواع گیاهان و گلها ،از جمله اللههای معمولی و آاللهها ،گل دادهاند
و بهخصوص درقسمتپایینتر ،اللههای واژگون همراه انواع پیازها ،والک و کرفس
خودنمایی میکنند.

آبشخور زیر مسیر
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بهشت گمشدهی ما ،زمینی است که لح اتی در آن فرو رفتهایم .این قسمت از
دامنهی سیاهدره جنگلی است و سفره ای سبز که پهن شده و با گلهای زیبا تزیین
یافته است.
در ارتفاع” 2072m N34° 22´/30/1” E048° 19 36/ 7کنار آبشخوری
برای به جای آوردن نماز توقف میکنیم و سپس به جمع دوستان ،که در کنار استخر
آب جمع شدهاند ،ملحق میشویم و به مشورت و برنامهریزی برای آینده میپردازیم.
حدود ساعت 17به طرن روستا برمیگردیم و نیم ساعت بعد به روستا میرسیم .مینی
بوس ساعت  17:45دقیقه در جادهی ورودی روستا ،که در حال گازکشی است ،از راه
میرسد .از درههای معرون سیاهدره ،میتوان به درهی حسنخانی ،درهی شنگ و
درهی چال زغال اشاره کرد .روستاهای هُرهُر در شرق و گلزرد و گرا در شمال
سیاهدره قرار دارند .سمت جنوب به ملوسان و ده سرخه با جادهی آسفالته متصل
است.

روستای شادمانه

صعود به قلّهی بَرد زرد یا کمرزرد
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در تاریخ  8آذر 1392همراه همنوردان گرامی آقایان ساجعلی سیاوشی ،عباداهلل
چاردولی ،مرتضی فروهر ،حسینسیف ،پویانقیاسی ،علی هادیان ،به همراهی خانمها
سیفی ،محمدی ،ظفری و روزبهانی ،به سرپرستی آقای امیر میری ساعت  6:15دقیقه
از میدان امام به طرن روستای قشالق نجف حرکت میکنیم .ساعت  7:30دقیقه،
ابتدای روستا از ماشین پیاده میشویم و از وسط روستا ،که در دامنهی کوه قرار دارد،
عبور میکنیم.
روستای قشالق´1931m N34°22´/363” E048°14/ 768

روستای قشالق

ساعت  8صبد برای نرمش متوقف می شویم و بدنها را آماده و گرم میکنیم .بعد
بمالیم ،در کنار چشمهی کمآب و یک بید کهنسال ،برای
از  45دقیقه حرکت در شی ِ
صرن صبحانه مینشینیم .ساعت  9به سمت قلّه با شیب مالیم حرکت میکنیم و
ساعت 11به قلّه میرسیم.
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قلّهی کمرزرد ´2564m N34° 23´/154´ E048°16/ 250

قلهی کمرزرد

برای فرار از باد قلّه و سوز سرمای آن ،زیر قله در پناه صخره مقداری تنقالت و
میوه میل میکنیم .آنگاه مســیر جنوبی یال قلّهی کمرزرد را که تا قلّهی شــادمانه در
یک راستاست ،پی میگیریم ،ساعت 12در باالی روستای شادمانه مستقر می شویم و
از آنجا بهترین مســیر را برای فرود با شــیب مالیم انتخاب میکنیم .ســاعت ،14در
شمال رو ستا کنار لولهی آبی در داخل ا ستخر بیآب در کنار شعلههای آتش به نهار
مینشینیم و ساعت  15در مینــــــی بوسی که در ابتدای شادمانه منت ر ماست سوار
میشویم.
کوه چله ،آخرین قلّهی رشته کوه شرقی
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رودخانهی قِلقِل رود ،که از تویسرکان می آید ،در جنوب شهر فیروزان جریان دارد و
در نهایت در روستای گردیان به رود گاماسیاب میپیوندد .برای صعود به قلّهی چله،
ابتدا باید خود را به روســـتای زاپن رســـانید .با هماهنگی با دو نفر از کوهنوردان
فیروزانی ،آقایان حاتم خزایی و شـاهرضـا خزایی به سـرپرسـتی جوان آمادهی گروه،
آقای پویان قیاســـی ،در تاریخ  7دیماه  1391به همراهی همنوردان گرامی ،خانم ها
نا صری ،قیا سوند ،ان صاری ،سیفی و خواهران صالد و آقایان ،میر امیر میری ،ح سین
شیرازی ،سعید ر ضایی ،دکتر محمدزاده ،حمید گودرزی ،علی هادیان و محمودر ضا
سراقی از طریق جادهی اصلی به شهر فیــــروزان ،نرسیــــده به پل اول شهر ،شرق
جادهی تابلوی رو ستای دهنو ،به حاجیآباد زاپن می ر سیم و جادهی آ سفالته را ادامه
میدهیم.
قبل از ورود به دهنو ،جادهی سمت راست را ،که سمت حاجیآباد میرود ،دنبال
میکنیم .قبل از ورود به حاجیآباد ،جادهی سمت چپ بهطرن زاپن ادامه مییابد .در
زاپن از مینیبوس پیاده میشویم تا رسیدن راهنما ،که اتفاقاً از اهالی روستای زاپن
است ،گشتی میزنیم .شغل اصلی اهالی زاپن دامداری است.
با آمدن آقای خزایی ،به سمت جنوب روستا حرکت میکنیم.آفتاب که باال آمد ،در
زیر یال اول در گرمای دلچسبِ آفتاب صبحانه را صرن میکنیم .بعد از طی شیب
مالیم ،دو بار تا صعود قلّه توقف میکنیم و آبیمینوشیم .ساعت 12در قلّه مستقر
میشویم .هوا بسیار عالی و مناسب عکاسی است .چند عکس جمعی گرفته میشود.
بهترین عکسهایم را در اینجا از قلل شمالی نهاوند به نام بزآب ،سطان «سنان» کوه
چهارشاخ ،قلعه جوق  ،چال قوچ و  ...گرفته ام.
مسیربرگشت را با هدایت آقای خزایی از طریق یالغربی به طرن چشمهی کشمش
حرکت میکنیم .ساعت 13است ولی همچنان هنوز الیههای رویی آب چشمه یخ بسته
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است .در کنار صخرههای شرق چشمه ،روبه آفتاب برای صرن نهار توقف میکنیم.
ساعت 14:30دقیقه به طرن پایین حرکت میکنیم .ابتدا به چشمهی گل گال می رسیم
و با پشت سر گذاردن باغ ،نهایتاً در غرب روستا با خداحاف ی از همنوردان فیروزانی
به طرن نهاوند برمی گردیم.
در برنامهی تکمیلی در تاریخ  26دیماه  1393برای ثبت موقعیتِ منطقه ،همراه
حاج آقا نورمحمد بهزادی و مهندس محمد خزایی عازم روستای زاپن میشویم.
روستای زاپن ´1700m N34°23´/103´ E048°11/ 457

روستای زاپن

درهی جنوبی را به طرن قلّه طی میکنیم .در دامنهی اول ،کمی استراحت میکنیم
و آبی مینوشیم .قلّه از برن کامالً پوشیده است .گامها را آرامتر برمیداریم .ساعت
حدود 10است که به قلّه میرسیم .باد به شدت میوزد و مانع از این می شود که در
قله بیشتر توقف کنیم.
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قلّهی چله ´2229m N34° 22´/782´ E048° 13/ 175

ساعت یازده و سی دقیقه ،در شمال
روستا سوار ماشین میشویم .عدهای از
اهالی روستا در حال بار زدن کود حیوانی
به کامیونها هستند .قبال شهرستان نهاوند
تا سه راهی نهاوند-کرمانشاه ادامه داشت و
کوه بزآب دقیقاً در پشت پاسگاه پلیس راه
و جزء شهرستان نهاوند بود.
کوه بزآب دقیقاً در شمال شهرستان قرار داشت و جزء کوههای شمالی محسوب
میشد.

آقایان شاه رضا و حاتم خزایی(راهنمایان برنامه از شهر فیروزان)
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كنگرهی بزرگداشت عالمان فرزانهی نهاوندی
حضرت آیتاهلل شیخ عزیز اهلل علیمرادیان(ره) و حضرت آیتاهلل
شیخ محمدولی حیدری(ره)

غالمرضا مهرابی
دبیر اجرایی همایش و تهیه کنندهی گزارش

با توجه به پی شینهی فرهنگی و تاریخی نهاوند و دا شتن علما و بزرگ مردانی که
در طول تاریخ خدمات ارزندهای به اسالم و مسلمین ارائه نمودهاند و پرچمدار مبارزه
با اســـتبداد ،اســـتعمار و بیدادگری بودهاند؛ مســـئولین ،نیروهای فرهنگی و متدینین
نهاوندی به من ور تجلیل از آنان « ،ستاد فرزانگان نهاوندی» را در سال  1384تشکیل
دادند.این ستاد از همان سال به بعد ،سه کنگرهی ملی بزرگدا شت ح ضرات آیات
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شـــیخ علیاکبر و شـــیخ محمد نهاوندی ،کنگرهیبزرگداشـــت شـــهدای عالیقدر
ح ضراتآیات شهید محمدعلی حیدری و شهید علیقدو سی و کنگرهی بزرگدا شت
شهدای گروهانقالبی ابوذر نهاوند را باح ضور شخ صیتهای برج ستهی ک شوری و
باشکوه خاصی در زادگاه آنان ،شهرستان نهاوند ،برگزار کرد.
در همین راســتا جهت تجلیل از مقام علمی و خدمات ارزشــمند نیروهای کارآمد
نهاوندی در سطد ک شور و در ع صر حا ضر « ،ستاد مفاخر شهر ستان نهاوند» نیز از
سال  1388تشکیل شد و تاکنون با برپایی مراسم تجلیل از مجاهدتهای علمی دکتر
عزیز اهلل بیات ،استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکتر اسماعیل شهبازی پدر
علم ترویج ک شاورزی ایران و سپس در سال  ،1392همایش تجلیل از سه دهه جهاد
مخل صانه و تالش بیوقفهی ح ضرت حجتاال سالموالم سلمین عبا سعلی مغیثینیا
امامجمعهی نهاوند در سنگر نمازجمعه و در عر صههای دیگر خدمتگزاری به مردم
وفادار و متدین نهاوند برگزار گردید.
در سال  ،1393که از سوی مقام مع م رهبری به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم
ملّی و مدیریت جهادی» نامگذاری شد ،شورای فرهنگ عمومی و ستاد فرزانگان
نهاوندی در صدد برآمد طرح بزرگداشت از شخصیت های فرهنگی و ملی را گسترش
دهد .لذا در تاریخ هشتم آبان ماه  1393کنگرهی بزرگداشت دو روحانی جلیلالقدر،
عالمان ربانی حضرت آیتاهلل حاجشیخعزیزاهللعلیمرادیان(ره) و حضرت آیتاهلل حاج
شیخ محمدولی حیدری(ره) را برگزار کرد.
از ابتدای سال  1393ستاد برگزاری کنگره با دو هیئتعلمی و هیئت اجرایی که در
هر هیئت جمعی از مسئولین و نیروهای توانمند فرهنگی شهرستان عضویت داشتند با
برگزاری جلسات متعدد فعالیت خود را آغاز کرد و برنامهریزی و هماهنگیهای الزم
جهت برگزاری هر چه باشکوهتر کنگره به عمل آمد .ستاد علمی کنگره نسبت به تهیه
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و چا
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فراخوان کنگره جهت ارائهی مقاله در هشت عنوان پیرامون زندگی دو

شخصیت کنگره اقدام کرد.
پس از مهلت تعیینشده تعداد دوازده مقاله به دبیرخانهی کنگره واصل شد و پس
از برر سیهای الزم و مطالعهی مقاالت ر سیده از سوی هیئت داوران تعداد پنج مقاله
انتخاب گردید ،از جمله مقالهی دکتر اســـماعیل شـــهبازی ،تحت عنوان اقتصـــاد
درونزای مردم نهاوند در ســـدهی اخیر (اقتصـــاد مقاومتی) ،مقالهی آقای مصـــباح
ن هاو ندی ،ت حت ع ناوین ســـیرهی ز ندگی آ یتاهلل حاجشـــیخ مح مدولی ح یدری
نهاوندی(ره) و جلوه هایی از ســجایای واالی حضــرتآیتاهلل حاج شــیخ عزیزاهلل
علیمرادیان(ره) و مقالهی آقای محمد سیف تحت عنوان بررسی روند توسعهی علمی
و مذهبی نهاوند در سدهی اخیر.
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هیئت اجرایی کنگره نیز با برگزاری جلسات متعدد و پیگیریهای خستگیناپذیر و
با عشق و عالقهی وافر به این دو شخصیت روحانی نهاوندی و با تعیین محل دبیرخانه-
ی کنگره در حوزهی علمیه امام خمینی(ره) نهاوند پیشبینی الزم را برای هر چه
باشکوهتر برگزار شدن کنگره به عمل آورد.
محل برگزاری کنگره ،تاالر بزرگِ واقع در جنب مصالی نماز جمعه نهاوند تعیین
گردید؛ تاالری که برای اولین بار با ساخت جایگاه و تهیهی تجهیزات موردنیاز به
بهرهبرداری رسیده بود.
قبل از برگزاری مراسم ،ستاد کنگره با چا

و توزیع دعوتنامه ،پوستر و نصب

بنرهای تبلیغاتی و پخش تیزرهای تبلیغاتی و تصویری از صداوسیمای مرکز همدان
زمینهی برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم را فراهم نمود.

در تاریخ  8آبان ماه  1393رأس ساعت  9صبد با حضور شخصیتهای کشوری،
استانی و مسئولین و مردم متدین نهاوند ،مراسم با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید توسط
یکی از روحانیون نهاوندی آغاز شد و سپس حجتاالسالم مغیثی امامجمعهی محترم
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نهاوند و رئیس علمی کنگره ،پس از خیرمقدم ،سخنانی پیرامون جایگاه علما در اسالم
و ازجمله دربارهی این دو شخصیت برجستهی روحانی نهاوندی بیان کرد و اظهار
داشت نقش علما در دوران غیبت امام زمان(عج) نقش هدایتگری و ارشاد جامعه
بوده و هست .این دو روحانی بزرگوار که در دوران طاغوت زندگی کردهاند ،شرایط
بسیار سختتری را متحمل شدهاند .علمای ما در دوران طاغوت ،خوندلها خوردهاند
تا توانستهاند دین اسالم را حفظ کنند و فرهنگ قرآن و اهلبیت علیهمالسالم را به
نسل بعد انتقال دهند و به برکت همین مجاهدت و صبرشان بود که انقالبی به این
ع مت در ایران شکل گرفت و اسالم در دنیا تجدید حیات یافت.

