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 سخن آغازین

های قبلی، مطالب متنوعی درج شده که به ی فرهنگان، همچون شمارهدر این شماره

چه بیشتر گردیده و در جهت معرفی هر  هـــــهمشهریان گرامی تهی همّت جمعی از

 ی تحریر در آمده است، از جمله:ی آن به رشتههای بالقوهشهرستان نهاوند و ظرفیت

فرهنگی علیمرادیانیمؤسسه»اُ( به نام جیاز یک تشکّل مردم نهاد)انیادکردن.» 

ا هی آن و سپس فعال شدنش و انگیزهی تأسیس این تشکّل، راه اندازی اولیههتجربــ

ــده اســت. انت ار میهایش در این بخش اطالعو انگیخته ــانی ش همشــهریان  رودرس

شنا از پیش آ ی این بخش، باچنین اقدام ارزشمند فرهنگی، بیشمطالعه ، ضمنگرامی

سه قطعشوند.  س صاحباز هرگونه همکاری فرهنگی عالقهنیز اً مؤ ن ران و مندان، 

. هموطنان خواهد کرددانشــگاهیان نهاوندی در پیشــبرد اهدان این تشــکّل اســتقبال 

ــهری نیز می ــان  ،گزارشاین توانند با مروری بر گرامی غیرهمش ــابه در زادگاهش مش

 بهبیشتری  یو اگر هست با انگیزه تأسیس کنندیا بهتر از آن را  تشکّل فرهنگیچنین 

 آن برخیزند.حمایت و پشتیبانی 

گذار این مؤسسه، جناب آقای مهندس محمدحسین علیمرادیانمصاحبه با بنیان. 

شهریان تبخش دیگری ست که در فرهنگان ست که برای هم ازگی دارد و اولین بار ا

ست در مطرح می سانی ا شخصیّت خیّر و نیکوکار الهام بخش ک شنایی با این  شود. آ

ستند، همان طوری که  ستطاعت مالی دارند و طالب نیکوکاری ه شور که ا سر ک سرا

وان است برای نسل جهایی که تحمّل کردهآشنایی با زندگیِ پر تالش ایشان و سختی

 تواند برای آنان یک الگوی عملی باشد.امروز آموزنده و سازنده است و می

های علمی در هر های حوزوی و دانشگاهی و نخبهتجلیل و تکریم از شخصیت

 یوظیفهسو و  از یک همگانیاز جمله در نهاوند، وظیفه کشور،شهرکوچک و بزرگ

ی فرهنگان، ین شمارهمسئوالن فرهنگی از سوی دیگر است. به همین جهت در ا
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همشهری آمده است که هریک، ایهگزارش مبسوطی ازچندین بزرگداشت شخصیت

، به همشهریان خدمت کرده شانی کاری و تخصصیتوجه به نوع مسئولیت و حوزهبا

 اند. و افتخار آفریده

ست که ی نهاوند موضوعیهای منطقهنوردی در کوهستانی کوهگزارش از ادامه

 های اطران این شهرستاناند و صعود به قلّهدوستداران و عاشقان طبیعت به دنبال آن

-ی خرده فرهنگها، رودها و ... از معرفی و اشاعهها، درهها، قلهو برشمردن اسامی کوه

دهد که در جای خود و برای پژوهشگران تخصصی آن بسیار مغتنم و هایی خبر می

 ارزشمند است.

گر با محوریتکه محصول تالش همشهریان تحقیق ،ی و علمیمقاالتی پژوهش 

ست، بر غنای منابع مطالعاتی این شهرستان برای « پژوهی نهاوند»و « نهاوند شناسی»

ست. مقاالتی که می شجویان و محققان افزوده ا ستاندان شهر سئوالن   یزن تواند برای م

 راهگشا باشد.

ــار در خالل ســالهایی ســت که درج خاطرات همشــهریان از هدن ها انتش

ــماره نمونه ــت و در هر ش ــده اس هایی از این فرهنگ فرهنگان، با جدیّت پیگیری ش

اند، از جمله در این شــماره چا  شــفاهی و محبوس در ســینه، که به کتابت در آمده

 شده و در اختیار قرار گرفته است.

تر خواندنی را« فرهنگان»است که همواره نهاوندی نمک طعامیاشعار به گویش

سال شهریان را به یاد  ست و هم شته مینموده ا اندازد. عالوه بر های خاطره انگیز گذ

ند، اهایی گفته شدههایی نیزاز همشهریان شاعر، که به مناسبتاین اشعارمحلی، سروده

 در اختیار خوانندگان فرهنگان قرار گرفته است.
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شده کو باألخره از جشنواره سالهی ورکواز سخن گفته  سنّت هر  ی مؤسسه ه 

در تهران است و در کنارش گزارشی از مراسم سالگرد تأسیس مؤسسه در نهاوند و 

 کنید.را مالح ه می آموزان پذیرفته شده در دانشگاهتقدیر از دانش

 ی ورکواز با حضور همشهریان گرامی و بعضی از مسئوالن شهرستان جشنواره

کند تا شـود و فرصـتی ایجاد میه برگزار میو کشـور، در بهار هر سـال شـکوهمندان

مه نا ند. تنوع بر تازه کن ند و دیداری  قدیم خود را ببین تان  ـــ ها و همشـــهریان، دوس

 های این مراسم همچنان جذّاب، دیدنی و شنیدنی بوده است.ها و طنزگوییسخنرانی



   

 

 
 
 
 

 یشهاها و انگیختهانگیزه و نهادمردم آشنایی با یک تشكّل 
 (فرهنگی علیمرادیانی هسسؤسیس مأت یبهنگاهی به تجر)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 پاسیار حسن
 
 
 

 تقدیم به

 چمن شاهدانِِِِِِِ زلف نگونسارِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

 با دیباچه ای از دکتر اسماعیل شهبازی

 علیمرادیان(وگو با مهندس محمدحسین به انضمام از نهاوند تا کارلسروهه)گفت
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کتر د دکتر حسین داوودی، دکتر ایرج شهبازی، مهندس محمدحسین علیمرادیان، ،به ترتیب ایستاده ازسمت راست

حاج محمد داوودی، دکتر سیاوش  ،نشسته از سمت راست .اسماعیل شهبازی، حسن پاسیار و حاج عباس خرمی

 علیرضا شهبازی و مهدی علیمرادیانمهندس شایان، 

 ی فرهنگی علیمرادیان (گذار در مؤسسه اعضای هیئت امنا به اتفاق بنیان 1387سال  -) تهران 

 

 

 

 



 46فرهنگان  10
 

 
 

 1دیباچه

 های ناب انسانیِ دادنِ سرمایهیا از دید جوامع بومی، از دست مهاجرت نُخبگان 

 توانرا می نخبهتواند به دو صورت پدید آید و برآن اساس، مهاجران یک جامعه، می

در این  .کرد تقسیم ی به آنی از زادگاه خویش و دلبستهکنندهی اعراضهـدسته دو ب

 . گرفته استقرار مورد توجّه  دوم یهنوشتار، دست

 از هستند که اگر چه جسماً به دور از زادگاه )خانه( و حتی ی، مهاجرهایاین دسته

زادگاه و زادبوم ، بهوجانو از دلمعناً  اند ولیکنگزیدهزادبوم)وطن( خود رحلِ اقامت

 . انددلبسته و وابسته ،پیوسته ،خویش

سشاوّ سته این یهدربار لین پر ست ایند ستگی که میزان ا ستگی و دلب  ان بهشپیو

اقتصادی واجتماعی  یتواند در فرایند توسعهمی دخود تا چه حهای دیار و همدیاری

  ؟مؤثّر واقع شودشان مفید و بومی یهجامعو فرهنگیِ

سش این ستگیکه دومین پر ستگی تا چه مقدار می ،این پیو ستگی و دلب تواند واب

  ؟شدشان با بومانِدر رو با هم های ارتباطیِ روعرصه درآنان جایگزین غیبت فیزیکی

لّم چه مسآن توان گفتمی محتمل به اوّلین پرسش، در مقام طرح چند پاسخِ ،حال 

موطنان و مان و همهاجر به همبو دلبستگیِ و وابستگی نُخبگانِ ،گیاست وجود پیوست

که باره  ، دراینتقدیراست. ولیکنقابلواقعیتی  قطعاًخود شان و اجدادی آبابه سرزمین 

-هجامع برای اتیو ثمر اتچه امتیازتواند میها ها و وابستگیدلبستگی ،هااین پیوستگی

قابل های متعدّدی وگمان داشته باشد، حدس یخود« محروم از نُخبگانِ » بومیِ ی

 . تصوّر است

افتخار مردمِ  غرور و احساس ازتوان ، مقدّمتاً میهاگمان و حدس این یهاز جمل

 نام و نشان و موقعیت ِ  از نسبت به شهرت یافتن دانشوران و قهرمانان و نیز،هر دیار 

                                                           
 ، توسط دکتر اسماعیل شهبازی نوشته شده است.1392این دیباچه  در آذرماه  - 1
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 ،، به عنوانِ یک امتیاز عمدهالمللیملّی و بین ،ایمنطقه هایشان درعرصهبومی نُخبگانِ 

-از مشارکت معنوی نُخبگانِ مهاجر در امور خیریّه و عامتوان میاینکه  دیگرنام برد. 

رد. تر یاد کامتیازی عمده نشانۀعادی، به شان در شرایط  زادبومدر یا  المنفعه در زادگاه

های غیرمترقّبه در جریان وقوع رویدادرا  هایِ مهاجرانرسانییها و یارکمک همچنین

امتیازی  توانمیشان در شرایطِ اضطراری، زادبومبه ی به مردمِ زادگاه یا ــو بالیای طبیع

 .به شمار آوردم مه بسیار

یاز نوعی ها به جایِ خود، توانمندیاز اینهر یک  ـــمارِامت وجودی  اتثمر درش

که چنانآید. همحســاب میشــان به زادبومِبرای زادگاه یا  نحبگان مهاجر برایِ مردمِ

چنین، در شناساندن ادبی و هنری و هم وعلمیهایسرمایه درمعرّفینُخبگان توانمندی

ـــان بومی یجامعهمعنوی  هایمیراث رحکمِ نوعی دیگر از ثمراتِ به دیگران نیز دش

ــان وجودی ــوب ایش ــودمی محس ــارکت آنان می همچنین. ش هدایت  درتوان به مش

ـــعهجنبش  و به ابتکار و کارآفرینی و فرهنگی ی اجتماعیهای فکری در فرایند توس

 اشاره نمود.شان نیز بومی یهجامع یههمه جانب یهآنان در فرایند توسع

ذهنم خطور بهها پیش خویش، از سالرت نخبگان از دیارِمهاج یهها دربارپرسش

ر ها هم، روز به روز بیشتر و بیشتهای محتمل به آنتالش برای یافتن پاسخکرد و می

آسیب شناسی »در کتاب  1389سرفصل مبحثی شد که در سال تا آن جا که می شد 

، 1392. غافل از این که سه سال بعد، یعنی در سال1منتشرگردید چا  و« توسعه

م را اهای زندگیترین دوستان و سرمایهز بین نزدیکگواهانی حیّ و حاضر، آن هم ا

 از مهاجرانی دوم هدست مصداقتوانند شایسته ترین یابم که در عالم واقع، میدرمی

 ام را به اثبات برسانند. فرضیّات چندین ساله ونخبه، در دنیای ما معرفی گردند 

                                                           
 ، دکتر اسماعیل شهبازی، از انتشارات« روستائي یهدرآمدی بر آسیب شناسي توسع» کتاب فصل سومرجوع کنید به  -2

  .1389چاپ تهران ،  دانشگاه شهید بهشتي،
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ای که تاریخچه پاسیارودوست ارجمندم حسنهای اخیر همشهریدر سال ازجمله

ارد، از نگرا می« ی فرهنگی علیمرادیان در نهاوندتأسیس مؤسسه یهتجرب»مستند از

ست تادربازنگری ِصرن هم، و ویرایش آن تاریخچه همکاری نمایم. منمن خوا نه به 

ــهری ــت بودن همش ــبب که در عالم واقع، یکی از مؤثّرترین و دوس ، بلکه به این س

ــصــت و هفتاداینجانب در دهه یهیاوران برانگیزانند ــارکت فعّال و )های ش برای مش

و برای تأســـیس دانشـــگاه نهاوند و  ،نهاوند به طور اعم یهپایدار در فرایند توســـع

همکاری برای ناگزیر  .هســتبود و هنوز هم  (فرهنگی به طور اخص یهمؤســســ

 .مساعد دادمبا ایشان قول صمیمانه 

ستند و م یهتاریخچاین نویس  تکمیل پیش برای های مداوم حسن پاسیارپیگیری

شان بر صرار ای شارکتِ ا سیس « مردم بنیانِ»اثبات م شهریان نهاوندی در فرایند تأ هم

های متعدد، آن هم از فرهنگی علیمرادیان در طول ماه یهدانشــگاه نهاوند و مؤســســ

ــیارراهی  ــتان، گاه با لیعنی از انگ ،هادور از دیار و همدیاری بس  و) ایمیل( هرایانامس

 .ستهآور هم بوده و آمیز که شگفتتحسین تنهاگاه با مکالمات تلفنی طوالنی، نه 

ی و به هنگامی یهای مداوم برای ویرایش نهاها و پیگیریدر گرماگرم این وارسی 

ای برای این تاریخچه بودم و قصد عنوان دیباچهبه ،ایشتهنودست یهکه درصدد تهی

 ذب همشهریان برایدر جلب و جرا های این همه اشتیاق حسن پاسیار داشتم تا انگیزه

ه کبیان کنم، شهرمان نهاوند و مآالً کشورمان ایران  یههمه جانب یهمشارکت در توسع

 ،«هتوسع در فرایندمغزها « قرارِ»و « فرار»آسیب شناسی »:عنوانتحت ای مقاله همزمان شد با
ر یکی از برای نشر د «آسیب شناسی توسعه»از کتاب که اخیراً با استناد بر سومین فصل

آن در باال آمده است بخشی از  یهام ـ موضوعی که چکیدبازپردازی کرده هاروزنامه

زادگاه مصادیقی واقعی از نحبگان مهاجرِ پیوسته و دلبسته بهمعرفی سان، به ـ و بدین

 پردازم.و زادبوم خویش می
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تنها برای توسعه و تأسیس نهادهای فرهنگی، نه هست کاز نخبگانیحسن پاسیار،  

 هایدر شناساندن میراث چنینهای علمی، ادبی و هنری و هممایهسر معرّفی درکه 

عنصری ثمربخش و پرتالش بوده و هست و  ،به دیگراناش بومی یهجامعمعنوی 

هدایت  به الًآممندان خبره و نخبه، با انگیزش مشارکت دیگر عالقه داردم یصمت

ی در ابتکار و کارآفرینبه و  و فرهنگی ی اجتماعیهای فکری در فرایند توسعهجنبش

این مسیر دهم شهادت می منو  دست یازداشبومی یهجامعاقتصادی یتوسعهجهت 

اش، از جمله نخبگانی چون محمدرضا امامی همراهی دوستان دیرینه باحسن پاسیار را 

 درپیش گرفتند و تاهمچنان شصت  یههای آغازین دهو محمدتقی شهبازی از سال

امروز، حسن از لندن و محمد رضا از تهران و محمدتقی در نهاوند، هر یک در فکر  به

همه جانبه در نهاوند  یهالمقدور در عمل و اقدام، برای پیشبرد توسعو ذکر و حتی

 کنند. تالش کرده و می

ر دکه به راســتی و درســتی ســت بگانینیز از جمله نخمحمدحســین علیمرادیان  

برخوردار است از اشتهارِ دانشوری و قهرمانی المللی ای، ملی و بینهای منطقهعرصه

مت سال و تأمینالمنفعه امورخیریّه و عاماقدام به مهاجر در  یهخبنبه عنوانِ و نه تنها 

ـــتافتخار آفرینخود  و زادبومِ زادگاه مردمِ مالی  و گاه معنویکه همواره تکیه ،اس

ستیابی به آرمان ستان نهاوند در د شهر ست  های پهلوانی ها و آئینجوانان ورزش دو

ضمن این بوده و  ست.  شان که ه سبنیانای س شگی مؤ  فرهنگی یهگذار و حامی همی

یان  ـــت.علیمراد ما نیزهس هد ک که این تع ماعی این یداریِ را در اخالقی  و اجت و پا

ــتحدثاتماندگاری  ــتان آیتدر نهاوند،  خود دیگر مس اهلل علیمرادیان و مانند بیمارس

 مراقبتدارد و از آنها  علیمرادیان همواره فرهنگی ــــ ورزشی مهندسی ــــهمجموع

 نماید.می
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جامعۀ  های ناب انسانیِ های بارزی از سرمایه، مصادیق و نمونهبگان مهاجراین نخ

زادبوم)وطن(  از زادگاه )خانه( و حتینهاوندی هستند که اگر چه جسماً به دور از 

زادگاه و زادبوم خویش، ، بهو از دل و جانمعناً  اند، ولیکنگزیدهخود رحلِ اقامت

در هر  ام، اینانها شاهد بودهکه سالو چناناند ، دلبسته و وابستهپیوسته ،یعنی نهاوند

ا غیبت شتابند تد میابند، بااشتیاق به دیدار هموطنان و همشهریان خویفرصتی که می

شان را جبران کنند و در عمل،  بومانِهم های ارتباطیِ رودررو بافیزیکی خود از عرصه

  .نمایند روزآمدشان را و اجدادی میثاق وفاداری خود به سرزمین آبا

ــتیِ خوانندگان این ــطور، درس توانند در این نخبگان مهاجر را می« نمونه بودنِ»س

سال صل  یهعملکرد چندین  ستان مف آنان، که چکیده ای از آن در این تاریخچه، و دا

ست ست، ج سته ا جو و حتی پیمایش نمایند. و آن در دل و جان مردم نهاوند نقش ب

ــگاه ایزد از ،همجانباین ــن پیش ــتارم که حس ــین متعال خواس ــیار و محمدحس پاس

ست، ا از قلم افتادهکه نامشان در این تاریخچه آمده یا  را علیمرادیان و دیگر نخبگانی

دارد و به شمار چشمگیر این گونه نخبگان و خبرگانِ  نگه« نمونه»چنان و همهمواره 

ــیل جامع یهنمون ــرمایه های اص ــری  یهنهاوندی و ایرانی و جهانی، به عنوان س بش

 هلل.شاءا ان ؛بیفزاید

      

 

 



 

 

 

 

 

 

ی ی فرهنگ)مؤســســه آشــنایی با یک تشــكّل مردم نهاد

 1علیمرادیان(

 

 
 

 حسن پاسیار

 
 چکیده 

 

 ایهریش مابقی تو استخوان و            ایای برادر تو همه اندیشه

 موالنا                                                              

تگی، یافتوسعه» است:اینشدههاز توسعترین تعریفی کهحال سادهعین در و تریندقیق

شه که اندیدهد جهانی نیز نشان مییهتجرب. «انسان است یهسطحی از تفکر و اندیش

 یهیند است. براین اساس، نوشتاو تفکرتوسعه، مقدّم بر نهادسازی برای تحقّق این فر

شان دهد در یک مقیاس منطقهپیش ست که ن شد رو برآن ا ای)نهاوند(، چگونه تالش 

 ضج گیرد و سپس در قالب یک تشکل مردمای برای توسعه نُتا چنین تفکر و اندیشه

                                                           
  ی فرهنگي علیمرادیان موجود است.تمام منابع نام برده شده در مقاله، در آرشیو مؤسسه -1
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)نهاوندیان( آید و با مشـــارکت مردمی مرادیان( پدیدی فرهنگی علینهاد)مؤســـســـه

ست  ست پیدا کند. این تجربه همچنین نمایانگر آن ا تاحدودی به برخی از اهدافش د

سعه تابع و محصول فعالیت که شکیالتی و جمعیتو سیدن به اهدان های ت ست و ر

 آن مستلزم تمرین مستمر مشارکت مردم در جامعه است. 