پسازآن گزارش تصویری کنگره ،شامل مصاحبه و مالقات اعضای ستاد کنگره با
مرجع عالیقدر حضرت آیتاهلل نوری همدانی ،مصاحبه با فرزندان و افراد و
شخصیتهای آشنا با این دوعالم روحانی ،تصاویری از محل زندگی ،خدمات ارائهشده
در طول زندگی و آثار بهجامانده به مدت پانزده دقیقه پخش گردید.
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برنامهی بعدی ارائهی گزارش عملکرد ستاد برگزاری کنگره بود که توسط آقای
کامران شیراوند عضو هیئت علمی کنگره قرائت گردید .سپس پیام آقای مهندس
محمدناصر نیکبخت استاندار محترم استان همدان به کنگره توسط حجتاالسالم
گروسی رئیس ادارهی تبلیغات اسالمی نهاوند قرائت گردید.
در این پیام ،استاندار همدان در بخشی از پیام خود ،ضمن تبیین نقش روحانیت
اصیل در صیانت از جامعهی آرمانی مسلمانان ،اظهار داشت در نهاوند سرافراز و پیشرو
در اسالم ،پیوند روحانیت و مردم از تحکیم بیشتری برخوردار بوده است و مردم به
روحانیون و علما ارادت خاصی قائل بودهاند .ایشان برگزاری این مراسم را نمونهای
از ارادت قلبی و بزرگداشت
عالمان دینی و وارسته از
سوی مردمِ با اخالص
نهاوند دانست.
پسازآن دکتر اســماعیل
شـــه بازی م قا لهی خود را
پیرامون اقتصـــاد درونزای
مردم نهاوند در سدهی اخیر
قرائت و تشــرید نمود .مقالهی بعدی توســط آقای علی مصــباح نهاوندی ،پیرامون
جایگاه واالی حضـــرات آیات شـــیخ عزیزاهلل علیمرادیان(ره) و شـــیخ محمدولی
حیدری(ره) قرائت شدو آخرین مقاله توسط آقای محمد سیف ،تحت عنوان بررسیِ
روند توسعهی علمی و مذهبی نهاوند در سدهی اخیر به اطالع حاضران رسید.
در پایان ،سخنران مراسم ،حضرت آیتاهلل محمدی نمایندهی محترم ولیفقیه و
امامجمعه همدان در بیانات مفصلی به بیان نقش و جایگاه علمای دین ،خصوصاً علمای
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شیعه ،که مشقات ،سختیها و شکنجههای بسیاری تحمل کردند تا دین خدا را حفظ
کنند ،پرداخت .ایشان در بخشی از سخنان خود اظهار داشت از افتخارات شهرستان
نهاوند مرحومان شهید قدوسی و شهید حیدری هستند که شهادت آنها هم نتیجهی
عملکرد و تربیت پدران بزرگی همچون این دو شخصیت روحانی کنگره بود.
یکی از خصوصیات روحانیت شیعه این است که تا جایی که بتوانند مثل خورشید
نورافشــانی میکنند و اگر خودشــان هم نبودند فرزندانشــان ،مثل مهندس علیمرادیان
فرزند آقای شـیخ عزیز اهلل علیمرادیان ،با تأسـیسـات بیمارسـتانی و ورزشـگاه خود،
خدمات ارزشمند تأثیر گذاری ارائه دادند.
چونکه گل رفت و گلستان شد خراب

بوی گل را از که جوییم از گالب

ایشان ،در بخش دیگری از سخنان خود ،بیان داشت مرحوم آیتاهلل علیمرادیان و
مرحوم آیتاهلل حیدری اگر عمری در این خطه و شهرستان همچون شمــع
نمیسوختند و ذوب نمیشدند ،در اینجا نه اخالق بود و نه فرهنگ و نه اقتصاد بود و
نه خانواده و امنیت .هر کاری که دیگران انجام داده اند به برکت وجود آنها بوده
است .ما نباید بگذاریم این چراغها خاموش شوند.
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ایشان همچنین از اقدام ارزشمند مردم نهاوند در برگزاری این کنگرهها در طول
چند سال گذشته تقدیر کرد و اظهار داشت دیگر شهرستانهای استان باید بیایند و
چنین برنامههایی را از نهاوند یاد بگیرند.

آخرین برنامهی مراسم ،اهدای لواید تقدیر ،سپاس ،تندیس و هدایا و تمبر یادبود
کنگره به صاحبان مقاالت برگزیده و به خانوادههای آیتاهلل علیمرادیان و آیتاهلل
حیدری بود و پس از اقامهی نماز جماعت ظهر و عصر ،از میهمانان بهصرن ناهار
پذیرایی به عمل آمد.
از دیگر برنامههای کنگره برپایی نمایشگاه عکسهای یادگاری آیتاهلل علیمرادیان
و آیتاهلل حیدری ،مالقات با آیتاهلل نوری همدانی و مراحل برپایی کنگره بود.
همچنین بستههای فرهنگی شامل پوشه ،کاغذ یادداشت ،آرم کنگره ،سربرگ ،خودکار
و ویژهنامهی رنگی کنگره در هشت صفحه شامل مصاحبهها ،زندگینامه ،خاطرات ،و
عکسهای خاطرهانگیز بود ،که به کلیهی شرکتکنندگان در بدو ورود به مراسم اهدا
گردید.
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مالقات اعضای ستاد با آیت اله نوری همداني  -قم

شایانذکراست ،بنا بر ضرورت و نیاز به رعایت صرفهجویی الزم ،قرار است
مجموعهی مباحث،مقاالت،سخنرانیهاوآثار مربوط به کنگرهی آیتاهللعلیمرادیان(ره)
و آیتاهللحیدری(ره) و مراسم تجلیلاز سهدهه جهاد مخلصانهی امامجمعهی نهاوند،
حاجآقای مغیثی ،بهزودی یکجا چا

و به عالقهمندان عرضه شود ،ان شاء اهلل.
ستاد فرزانگان و ستاد مفاخر شهرستان نهاوند
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قرائت فاتحه بر مزار آیت اهلل علیمرادیان در قم

نمای بیرونی مقبرهی بازسازی شدهی آیت اهلل شیخ محمدولی حیدری
(ره) و شهید آیت اهلل علی حیدری مسجد جوانان(شهید حیدری) نهاوند
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مقبرهی آیتاهلل شیخ محمدولی حیدری(ره) و فرزندش شهید آیت اهلل محمدعلی حیدری(ره) در مسجد جوانان نهاوند

با پیش كسوتی دیگر از ورزشكاران
(روحاهلل معین -اندوهی)
نامم روحاهلل معین(اندوهی سابق) ا ست ،متولد ،1328
ســاکن نهاوند و بازنشــســتهی آموزش و پرورش .از
کودکی ،همیشه در حال جهش بودم و هر کاری ک ـ ـه
از من میخواستند به سرعت انجام میدادم .پدرم-خدا
رحمتش کند -میگفت این پســـر «جو وِ قالِوِش زور
اِوِردَه» ،که بعدها فهمیدم بیحســـاب نگفته اســـت.
کار شنا سان ورز شی آن سالها نیز میگفتند ترکیب و
اسکلت بدنیمن مناسب ورزش است و نیروی بدنیام
ن سبت به هم سن و سالهایم بی شتر ا ست .در عین حال ،با دا شتن قدرت بدنی باال
دیده نشــد که روی فردی دســت بلند کنم یا مزاحمتی برای دیگران به وجود آورم.
حتی وقتی به دبیرســتان رفتم مدیر دبیرســتان وقت(مرحوم ابراهیم صـحّت نیاکی) از
من خواســـت چند دانش آموز اقلیت(یهودی) را تحت مراقبت قرار دهم و مواظب
باشم که کسی مزاحم آنها نشود.
زمانی که وارد دبستان شدم ،همزمان با درس خواندن به ورزش بسیار عالقه پیدا
کردم .همین که وارد دبیرستان شدم با عالقهی بیشتری به دنبال ورزشهای مختلف
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میرفتم .مثالً اگر گروهی در حال تمرین ژیمناستیک بودند من نیز به آنها میپیوستم
و شاید در یک هفته کلیهی حرکات آنها را یاد میگرفتم.
کمتر ورزشی میشناسم که دورهی آن را طی نکرده باشم و به علّت نداشتن و
نبودن مربی آگاه و دلسوز ،مرتب از این شاخه به آن شاخه میکردم .مثالً در روز به
پرش ،شنا ،کوهپیمایی و در شب به ورزش
باستانی میرفتم .وقتی به خانه برمیگشتم در
حال غذا خوردن از خستگی به خواب می-
رفتم؛ حتی درس و مشق را فراموش میکردم.
با ورزش والیبال در نوجوانی آشنا شدم
ولی به علت نبودن تو

مرغوب با تو های

تنیس امروزی یا تو های پالستیکی ورزش
میکردم تا این که از طرن تربیتبدنی در اول
سالتحصیلی مقداری لوازم ورزشی به عنوان
سهمیه ،به دبیرستان دادند که بین آنها تو -
های الستیکی والیبال هم بود .در این سالها که با ورزش والیبال سر و کار داشتم با
آقایان سعید بیضاوی و محمد جعفری که عضو تیم آموزشگاههای استان همدان(در
آن زمان فرمانداری کل) بودند انتخاب شدم و در مسابقاتی نیز شرکت کردم.
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در دبیرستان گاهی در یک روز چهار تا پنج ساعت به این ورزش میپرداختم و در
زدن اسپک حداقل یکی دو تو

در هفته میترکید ،در نتیجه آقای صحت ،مدیر

دبیرستان ،که خیلی هم سختگیر بود ،با اینکه به من عالقه داشت و من نیز ،همان
طور که اشاره کردم ،در کارهای دبیرستان به ایشان خدمت میکردم ،مرا از دبیرستان
اخراج کرد و باالجبار رشتهی درسیام عوض شد و به دبیرستان آریا رفتم.
در این سال ها روزی به تنها باشگاه ورزشی نهاوند ،که سه یا چهار اتاق داشت و
حیاطش مخروبه بود ،رفتم .یکی یکی اتاقهای سه در چهار را نگاه میکردم ،در آنها
پرورش اندام ،کشتی ،ورزش باستانی و وزنهبرداری انجام میشد.
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من از بین آنها وارد اتاق وزنهبرداری
شــــدم .دو عدد نیم کت دانشآموزی
جهت اســـتراحت وزنهبرداران در آنجا
بود .با ا جازهی آن ها من و دوســـ تانم
نشستیم .دو نفر از آنها را کامالً شناختم.
یکی مرحوم آقایاحمد مرشــدی بود که
در دورهی ابتدایی آموزگار کالس ش شم
دبســـ تان من بود و یکی دیگر مرحوم
طه ماســـب یعقوبی ،معلم کالس پنجم
ابتداییام.
آقای احمدمرشدی در حالی که
وزنهای را کم و زیاد میکرد به من گفت «شمی» (چون دوستان نزدیک و خانوادهام
مرا شمساهلل صدا میزدند) این وزنه را این طور به صورت دو ضرب بلند کن .من
هم به سرعت وزنه را بلند کردم .سپس به
دوستش آقای یعقوبی گفت وزنه را بیشتر
کن .همین کار را کردند .دوباره آن را به
همان شکل بلند کردم .برای بار سوم وزنه را
زیادتر کردند و آن را هم خوشبختانه بلند
کردم .دیدم و شنیدم با همدیگر سخنانی می-
گفتند .آقای یعقوبی خطاب به احمد گفت
مواظب باش او را ناقص نکنی ،که من سؤال
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کردم مگر چند کیلو بود؟ گفتند هفتاد کیلو و این در حالی بود که وزنم زیر شصت
کیلوگرم بود.
بعد آقای احمـد مرشدی به من پیشنهاد کرد بیا در این رشته ورزش کن ،قول
می دهم اکنون که سه چهار ماه به قهرمانی کشور مانده است اگر تمرین کنی مقام
میآوری .گفتم اآلن والیبال بازی میکنم و زحمت زیادی کشیدهام .گفت این ورزش
اگر زحمتی هم بکشی به نام خودت تمام میشود ولی والیبال دسته جمعی است و
فرد مطرح نمیشود .از آن به بعد بود که وزنهبرداری را شروع کردم و ادامه دادم.

فراموش نمیکنم مربی ورزش کشتی ،که فاقـــــــــد وسایل و امکانات روز بود،
میگفت اجازه بدهید تا این جوان ،که بدنش فقط مخصــوص کشــتیســت ،در این
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ورزش تمرین کنید ،قول می دهم بعد از گذشت سه سال به المپیک راه یابد و اضافه
کرد حا ضر ا ست چکی به مبلغ پنجاه هزار تومان نیز به صورت ت ضمین در اختیاز
بگذارد .او ،که پلیس شهربانی بود(مرحوم کبودی) ،میگفت دور کمر این جوان الغر
است و از ن ر من میتواند سالها در  63کیلوگرم کشتی بگیرد .ولی من به توصیهی
آقای مرشــدی ،که آموزگار ســالهای گذشــتهام بود ،ورزش وزنه برداری را انتخاب
کردم.