 مقدمه

 ناخورده در رگ تاک است یهباد هزار      غانمُ به پایان رسید کار گمان مبرکه

، نگارنده در قسمتی از مطلبی که (1376)شهریورماه در اولین همایش نهاوند شناسی

-سالنامه» مناه ای بقریب به چهل سال پیش، نشریه»قرائت کرد به این نکته اشاره نمود: 

آن به خوانندگانش، یهدر مقدمکهپژوهی منتشرشد  باهدن نهاوند «فیروزانی

مندان را به آغاز جنبشی فرهنگی هآن نشریه را نویدداده و عالقهای بعدیانتشارشماره

 دوم یهدر دیارمان نهاوند امیدوار ساخته بود ولی انت ار نهاوندیان برای دیدن شمار

 .«آن نشریه، چهل و چند سال)تا آن زمان( طول کشید و هنوز هم منتشر نشده است

ای از هنمون «فیروزان یهنشری »گفته شد تا یادآوری شود که سرنوشت  مطلباین 

و  مهای نافرجام جمعی و فرهنگی درکشورمان به طور اعهای فراوان فعالیتنمونه

ما ی ههای جمعی در جامعتا روشن شود کوششطور اخصّ است، دیارمان نهاوند، به

 چقدر مستعجل و ناپایدارند. 

 گذشته استمرز دو دهه  ازفرهنگی علیمرادیان  یهبنابراین، حال که عمر مؤسّس

ار استمرتوان میطور پایدار در جریان است، و محصوالت و اقدامات فرهنگی آن هم به

به فال نیک گرفت و از رمز و راز را  (1پی نوشت )و اجتماعیاین جنبش فرهنگی 

 کند تا این حرکت را به عنوانچنین تالشی کمک می آنکهاین تداوم پرده برداشت. چه
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های مردم نهاد، در تاریخ تحوالت اجتماعی در موفق در حیات تشکّل یهیک تجرب

 های پر التهاب اخیر به ثبت رساند.دهه

دو دهه  اینافرادی که در خالل  یاینک، ضمن ابراز خرسندی و تبریک به همه

اند، کرده و رشد این نهال مردمی هدیهخویش را برای رویش یهمایصادقانه عمرگران

به  رسد ظهور و بقا و استمرار وجودی تشکالتی از این دست، اصوالًبه ن ر می

ی اهای گذشته، به آیندههای عمیق و علمی نیازمندند تا با نگاهی به اندوختهبررسی

ا های بهای زالل چنان فعالیتتواند از سرچشمهبما  یتشنه یهکه جامع دوزیمچشم 

 بخش برگیرد. هائی جانارزشی جرعه

نگاهی ) «یشهاها و انگیختهانگیزه و مردم نهاد آشنایی با تشکّلی»این نوشته، تحت عنوان 

ی اشاره کند یهابه تالشابتدا برآن است،  فرهنگی علیمرادیان( یمؤسسهسیس تأ یهبه تجرب

ردید. منجر گ «سس دانشگاه دولتی نهاوندؤهیئت م»گیری تشکلی به نام که به شکل

سپس روندی را تبیین نماید و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه این تشکّل به سنگ 

 اندازی اینسیر احداث و راه .تبدیل شد «فرهنگی علیمرادیان یمؤسسه»زیر بنای 

دیگری از این نوشته  هایهای جمعی در آن، قسمتسازیهای تصمیمسسه و شیوهؤم

 دهد. را تشکیل می

اشاره  رو به این نکاتپیش یهدر مورد نوشتکه به ن ر می رسد ضروری در اینجا 

 :شود

ی در مورد عملکرد و کارکرد مؤسسهنقد و قضاوت هدن از این نوشتار  -1

، هرچند چنین قضاوت و نقدی در جای خود با نیستفرهنگی علیمرادیان 

سیس و أبه تمنجر  تحوالتکه اهمیت است. بلکه، هدن اصلی آن است 

گیری تا با بهره شودشناختی توصیف سسه با نگاهی جامعهؤکار این مهآغازب

ر های مردم نهاد دیک نمونه از فعالیت یهبه تجرب از روش توصیفی، بتوان
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همچنین، از این رهگذر شاید بتوان شمعی افروخت تا . فتایران دست یا

  ما باشد. یهای جمعی در جامعهمندان به فعالیتروشنی بخش راه عالقه

شته عالوه براین، به ن ر می سد این نو ستم سیرتحوالت کهر شکیل وا رار ت

توصـــیف ایران  یدر جامعهرا (NGOاُ: جیاننهاد) تشـــکیالت مردم یک

 مطالعات یهبتواند به پژوهشگرانی کمک کند که در حوزحدودی تا کندمی

مشارکت در کشورمان های درخصوص شیوهویژه ه اجتماعی و فرهنگی و ب

ساس، کنند. براینتحقیق می ضوع چالشتوان میا شکالت مو ها، موانع و م

ّل هاد و راههای مردمتشـــک مالی برون رفت از این موانع و حلن های احت

 ی فرهنگیمؤسسه»یهکید بر نمونأبا ترا  انداز آنچشم و همچنینمشکالت

ـــی و پژوهش قرار ددر نهاوند جداگانه  «علیمرادیان با این د. امورد بررس

ـــیس و پایداری این أها و اقداماتی که به توجود، بیان جزئیات فعالیت س

تواند حدودی میمندان تاشــد، برای پژوهشــگران و عالقهمنجر ســســه ؤم

 برای واکاوی ابعاد مختلف آن باشد.ای زمینه

ــته -2 ــهآخرین نوش ــس ــالهایم در مؤس های آغاز ی فرهنگی علیمرادیان به س

های کتاب برای هرکدام ازگردد. در آن زمان ســســه برمیؤهای این مفعالیت

سسه منتشر ؤطرن م از 1376در دو جلــــد در سال  که ،«مجموع مقاالت»

شتممقدمه می شدمی سه و ؤ، اهدان مهابود تا در آن مقدمه. هدن آن نو س

ــود. از آن به بعد، همواره تالش می کردم تا دیگران را به  افق آن یادآوری ش

 و به عنوان یکی از میزبانانِ کنم ســـســـه تشـــویقؤنوشـــتن مطلب برای م

ستقبال می ،سسهؤهمشهریان نهاوندی در م فرصت نوشتن و کردم از اینکه ا

و نهاوندپژوهی و نهاوندنگاری در اختیار دیگران قرار نهاوند  یهانتشار دربار

ری تهای وســیعافراد بیشــتری و درحوزه مشــارکتی، یهگیرد تا از این شــیو
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ضعیتی مطلوب یهبتوانند تمرین کنند؛ تمرینی که جامع سیدن به و  ما برای ر

 به آن نیازمند است. شایسته، عمیقاً و

تی که آنان در این راه متحمل زحما در این نوشته ممکن است اسامی افراد یا -3

از  .اند از قلم افتاده باشد یا موضوعی و اقدامی نادیده گرفته شده باشدشده

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 

داند که این جنبش را از ی از جمع بزرگ و ارزشمندی میرا جزء کوچک

 اند. آغاز کرده نهاوند در شصت یاواخر دهه

 خجل شد چو پهنای دریا بدید  د  ــیکی قطره باران ز ابری چکی

 ه من نیستمـک اگراو هست حق  که جایی که دریاست من کیستم؟ 

 «سعدی» 
 شناسیاز کوی دانشگاه تهران تا همایش نهاوند 

بود که به اتفاق محمدتقی شهبازی برای دیدن (1368)سالظهر  دوازدهحدود ساعت 

اجتماعی دانشگاه تهران رسیدیم. علومیهطالب به محل کارش در دانشکدمهدی دکتر

ان نقل مک( گیشانصر)علوم اجتماعی از بهارستان به پل  یهدر آن زمان هنوز دانشکد

 یکدهدانشیهاستاد برجست، االمینیروحهای دکترتا آن زمان پافشاری اًبود. ظاهرنکرده

ــورت علوم اجتماعی،  ــکده که برای تبدیل محل، ها و مقاالتنامهبه ص )که  آن دانش

ــتان  ــیس موزبود یکی از بناهای تاریخی بهارس ــر یهبرای تأس  علوم اجتماعی( منتش

 چنین کاری را نداده بود. یهکرد کماکان به مسئوالن دانشگاه تهران اجازمی

بوی خورشت قورمه سبزی فضای قدیمی دانشکده را فرا گرفته بود، که البته ما  

 کتردم با عصبانیت أت میزبان از آن بی بهره نماندیم. صدای توهم ساعتی بعد با همّ

ی لف  یمعاون آموزشی وقت آن دانشکده، که با یکی از دانشجویانش درگیر، طالب
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رسید. ما در چنین فضایی وارد دفتر ارج از دفتر معاونت به گوش میدر خ ،داشت