باألخره موفق شدم در اولین مسابقات کشوری شرکت کنم .برای انتخاب تیم
شهرهای تابع همدان ،تمام داوطلبان در همدان جمع شدیم و بعد از شناسایی اوزان
مختلف ،بنده در دستهی «پَر وزن»  60کیلوگرم مسابقه دادم و با برداشتن  95کیلوگرم
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در یک ضرب و  117.5کیلو در دو ضرب با مجموع  212.5کیلو ،برای این وزن
انتخاب شدم.
بعداً به سنندج مرکز استان
کردستان اعزام شدیم و در مسابقات
کشوری شرکت کردم و با مجموع
 205کیلوگرم در دستهی «پَر وزن»
مقام سوم کشور را به دست آوردم.
این موفقیت باعث شد به این ورزش
بیشتر عالقهمند شوم .در مسابقات
قهرمانی سال بعد با آمادگی بیشتری
در همدان شرکت کردم و رکوردم
 225کیلو بود .اما چون در این وزن
( 60کیلو پَروزن) دو شرکت کننده از
تیم ملی شرکت داشت ،مرا از ن ر امتیاز و رتبهبندی دوم به حساب آوردند.
پس از برگشت از مسابقات ،تمام زندگیام تمرین ورزش شده بود و با این که در
بخش زاغهی خرمآباد در خدمت آموزشوپرورش بودم ،هر روز ساعت  5بعدازظهر
خود را به بروجرد میرساندم ،زیرا امکانات بهتری از نهاوند داشت ،تمرین میکردم
و در نهایت رکوردم به  235کیلو رسید و ورودی المپیک را به دست آوردم و جزء
یازده تن شرکت کنندهی در اردو شدم.
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در اردو ،بعــد از ظهرهــا در دو
نوبت تمرین فشرده داشتیم تا این که
یک روز روی تختاستراحتم درحال
خوا ندنروز نا مه بودم که یکنفر با
لباس شخ صی وارد خوابگاه شد و
ضـــمن زدن حرن های نامربوط و
زشـــت گفت این فالنی کجاســـت
میخواهم یک گلو لهی چ ند ر یالی
نثارش کنم؟
منِ از دنیا بیخبرِ شهرستانی بلند
شدم روی تختم نشستم .شخصی
بسیار مهربان و دوست داشتنی ،که
افسر شهربانی یا ارتش بود ،جلو آمد
و گفت تیمسار چه شده است؟(این افسر شهربانی نامش علی والی عضو تیم ملی بود
که بعدها در جنگ عراق و ایران اسیر شد؛ وی اکنون از آزادگان و جانبازان نامی کشور
است که خداوند نگهدارش باشد).
گفت این محمد نصیری را میگویم .رفته تلویزیون گفته است رئیس فدراسیون
گویا فوتبالیست بوده و از وزنهبرداری چیزی نمیداند .ضمناً پای من دو سال است
درد میکند و امروز و فردا کردند تا این که بیست بخیه بخورد .حاال میروم فردا
میآیم .هر کسی هم دوست داشت از اردو برود برود .میخواهیم برای این ورزش از
نونهاالن شروع کنیم .او یک قبضه کُلت کمری هم دستش بود.
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بعد از این که خوابگاه را ترک کرد ،پرسیدم کیست؟ گفتند تیمسار سپهبد حجت
کاشانی است (کسی که بعد از پیروزی انقالب اعدام شد!) ،من که از این برخورد و
برنامه بسیار ناراحت شده بودم با خودم فکر کردم من حتی اگر یکی از مدالهای
المپیک نصیری را به دست بیاورم و مثل او بزرگ و مشهور شوم که نمیشوم ،این
گونه با او برخورد میکنند! پس این همه زحمت برای چه بکشم .مدت زیادی است
که از همسر و فرزندم دور بودم .شب ،وسایلم را بستم و فردا صبد از دیوارهای داودیه
که آهنی بود پایین پریدم و اردو را ترککردم .از آن پس از ورزش بهصورت حرفهای
خداحاف ی کردم و تنها بعضی اوقات برای سرگرمی به سالن ورزش رفتم.

عکس مربوط به مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور
در سال  1346در کرمانشاه
از چپ :روحاهلل اندوهی(معین) ،شمس اهلل ویسی ،محمد
نصیری ،حسین فخریان و هوشنگ کارگر نژاد
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در اینجا یاد و خاطرهی مرحوم احمد مرشدی و مرحوم طهماسب یعقوبی را گرامی
میدارم .و برای دوستان عزیز و پیش کسوت این رشته آقای شمساهلل ویسی 1و آقای
عزت اهلل رحیمی 2سالمتی و طول عمر آرزومندم.

من دارای پنج فرزندم .سه پسر و دو دختر که همه در ورزش کوه نوردی دستی
دارند و کم و بیش در ایران هم مقام کسب کردهاند .اولین پسرم به نام «امین معین» که
در رشتهی کوهنوردی و صخرهنوردی در ایران و کشورهای مختلف از جمله فرانسه،
سویس ،افغانستان و قرقیزستان ،جهت صعود به کوهها اعزام گردیده است.

 -1برای آشنایي بیشتر با آقای شمس اهلل ویسي به فرهنگان شمارهی 29و 30مراجعه کنید.
 -2برای آشنایي بیشتر با آقای عزت اهلل رحیمي به فرهنگان شمارهی 31و 32مراجعه کنید.
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در اینجا الزم میدانم از آقای رضا زارع ،رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای
ورزشی و همکاران وی ،که برای فرزندم و برای سایر کوه نوردان زحمت میکشند و
از آنها حمایت میکنند ،تشکر و قدردانی مینمایم.
خودِ من ،زمانی که ورزش میکردم ،در طول پانزده سال ورزش از سوی مسئوالن
ذی ربط حمایت نمیشدم ،حتی یک دست گرم
پوش یا کفش در اختیارم نگذاشتند .حتی در یک
مسابقهی والیبال نهاوند و مالیر ،وقتی با زدن
شیرجه از روی تور به زمین دیگر پریدم ،مسئولین
مرا به اتاقی بردند و کفشهایم را دو نیم کردند،
به تصور آنکه در آن فنر کار گذاشتهام!
در آنجا کفشی به من دادند تا با آن در مسابقه
شرکت کنم و آن را هم در پایان مسابقه از من
گرفتند! دو پسر دیگر و دو دخترم نیز به ورزش
(کوه نوردی و صخره نوردی ،شنا) عالقهمندند و
تا کنون جوایزی کسب کردهاند و تحصیالت
دانشگاهی نیز دارند .به ورش شنا اشاره کردم،
خاطره ای در این خصوص بگویم:
حدود پنجاه سال پیش در مسابقات شنای
آموزشگاهها در کرال سینه حدود پنج متر از همهی رقیبان جلو افتادم .در پایان وقتی
یکی از داوران پرسید کجا تمرین می کنی گفتم در نهاوند ،گفت استخر آنجا البد
بزرگ و مجهز است .گفتم اتفاقاً شهرمان استخر ندارد .گفت پس در کجا تمرین می
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کنی؟ با خنده گفتم در «پیل الغه» .گفت نام شهری یا استخری است؟ گفتم رودخانه-
ایست که از گاماسیاب سرچشمه میگیرد و در فصل بهار ،آب به صورت سیالب
روان میشود و گودالهای بزرگ را پر می کند و زیر بعضی تپهها جریان آب چرخشی
و گردابی میشود .از جمله «گیج گوْ کُش»« ،گیج تاج دولت»« ،گیج چَمِیْری»« ،گیج
قوش کُش» و «گیج عقرب دان» .نامبرده گفت شنا کردن در چنین جاهایی که گاو را

میکشد و جای عقربهاست ،تو را در شنا نیرومند ساخته است.
خاطرهی دیگری در این زمینه وقتی بود که پس از شنا در پیل الغه زیر ماسههای
گرم استراحت میکردم که یک نفر از بلندی کنار رودخانه ،با لباس به داخل «گیج گو
کُش» پرید و متوجه شدم دارد خفه میشود .به سرعت با شیرجه از پشت به داخل دو
پایش رفتم و او را جلو بردم .بعد از چند سرفه و استفراغ ،پرسید چه کسی مرا نجات
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داد؟ یک نفر استوار بازنشستهی ژاندارمری ،که حضور داشت ،به او گفت این اردک
شما را نجات داد! ناگاه متوجه شدم او هوشنگ عامری(معرون به هوشنگ قره خان،
از گردن کلفتهای بزن بهادر نهاوند) است .استوار به او گفت همین بچه تا کنون جان
چندین نفر را نجات داده است.
در پایان از آقای مهندس علیمرادیان بنیانگذار مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان تشکر
فراوان مینمایم .در نهاوند هر چه اماکن درجهی یک با وسایل ممتاز هست مخارج
آنها را مهندس علیمرادیان تقبل کردهاند و بارها جوایزی به ورزشکاران اختصاص
دادهاند .یادم هست در آن زمان ما یک دستگاه وزنه داشتیم که به  120کیلو نمیرسید
و هر روز میلهی هالتر آن کج میشد تا این که در اوایل انقالب که بنده مسئول
تربیتبدنی آموزشگاهها شدم مبلغ صد هزار تومان از آقای مهندس گرفتم و یک
دستگاه هالتر از تهران خریداری کردم .بعد از این که مسابقهی قهرمانی کشور هم در
همدان برگزار شد و من دوم شدم ،یک دستگاه هالتر از همدان به نهاوند فرستادند.
از آقای عباسخرمی نیز تشکر میکنم .ایشان انسانی فهمیده و شخصیتی فرهنگی
هستند که در دبیرستان کارهای بزرگی انجام دادند .بعد از انقالب هم مسئول آموزش
و پرورش نهاوند بودند.
آقای جعفر شهبازی هم ،که فردی شناخته شدهاند و در خیلی از کارهای کلیدی
وظیفهی خود را انجام میدهند تشـــکر مینمایم و توفیق همه را از خداوند متعال
مسئلت دارم.

گزارش اولین سال برگزاری تجلیل از نخبگان علمی مركز
استعدادهای درخشان عالمه حلی نهاوند

تهیه کنندهی گزارش :ابراهیم سیفی

با حمایت و همّت مهندسمصطفیخدارحم ،خیّر مدرسهساز نهاوندیِ ساکن آلمان ،از
دانشآموزان ممتاز معدل باالی  19دبیرستان متوسطهی دوم علّامهحلی ،طی مراسم با
شکوهی در کانون شهید باهنر نهاوند تجلیل به عمل آمد.
این برنامه با تالوت آیاتروحبخشقرآنمجید توسط دانشآموز قاری محمدجواد
نعیمی و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران شروع شد .مجری برنامه آقای ابراهیم
سیفی ،ضمن خیر مقدم به میهمانان ،به این موضوع اشاره کرد که مراسم با حمایت
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مادی و معنوی مهندسمصطفیخدارحم(بانی آموزشگاه عالمه حلی نهاوند) برپا شده
است.
در ادامه ،آقای علیظفری از حضور میهمانان ،اولیای محترم دانشآموزان ،دبیران
محترم و دانشآموزان عزیز ،که روشنیبخش و آینده ساز فردای این شهرستان و این
کشورند ،تشکر کرد و این حضور را مایهی دلگرمی دبیران و دانشآموزان این
آموزشگاه دانست .همچنین از همراهی جناب آقای تکلو ،مدیر محترم آموزش و
پرورش نهاوند ،جناب آقای دارایی معاون محترم آموزش متوسطه ،جناب آقای ناظری
کارشناس مسئول محترم دورهی دوم آموزش متوسطه ،جناب آقای خرمی مدیر
مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان و جناب آقای محمدجعفر شهبازی و حمایت ویژهی
مهندس مصطفی خدارحم در برپایی این مراسم تقدیر نمود و برگزاری این مراسم را
نوید بخش ارتقای علمی برای این مرز و بوم دانست.

گزارش اولین سال برگزاری تجلیل از نخبگان...
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در ادامه ،جناب آقای محمدحسین دارایی معاون آموزش متوسطهی آموزش و
پرورش نهاوند با استقرار در جایگاه ،ضمن قدردانی از حضور همهی میهمانان و تشکر
ویژه از مهندس مصطفی خدارحم به سبب حمایت مالی و آقایان عباس خرمی و
محمدجعفر شهبازی به دلیل حمایتهای فکری و معنوی در برپایی این جشن ،به آثار
ماتَقَدّم و ماتَأَخَّر اعمال در تعالیم دینی اشاره نمود و ساخت آموزشگاه عالمه حلی و
حمایت از برگزاری جشن تجلیل از ستارگان علمی آموزشگاه را دارای آثار ماتأخَّر از
اعمال دانست که برای مهندس خدارحم بیشک در سرای اخروی ذخیره خواهد شد.
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همچنین با توجه به ظرفیت باالی دانشآموزان آموزشگاه عالمه حلی به تالش
فراوان آنها در راستای پاسخگویی به انت ارات اولیا و مربیان اشاره داشت و بر اهتمام
آنها در ایجاد همدلی تأکید کرد .ایشان شاخصهای انتخاب دانشآموزان را جهت
تجلیل در این مراسم کسب معدل باالی علمی ،کسب رتبه در مسابقات فرهنگی-
هنری ،المپیاد علمی و کنگرهی قرآنی برشمرد .در پایان از حمایت همهی دبیران و
عوامل اجرایی ،به ویژه مدیریت سابق آموزشگاه جناب آقای زمانیان ،تقدیر و تشکر
نمود.
بر نا مهی ب عدی مراســـم
قرائت پیام مهندس مصــطفی
خدارحم بود که مجری با این
جمالت توجه حضـــار را به
پیام ایشان معطون داشت:
آبان ماه  1335در ســرمای
پاییزی با تو لد نوزادی در
خانوادهی حاج مرتضــی خدارحم متولد شــد .او نوهی پســری حاج محمدحســین و
نوهی دختری آیتاهلل علیمرادیان بود .کودک مصـــطفی نام گرفت( ،برگزیده) تا قدم
در راه علم گذارد .در ســال  1353پس از اخذ دیپلم از دبیرســتان ابن ســینا به من ور
ادامهی تحصــیل و به توصــیه و مســاعدت دایی بزرگوارش مهندس محمدحســین
علیمرادیان عازم ک شور آلمان شد و با ادامهی تح صیل در ر شتهی تکنولوژی شیمی
موفق به اخذ مدرک کارشناسیارشد در رشتهی مهندسی شیمی شد.
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از دوران کودکی آرزو داشت تا قدم در راهی گذارد که بتواند به زادگاهش خدمت
کند .لذا با استعانت از درگاه حضرت دوست و تأسّی به خاندان عصمت و طهارت(ع)
و به پیروی از منش جـــــد بزرگوارش آیتاهلل علیمرادیان و دایی گرانقدرش
مهندس محمدحسین علیمرادیان قدم در راه نهد و با وقف محلی که در آن متولد شده
بود ،این مجموعهی آموزشی را که امروز دانشآموزان در آن تحصیل میکنند بنا نهاد.
او این اقدام را به فرزندان مرز و بومش هدیه کرد و امروز این جشن هدیهایست به
این خیّر بزرگوار مهندس مصطفی خدارحم.
قرائت این متن باعث تشویق حضار از این بزرگوار شد .سپس جناب آقای
محمدجعفر شهبازی که بیتردید نقش تأثیرگذاری در تمام برنامههای فرهنگی آموزش
و پرورش ،به ویژه جشن ستارگان علمی و این مراسم ،دارند پیام مهندس خدارحم را
قرائت کرد:
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوند را شا رم ه این فرصک را فراهم نمود تا با تمام عشق و عالقهام در جهک
تشویق ،تربیک و رشد بخشی از فرزندان زادماهم نهاوند قدمی هر چند وچک بردارم.
چتدر آرزو داشتم ه در نخستین مراسمی ه به مناسبک تتدیر از دانشآموزان برتر و
سپاس مزاری از مدیران و دبیران ارجمند دبیرستان عالمه حلی ه در اسفند  93برمزار
می شود حضور داشتم؛ لیکن چنین توفیتی دسک نداد .لذا از برادر عزیزم محمدجعفر
شهبازی درخواسک ردم پیام مرا همراه با سالم و ارادت بنده و عرض خسته نباشید به
پیشگاه دسک اندر اران ام ِر تعلیم و تربیک و آموزش و پرورش در شهرستان نهاوند ،به
خصوص مسئوالن و دبیران و سایر ار نان عزیز و ارجمند دبیرستان عالمه حلی(حاج
خدارحم) ،همچنین اولیای محترم دانش آموزان و به طور خاص به لیهی دانشآموزان
عزیز و فعال این دبیرستان ابالغ نمایم .امیدوارم این اقدام ه مُلهَم از برنامههای بنیادین و
اثرمذار مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان اسک مرضی رضای خداوند قرار میرد.
از پروردمار مهربان مسئلک می نم ه مرا در استمرار و تداوم برمزاری این مراسم
مک و مسا عدت نماید تا از این پس همه ساله شاهد رقابک سالم ،بالندمی و درخشش
بیشتر دانشآموزان این دبیرستان در عرصههای علمی ،فرهنگی و تربیتی باشیم.
از خداوند بخشنده و مهربان میخواهم به مدیران ،دبیران و ار نان شرافتمند این
دبیرستان توان و اجر بیشتر عنایک فرماید .از خالق حکیم درخواسک می نم به هوش،
حافظه ،سالمتی و قدرشناسی دانشآموزان برای درک و جذب بیشتر ادب ،اخالق و علم،
بر ک و نورانیک روز افزون عنایک فرماید تا در هرجا و در هر شرایطی ه باشند برای
خود و هم نوعان مفید و مؤثر واقع شوند.
از پروردمار مهربان مسئلک دارم به والدین مرامی دانشآموزان و خانوادههای محترم
مسئولین ،ه با ایجاد پشک مرمی و حمایکها و همراهیهای خود زمینهی رشد فرزندان
را فراهم نموده و سهم مهمی در شکوفایی چنین استعدادهایی داشتهاند ،لذت عیش مدام
ارزانی بدارد.
والسالم .با احترام مصطفی خدارحم
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در ادامهی جشن ،جناب آقایمجتبیسلگی رئیس ادارهی سیاسی امنیتی فرمانداری
شهرستان نهاوند ،که به نمایندگی از طرن فرماندار محترم در جلسه حضور داشت،
ضمن ابالغ سالم فرماندار با اشاره به اهمیت فتد قلههای علم و دانش ،بر داشتن
بصیرت در جهت برداشتن موانعی که از طریق دشمنان این مرز و بوم در این مسیر
ایجاد شده است تاکید داشته و با بیان این که امروز هدن دشمنان جداسازی جوانان
از ارزشهای انقالبی و تفکرات بسیجیست ،دانشآموزان را به شناخت و هوشیاری
در برابر این ترفندها فرا خواند و مطالب خود را با بیان جمالتی از هنرمند شهیر چارلی
چاپلین به پایان برد« :در زندگی آموختم که با پول میتوان تختخواب خرید ولی خواب
نه ،میتوان ساعت خرید ولی زمان نه ،میتوان کتاب خرید ولی دانش نه ،میتوان مقام
خرید ولی احترام نه ،میتوان دارو خرید ولی سالمتی نه ،میتوان خانه خرید ولی
زندگی نه ،میتوان قلب خرید ولی دوست خوب نه».
سخنران بعدی جناب آقای هاشمی رئیس ادارهی استعدادهای درخشان ادارهی کل
آموزش و پرورش همدان بود که با تأکید بر این موضوع که سرمایهگذاری در بخش
نیروی انسانی یکی از سودمندترین سرمایهگذاریهاست ،هدن از راه اندازی مدارس
استعدادهای درخشان را در راستای این سرمایهگذاری دانست و دانشآموزان این
مدارس را سرمایههایی دانست که الزم است با برنامهریزی و هدنگذاری برای آنان
زمینهی جذب این سرمایهها را برای آیندهی میهن فراهم نمود .در پایان ،از زحمات
همهی همکاران در دبیرستان عالمه حلی و از مهندس خدارحم در حمایت از این
دانش آموزان تقدیر نمود.
بخش اول مراسم با نوازندگی دانش آموزان ،نیما گودرزی(سنتور) ،علی سوری
(ضرب) و حمیدرضا ترکاشوند(خواننده) و پذیرایی از میهمانان پایان یافت.
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بخش دوم برنامهها با سخنرانی آقای تکلو مدیر آموزش و پرورش نهاوند آغاز شد.
ایشان ضمنتشکر ازهمهی کسانی که در برپایی این مراسم بهویژه آقایان خرمی،
محمدجعفر شهبازی و خیّر ارجمند مهندس خدارحم تالش نمودهاند ،توسعهی هر
کشور را منوط بهتوجه عواملی چون جامعه ،اخالق ،امنیت ،آزادی ،مشارکت ،آموزش
همه جانبه و محیط زیست دانست و از دانشآموزان خواست تا به موازات علم آموزی،
به دین و اخالق نیز توجه نمایند که بی شک هر انسان موفقی باید در همهی جنبههای
انسانی رشد متناسب داشته باشد و از افتخارات هر مجموعهی آموزشی این است که
دانش آموختگانش در مسیر ترقی و بالندگی و نیز تعالی اخالقی گام بردارند.
حسن ختام مراسم ،تجلیل از عوامل اجرایی ،دبیران و دانشآموزان دبیرستان و
گرفتن عکس یادگاری بود.
اسامی کارکنان آموزشگاه:
علی ظفری ،ابراهیم زمانیان ،داود زنگنه ،محمدرضا خسروی ،اسداهلل نیک روش،
نعمت نصرتی ،مجید سیف ،حسین فریادرس ،آیت اهلل کولیوند ،نادر قاسمی ،یعقوب
مهراد ،علیرضا کفراشیان.
اسامی دبیران:
علی محمد زمانیان ،مهدی شـــهبازی ،عباس نوروزی ،حســـین مولوی ،محمد
چگینی ،محمدر ضا سیف ،مجتبی فریادرس ،اف شین فریادرس ،اف شین احمد مرویلی،
مراد ســلگی ،علی حســین زاده ،محمدرضــا ســوری ،محمد مولوی ،وحید بتویی،
غالمر ضا مهدوی ،یزدان شاهمرادی ،سعید زمانیان ،نا صر مومیوند ،عباس مو سیوند،
سید علی سیف ،علی محمد کفراشی ،علی فلکین ،اکبر بحیرایی ،واحد جاللوند ،علی
نادری ،حجت خوشــه چین ،احمد احمدوند ،حســین گودرزی ،مجتبی ســیاوشــی،
مصطفی سیفی ،محمدحسن گلپایگانی ،رضا خزایی ،آیتاهلل شهبازی ،احمد بحیرایی،
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فریدون خضــری ،محمدحســن ابوالفتحی ،علی مصــطفی نعیمی ،علی علیبخشــی،
صحبتاهلل مهدویان ،محمد میرزایی.

اسامی دانش آموزان سال چهارم:
طاها شهبازی ،امیرح سین شهبازی ،علی سیف ،پویا کیانی ،میالد سیاو شی ،امیر
احمدوند ،محمد ســـلگی ،مهدی ملکی ،محمدامین ســـوری ،محمدامین خیشـــوند،
محمدادریس ســوری ،محمد ســوری ،علیرضــا کولیوند ،ســپهر بحیرایی ،محمدمتین
عمرایی ،پوریا گودرزی ،محمد زکائی ،مصطفی یوسفوند
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اسامی دانش آموزان سال سوم:
سبحان ده پهلوان ،امیرمحمد خاکپور ،محمد سعید چگینی ،محمدکمیل شهبازی،
علیرضا رجائیان ،محمدحسین زمانیان ،محمدجواد خسروی ،حسن سیاهوشی ،محمد
رودباری ،علیرضــا وحیدی فر ،ســپهر چگینی ،علیرضــا رســتمی ،میالد ســلگی ،علی
کیانی ،عرفان سیاو شی ،مهدی ده پهلوانی ،محمدامین ن صرتی ،محمد مهدی قیا سی،
محمد مومیوند ،فرحان قیاســی ،محمدمهدی حســینی تبار ،محســن غفاری ،محمد
شهبازی ،علیر ضا مو سیوند ،ح سین خزایی ،ر ضا کیان طاهری ،ر ضا سوری ،مجتبی
قیاسی ،علی معنوی فر
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اسامی دانش آموزان منتخب سال دوم:
محمد سیاوشی ،علی احمدوند ،رضا گودرزی ،علی فریادرس ،علیرضا معماریان،
حامد سیف ،علی پیرزاد ،علی سلگی ،میثم کفراشی ،محمدمهدی منت راللطف ،محمد

قارئی ،علی رســولی ،حســین مولوی ،محمد چاواری ،علیرضــا دارایی ،فربد بیات،
حسین پیرزادی ،محمدامین عطایی ،حمید کاویانی ،محمد کفراشی.

دوازدهمین جشن ستارگان علمی آموزش و پرورش نهاوند و بیستمین
سال تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان(بهمن ماه )1393