 استادو هوای اما نام نهاوند که به میان آمد حال  .دانشکده شدیم یمعاونت آموزش

بوده ی در اوج نعصبانیتدرگیری لف ی و نگار چند لح ه پیش و ا دگرگون شد کامالً

کرد. یاد میزادگاه خود همواره از نهاوند به عنوان است. دکتر طالب در آن نشست 

ثرترین افرادی بود که ما را در راهی که در پیش گرفته بودیم ؤمهدی طالب یکی از م

ن که محور آ، همواره آماده بود تا در هر نشستی و سفری وکرد راهنمایی و تشویق می

 شرکت کند. باشد، نهاوند  یتوسعه

 یهتوسع یهای سخنرانی در همایش یک روزه دربارهمان روز موافقت کرد بر

شد، شرکت کند. پیشنهاد این همایش در سال قبل که در این شهر برگزار می، نهاوند

از آن یعنی در مراسم بزرگداشت دوست شهید و همراهمان مهندس صمد مؤمنی در 

 سخنران اصلی آن مراسم نیز دکتر طالب بود. نهاوند مطرح شد. اتفاقاً

های کشور که از دانشجویان نهاوندی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ،ع ماجم 

 امیرآباد شمالی یهتهران در منطقدر کوی دانشگاه هایمان، که عمدتاًدر نشست ،بودیم

اشد به پذیر بشد، تصمیم گرفته بودیم تا به هر نحوی که امکاندر تهران برگزار می

 ی زادگاهمان کمک کنیم. توسعه

شهید مر سال برای یادبود  سمی، که هر  صت در نهاوند برگزارمی مؤمنیا شد، فر

سبی فراهم  شتری مطرح کنیم و آن را در  کرد تامیمنا صمیم را در جمع افراد بی این ت

ــعه ــنجش دیگران نیز قرار دهیم. همگی بر محور توس ی نهاوند برای اقدام معرض س

ــترکمان متفق ــش ، القول بودیممش که چگونه و از کجا چنین اقدامی را ولی این پرس

از م خواســتیدر عین حال مشــترکاً میبه بررســی بیشــتری نیاز داشــت. ، شــروع کنیم

برای خدمت به زادگاه خود  در میان ما ایجاد کرده بود «نهاوندی بودن»انســجامی که 

 به بهترین وجه استفاده کنیم.
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 عهدهبرا جمع دانشجویی ما آن ر یروزه بود و میزباننهاوند یک یههمایش توسع 

یف و اکبر سگرفت. افراد مختلفی در آن نشست سخنرانی کردند. از تهران دکتر علی

م سخنرانان نیز مقی یهو بقیحاضر شدند  نهاوند دردکتر مهدی طالب برای سخنرانی 

 نهاوند بودند. 

 مراکزی توسعه یهنهاوند را باید برپاییبندی همایش این بود که توسعهجمع

داد مراکز آموزش عالی ها نشان میبررسیزیرا عالی و دانشگاهی بنیان نهاد. آموزش

و رازاین .اندتوسعه عمل کرده یههستدر نقش و جایگاه  عمدتاًکشور در سایر مناطق

ی عهساز رشدوتوستوانست زمینهمینیز تالش برای استقرار چنین مراکزی در نهاوند 

 شکبیـ موضوعی که تا آن زمان مورد توجه جدی قرار نگرفته بود.  آن دیار باشد

 یهاین حلقنسبت به مندان نهاوندی در خارج و داخل این شهر و توجیه عالقهتبیین 

 ای کمک کند.توانست به تحقق چنین ایده، می(ایی منطقهتوسعه) مفقوده

مجتمع دانشگاه  سسؤهیئت م تشکیل اولین همایش نهاوندشناسی: سنگ بنای
 دولتی نهاوند

در تقاطع خیابان انقالب و فلسطین شمالی، منت ر دکتر مهدی طالب بودیم تا به همراه 

ای شرکت کنیم که دکتر در جلسه (2پی نوشت )محمدرضا امامی محمدتقی شهبازی و

فرهنگی میزبان آن بود و ازاحمد زمانیان  انقالب عالی احمداحمدی عضو شورای

 وقت نهاوند نیز برای شرکت در آن دعوت شده بود. یهنمایند

درآن زمان، اولین بار بود که با فرد بلند باالیی به نام اسماعیل شهبازی، که همراه  

اسماعیل شهبازی اطالع یافته دکتر شدم. آمدند، آشنا میمهدی طالب به طرن ما می

د ی نهاوند چه بر سر دارنهبود که گروهی از دانشجویان جوانی که ما بودیم برای توسع

پنجاه در ن ر داشت برای  یهده یههای اولیازسالاو و نگاهشان به چه سمتی ست. 

های مدیریت و از جمله کشاورزی با تخصّص در رشته یهتأسیس یک دانشکد
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-هدناتفاق مهدی طالب به دیدار نمای، به . از این رواقدام کندمدیریت مزرعه در نهاوند، 

کنند اوند در مجلس شورای ملی می روند و طرح مکتوب خود را ارائه میوقت نه ی

ورت نیز اقدامی صبرای تحققش در نتیجه شود و ولی ازآن طرح استقبال چندانی نمی

و راهکارهای اندیشمندان دلسوزی هاو درنهایت آن طرح نیز به خیل پیشنهاد گیردنمی

 یهاه جامگکشور ارائه شده ولی هیچ پیوندد که برای رشد و پیشرفت مناطق مختلفمی

ها بود که به همراه مهدی اند. برهمین اساس، اسماعیل شهبازی سالعمل نپوشیده

 رآیدبحرکتی اساسی و اقدامی پایدار درصدد طالب عالقه داشت برای پیشرفت نهاوند 

 با اشتیاق آمده بود تا یاور این حرکت باشد.  ،به همراه طالب ،و حاال باز هم شهبازی

این اندیشمند دوست داشتنی و همکاری با او، یک  یهاز آن به بعد دیدن چهر

ور ی نهاوند بود. تا پیش از آن تصدائمی شده بود که محورآن توسعه یهی نانوشتبرنامه

ته ندگیمان پاگذاشدوران ز بیستکردم که میان نسل او و ما که تازه به اواسط دهه نمی

 نزدیکی فکری وجود داشته باشد. ای ی منطقهبرای توسعهبودیم، تا این حد 

هم نسالن من، جوانان آرمانگرایی بودند که قصد داشتند در کشوری که به تدریج 

یافت، زادگاهشان را با شتاب به جایگاهی می یساله رهای هشتاز مشکالت جنگی 

در این میان، اسماعیل شهبازی و مهدی طالب که خود  آن بود. یهبرسانند که شایست

یاق ه اشتچگونه بکه دانستند های گذشته بودند به خوبی مینسل یهای از تجربگنجینه

-های چنین اشتیاقی کم سو شود. درعینونگذارند شعلهما جوانان آن روز پاسخ گویند

-نتا آرما دادندو ارائه میند گرفتبرمی راهایشان ای از تجربهباید خوشهحال، آنها می

در مراکز دانشگاهی و که از آن ضرورتیدهند؛ گرایی سوقسوی واقعهرا بگرایی ما

 کنند. ی پایدار یاد میبه عنوان یکی از نیازهای ضروری توسعهتحقیقاتی 

دراین میان اسماعیل شهبازی به خوبی و اما به تدریج توانست معمار چنین تعادل 

 ددگاه دو نسلی شده بود که پیونیعابا احمد احمدی، م یهباشد و اینک، جلسو تناسبی 
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دولتی نهاوند و تشکیل هیئت دانشگاهسیس مجتمعأبود. ت «نهاوند» آنها یهدهند

سسی برای آن، از دل این جلسه و جلساتی سربرآورد که قبل و پس از آن در نهاوند ؤم

 بود. و تهران برگزار شده

شتر، با خیلی از عالقهبه من ور جلب  سعهتوجه بی ه مراوده، بی نهاوند مندان به تو

همشـــهریمان، مهندس برای ای بعدها، یک بار هم نامهمشـــاوره و مکاتبه پرداختیم. 

ــتم و هدن  ــین علیمرادیان نوش ــتانم  خودمحمدحس را برایش توضــید دادم. و دوس

شنهاد کرده بودم میان این حرکت و اقداماتی که شان  پی شته و خواهد در نهاوند ای دا

ســس مجتمع ؤو برای اولین گام، عضــویت در هیئت م کندهماهنگی ایجاد داشــت، 

شگاهی نهاوند را بپذیرد. چند روز بعد ضوی ،دان شتم، ع ن ت ایدر دیداری که با او دا

ـــتمان را در راهی که دررا پ هیئت بودیم به گرمی فشـــرد و گرفتهپیشذیرفت و دس

ایم همواره این بوده استتک  ه همشتتهریان نهاوندی متیم تهران مردهم یکی از آرزوه» :گفت

شان ی هآیند و به آیند شند.زادماه شما تحتّق یکی از آرزوهای  این بر بیندی ساس، حر ک  ا

  «.من اسک یهدیرین

زمین رزی یهدانشگاهی درطبقسس مجتمعؤمهیئتتمام اعضای چندروزبعد، تقریباً

ی سس یعنؤهیئت م یخیابان مطهری، که دفتر کار یکی از اعضا 15 یهساختمان شمار

 برایمحمدعلی سیفی بود جمع شده بودند. محمدحسین علیمرادیان نیز قرار بود 

ی این جلسه آغازسس در آن جلسه شرکت کند. ؤبار به عنوان عضو هیئت منخستین

 یهلسن برای شرکت در جد. علیمرادیاواز آن به بعد ارتباط ما با ایشان بیشتر ششد تا 

ن آید. علت تأخیر آرو میهآن روز اندکی دیرکرده بود. بیرون رفتم دیدم پیاده از روب

 بود که مکان جلسه را با مشکل پیدا کرده بود. 

یس سأهای ایجاد مشارکت نهاوندیان مقیم تهران و تدستور جلسه، بررسی شیوه

های مختلفی مطرح شد. ها و بحثحبتمجتمع دانشگاهی نهاوند بود. در این زمینه ص
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لذا  ،اشدمالی برخوردار بدیدگاه علیمرادیان آن بود که چنین حرکتی باید از پشتیبانی

هر چند کوچکی را  سس باید یک فعالیت اقتصادی درآمدزایِؤهیئت ماظهار داشت 

 و تحقق اهدان آن در ن ر بگیرد.  حرکتبرای پشتیبانی و استمرار این 

سس، ؤاد با واکنش دکتر علی اکبر سیف، یکی دیگر از اعضای هیئت ماین پیشنه

 ست وحرکتی فرهنگی کبر سیف معتقد بود ماهیت حرکت ماارو شد. علیهروب

و آموزشی های فرهنگی، علمیکه در حوزههستند افرادی  سس عمدتاًؤمهیئتاعضای

این د نیاز مورمین منابع مالی أرسد که آنها برای تبنابراین به ن ر می .کنندفعالیت می

 . ندارنداقتصادی های فعالیت اجرایبرای را حرکت، توانایی الزم 

دانشگاهی همچنان در تهران، همدان و نهاوند سس مجتمعؤمبعدها جلسات هیئت

ادامه یافت. این جلسات در نهاوند برای جلب توجه و عنایت و هدایت بزرگان شهر 

 شد. هری و از جمله فرماندار برگزار میالن شئوو نیز مقامات و مس

ویژه استاندار و رئیس ه ب، های همدان نیز آن بود که مقامات استانهدن از نشست

های احتمالی آنها از حمایت تاهای ما قرار گیرند در جریان فعالیت ،دانشگاه بوعلی

 درخصوص هببرخی از مقامات،  هبرخوردار شویم. جلسات تهران نیز برای توجی

ه بود ک یهاینشست ،تر از آنگرفت و مهموری انجام میاو فنوزارت علوم، تحقیقات

 بر تا آنجاشد. در مورد اخیر، وحمایت همشهریان مقیم مرکز برگزار می جلببرای 

 بودیم که حتی برای افزایش مشارکت آنها پیشنهاد رصمشارکت همشهریان مقیم مرکز مُ

راخوان فازجرایدکثیراالنتشار  دیان مقیم تهران دریکیبرای اولین نشست نهاون کردیم

 عمومی داده شود.

محمودیه در شمال تهران برگزار شد و با ی های در منطقاین نشست در مدرسه 

 این رهگذر حس ازرو گردید. هدن آن بود تا هاستقبال زیاد نهاوندیان مقیم تهران روب
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استمرار یابد و همچنین برای مشارکت جمعی در میان همشهریان تقویت شود و 

 ی این منطقه، راهی پیدا شود.توسعهبه من ور احداث مجتمع دانشگاهی نهاوند 

سیار اداره می شد. دکتر اسماعیل  یهسس، داوطلبانه و به شیوؤخانه هیئت مدبیر 

عهده برسس را ؤسس بود و نگارنده نیز قائم مقامی هیئت مؤشهبازی دبیر هیئت م

شد. این فراخوان و نشست ها و مکاتبات تهیه و توزیع مین طریق نامهداشتم و از ای

از  بسیاریمحمودیه نیز از طرن همین دبیرخانه عملی شد. البته در این زمینه 

 همشهریان مقیم تهران یاری کردند. 

شهبازی»دو یار همراهمان یعنی  ضا امامی»و  «محمد تقی  شه  «محمد ر مثل همی

همشــهری نهاوندی مقیم « البرز چلبی» برای برگزاری این نشــســت تالش کردند.

منطقۀ در  ،ســید موســی صــدر یهدر مدرســهمایش  برای برگزاری اینشــمیران نیز 

ـــه به عمل آورد های الزم را یمحمودیه تهران، هماهنگ . فرزند چلبی در آن مدرس

از این رو توانســته بود  .بیان آنجا بودو مر کرد و وی عضــو انجمن اولیایل میتحصــ

 برای چندساعت، سالن اجتماعات آن مدرسه را تدارک ببیند.

آورم در این نشست وقتی یکی از شرکت کنندگان مقیم تهران از حاج یاد میه ب

 تهران یهمحمدباقر سیف، که از بازاریان سرشناس مقیم نهاوند بود و در این جلس

اید؟ وی خیلی رسا شرکت کرده همایششما چرا در این  دال کرؤشرکت کرده بود، س

 انی از همشهرییمن برای همکاری و پذیرا»به مضمون پاسخ داد، قریب این و مفتخرانه

 «.اممهم از نهاوند به اینجا آمده یهحاضر در این جلسعزیز 

 ی فرهنگی علیمرادیانهای راه اندازی مؤسسهزمینه

توان بین اقدامات مهندس کرده بود که چگونه می خطورمدتی بود این فکر به ذهنم 

رحال، هدن اصلی هما پیوندی برقرارکرد. به های جمععلیمرادیان در نهاوند و فعالیت

ی وزرش و های توسعهها قبل در زمینهی نهاوند بود و علیمرادیان از مدتما توسعه
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ت برداش به اینته بود. لذا های مهم و مؤثری برداشبهداشت و سالمت مردم نهاوند گام

مکمل یکدیگر باشند و به یکدیگر کمک  ندتوانها میکه هر دوی این حرکترسیدم 

 سید. رضروری به ن ر میمشترک کنند. ازین رو، راه اندازی تشکیالتی برای این هدن 

ود. او نیز موافق چنین تشکیالتی ب .این موضوع را با دکتر شهبازی در میان گذاشتم

 نقش اساسی داشت: ،مهم یهشنهاد دو انگیزیاین پ یهئدر ارا

را در نهاوند آغاز ای از سال ها قبل مهندس علیمرادیان فعالیت های خیریّه  -1

ید تبدیل رسبنابراین به ن ر می .ر شناخته شده بودکرده و به عنوان یک شخصیت خیّ

دی اجتماعی مستمر با رویکر ییک حرکت تشکیالتیک شخص به خیریّههایفعالیت

نتایج دانمی و ماندگارتری در پی داشته باشد و د برای منطقۀ نهاوند توانفرهنگی می

 چنین تشکیالتی در آینده می تواند برای دیگران نیز الگو باشد. 

ای در توسعه هایدر پی آن بودیم که این تشکیالت بتواند حرکتبه همین من ور 

الش د تـــــیعنی بای محوری اجتماعی تبدیل کند.محوری به اندیشهنهاوند را از فردْ

د. این دگرای تبدیل توسعه شد تا اقدامات علیمرادیان خیّر به یک اندیشه و جریانمی

ز اد قابل توجهی اها پدیدار شده بود. زیرا تعدفرصت مغتنمی بود که برای نهاوندی

تند توانسکه می هستند(امروز نیز  ون ری بودند)هران، افراد صاحبت نهاوندیان مقیم

دثات مستح یبهینه کارکردو ها در قالب یک تشکیالت منسجم، برای تداوم فعالیت

حرکت وی کمک کنند.  مشاوران خوبی باشند و به هدن اندیشه محوریِ علیمرادیان

ن یکدیگر پیوند دهد. در ای توانست این افراد را بهبنابراین، چنین تشکیالتی می

با ارزش علیمرادیان با اندیشه وخالقیّت نهاوندیان  یهمالی و تجربتشکیالت امکانات

توانست دستاوردهای خورد و پیوند این دو میبه زادگاهشان پیوند می مندعالقه

 ماندگاری را برای این منطقه به ارمغان بیاورد. 
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ــگاهی ؤی مربوط به هیئت مهادوم، ادغام فعالیت یهانگیز -2 ــس مجتمع دانش س

نهاوند در قالب این تشـــکیالت بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در ورای 

ــایاین انگیزه ــکیالت،  یهها، یک هدن کلی نیز مد ن ر بود و آن اینکه در س این تش

ـــارکت در فعالیتدر میان همشـــهریان جهت امکان برانگیختن و انگیزش  های مش

 استفاده از راهکارهایتمهیداتی الزم بود تا با . از این رو شودو تقویت فراهم جمعی 

های جمعی نفس همین نشست، . در واقعشوندآنها دور هم جمع ، مناسب و مختلف

 که یهایهای اجتماعی محسوب شود؛ مشارکتتوانست گامی مهم برای مشارکتمی

ــد گم یهترین حلقهمواره مهمنبود آنها  ــعه یهش ــور ی منطقهتوس ای و ملی در کش

 ماست.