تهیه کنندهی گزارش :ابراهیم سیفی

مراسم بیستمین سال تأسیس مؤسسهیفرهنگی هنری علیمرادیان و دوازدهمین جشن
ستارگان علمی آموزش و پرورش با تالوت روح نواز قرآن توسط قاری ارجمند جناب
آقای بشردوست و پخش سرود دلنواز ملی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد.
اجرای این مراسم را همچون سالهای قبل جناب آقایابراهیم سیفی کارشناس
متوسطهی ادارهی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند برعهده داشت .وی پس از بیان
خیر مقدم ،از حاضران برای شرکت در این مراسم تشکرو قدردانی کرد و اظهار داشت:
بیشک ساعاتی را که برای حضور در این مراسم اختصاص دادهاید جزو سرمایهگذاری
پرسود در زندگیتان خواهد بود و میطلبد که این سرمایهگذاری را همچنان حتی «به
دمی یا قلمی یا قدمی» ادامه دهید .امروز شما با قدمهای مصمم و حضور صمیمانهی
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خود در این جمع به حمایت و تقویت روحیهی دانشآموزان ،دانشجویان ،معلمان،
دبیران و اولیای محترم این شهرستان پرداختهاید.
آقای ســیفی به همکاری مســتمر مؤســســهی فرهنگی علیمرادیان و آموزش و
پرورش اشاره نمود و افزود ،امسال هم این مراسم ،مانند سالهای گذشته با تشریک
م ساعی برادران ارجمند جناب آقای تکلو رئیس محترم آموزش و پرورش شهر ستان
نهاوند و جناب آقای دارایی معاون محترم آموزش متوســـطهی آموزش و پرورش
ن هاو ند و به طور کلی با مجمو عهی پر تالش معل مان ،دبیران و مدیران آموزش و
پرورش نهاوند برگزار میشود.
برگزاری سالهای متمادی این مراسم ،بحمدهلل تأثیر بسیارمثبت و مؤثری در
شکوفایی بیشتر استعدادهای دانشآموزان شهرستاننهاوند داشته است ،بهطوریکه
همگان شاهد آن هستیم .امروز نیز مستمع گزارشهایی خواهیم بود که ما را به آیندهی
درخشان فرزندان این سرزمین و تأثیر مثبت آنان بر پیشرفت شهرستان نهاوند امیدوار
میسازد.
در ادامهی مراسم از سخنرانی چهرهها و شخصیتهای زیر ،استفاده شد.
 -1جناب آقای دکتر علیرضا تکلو مدیر آموزش و پرورش نهاوند؛
 -2جناب آقای دارایی معاون آموزش متوسطهی آموزش و پرورش نهاوند؛
 -3جناب آقای عبدالملکی فرماندار محبوب و مردمی نهاوند؛
 -4جناب آقای عباس خرمی مدیر مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان.
جناب آقای تکلو مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در این مراسم ،ضمن
عرض خیرمقدم خدمت همهی عزیزان و حضار محترم و تشکر از همراهی و همیاری
مؤسسهی محترم فرهنگی علیمرادیان به پاس سالها یاری در برگزاری جشن ستارگان
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علمی ،بیستمین سالگرد تأسیسمؤسسه را به همهی همشهریان تبریک گفت .وی در
ادامهی سخنان افزود :هر توسعهای نیاز به توجه جدی انسانها
دارد و قطعاً بدون این توجه موفقیت حاصل نمیشود.
او با اشاره به سخنی از «شوماخر»،
یکی از اندیشمندان توسعه ،که میگوید:
«توسعه با کاالی مادی و مؤسسات ایجاد
نمیشود بلکه با انسانها و تربیت آنها و
با سازمانها و انضباط آنها ایجـــاد می-
شود» ،بهترینرویکردامروز جامعه را
توسعهی پایدار عنوان کرد و گفت :در
این رویکرد یکی از مهمترین شاخصها
توجه به انسان اعم از مرد و زن است .به
اعتقاد آقای تکلو ،ازجمله شاخصهای مهم دیگر توسعهی پایدار توجه به آزادی،
امنیت ،اخالق ،کودکان ،محیط زیست و به ویژه مشارکت مردمی است.
ایشان با بیان موضوع فوق تالشهای آموزش و پرورش نهاوند و فیروزان را نیز
هم راستا با این نگاه برشمرد و کسب رتبههای برتر در زمینههای مختلف را حاصل
تالشهای ارزشمند مجموعهی همکاران و همراهی همهی دستگاهها دانست،از جمله
کسب رتبهی دوم کنکور استان ،رتبهی برتر پروژهی مهر در استان ،رتبهی برتر استان
در مسابقات فرهنگی ،هنری ،رتبهی برتر استان در پرسش مهر ریاست جمهوری،
رتبهی برترِ استانی در مسابقات ورزشی ،رتبهی عالیِ استانی توسط شورای آموزش و
پرورش و در پایان از همهی همراهیها و تالشها تقدیر و تشکر نمود.
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سـپس جناب آقایدارایی معاون آموزش و پرورش نهاوند ،گزارشـی از وضـعیت
آموز شی شهر ستان نهاوند تقدیمح ضار نمود .وی ،بابیان اینکه ر سالت آموزش و
پرورش تربیت نیروی انسانی به عنوان نیروی اثرگذار توسعه است ،رسیدن به هدن
را حا صل کارِ جمعیِ همهی عوامل و نهادها دان ست و دوازدهمین ج شن ستارگان
علمی ن هاو ند را نیز نتی جهی همراهیوه مدلی چنین جمعی برشـــمرد .ازجم له به
حمایتهای بیدریغ مؤ س سهی فرهنگی علیمرادیان و شخص مهندس محمدح سین
علیمرادیان ،جناب آقای خرمی مدیر مؤسسه ،جناب آقایمحمدجعفر شهبازی مسئول
دفتر مؤ س سه در نهاوند ،مجمع
خیّرین مدرســه ســاز و ســرکار
خانم هاد یان ،مؤســـســــهی
خیریهی حاج احســان ســیف،
ســرکار خانم ســعیدی و همهی
مدیران و دبیران مدارس اشــاره
کرد.
وی در ادامه بیان داشت در
مراسم امسال از  12رتبهی برتر
کنکور سراسری 13 ،رتبهی برتر
کنکورفنی 7 ،رتبهی برترمسابقات فرهنگی هنری 48 ،دانشآموز برتر ،که معدل کتبی
امتحان نهایی آنها باالی  19است ،آموزگارانپایهی اول ابتدایی رتبههای برتر کنکور و
مدیران و دبیران مدارس و مشاوران تقدیر خواهد شد.
وی همچنین فعالیتهای صورت گرفته در کسب این موفقیتها را به شرح زیر
برشمرد:
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 -1تشکیل جلسات مستمر ستاد ارتقای کنکور؛
 -2تشکیل کالسهای کنکور در سه مرحلهی تابستان ،مهر و بهمن در 222
کالس؛
 -3برگزاری آزمون شبیه سازی کنکور؛
 -4همایش مشاورهای برای تمام دانشآموزان پایهی سوم متوسطه؛
 -5اسکان مطالعهی نوروزی در ایام نوروز؛
 -6تشکیل کالسهای کنکوری بااستفاده از ظرفیت خیّرین و داوطلبان آموزش
به دانشآموزان بیبضاعت؛
 -7اجرای طرح ارتقای معدل پایهی سوم متوسطه ،با توجه به تأثیر  25درصدی
آن در کنکور؛
 -8برگزاری جلسات توجیهی برای اولیای دانشآموزان سال چهارم جهت
همراهی بیشتر با فرزندان خود.
آقایدارایی معاونآموزشمتوسطه ،در پایان از همهیعزیزانی که در برپایی این
مراسم ،آموزش و پرورش را یاری نمودند تشکر کرد.
سخنران بعدی جناب آقای عبدالملکی فرماندار محبوب و مردمی شهرستان نهاوند
بود که با تبریک بیستمین سالگرد تأسیس مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان ،فعالیت های
این مؤسسه را بر فرهنگ این شهرستان در طول بیست سال گذشته تأثیرگذار دانست.
ایشان فرهنگ را به هوا تشبیه کرد ،زیرا در تمام کارها و حاالت ما ساری و جاری
است و رفتار و کردار جامعه ،در واقع نماد فرهنگ ما تلقی میشود.
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ســپس با اســتفاده از بیانات مقام مع م رهبری
در ب حث مشـــار کتِ جدّی مردم در ف عال یت ها،
اقدامات دولت را به تنهایی برای حل مشــکالت،
به ویژه در عر صهی فرهنگ ،کافی ندان ست بلکه
همراهی مردم را یــک ضـــرورت اعالم کرد و
ف عال یت مؤســـســـات غیردولتی را ن ماد و نمود
خارجی مشارکت مردم برشمرد.
آقــای عبــدالملکی ،در ادامــه ،از مجموعـهی
فعالیتهای مؤســســهی فرهنگی علیمرادیان ،که
امروز موجب شــناســایی نهاوند و ریشــههای فرهنگی و تاریخی آن به جامعه شــده
است ،تقدیر کرد و از شکلگیری دفتر منطقهای زاگرس ،بنیاد ایران شناسی در نهاوند
نیز خبر داد.
فرماندار محترم ،پسازپایان بیانات خود ،بهپاس بیست سال فعالیت مستمر مؤسسه-
ی فرهنگی علیمرادیان با تقدیم لوح تقدیر و تابلوی نقاشی اثر هنرمند نقاش جناب
آقای علی شهبازی به مدیر مؤسسه از زحمات مؤسسه تقدیر به عمل آورد.
آخرین ســخنران مراســم جناب آقای عباس خرمی مدیر مؤســســهی فرهنگی
علیمرادیان بود .ای شان ضمن تبریک والدت با سعادت یازدهمین اختر آ سمان امامت
و والیت امام حسن عسکری(ع) ،بیستمین سال فعالیت مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان
را حاصــلتالشهای مســتمر افرادی چون آقایان امامی و پاســیار و توجه و عالقهی
جدی مهندس علیمرادیان به مباحث فرهنگی و همراهی عزیزانی چون دکتر اسماعیل
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شـــهبازی ،دکتر حســـین داودی ،دکتر مهدی طالب ،دکتر محمدرضـــا رزاقی ،حاج
درویش عصـــاری ،آقای محمدتقی شـــهبازی ،مهندس هوشـــنگ شـــهبازی ،آقای
حمیدر ضا چگینی ،تیم سار جم شید احمدی ،سرهنگ البرز چلبی ،آقای محمدعلی
ســـیفی ،مهندس محمدرضـــا عبدالملکیان ،دکتر عزیزاهلل بیات ،دکتر حســـن بردبار،
مهندس امیرابراهیم شــهبازی ،مهندس علیرضــا بحیرایی ،آقای حجت ســعیدی ،حاج
محمدباقر سیف ،دکتر علیاکبر سیف ،سید شمسالدین سیدان ،سیدوهاب سیدان،
دکترسیاوششایان ،دکترنعمتمتین ،آقایصدرالدین زمانیان ،حاج ابوالفضل احمدپور،
حاج مرتضی خدارحم و جناب آقای علی علیمرادیان دانست.
سپس با اشارهبهاسامیمدیرانمسئول مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان(دکتر اسمعیل
شهبازی ،پدر علم ترویج کشاورزی ،دکتر حسین داودی و عباس خرمی) ماحصل
فعالیتهای مؤسسه را در قالب چا فصلنامهی فرهنگان که در بیستمین سال فعالیت
مؤسسه ،چهل و چهارمین شمارهی آن در دست چا

است بر شمرد و با بیان این که

امروز حدود  9000صفحه در خصوص نهاوند
و تاریخ آن در این فصلنامه به چا

رسیده

است ،بر تأثیر آن در جوامع علمی،دانشگاهی،
کتابخانهها ،دائرةالمعارنها و در مراکز مهم
فرهنگی کشور اشاره کرد.
وی ضمن تشکر ازهمراهی دوستانو
همکاران مؤسسه ،آقایان سیدحجت شهبازی،
محمدجعفر شهبازی ،امیرحسین جاللوند ،خانم لیال ساکی و هنرمند همشهری آقای
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منصور گودرزدشتی از آنان تقدیر نمود و با اشاره به این جمله از امام راحل که «انقالب
ما انفجار نور بود» با نگاه به آینده و با توجه به ظرفیت باالی دانشآموزان نهاوندی
اظهار امیدواری کرد که این دانشآموزان موجب انفجار علم در این شهرستان شوند.
همچنین ایشان به نمایندگی از خانوادهی بزرگوار آیتاهلل علیمرادیان و آیتاهلل
حیدری از زحمات اعضای ستاد بزرگداشت آیتاهلل علیمرادیان و آیتاهلل حیدری به
ویژه امام جمعهی محترم جناب حجت االسالم والمسلمین حاج آقا مغیثی و جناب
آقای غالمرضا مهرابی تشکر و قدردانی کرد.
زیباترین حا شیهی مرا سم ،تهیهی کیک تولد بی ستمین سالگردتأ سیس مؤ س سهی
علیمراد یان توســـط اعضـــای
محترم شـــورای اســـالمی و
شــهرداری نهاوند بود .این کیک
با نماد قلعهی تاریخی نهاوند و
با عدد بیست تزیین شده بود که
با برش کیک توسط جناب آقای
علی علیمرادیان به نمایندگی از
طرن مهندس علیمرادیان و آقایان عبدالعلی ملکی ،اصغرجهانیان و سرکار خانم میترا
دستهگلی به نمایندگی از طرن اعضای شورای اسالمی و شهرداری آمادهی پذیرایی
شد.
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سپس متن زیر ،که توسط شورای شهر ،خطاب به مهندس علیمرادیان و به پاس
زحمات ایشان از جمله بیستمین سال فعالیت مؤسسه تهیه شده بود ،قرائت شد.
جناب آقای مهندس محمدحسین علیمرادیان
با سالم و احترام
باغ و بستان زندگی بینسیمهای بهشتی و بهارانه ،سوخته زمینی است که رخوت،
سستی و جمود زمستانی برایش حاصلی جز خارهای دل گزای فِراق ،جهل ،خرافه و
تاریکی باقی نمیگذارد.
از دیگرسو نسیمهای فرحبخش و زندگی ساز در نبرد و کشاکشی همیشگی با این
رخوت مرگزا ،جوامع و زندگی ان سانهای آرزومندِ سعادت و بهروزی را فداکارانه
با سعی بیدریغ خویش به شعف و سروری ا صیل و بهاری نایل می سازند و تحقیقاً
این نســیمهای بهشــتی و بهارانه همان انســانهای نیک ،اصــیل و فرهنگدوســت و
خوبانی بیتعلقاند که عیش مدامشـــان در امداد و دســـتگیری از محرومان و از پای
افتادگان و خصال بیمثالشان نوربخشی به محفل یاران و همنوعان است.
برای همین ،وظیفهی خود میدانیم از همهی اقدامات خدا پسندانه ،مؤثر و فرهنگی-
تان که به واسطهی مؤسسهی فضیلت بخش علیمرادیان بام و سرای شهر و دیارمان را
دم به دم بهارانه ،بارانی میکند صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم.
توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواستاریم و بدینوسیله فرارسیدن بیستمین
سالروز تأسیس مؤسسهیفرهنگیعلیمرادیان را صمیمانه تبریک میگوئیم.
شورای اسالمی شهر و شهرداری نهاوند

دوازدهمین جشن ستارگان علمی آموزش و پرورش...

187

پایان بخش این قسمت از مراسم ،تکنوازی سنتور توسط دانش آموز هنرمند ریحانه
گودرزی رتبهی سوم نوازندگی استان همدان بود.
بخش دوم مراسم با تجلیل از آموزگاران پایهی اول رتبههای برتر کنکور و گرفتن
عکس یادگاری آغاز شد .سیزده نفر از دانشآموزانی که در کنکور سال نود و سه حائز
رتبه ی برتر شده بودند تقدیر به عمل آمد .بر اساس شیوه و سنت هر ساله به این
سیزده نفر توسط سرکار خانم سعیدی مدیر مؤسسهی خیریهی حاج احسان سیف نیز
لوح تقدیر و هدایائی اهدا شد.
در ادامه از سیزده نفر رتبهآوران کنکور فنی سال نود و سه تجلیل شد .سپس از
مدیران ،مشاوران فعال و همچنین دبیران عضو خیّرین آموزشی و چهلوهشت دانش-
آموز سال سوم دارای معدل باالی نوزده در امتحانات نهایی و هفت نفر از منتخبین و
رتبهآوران رشتههای فرهنگی ،ورزشی تجلیل شد.
آقای ابراهیم سیفی مجری مراسم ،قبل از دعوت از معلمان کالس اول ،اظهار
داشت:
همهی ما خوب میدانیم باغبان اولیهی تک تک این نهالهای زیبایی که امروز
میبالند تا در آینده رشد کنند و سر بر آستان فلک بسایند ،معلمان عزیزی بودهاند که
امروز نمونههایی از آنان را در بین خود داریم .اینها نمونههایی از بخش مهمی از
معلمان دلسوز و امانتداری هستند که مسئولیت اولیهی رشد این عزیزان را برعهده
داشتهاند .به آنها افتخار میکنیم و زحمتشان را ارج مینهیم.
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اسامی آموزگاران دعوت شده:
1

فرزانه طاهری

آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور

2

عفت صالح

آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور

3

نعمت اهلل نصرتی

آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور

4

بهروز علی محمدی

آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور

5

معصومه حقانی

آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور
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فهرسک مشخصات رتبههای زیر  3000نکور  93در شهرستان نهاوند
سهمیهی