علیمرادیان در دفتر کارش در بلوار میرداماد قرار گذاشتم  مهندسچند روز بعد با  

و در آنجا پیشنهاد کردم چنانچه موافق است تشکیالتی را برای مشاوره و در صورت 

این تشکیالت  ،ناندازی کنیم و در ضمهایش در نهاوند راههدایت فعالیتجهت امکان 

سیس مجتمع دانشگاهی دولتی نهاوند، که خود وی هم عضو هیئت أت یهبتواند از پروژ

و  توضیحاتی که مطرح گردید قانع شد باکند. علیمرادیان پشتیبانی، سس آن استؤم

 اندازی چنین تشکیالتی موافقت کرد.در مجموع با راه

تشکیالت آماده کنیم. موضوع را با ای را برای این نامهنویس اساسقرار شد پیش 

ه سسات مشابه را کؤم یهدکتر اسماعیل شهبازی در میان گذاشتم. مقرر شد اساسنام

چنین  نویسکنند جمع آوری و مطالعه کنیم. برای تدوین پیشدر این زمینه فعالیت می

 یدولتی و خیریه مختلفی مراجعه کردم و تعدادهای غیرسسات و بنیادؤتشکیالتی به م

مطالعه نمودم. براساس تهیه و بنیاد البرز را  یهنامها و از جمله اساسنامهاز این اساس

با توجه به اقدامات مهندس  ،آگاهی و شناختی که از این طریق بدست آمد و همچنین
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که در جمع ما  ایی منطقهکید بر نگاه و راهکار توسعهأعلیمرادیان در نهاوند و با ت

 تشکیالت را تدوین کرد. این یهنام نویس اساسشهبازی پیش دکتر ،وجود داشت

برای این تشکیالت خود  «بنیاد»از عنوان تأکید شد نامه  برای تدوین این اساس

در توضید اینکه . خواهد کردزیرا در این صورت مشکل اساسی ایجاد ، داری شود

یریّه خ تشکیالتیک نگاهی به  «بنیاد»فرهنگ اجتماعی ایران نگاه مردم کشور ما به 

 هایکه نامهاست  که تجربه نشان دادهآنبرای کمک مالی به افراد نیازمند است. چه

های مالی به سوی بسیاری از این بنیادها فراوان نیازمندان همواره برای درخواست کمک

اندازی تشکیالتی بود که چنین انت اری از آن نداشته اما قرار ما راه. شودمیسرازیر 

 ی نهاوند بود.ی منطقهعههای ما توسباشند، محور اصلی فعالیت

ک کند. ای کمکرد تا به تحقّق چنین اندیشهدر واقع این تشکیالت باید تالش می 

عالوه براین، هدن ما این بود که این تشکیالت مستقل عمل نماید و در نهایت در 

 هبکرده بودیم که اگر  تصویبهمچنین خدمت مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند باشد. 

و  تمام سرمایه های خود ادامه دهدر دلیلی در آینده این تشکیالت نتواند به فعالیته

 در عیناًدولتی در نهاوند تعلق یابد و همین دانشگاهیامکانات آن به همین مجتمع

 براین، انتخاب عنوان عالوه علیمرادیان مصوّب گردید. فرهنگی یمؤسسه یهناماساس

اهدان محوری این  یهکنندای تأمینتوانست تا اندازهمی «فرهنگی یهسسؤم»

ا حقوقی آن را تویژه مشکالتهب، های آنتشکیالت باشد و موانع احتمالی فعالیت

 کند. حدودی برطرن

ی نامهنویس اساسای در پیشی منطقهچهار محور به عنوان محورهای توسعه 

ایجاد  -1 :علیمرادیان گنجانده و مصوّب شد، به این شرحی فرهنگی مؤسسه یهاولی

گسترش خدمات بهداشتی و  -2های فرهنگی، آموزش عالی و فعالیت یو توسعه
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های اقتصادی گذاریسرمایه -4های ورزشی وو فعالیتسیساتأتیتوسعه -3درمانی،

 شهرستان نهاوند.  یهدر حوز

ده بود برداری رسیبه بهرهاز پیش رادیان نهاوند اهلل علیمدر آن ایّام، بیمارستان آیت

ــی علیمرادیان نو فعالیت می ــاخت بود. بنابراین کرد و مجتمع ورزش ــت س یز در دس

ــه انجام ؤهای مدو محور از فعالیتخصــوص توان گفت اقدامات عملی در می ــس س

ست شده  ساسا ایجاد »نامه، یعنی یا در حال انجام بود. اما در مورد دو محور دیگر ا

ـــعه  «فعالیت های اقتصـــادی»و همچنین «ی آموزش عالی و اقدامات فرهنگیو توس

  صورت نگرفته بود.اقدامی  عمالً

نامه تدوین شد، به اتفاق دکتر شهبازی در یکی از پس از آنکه پیش نویس اساس

با مهندس علیمرادیان در منزلش در تهران قرار گذاشتیم  1374های تابستان سال شب

نیز به عنوان اعضای هیئت  چند نفر رانهایی کنیم.  سسهؤاندازی مبرای راهرا  آنتا 

، یارسس، حسن پاسؤهیئک مرئیس، شهبازیاسماعیل در ن ر گرفتیم:به این شرح سس ؤم

  .مذاربنیان ینماینده ،علیمرادیانو علیاعضا  حسین داودی، محمدرضا امامی رئیس،نایب
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ریش و آلمان در اروپا تا سفری به کشورهای سویس، 1374دوم تابستان  یهاز نیم

کا و ســـپس  به امری جا  و از آن

امریکای التین داشـــتم. قرار بود 

ـــانه و  به عنوان پژوهشـــگر رس

ــفر لالماموربین ل در طول این س

می  مو ع مع  ج م جالس  در ا

ــازمان ملل متحد در نیویورک  س

ـــر ان و مدتی بعد در اجالس س

ـــازمان  کشـــورهای عضـــو س

ــور کلمبیا در غیرمتعهد ها در کش

ــرکت کنم.  امریکای التین نیز ش

 یهبرگزاری اولین جلساز این رو 

ــه یهافتتاحی ــس ی فرهنگی مؤس

ت به  یان در تهران  خیر أعلیمراد

ـــعی کردم در د. البته افتا ل طوس

سرا های الزم سفر و پیش از آنکه به ایران برگردم تا حدودی هماهنگی  یهبرای جل

. بالفاصــله، پس از آنکه بازگشــتم، روز دهمهای تلفنی انجام فتتاحیه از طریق تماسا

شتم سم افتتاحیه تعیین برای برگزاری آبان ماه  ه ساختگردیدمرا سم در  مان . این مرا

ـــمار یعنی در دفترکار مهندس علیمرادیان درتهران برگزار  بلوار میرداماد، 158 یهش

ضای هیئت م شهریان عالقهسسؤشد. عالوه بر اع مند نیز از تهران و ، تعدادی از هم

 نهاوند برای شرکت در این مراسم دعوت شده بودند.



  31                                                                        …آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد

 

 
 

سم افتتاحیه  سه، ابتدا در مقالهؤم یدر مرا شدس سط نگارنده قرائت   ،ای، که تو

ی فرهنگی علیمرادیان بیان شد و سپس سایر سیس مؤسسهأها، دالیل و اهدان تزمینه

ــا دیدگاه ــهبازی به ضــرورت وجود های اعض خود را مطرح کردند. از جمله دکتر ش

شاره کرد و دالیل موفقیت چنین م شکیالتی ا شورها ؤچنین ت سایر ک ساتی را در  س

ــین داوودی نیز دیدگاه ــمرد. دکتر حس ــیس  یههای خود را در زمینبرش اهمیت تأس

  .مطرح کرد آنهای انداز فعالیتچشممؤسسه و 

گذار نبنیا یهوسیله که ب سسؤتتاحیه، احکام اعضای هیئت مافیهجلس یهدر ادام

 نییک واحد آپارتما توزیع شد و در پایان نیز مهندس علیمرادیان رسماً ،صادر شده بود

برای آغاز  را بلوار میرداماد 160 یهسوم ساختمان شمار یهدر طبقاز دفتر کارش 

 سسه به این تشکیالت اختصاص داد.ؤهای مفعالیت

ای هبود که به موازات افزایش فعالیت سس اینؤمگذار و هیئتبنیان یهاولیطشر 

ا را هسسه؛ مهندس علیمرادیان نیز فضا و امکانات مورد نیاز گسترش این فعالیتؤم

گذار ، سخاوتمندانه از طرن بنیانسسه قرار دهد؛ موضوعی که بعدهاؤدر اختیار م

حدود دوسوم از امکانات آن ساختمان در تحقّق یافت، تا آن جا که در حال حاضر 

د کیأگذار همواره تکه بنیانشوم  آور یادست. الزم است ی فرهنگیاختیار مؤسسه

در خصوص تأمین سس ؤها، هیئت مفعالیتیافتن کرد که در صورت گسترش می

 باشد.نامکانات مورد نیاز نگران 

 فرهنگی علیمرادیان  یسسهؤافتتاح رسمی م

نهاد برای مردمسیس اولین تشکیالتأت یهاید، (1374آبانماه سال  )هشتماز همان روز

عمل پوشید. از  یجامه «ی فرهنگی علیمرادیانمؤسسه»تحت عنوان ، ی نهاوندتوسعه

فتر سس در دؤهیئت م یهکه در روز افتتاحیه، اولین جلس شده بودریزی قبل برنامه

سسه ؤمه شب مشغول آماده کردن دفتر م. روز قبل تا پاسی از نیگرددسسه تشکیل ؤم
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ها، حاصل تالش گروهی از نهاوند نشدنی بود. پس از مدتهائی فراموش. لح هبودیم

ع تاریخی توانست مقطیافت که میای تحقق میرسید و بنابراین، ایدهدوستان به ثمر می

 نهاوند به شمار آید.  یهمهمی در تحوالت منطق

 

زیادی وجود دارد. عملی کردن در کشور ما همواره میان تئوری و عمل فاصله  

نیازمند است. فعالیت برای تحقق  ها به تالش، صبر و از خودگذشتگی شدیداً ایده

ای و ملی در ایران مانند شنا کردن در یک استخر مملو از عسل است. اهدان منطقه

ال شیرین و لذت بخش است. شنا کردن در چنین استخری سخت ولی در عین ح

 های عشق درونی را فرونشاند. بنابراین نباید اجازه داد موانع و مشکالت راه، شعله

اند که در بدون تردید پایدارترین اقدامات مردمی در طول تاریخ، اقداماتی بوده

آنها، عنصر عشق نقشی پررنگ و برجسته داشته است.  ۀدهندترکیب عناصر تشکیل
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ا که ب، آثار برجای مانده در گوشه و کنار ایران و حتی در سایر نقاط جهاناقدامات و 