رتبه در

رتبهی

نهایی

سهمیه

کشوری

20

700

ریاضی

2023

ریاضی

مهندسی نفت

تجربی

پزشکی

علوم پزشکی

پزشکی

علوم پزشکی ایران

تهران

علوم پزشکی

همدان

ردیف

رشته ی

آموزشگاه

نوع آموزشگاه

نام

نام خانوداگی

1

امام علی

نمونهی دولتی

محمد

قاسمی

آزاد

2

امام علی

نمونهی دولتی

مرتضی

عشوندی

آزاد

707

3

امام علی

نمونهی دولتی

محمدرضا

کاویانی

آزاد

38

73

4

امام علی

نمونهی دولتی

علیرضا

عمرائی

آزاد

179

362

تجربی

5

امام علی

نمونهی دولتی

امیرمحمد

ساسانی

آزاد

1318

2770

تجربی

پزشکی

گروه قبولی

دانشگاه

شهر

مهندسی برق

صنعتی شریف

تهران

صنعتی

اهواز
تهران

تحصیل

6

شاهد پسران

شاهد

سورنا

سعیدی

آزاد

105

310

ریاضی

مکانیک

تهران

تهران

7

شاهد پسران

شاهد

حمیدرضا

گوهریان

آزاد

1024

2154

تجربی

پزشکی

علوم پزشکی

همدان

8

فاطمیه

نمونهی دولتی

صبا

فارغ

آزاد

673

1447

تجربی

پزشکی

علوم پزشکی

همدان

9

نیک اندیشان

نمونهی دولتی

عاطفه

امین زاده

آزاد

990

2711

انسانی

حقوق

بوعلی

همدان

10

فراز

غیر انتفاعی

مرضیه

ذهبی

آزاد

472

981

تجربی

پزشکی

علوم پزشکی

همدان

11

رشد

دولتی

معصومه

دارائی

آزاد

226

706

انسانی

حقوق

بوعلی

همدان

12

فاطمیه

نمونهی دولتی

عارفه

شجاعیان

آزاد

1110

2327

تجربی

داروسازی

علوم پزشکی

همدان

190

فرهنگان 46

فهرسک مشخصات رتبه های برتر در نکور فنی 93
ردیف

معدل کتبی

رتبهی

کشوری

نام آموزشگاه

نوع آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

کد رشته

1

شهید مطهری

هیئت امنایی

علی خزایی

مکانیک خودرو

18.22

21

آموزشکدهی فنی و حرفهای تهران

2

شهید مطهری

هیئت امنایی

سجاد رحیمی زلیوا

ساخت و تولید

14.13

514

شهید مفتح همدان

3

شهید مطهری

هیئت امنایی

مجتبی زوار

الکتروتکنیک

13.58

213

نهاوند

4

شهید مطهری

هیئت امنایی

محمد پرویزی

ساخت و تولید

11.86

799

شهید مفتح همدان

5

شهید مطهری

هیئت امنایی

عباس مرادی

مکانیک خودرو

12.45

790

شهید دیباج

6

شهید مطهری

هیئت امنایی

پونس پیرزادی

الکتروتکنیک

15.85

777

شهید دیباج

7

شهید مطهری

هیئت امنایی

محمدامین فالحی

مکانیک خودرو

14.14

352

شهید دیباج

8

زکیه

عادی-دولتی

فاطمه خدارحمی

طراحی صفحات وب

19.5

فنی بروجرد

9

ولیعصر

عادی-دولتی

رضا حیدری

نقشه برداری

15.66

92

آموزشکدهی فنی و حرفهای تهران

10

شهید سلیمانیان

عادی-دولتی

حانیه روزبهانی

کودکیاری

15.2

728

آموزشکدهی فنیو حرفهای زینب کبری همدان

11

فارابی

عادی-دولتی

محسن احمدوند

ساختمان سازی

18.32

آموزشکدهی فنی و حرفهای اسالمآباد غرب

12

فارابی

عادی-دولتی

علی مالمیر

ساختمان سازی

17.58

شهید دیباج

13

ولیعصر

عادی-دولتی

امیرحسین رفیعی

نقشه برداری

17.03

23

آموزشکدهی فنی و حرفهای تهران
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اسامی معدل های برتر در خرداد 93
ردیف

نام آموزشگاه

نام و نام خانوادگی

معدل کتبی

رشتهی تحصیلی

1

فرزانگان

نرگس کردیان

19.84

تجربی

2

فرزانگان

مریم سوری

19.35

ریاضی

3

فرزانگان

مبینا زنگنه

19.11

ریاضی

4

فرزانگان

شکیبا شهبازی

19.45

تجربی

5

فرزانگان

مریم محمودی

19.46

تجربی

6

فرزانگان

فاطمه سیف

19.24

تجربی

7

فرزانگان

فاطمه سیاوشی

19.33

تجربی

8

فرزانگان

زهرا مالمیر

19.44

تجربی

9

فرزانگان

مرضیه سعدی نژاد

19.12

تجربی

10

فرزانگان

مبینا قپانوری

19

تجربی

11

فرزانگان

نسترن شهبازی

19.46

تجربی

12

فرزانگان

فائزه تکلو

19.15

تجربی

13

فرزانگان

فاطمه خزایی

19.05

تجربی

14

فاطمیه

فاطمه کمالوند

19.56

تجربی

15

فاطمیه

فاطمه جاللوند

19.51

تجربی

16

فاطمیه

فاطمه گیوی

19.35

تجربی

17

فاطمیه

زهرا قاسمیان

19.47

تجربی

18

نیک اندیشان

مطهره زمانیان

19.75

تجربی

19

نیک اندیشان

فاطمه سلگی

19.24

تجربی

20

نیک اندیشان

محدثه قاسمی

19.32

تجربی

21

نیک اندیشان

مریم پیرحیاتی

19.15

تجربی

22

امام خمینی

لیال خداکرمی منصور

19.8

تجربی

23

امام خمینی

مریم فریادرس

19.2

ریاضی

24

فاطمه الزهرا(شاهد)

آمنه خسروی

19.53

تجربی

25

فاطمه الزهرا(شاهد)

سحر سرومیلی

19.22

ریاضی

26

صدیقه کبری

حانیه ابرکار

19.05

انسانی

27

غیر انتفاعی فرهیختگان

مریم سیاوشی

19.45

تجربی

28

غیر انتفاعی فراز اندیشه

نسیم شهبازی

19.69

تجربی

29

غیر انتفاعی فراز اندیشه

فاطمه حبیبوند

19.19

تجربی

30

غیر انتفاعی فراز اندیشه

زهرا سلگی

19.56

تجربی

31

عالمه حلی

امیر احمدوند

19.56

ریاضی

32

عالمه حلی

محمدادریس سوری

19.59

تجربی

33

عالمه حلی

طاها شهبازی

19.84

تجربی

34

عالمه حلی

پویا کیانی

19.5

تجربی

35

عالمه حلی

سپهر بحیرایی

19.4

ریاضی
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36

عالمه حلی

امیرحسین شهبازی

19.33

ریاضی

37

عالمه حلی

محمدمتین عمرائی

19.19

ریاضی

38

عالمه حلی

محمد سوری

19.13

تجربی

39

عالمه حلی

پوریا گودرزی

19.3

تجربی

40

عالمه حلی

مهدی ملکی

19.07

تجربی

41

عالمه حلی

محمدامین خویشوند

19.32

تجربی

42

عالمه حلی

محمدامین سوری

19.09

تجربی

43

امام علی

رضا کولی وند

19.77

ریاضی

44

امام علی

علی کیانی

19.51

ریاضی

45

امام علی

علیرضا سیف

19.8

تجربی

46

مبتکران

محمودرضا سیف

19.62

تجربی

47

مبتکران

رضا شهبازی

19.06

ریاضی

48

سیدالشهدا

محمدرضا کیانی

19.46

ریاضی
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اسامی دبیران عضو خیّرین آموزشی و مشاوران
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سبب تشویق

1

سهیال سیف

خیّرین آموزشی

خیّر آموزشی در دبیرستانها

2

محمدرضا سوری

خیّرین آموزشی

خیّر آموزشی و پیگیر امور خیّرین آموزشی

3

علیرضا دکامین

خیّرین آموزشی

خیّر آموزشی در هنرستانها

4

علی ظفری

مدیر

مدیر و عضو کمیتهی برگزار کنندهی جشن ستارگان در سالهای قبل

5

ابراهیم زمانیان

مدیر

معدل برتر

6

علی چگنی

مدیر

برتر کنکور

7

مهراب نوابی

مدیر

برتر کنکور

8

محمد ترکاشوند

مدیر

مدیر هنرستان برتر کشور و موفق در زمینهی کنکور فنی

9

محمدسعید

مدیر

برتر کنکور کار و دانش

شجاعیان
مدیر در زمینهی تربیت دانشآموز المپیادی(محمد عباسی رتبهی سوم

10

علی عمرانی

مدیر

11

اعظم مقیمی

مدیر

معدل برتر

12

افخم حاجیان

مدیر

برتر کنکور

13

فاطمه قیاسی

مدیر

برتر کنکور

14

زهرا گودرزی

مدیر

معدل برتر

المپیاد نانو کشوری)
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15

رفعت هادیان

مدیر

معدل برتر

16

مرضیه موسیوند

مدیر

برتر کنکور

17

معصومه خسروپور

مدیر

معدل برتر

18

سمیه شهبازی

مدیر

برتر کنکور کار و دانش

19

رودابه جاللوند

مدیر

برتر کنکور فنی

20

داود عاطفی

مشاور

21

علی جهانیان

مشاور

22

حمزه قپانوری

مشاور

23

تورج سهرابی

مشاور

24

سعید فرشیدفر

مشاور

25

فرشته بهروز

مشاور

26

لیدا امینیان

مشاور

27

معصومه خدامرادی

مشاور
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اسامی نفرات منتخب پرورشی
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

رشته

1

شاهین یارحسینی

اول

پرتاب نیزه

2

علی شهبازی

سوم

کشتی پهلوانی

3

سعید بهرام نیا

چهارم

اذان

4

حسام الدین صفی منش

اول

نقاشی پرسش مهر

5

سیامک سلوکی

سوم

شعر پرسش مهر

6

محمد ساسانی

سوم

نمایشنامه خوانی

7

ریحانه گودرزی

سوم

نوازندگی

مؤسسهی فرهنگی علیمرادیان امیدواراست شور و شوق و رقابت سالمی که در اثر
همکاریهای مشترک با آموزش و پرورش در بین دانشآموزان و خانوادههای آنان و
نیز در سطد جامعه پدیدآمده است ،بیش از پیش موجب پیشرفت و ارتقای سطد
علمی و اخالقی دانشآموزان شهرستان نهاوند گردد و این حرکت سازنده ،سالیان سال
ادامه یابد.

جشنوارهی وركواز
()1394/2/25

عباس خرمی

نهمین جشـنوارهی ورکواز روز جمعه بیسـت و پنجم اردیبهشـت ماه نود و چهار در
محل مؤ س سهی فرهنگی هنری علیمرادیان با ح ضور چ شمگیر هم شهریان عزیز و
مهمانان گرامی برگزار گردید .این مرا سم میرود تا به یک ر سم پایدار تبدیل شود.
سنت ح سنهای که الاقل سالی یک بار همهی ک سانی را که دل در گرو نهاوند دارند،
دورهم جمع می کند .اشتیاق عزیزانی که یک عمر آرزوی دیدن یکدیگر را داشتهاند،
انگیزهای قوی برای برپایی این همایش بوده و ه ست .ک سانی بوده اند که حدود سی
سال در آرزوی دیدار معلم دوران ابتدائی ،راهنمائی یا دبیرستان خود به سرمیبردهاند
و اینک به یمن چنین فراخوان و مراسمی به آرزوی دیرینهی خود رسیدهاند.
در این همایش با شــکوه ،همواره مســئوالن از نمایندهی مردم در مجلس گرفته تا
فرماندار ،شهردار ،شورای شهر و سایرین ،به تناسب مسئولیتهای خود ،از اقدامات،

گزارش جشنواره ورکواز

199

پیشرفتها یا مشکالت موجود شهرستان نهاوند مطالبی گزارش دادهاند تا همشهریان
عزیزی که در جشــنواره حضــور به هم رســاندهاند از اتفاقات و اقدامات صــورت
گرفتهی در شهرستان باخبر شوند.

«جشنواره ی ورکواز» ،باتوجهبه عالقهی همشهریان عزیز به این گیاه مستطاب ،با
همهی خصوصیاتش ،توانسته است سال به سال بر مشتاقان شرکت در آن بیفزاید و
این بهترین فرصــت و بهانهایاســت تا برای چنین اجتماع باشــکوه دو ســه ســاعته،
برنامههایی تدارک دیده شود ،از جمله گفتوگوی رو در روی مسئوالن با همشهریان،
تقدیر از پی شک سوتان مؤثر از اق شار مختلف ،نخبگان و دان شمندان تعلیم و تربیت و
ســایر رشــتههای گوناگون علمی ،همچنین مؤلفان ،مترجمان ،شــاعران ،دانشــجویان
برجســـ تهی موفق در دانشـــ گاه ها ،مدیران و کارآفری نان و هنرم ندان موفقو
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نیزمعرفیتوانائیهایبالقوهینهاوند و تالش برای تشــویق جذب ســرمایهگذاران برای
سرمایهگذاری در نهاوند.
در جشنوارهی امسال ،که تقریباً مصادن با سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم(ص)
بود ،مدیر مؤســســهی فرهنگی هنری علیمرادیان ،ضــمن خیر مقدم به همشــهریان و
مهمانان ،درخصوص این حادثهی مهم تاریخی سخن گفت .وی دربیان اهمیت بعثت
پیامبر(ص) به آیهی  164ســورهی آلعمران از قرآن کریم اشــاره کرد که میفرماید:
«خداوند بر مؤمنان منت گذارد ،آنگاه که رســـولی از جنس خودشـــان برانگیخت تا
آیات خدا را بر آنان فرو بخواند و پاکیزه شان گرداند و کتاب و حکمت را تعلیمشان
دهد ،در حالی که پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند».
وی در ادامه بیان داشت که در سورهی جمعه آیهی دوم نیز ،خداوند همین عبارت
را به شـکل دیگری بیان میفرماید که پیامبر برانگیخته شـد تا آیات را برای انسـانها
فرو خواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آن ها بیاموزد.
مدیر مؤسـسـهی فرهنگی هنری علیمرادیان در پاسـخ به این سـؤال که اگر پیامبر
ع یمال شأن در بین ما ح ضور میدا شت و ما از ای شان سؤال می کردیم یا ر سول اهلل
فلســفهی اصــلی بعثت و مأموریت شــما چه بوده اســت؟ بیانداشــت که پیشــاپیش
پیامبررحمت به این سؤال ا سا سی پا سخ داده ا ست؛ آنجا که میفرماید« :اِنَّما بُعِثتُ
لِاُتَمِمَّ مَکارِمَ األخالق» یعنی این اســت و جز این نیســت که برای ارتقا بخشــیدن به
مَکرُمتهای اخالقی و فضائل اخالقی مبعوث گردیدهام».
ای شان در ادامهی سخنانش به بیان ر ضایتمندی م سافران نوروزی ،که از نهاوند
دیدار کرده بودند ،پرداخت و از فعالیتهای فرماندار ،شهردار و شورایاسالمی شهر
قدردانی کرد.
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جشــنوارهی امســال دو میهمان ویژه داشــت .نخســت جناب آقای دکتر محمد
نهاوندیان ،رئیس دفتر محترم ریاســـت جمهوری و دیگر جناب حج ّت االســـالم
والم سلمین آقای دکتر احمد احمدی رئیس سازمان سمت و ع ضو شورای انقالب
فرهنگی و نمایندهی اســبق تهران در مجلس شــورای اســالمی ،که مورد اســتقبال و
مهماننوازی همشهریان قرار گرفتند.
ا ستقبال گرمو صمیمانهی هم شهریان و مهمانان حا ضر در مرا سم موجبگردید
جناب آقای دکتر نهاوندیان به ایراد ســـخن بپردازد .ویگفت جامعهی ما به چنین
اجتماعاتفرهنگی که هدفمندانه جهت رشـــدو توســـعهی فرهنگیقدم برمیدارند و
ف عال یت می کن ند ن یازم ند اســـت .ایران مان ند یک تابلوی زی با و رن گار نگ دارای
فرهنگها و خردهفرهنگهای فراوانی است و همه باید به این خردهفرهنگ ها احترام
بگذارند تا بتوان اتحاد و همدلی را در ک شور گ سترش داد .ما در جامعه نیاز داریم به
این که خرد جمعی و پیو ند اجت ماعی را تقو یت کنیم و با ارت قای و حدت ملی به
جامعهی متعالی تری دسـت یابیم .این گونه مراسـم پیوند اجتماعی بین افراد مختلف
تحرک اجتماعی آنان را افزایش میدهد.
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مهمان دیگر این مراسم دکتر احمد احمدی بود که به مناسبت تقارن مراسم امسال
با روز بزرگدا شت فردو سی ،از شاهنامه سخن گفت .دکتر احمدی شاهنامه را کتابی
اخالقی ،دینی ،ملی و انســانی معرفی کرد و افزود از کودکی ،هنگامی که در روســتا
زندگی میکرده توســط پدرش به شــاهنامه عالقه مند شــده و اشــعار زیادی از همان
دوران کودکی را به خاطر سپرده و همواره به خواندن و پا سدا شت شاهنامه مبادرت
ورزیده است .وی از شرکت در این مراسم ابراز خوشحالی کرد.

در ادامهی برنامه چند کتاب معرفی گردید ،از جمله« :هوای حو صله ام ابری ست»
و «هنوز فر صت ه ست» از آقای مهندس محمدر ضا عبدالملکیان ،همچنین دو کتاب
از آقای گروس عبدالملکیان با عناوین« :هیچ چیز مثل مرگ تازه نی ست» و «پذیرفتن»
(مجموعه اشعار) .کتاب دیگر «حمام حاج آقاتراب ،از خزینه تا گنجینه» اثر خانم
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صـــدن محمودوند بود.و کتاب دیگر « مدیریت دانش ،راهکاری برای مقابله با
فالت شــغلی و حفظدانشــگران» تألیف ،ترجمهوگردآوری آقایان محمدرضــا امامی،
فرهنگ مولوی و محمد کارگر شــورکی .در ادامه ،کتاب «کارآفرینی پیشــرفته» تألیف
آ قای علی ملکی و ک تاب «لرســـ تان در هزاره های خاموش» تألیف خانم فر یده
غالمرضائی به دوستداران کتاب معرفی گردید.
در ج شنوارهی ام سال آقای سعید دهفولی
برای شـــرکــت کننــدگــان در مراســـم از
«کاریکلماتور» سخن گفت و چند جملهای از
این تپش قلم را بیان داشت ،از جمله:
-

خود مان را اصـــالح کنیم تا به

ریشمان نخندند.
-

بهترین شـیوهی اصـالح ،به روی

خود تیغ کشیدن است.
-

از «پدر ســاالری» بدتر« ،بی پدر

ساالری» است.
در ادامهی مراسم ،دکتر داریوش ذوالفقاری
ا ستاد دان شگاه ،طی سخنرانی خود به بخشهائی از شاهنامه ا شاره کرد و نمونهای از
ا شعار حکمت آموز و حما سی فردو سی را قرائت کرد .این سخنرانی نیز به منا سبت
سالروز بزرگداشت فردوسی ،ایراد شد.
در بخش دیگری از مراســـم ،خانم لیال علیمرادیان با قرائت دل نوشـــته ای از
خاطرات دوران کودکی خود یاد کرد ،آن زمان که حاج آقا(آیت اهلل علیمرادیان) و
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خانم بزرگ در قید حیات بودند و هر روز در انت ار آمدن فرزندان و نوه ها لح ه
شماری می کردند.
خاطرات لیال خانم علیمراد یان نه
تنها بســتگان ،بلکه خیلی از کســانی را
که در مناســـبت های مذهبی به منزل
آ یتاهللعلیمراد یان میرفت ند با خود در
فضــــای خاطره های آن ز مان برد و
حاضـــران از تجدید این خاطره اظهار
رضــایت کردند .ســپس از یک تابلوی
نقا شی اثر خانم لیال علیمرادیان تو سط
مهندس علیمرادیان رونمائی شـــد .این
تــابلو من ره ای از منزل مســـکونی
مرحوم آیت اهلل علیمرادیان را به تصویر کشیده بود که مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه ی برنامه ها از چهار نفر از نخبگان و مُعمِّرین تقدیر به عمل آمد.
جناب آقای قاسم شهوریان :فرزند رضا ،در سال  1300هجری شمسی در محلهی
چهار باغ نهاوند متولد شــد .درمکتب مالخلیل درسخواند و ســپس در دبســتان بدر
ادامهتحصــیلداد .ســیکل اول را در دبیرســتان فیروزان خواند و دیپلم را در بروجرد
گرفت .بعد از اخذ دیپلم به اســتخدام ادارهی دخانیات درآمد و در شــهرهای مالیر،
نهاوند ،اراک ،شیراز و اهواز خدمت کرد .ای شان سالها ست با ف صلنامهی فرهنگان
همکاری دارد.
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آقای شــهوریان در ســخنان خود به خاطرات گذشــته و آدابو رســوم رایج در
نوجوانی اشـــاره کرد و گریزی هم به مراســـم خواســـتگاری آن زمان زد که با چه
محدودیت های فکری و عرفی صورت میگرفت .وی در ادامه شعری را که تو سط
استاد شمس الدین سیدان در وصف بهار سروده بود ،قرائت کرد.
بهارا سر از دشت گرین برآر
بزن آتش الله بر کوهسار
دوباره بده جنبشی خاک را
که بیدار سازد بُن تاک را
بزن طاق رنگین کمان بر سپهر
که گیرد به بر عکس ناهید و مهر
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به پا دار آیین جمشید را
به هر بام و بر آتش عید را
به یاد آور آن خسروانی سرود
به آوای چنگ و به آهنگ رود
به اورمزد 1روز از مه فروِدین
به آیین بگردد دیگر زمین
سه ماه از تو ای فصل ناز بهار
بخندد به ما چهرهی روزگار
پیام تو از گلّهی سارها
شنیدیم با گوش جان بارها
نسیمی که آید ز دشت خزل
بَرَد اندُه ماه بهمن ز دل
ز کوچ پرستو خبر آورد
پیام تو را از سفر آورد
به باغات قیصار از ما درود
به گلهای سیب و به و آمرود
بهارا از آن سالها یاد باد
به یادت دل و جان ما شاد باد
بر آن کوچه یاد اقاقی درود
که دیدار آخر در آن کوچه بود
 - 1اورمزد ،نام روز اول هر ماه شمسي است .ایرانیان قدیم ،هرگاه نام روز با نام ماه همزمان ميشــد  ،آن را جشن
ميگرفتند.
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***
بهار منا اینک آمد بهار
بیا تا به رَغْم غم روزگار
«نشینیم و داد جوانی دهیم
به هم صحبتان دوستگانی دهیم»
جناب آقای عبداهلل میرزا زمانیان در ســـال  1302خورشـــیدی در نهاوند دیده به
جهان گشــود .پدرش مرحوم نادرمیرزا از تبار شــاهزادهی روشــنفکر ،محمود میرزای
قاجار بود .مادرش نسـب از خوانین فلک الدین لرسـتان میگیرد .پس از تحصـیل به
ا ستخدام ادارهی دارایی نهاوند در می آید و م سئولیت های متفاوتی را در شهرهای
تویسرکان ،خوزستان ،درود ،بروجرد و مالیر عهده دار می شود .نوشته ها و خاطرات
وی در شماره های متعددی از فصلنامهی فرهنگان به چا

رسیده است.
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آقای مهدیآقاخانی متولد دی ماه
 1365در شـــهر کرج اســـت .وی از
دوران متوسطه با فصلنامهی فرهنگان
همکاری داشت .او از استع ـ ـ ـ ـداد
تاریخی و ن سب شنا سی فوقالعادهای
برخوردار اســت .پژوهشهای متعدد
وی دربارهی تاریخ معاصـــر نهاوند،
ف عال یت او را به شـــهر های اطران
مانند توی سرکان و مالیر هم گ سترش
داده و از او ثالث شــناســی ســاخته
اســـت که بیتردید باید در آیندهای
نزد یک منت ر آ ثار کم ن یر او باشـــیم.
هم کاری آقای آقاخانی با فصـــل نامهی
فرهنگان و مؤســـســـهی فرهنگی هنری
علیمرادیان همچنان ادامه دارد.
چهــار م ین فردی کــه امســــال در
ج شنوارهی ورکواز مورد تقدیر و تشویق
قرار گرفت ،سرکار خانم مع صومه معافی
بود .او در سال  1355در روستای چولک
قپانوری متولد شـــده اســـت و دورهی

فرهنگان 46

210

ابتدائی را در روســـتای زادگاهش و راهنمایی و متوســـطه را در نهاوند طی کرد .در
پانزده سالگی ازدواج می کند و ازکارافتادگی و خانهن شین شدن هم سر ،خانودهی او
را برآن میدارد که به کرج مهاجرتکند و پساز طیکردن دشـــواریهای زیاد ،موفق
می شود گواهینامهی رانندگی و کارت مربیگری آموزشگاه رانندگی را اخذ کند .پس
از این دوره ،او به عنوان مدیرآموزشگاهرانندگی در همانجا استخدام میشود و در این
مدت موفق به گرفتن گواهینامهی پایهی یکم رانندگی میشــود و هم اکنون رانندهی
اتوبوس شرکت داروگر است و کار جابه جایی کارکنان این شرکت را بر عهده دارد.
او را باید اولین زن نهاوندی دان ست که موفق به اخذ
گواهینامهی پایهی یکم رانندگی شـــده و توانســـته
اسـت با تالش و جدیت ،زندگی خود و خانواده اش
را بهبود بخشد.
در پایان برنامه ،آقای اســداهلل حیدری شــاعر طنز
پرداز اشـــعاری برای حاضـــران قرائت کرد که مورد
توجه قرار گرفت.
ج شنوارهی ام سال ،میهمانان دیگری هم دا شت،
آقای ر ضا بنف شه خواه ،هنرمند معرون سینمای ایران و همچنین آقای حمید ا ستیلی
فوتبالیست برجستهی تیم ملی و مربی برجسته این رشتهی ورزشی کشور.
***
از ابتدای برگزاری جشـــنوارهی ورکواز تا نهمین ســـال آن ،همواره آقای جعفر
شهبازی م سئول سفارشِ چیدن و جمع آوری این گیاه م ستطاب بوده و آقای سیّد
حجت شهبازی زحمت پختن آن را با همکاری خانوادهی محترم برعهده داشته است.
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مدیریت برنامه ها با آقای امیر ح سین جاللوند و کار تدوین کلیپها و ا سالیدها دو
ســالیاســت که برعهدهی خانم لیالســاکی اســت .آقای منصــور گودرزدشــتی نیز با
خوشنویسی لوحهای تقدیر و عکاسی از مراسم و همکاری با سایر عزیزان مؤسسه،
نقشی تأثیرگذار داشته است.
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دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری
(مهمان ویژهی جشنواره)

آقای حمید استیلی فوتبالیست محبوب
(مهمان ویژهی جشنواره)