هر ی در سپربهای عشق ترکیب شده باشند، ستارگان درخشان و ماندگاعنصر گران

اند. این واقعیت را در سفر به کشورهای مختلف از نزدیک دیده تمدن و حیات انسانی

های مختلف درمیان کشورها و فرهنگ ام. حتی وقتی آن را با افرادی ازو حس کرده

 اند.یید گذاشتهأبر آن مُهر ت ام آنان نیز عمدتاًگذارده

 ی فرهنگی علیمرادیان مؤسسه یهاقدامات اولی

علیمرادیان، تشکیالتی مردم نهاد و غیردولتی بود، برای فرهنگییباوجود اینکه مؤسسه

یم. گرفتمالح ات ممکن را در ن ر میها و حساسیت یهباید هم شهایفعالیت استمرار

 د. شسسه اجتناب میؤسیاسی درداخل ماز چنین من ری از هرگونه گرایشنبنابرای

ـــموض ،سس قرار گرفتؤاولین اقدامی که در دستور کار هیئت م ــــ وع بررسی ـ

ــاسپیش ــاد نویس اس ــویب در وزارت فرهنگ و ارش نامه وآماده کردن آن برای تص

سس ؤموافقت اعضای هیئت م باابتدا  از همانک روش منطقی که اسالمی بود. طبق ی

گرفت با موافقت اکثریت ای که مورد بررســی قرار میبود، هر ماده و تبصــره همراه

شـد، مواد و که انجام می الزمیهای شـد. البته با بحث و بررسـیاعضـا تصـویب می

اعضـــا قرار  یهیید همأصـــورت اجماع مورد ته ب نامه، عمدتاًهای اســـاستبصـــره

ــتیم،  یهگرفت. با اینکه در ابتدای راه بودیم و امکانات و حوزمی عمل محدودی داش

ساسولی تالش می شود و افق های دورتری را شد که ا نامه با دیدی بلند مدت تهیه 

 رصد کند. 

سسه تشکیل می شد و تا پاسی از ؤسس، عصر هرروز در دفتر مؤجلسات هیئت م

های دادند در طول ماه رمضان نیز به فعالیت. اعضا ترجید مییافتشب ادامه می

نامه پایان یافت قرار شد اساس که بررسیچنان ادامه دهند. پس از آنشتاب خود همپر

مراحل ثبت رسمی آن نیز به سرعت پیگیری و انجام شود. عالوه برآن،  برخی از 
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ذار، گکه با موافقت بنیان مصوبات این بود یهآمد. ازجملمصوبات نیز به اجرا درمی

تر داشته حضوری فعالبه عنوان هیئت امنا، این بار ، سسؤاعضای هیئت م یههم

  باشند.

ها نیازمند آن است که به تدریج احساس شد افزایش حجم فعالیت چندی بعد،

و موافقت همگی اعضا در  مصوبات هیئتکه حاال براساس  ،سسؤیس هیئت مئر

رت تمام صوه فعالیتش را افزایش دهد و ب  است،جایگاه رئیس هیئت امنا قرار گرفته 

سسه حضور یابد. بدون تردید برای دکتر اسماعیل شهبازی ؤوقت به عنوان مدیر در م

رکت یک ح پذیرشکه او می بایست بین آنپذیرش چنین درخواستی آسان نبود. چه

 یرش مسئولیتی ملی، یکی را انتخاب کند.ای و پذمنطقه

 این پیشنهاد به دکتر شهبازی، سازمان خوار یهکنم که همزمان با ارائراموش نمیف 

وابسته به سازمان ملل متحد، نیز او را برای کار در ، (فائوبار وکشاورزی جهانی) و

اب انتخ ملیاای فرخارج ایران به همکاری دعوت کرده بود. بنابراین فعالیت در حوزه

ای هعشق به نهاوند و پرورش و مراقبت از نهالی که ریشه ،بود. در نهایتدیگر ایشان 

یعنی  ،در خاک دوانده بود، موجب شد انتخاب اولتازه خود را  یهنازک و شکنند

 را ترجید دهد.  ،ماندن در ایران و کار برای نهاوند

امنا، از دو تن از همشــهریان چند روز بعد به پیشــنهاد ایشــان و تصــویب هیئت 

نهاوندی یعنی ســـیروس احمدی به عنوان مدیر روابط عمومی و مهندس هوشـــنگ 

ســســه همکاری کنند. ؤشــهبازی به عنوان کارشــناس موضــوعی دعوت شــد تا با م

ــال و دومی به مدت چند ماه  ــهریان محترم، اولی به مدت چند س همکاری این همش

قابل  یســســه زحماتؤدر اوایل راه اندازی م آن دو همکار همشــهری، ادامه داشــت.

 تقدیر وبه یادماندنی را متقبل شدند. 
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سسه پیشنهاد کرد عباس خرمی نیز که از ؤگذار م هیئت امنا به بنیان 1375در سال 

ا سسه به جمع مؤمعنوان مشاورفرهنگینهاوند بود بهیمند به توسعهههمشهریان عالق

بعدها به عنوان عضو هیئت امنا ادامه یافت و پس  سسهؤبپیوندد. همکاری خرمی با م

 . عهده گرفتبرسسه بود که سکان مدیریت آن را ؤاز حسین داوودی او سومین مدیر م

حسین داوودی، عباس خرمی و محمد داوودی از مدیران برجسته آموزش و 

های آموزشی با ارزش خویش را در عرصه یهش کشور بودند که عاشقانه تجربرپرو

فرهنگی علیمرادیان قرار دادند. آنها از طریق مشارکت  یسسهؤرهنگی در اختیار مو ف

سسه تالش کردند تا به استحکام پایه های این ؤثر خود در فعالیت ها و اقدامات مؤم

تشکیالت مردم نهاد به سهم خود یاری رسانند و الگویی را برای مشارکت های فعاالنه 

 یزی کنند. در توسعه ی پایدار نهاوند پی ر

 نهاوند شناسی  یهکتابچانتشار اولین

ای در مورد شــناســایی یکی از مصــوبات هیئت امنا این بود که در اولین گام، کتابچه

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

شته شت که ب ای چاپی وجودنو صور هندا صر و تاحدودی م ستان صورت مخت شهر

ـنهاون ـ ـ که اگر  ردم در سراسر جهان استکند. این یک نیاز طبیعی م را معرفی دـ

 ندبه دست آورای خواهند به شهری مسافرت کنند و یا نسبت به آن شناخت اولیهمی

 اطالعات مختصری از آن شهر در اختیار آنها قرار گیرد. 
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نابع نبود م حس می شد. اصوالً چنین اطالعاتی در مورد نهاوند شدیداً بنابراین، خأل

شود، تلقی می یک جامعه، یک فقر فرهنگینداشتن به آنها در ی ــدسترسمکتوب یا 

ها قبل از آن در ما همواره از آن رنج برده است. مدت یهکه متأسفانه جامعواقعیتی 

، که در تاالر ی نهاوندتوسعه همایش

وپرورش نهاوند برگزار آموزش یهادار

در » شد، به این نکته اشاره کرده بودم:

 ه در نهاوند  «فیروزان»یهینشر یهاولین شمار

و توسط برخی از دبیران دبیرستان فیروزان 

چاپ و منتشر شد، وعده داده شده بود به 

دوم این نشریه در اختیار  یرهازودی شم

هنوز چهل و میرد. ولی مندان قرار میعالقه

چند سال )البته تا آن زمان( اسک  ه مردم 

نی بعدی آن، یع یهنهاوند در انتظار شمار

 . « نندتحتّق آن وعده، لحظه شماری می

 این کتابچه به یک بررسی یهبرای تهی

های اطالعات و عکس یتهیهاجمالی و 

نابراین در  یاز بود. ب ند ن هاو یدانی از ن م

سیروس احمدی، اولین فرصت، به اتفاق 

یان و یاوش شــــا ـــ یاد  دکتر س نده  ز

سنی شت )مح سافرت چند روزهبه نهاون (3پی نو ای که به نهاوند د رفتیم. در طول م

تهیه کردیم. شایان  متعددیهای داشتیم، از مناطق مختلف این شهر اطالعات و عکس

شگاه تهران ستاد جغرافیایی طبیعی دان شبود در آن زمان ا ستاد دان تربیت  گاه)و اینک ا

ـــت مدرس های علمی انجام داده نهاوند پژوهش یه( و پیش از آن در مورد منطقاس
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جغرافیای ایران گنجانده بود. کتاب درســی بود و مطالبی را نیز در مورد این شــهر در

ــان باتجربه و حرفه ــنی نیز از عکاس جهت  و ای وزارت آموزش و پرورش بودمحس

به اکثر مناطق مختلف کشـــور  تب درســـی تقریباًمورد نیاز برای ک هایعکس یهتهی

 مسافرت کرده بود. 