سفری به دیار گالب و بادگیرهای خاموش
نعمت اهلل معماریان

ســـاعت یک بعد از ظهر پنجشـــنبه بود که با مینیبوس از نهاوند حرکت کردیم ،به
اتفاق  14نفر از همشــهریها که قرار بود در بزرگداشــت کلیم کاشــانی در کاشــان
شرکت کنیم .از کودکی با نام کا شان آ شنا بودم و با ق صهی نهاوندی «بز کا شانی» و
ضربالمثل نهاوندی که میگفت «قم خوه یا کا شو ،رحمت به هر دو تا شو»! با این
پیش داوریها ت صور میکردم کا شان بیابانی برهوت با آبوهوایی گرم و سوزان در
هم سایگی تون و طبس با شد .این دو شهر در نزد اهالی نهاوند به دا شتن شرایط آب
و هوایی نامناسب و سختی معیشت ضربالمثلاند.
این سفر به همّت ادارهی فرهنگ و ارشاد اسالمی نهاوند ترتیب داده شده بود.
ساعت هشت و نیم بعد از ظهر ،هوا تاریک شده بود که به کاشان رسیدیم .محل اسکان
مدعوین ،بنای تاریخی «خواجه تاجالدین» بود واقع در محلهی قدیمی نزدیک مسجد
تاریخی و معرون به نام «مسجد آقا بزرگ» ،با فاصلهی پنجاه متر از هم .گویا در
گذشته هر دو ساختمان جزء یک مجتمع بزرگ بودهاند که بقیهی قسمتهای آن
تخریب گردیده است.
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جلوی درِ ورودی چندنفر برای خوشآمد گویی و دعوت به داخل ،ایستاد بودند.
درِ ورودی این بنا آجر کاری بود ،با طاق نماهای گچ کاری متقارن و دو سکو در
طرفین درِ چوبی قدیمی .در ابتدای ورود فروشگاهی را میبینی با ویترینی انباشته از
اشیای برنزی قدیمی و دو سفال سبز چرکین همراه با نوشتهای که نشان میدهد مربوط
به تپهی سیلک کاشان است.
درطرنراست سالنی نه چندان بزرگ قرار داشت که در آن صندلیهای پالستیکی
ســـفیدی چیده بودند با میز و تریبونی و تصـــاویری از کلیم و تک بیت «موجیم که
آ سودگی ما عدم ما ست /ما زنده به آنیم که آرام نگیریم» که بیت ش شم از بند پنجم
ترجیع بندِ سـاقینامهی کلیم اسـت .این سـاقینامه چندان معرون نیسـت و تنها این
بیت از آن به صورت ضربالمثل م شهور گردیده ا ست و گاهی به ا شتباه آن را به
شاعران دیگر از جمله به صائب نسبت دادهاند.
در انتهای سالن ،مقبرهی دو امامزاده وجود دارد و بر روی ضرید آن این نوشته را
دیدم« :این مکان برای اردوهای دانش آموزی اجاره داده میشود» .در کاشان رسم
خوبی است که از این مکانهای تاریخی برای برگزاری جشنواره ،بزرگداشت و امور
فرهنگی استفاده میکنند و با این که در کوچههای پر پیچوخم و محلههای دور افتاده
و قدیمی واقعاند با چنین برنامههایی آنها را به مکانهایی زنده و پر رفتوآمد تبدیل
کردهاند.
در سمت راست ،مقبرهی خواجه تاج الدین است ،اتاقی مربعی است ،به اضالع 10
متر با دیوارهای قطور ،با گنبدی  16وجهی مُقَرنس به ارتفاع تقریبی  12متر بر پایهای
هشت ضلعی که آن هم بر چهار ضلع دیوارهای اتاق استوار گردیده و بر هر وجه آن
پنجرهای مشبّک از آجر تعبیه شده است.
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در وسط اتاق ،سنگ قبر برجستهی خواجه تاجالدین به ارتفاع حدود نیم متر قرار
دارد .این اتاق محل اسکان مدعوین است .سه نفر خارجی-دو نفر سوئیسی و یک
نفراتریشی -در اینجا استراحتمیکردند .افراد در گروههایپراکنده مشغول استراحت
بودند.
تا شام حا ضر شود ما را به دیدن نمای شگاه فرش ،که میگفتند در همین نزدیکی
است ،دعوت کردند .به راهنمایی خانمی از کوچه پس کوچهها گذشتیم و به خانهای
قدیمی با حوضــی در وســط حیاط به ســبک قاجار ،که خوب نورپردازی شــده بود،
ر سیدیم .دیوارهای حیاط را با فرشهای زیبا آرا سته بودند .اتاقها را ،که با چند پله
به حیاط مربوط میشــدند ،با فرشهایی قیمتی آراس ـته بودند .فرشــی شــش متری با
زمینهی قرمز الکی بود که قیمت آن را صــد و چهل میلیون تومان برآورد میکردند و
مانع از عکس گرفتن از آن میشــدند .در گوشــهای از حیاط با چای و شــیرینی از
مدعوین پذیرایی میشد.
بعد از ساعتی گردش در نمایشگاه به بنای تاجالدین برگشتیم .همه گرسنه بودند.
کمی بعد ما را برای صرن شام به همراه کاشانیها به سفرهخانه فرستادند .باز هم پس
از طی کردن کوچههای پیچ در پیچ و گاه باریک و قدیمی به سفرهخانهی «یاقوت»
رسیدیم .کاشانیها در این کوچهها هر بنای قدیمی را که از کمترین ارزش هنری
برخوردار باشد حفظ و از تخریب آن جلوگیری کردهاند.
در این مسیر به ساختمانهای مسکونی ،آب انبارها و مساجدی برخوردم که همه
بازسازی شده بودند ،مخصوصاً بادگیرها که بر بلندای ساختمانها قرار داشتند و از
فواصلی دور خودنمایی میکردند .سفرهخانهی یاقوت هم یک ساختمان قدیمی است
با ده یا پانزده چهار طاقی نمایِ به هم پیوسته که دو ضلع حیاط را گرفته است و یک
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حوض با فواره در وسط ،که اطران آن را تخت زده بودند و درخت کاری اطران
حوض ،محیط سنتی و آرامی را به وجود آورده بود.
به گفتهی آقای اصغر هدایتی ،که خود از شُعرای انجمنهای ادبی کاشان و از
عواملبرگزارکنندهی بزرگداشت کلیم بود«صاحب اصلی این ساختمان ارباب تفضّلی
بوده است که آن را به آیت اهلل مصطفوی هدیه میکند و ایشان هم آن را به شهرداری
میفروشد و شهرداری هم آنرا به سفره خانه تبدیل میسازد).
پس از صرن شام به خوابگاه برگشتیم و شب را در گوشه ای از مقبرهی خواجه
تاجالدین با پتو و بالشی که به ما دادند به صبد رساندیم .صبد جمعه قرار بود به مشهد
اردهال و مراسم قالیشویان و دیدن خانهی سهراب سپهری برویم که ممکن نشد و به
موزهی باغ فین رفتیم .جلوی درِ ورودی ،گردشگران خارجی فراوانی دیده میشدند.
ورودیِ باغ خودِ ساختمان ،دو طبقه بود و دیدنی .وقتی از آن میگذری و وارد باغ
میشوی جوی آبیرنگ فیروزهای در مقابل خود میبینی با فوارههایی با فاصلهی
مساوی از هم و ساختمانیقدیمیو زیبا که جوی آب از داخل آن میگذرد و حوضی
در وسط آن قرار دارد.
نام حمام فین را به حمام قاجاری عوض کردهاند .قبالً حدود بیست سال پیش این
حمام را دیده بودم ،تنها اتاقکی بود ولی این بار آن را به طور کامل آمادهی بازدید
کردهاند .حمام شامل قسمتهای مختلفی چون حجرهها و داالنهاست .در یکی از این
حجرهها صحنهی قتل امیرکبیر را با نصب مجسمههایی نشان میداد .بازدید کنندگان
در آخر از قسمت گلخُن حمام خارج میشدند.
این حمام نمونهی کاملی از حمامهای ایرانی است .ضروری به ن ر میرسد هر
قسمت از حمام با نوشتههایی به زبانهای فارسی و انگلیسی برای بازدید کنندگان
شرح داده شود.
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نزدیک ظهر به بنای تاجالدین برگشتیم .بعد از ظهر جلسهی شعری بود به ابتکار
شاعرانی از قم که در صحن امامزاده برگزار شد ،بیشتر با حضور جوانهای زیر سی
سال و در واقع متولدین دههی شصت.
انت ار داشتم با توجه به قمی بودن برگزارکنندگان جلسه ،موضوع بیشتر شعرها
آئینی باشد ،ولی بر خالن انت ار ،اغلب اجتماعی و انتقادی سیاسی بود و بعضیها هم
عاشقانه .قالب اکثر شعرها غزل بود و چندتایی چهار پارهی به هم پیوسته و طوالنی.
از شعر سپید و نیمایی اصالً خبری نبود.
پیرمردی خوشسیما شعری طنز و طوالنی با ردیف «سرقت میکنند» خواند که
مورد توجه قرار گرفت .مجری جوان قمی نیز چند رباعی خواند که تقاضا کردند آنها
را تکرار کند .در آخر جلسه یکی از حاضران خواست به مناسبت روز جمعه رباعی
بخواند که با استقبال و کف زدن حضار همراه شد.
رأس ساعت  6بعداز ظهر جمعه ،یازدهمین کنگرهی بزرگداشت کلیم کاشانی همراه
با بزرگداشت محمد قهرمان و مشفق کاشانی در سالن جنب بنای تاجالدین آغاز شد.
مجری برنامه آقای علیرضا شیدا بود که خود از شاعران خطهی کاشان است .در
این کنگره مجموعه شعری از مجری به نام «سایه های تخیّل» و تألیفی از سرودههای
شرکت کنندگان در کنگرهی بزرگداشت کلیم در سال هشتاد و چهار به نام «همسفر با
پاییز» ،که هر کدام حدود نود صفحه بود ،بین شرکت کنندگان توزیع گردید.
ماحصل کالم مجری در ابتدای برنامه این بود که هدن از برگزاری این یازده
بزرگداشت بیشتر بهمن ور درآوردن کلیم از چنگ دیگران ،مخصوصاً همدانیهاست،
که کلیم درآنجا زاده شده است و او را منتسب به خود میدانند.
کسی نبود به او بگوید که شاعری که در همدان زاده شده و لقب ملکالشعرایی را
از جهانگیر گورکانی در هند گرفته و دور از وطن از ظلم صفویه دق مرگ و در کشمیر
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به خاک سپرده شده ،انصافاً هندی است یا کاشانی؟ یکی از شعرخوانان هم میخواست
زخم کهنهی کاشانیهای کلیمی زده را دوباره باز کند که با بیاعتنایی دیگران خاموش
شد .فقط کمی مجری و یکی از شاعران مسنّ کاشانی را احساساتی کرد تا چهار پنج
رباعی از قبل آماده شده را بخواند و تأکید نماید که کلیم اصالً کاشانی است و نباید
هیچ کس غیر از این بگوید.
جمع کردن این همه افراد از شهرهای مختلف دور هم به هر بهانهای که باشد کار
بسیار زیبا و قابل تحسینیاست .مخصوصاً وقتی بههمّت شخصی بازاری مثل علیرضا
شیدا باشد .حدود سی نفر شعر خواندند که به جز پنج شش نفر ،همه از جوانها بودند.
از نهاوندِ ما هم ،باالی شصت سالهها شعر خواندند و دریغ از یک جوان! غالب شعرها
بیشتر غزل بود و چهار پاره ،فقط یک نفر در آخر برنامه شعر سپید خواند.
محیط کوچک بود و برای نشستن حاضران کفایت نمی کرد .خیلیها جلوی در
ایستاده بودند .حتی بعضی از شعرا ،که اسامی آنها خوانده شد ،نتوانستند خود را به
موقع برسانند .این موضوع با اعتراض بعضی از شعر خوانان همراه شد.
مجری برنامه شعرهای اجتماعی ،انتقادی ،سیاسی و به قول خودش بدون حاشیه
را در آخر برنامه گنجانده بود .شعری طوالنی از شاعری جوان به نام رزم آفرین از
چهار محال بختیاری قرائت گردید که رنجنامهای بود بر تاریخ ایران از آغاز تا کنون
که با کف زدنهای ممتد حضار رو به رو شد .اشعاری نیز از شاعری گویا ورامینی
قرائت شد که از جفای روزگار و نامهربانیهای همشهریانش نالیده بود و با استقبال
همراه شد .چند رباعی از شاعری قمی ،که قبالً هم در صحن امامزاده خوانده شده بود
به درخواست حضار دوباره تکرار شد .سرانجام جلسه در میان بین می و آشفتگی
اهدای هدایا در ساعت یازده شب به پایان رسید که پایان خوبی برای آن نبود.
***
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پیری رسیــد ونوبت طبع جوان گذشت

ضعف تن از تحملِ رطل گران گذشت

بـــــدنامی حیات دو روزی نبود بیش

آن هم کلیم با تو بگویم چهسان گذشت

یک روز صرن بستن دل شد به اینوآن

روز دگر به کندنِ دل زین و آن گذشت

گزیدههای ادبی

جوونی

جالل سیف(درویش)

اشاره
سرودهی پانزدهبندی(هربند شش بیت) همشهری خوشذوق جناب آقای جالل
سیف(درویش) به گویش نهاوندی دریافت شد .با تشکر از ایشان ،دو بند پایانی با
برگردان آنها از ن رتان میگذرد.

«فرهنگان»
بند چهارده
فِـرْگِ شیـرینِـش وِرَم مِثِ نَـواتَه
وَخْـدِ غصَه خـوردَنِم دَرِ نِجـاتَه

گزیده های ادبی

هرچی اَش مُنَـه وِسینَه خاطِراتَه
نالَه و اَشْگِم وِپـا عشقش زکاته
عُمــریَه وِ خاطِرِش دل نِیـَرونِم
پـاسارِ دیـوارِ بَخْد ،بی آشیونِم
زِنِهئیهرطوری با روزیتَمُوْم ما
سرنِوِشْدِهَرکَسیجوریتَمُوْم ما
خوشیاعاقِوتدَسْدوریتَمُوْم ما
آخِرِ هر کیچَهوا گوری تَمُوْم ما
***
زِنِهئیگُرگُ اِیْما بَرِهیِ خامیم
تا هِسیمُوْ یا اسیریم یا غالمیم
برگردان به فارسی
فکر شیرینش ،برایم عین نبات است.
هنگام غصه خوردن برایم درِ نجات است.
هرچه از او در سینه مانده ،خاطرات است.
ناله و اشکم به پای عشقش ،زکات است.
عمریست که به خاطرش دل نگران هستم.
کنار دیوار بخت ،بی آشیان هستم .
زندگی هر طوری باشد یک روزی تمام میشود.
سرنوشت هرکسی به نحوی بهانتها میرسد.
خوشیها عاقبت دستوری (طبق فرمان) ،به پایان میرسد.
آخر هر کوچه (مکان گذر) با مزاری تمام میشود.
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زندگی گرگ است و ما برهی خام هستیم.
تا هستیم یا اسیریم یا غالمیم.
***

بند پانزده
شی اَ عـاشِقایِ دنیا مُنَـهْ وِ جــا
پَه کو اُ فرهاد و کو مجنونِ صرا
کجا رَفدَن وامِق و شیری و عَذرا
پَــه چُنَه نی اثــری اَشُـو وِدنیـا
بَـعدِ مَه کی هِه وِ حالِ مَه بَگیروَه
کـی میایَـه سـرِقبــری کـه غـریوَه
گُـل وِ بـاغِ انت ار اَیَــــرْ نیـامــا
درِخوشْوَخْدیوِری عُمرِم نِوی وا
زِنِهئـی دایِــم کَشـییِـم اِیال اُ ال
همیشَه دِوْر و وَرِم پُــر بی اَ سرما
***
اَمُـو گرما شِیرا درویش ،مونْدِگارَه
سیـنَـه وِسینَـه ،همیشَـه یـادِگارَه
برگردان به فارسی
چه از عشاق دنیا به جا مانده است؟
پس کجاست آن فرهاد و کو آن مجنون صحرا؟
کجا رفتند وامق و شیرین و عَذرا؟

گزیده های ادبی

پس چرا اثری از آنها در دنیا نیست؟
پس از من کیست که به حال من گریه کند؟
کی سر گوری میآید که غریب است؟
گل اگر به باغ انت ار نیامد.
درِ خوشبختی به روی عمرم باز نشد.
زندگی مدام مرا به این طرن و آن طرن کشانید.
همیشه اطرافم از سرما پر بود.
اما گرمای اشعار درویش ماندگار است.
سینه به سینه همیشه ،یادگار است.
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