حاصل این تحقیقات میدانی، زحمات اعضای هیئت  «آشنایی با نهاوند» یهکتابچ

ز ا ی نیزیهاسسه و تیم اعزامی به نهاوند بود. عالوه بر این، کارت پستالؤامنای م

از جمله ها این .منتشر شدچا  و تهیه و اندازهای طبیعی و اجتماعی نهاوند چشم

این کوشش جمعی بود. حاال همگی خوشحال بودیم که برای  یهاولی دستاوردهای

ت و گرفمندان قرار میشناخت ومعرفی نهاوند دراختیار عالقه یهنخستین بارکتابچ

 .استاین ضرورت ابتدایی، گامی عملی برداشته شده  تأمینبرای 

یکی از اهدان اولیه و مهم در  

و آموزشی چارچوب اقدامات فرهنگی

ی مؤسسه هم نامهکه در اساس ،سسهؤم

تصرید شده بود و ازآن به عنوان کمک به 

شد، تالش برای ای یاد میی منطقهتوسعه

شناخت و آگاهی نسبت به وضعیت 

شهرستان نهاوند بود. چنین شناختی بدون 

های های علمی میسر نبود. بررسیپژوهش

که در این زمینه تا آن زمان داد ما نشان می

گیری انجام نشده اقدامات تحقیقی چشم

 بود. 
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ب کسبرای بتوان وجود نداشت که  ایدر واقع منبع مکتوب و در عین حال علمی

س سؤسبب، هیئت منهاوند به آن مراجعه کرد. بدین یهاطالعات مورد نیاز دربار و آمار

وضعیت نهاوند را در قالب یک کتاب تصمیم گرفت آمارها و اطالعات مربوط به 

 مستقل تهیه کند و آن را به عنوان یک منبع علمی در اختیار دانش پژوهان، مسئولین و

را چا  و منتشر کرد،  «آمار یهنهاوند در آیین»سسه کتاب ؤمندان قرار دهد. وقتی مهعالق

ستش دط به نهاوند مربو اطالعات و آمارنیازمند به مراجعه کنندگان  برایاطمینان یافت 

این  وتهی نیست. این کتاب به یکی ازمنابع و مآخذ مهم مطالب پژوهشی تبدیل شد 

د صورت مستقل در موره بنیز سسه و ؤپژوهشی بعدها با تشویق و حمایت ممطالب 

 نهاوند تدوین گردید.

 نهاوندیان مقیم تهران  یههای ماهیاننشست

سه درکنار فعالیتؤم سترش ، یعنی اشگاه از آرمان اولیههای خود، هیچس تقویت و گ

کارهای چنین  و ترین ســازنهاوندی، غافل نبود. یکی از مهممشــارکت همشــهریان

ـــت ـــارکتی، نشـــس بدون تردید وها و گفتمش گوهای جمعی همشـــهریان بود. 

کند. با این های جمعی ظهور و بروز پیدا میهای اجتماعی از درون تمرینمشــارکت

حالوجود و در  ععین  جام یل مختلف،  یه،  به دال های از چنین تمرینتاکنون ما 

  (4پی نوشت )ده است.ای محروم بواجتماعی به میزان قابل مالح ه

عملی  ،دوسطدمشارکت همشهریان را در از این رو، هیئت امنا تصمیم گرفت 

سسه برگزار ؤنهاوندیان مقیم تهران را در محل م یههای ماهان. نخست نشستسازد

. هدن این بود صورت گیردهای نهاوندشناسی در نهاوند ، برگزاری همایشدومکند. 

گاه مند جایها به صورت من م برگزار شود تا در تقویم نهاوندیان عالقهکه این برنامه

آن هریان همششد که شناسی اجتماعی باعث میپیدا کند. این اقدام به لحاظ روانثابتی 

 ثیرگذار و هدفمند بنگرند.أجتماعی مستمر، تیک حرکت ا را
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های الزم ن ر هماهنگیهای تهران با یکی از افراد صاحببرای هر یک از نشست 

شد تا در مورد یکی از مسائل مهم و مبتالبه نهاوند تحقیق کند و پس از انجام می

کنندگان  مندان در میان گذارد. عالوه بر سخنران، شرکتآمادگی آن را در جمع عالقه

نند. ها مطرح کهای خود را از طریق تریبون آزاد در این نشستتوانستند دیدگاهنیز می

مندان هشد تا در اختیار عالقکاملی برای چا  آماده میها گزارشاز این نشست

سسه، ؤجو برای یافتن افرادی که مطابق با استانداردهای موگیرد. در ابتدا، جستقرار

مقاله و  یهقدری مشکل بود ولی به تدریج استقبال افراد برای ارائند دارتوانایی الزم 

 ها افزایش یافت. سخنرانی در این نشستایراد 

 نهاوند شناسی یههای ساالنهمایش

با  بود که «نهاوندشناسی» یهساالنسسه، همایشؤهای مترین برنامهیکی دیگر از مهم

این  درشد. ی در نهاوند برگزار مییهمکاری نهادهای علمی، آموزشی، فرهنگی و اجرا

ی ردبکار های ساالنه، عالوه بر آنکه سخنرانان مقاالت و مطالب علمی و عمدتاًهمایش

رصتی فنیز آمدند، می کنندگانی که ازبیرون از نهاونددادند؛ برای شرکتخود را ارائه می

از نزدیک با مردم و مسائل منطقه آشنا شوند و نسبت به نهاوند شناختی  تا شدفراهم می

 که، آشنایی مردم منطقه با همشهریان مهاجرشان، تر پیدا کنند. در همین حالواقعی

-سویه وسودمندیعامل دوت ،آمدندهای فکری و علمی نهاوند به حساب میسرمایه

د سودمندتری برای نهاون دستاوردهای بسیار توانستکرد که استمرار آن میمیفراهمرا

 به ارمغان آورد. 

 یبرگزاراز که چندین ماه پیش  ها به این شکل بودبرگزاری این همایش یهشیو

شد و درآن معیارهای مقاله برای شرکت میفراخوان داده مقاله ارسال برای  ،همایش

 همایش یهبه دبیرخان مقاالتگردید. پس از آنکه در همایش نهاوندشناسی مطرح می

قرار صالح داوران ذی ازداوری در اختیار ارزیابی را برای ها رسید آنسسه میؤدر م
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. پس از دریافت نتایج داوری و انجام اصالحات الزم و نهایتاً در صورت دادندمی

ر توانند برابکه آنها می شدمقاالت برگزیده اعالم می گانپذیرش مقاله، به نویسند

 خود را در اجالس عمومی همایش ارائه کنند.  یمقالههمایش،  یهبرنام

ــناســی در دو روز و بهمایش معموالً صــورت صــبد و بعدازظهر ه های نهاوندش

ــیاری از نهاوندیان عالقبرگزار می ــد. بس ــتقبالها به خوبی امند، از این همایشهش  س

گونه که گفته  کردند. همانمی

ها به تدریج این همایش ،شــد

ـــناخت همشـــهریان مقیم  ش

نهاوند و نهاوندیان مقیم تهران 

نســـبت به را و ســـایر مناطق 

گر  ی تریکــد ـــ کرد و میبیش

گاه ید ها را در مورد د های آن

توسعه در این شهر به یکدیگر 

 ساخت. تر مینزدیک

های رگزاری این همایشب

تکار موفقی بود که ساالنه، اب

های جامعه تعیبرای درک واق

ا و هبرخی از طرحکه توان نادیده گرفت رسید. این نکته را نمیمی ضروری به ن ر

شد، بعدها در منطقه، شکل عملی به خود ها مطرح میهای که در این همایشایده

 ها نیز کم نبودند.این همایش یههای بر زمین ماندگرفت. هرچند ایده

 یه، مسئلجریان اولین همایش روی دادهای چشمگیری که در از جمله چالش

در درون تاالر برای آنان  یاز بانوان و در ن ر نگرفتن جایگاه مشخّصنشدن  دعوت
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 در اجالس ویافتن به حضور که برای  یهایخانم ؛بوداجتماعات شهید باهنر نهاوند 

 همایش، یهپس از اتمام نشست افتتاحیمند بودند. لذا عالقهها استماع سخنرانی

بودند معترضانه در خواست شده تاالر جمع اطران یهگروهی از بانوان که در محوط

ابتکار و سرعت عمل اسماعیل شهبازی و دیگر کردند در تاالر حضور یابند که با 

در  ،بلندگوهای سیاربرای آن جلسه کوتاهی،  این عذرخواهی ازهمکاران و ضمن 

در تاالر جایگاه  عدازظهر و فردای آن روزجلسات ب براینصب کردند و محوطه 

 رد بانوان نهاوندی یهمشارکت فعاالنشد تجربه باعث این ن رگرفتند.مناسب در

 .افزایش یابدهای بعدی آن سال وسال ی فرهنگی درهای مؤسسهفعالیت

مجموعه متاالت »تحت عنواندو مجلّد،  شد در قرائتها که در این نشستمقاالتی 

 . گردیدچا  و منتشر  «شناسینهاوند 

 
 

ه رفت، بگمندان قرار میآنکه در دسترس تعداد زیادی از عالقهها، ضمناین کتاب

د. شنهاوندپژوهی تبدیل می یهتدریج، خود به منابعی برای تحقیقات بعدی در زمین

ها اگر کسی برای پژوهش در مورد نهاوند به مؤسسه مراجعه قبل از انتشار این کتاب
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ه به بعد، این نقیص کرد منابع مکتوب چندانی برای ارائه وجود نداشت ولی از آن بهمی

ی فرهنگی علیمرادیان در راه اگر چه باید اعتران کردکه مؤسسه .شدتدریج رفع 

 تکمیل این منابع، هنوز راهی بس طوالنی در پیش دارد.

تحصیییلی به دانشییجویان برتر نهاوندی درکنکور سییراسییری  یکمک هزینه
 ها دانشگاه

دنی های المپیک سیکه در بازیمهندس علیمرادیان قول داده بود تا به ورزشکاران ایرانی

هزار دالر، مدال 5مدال طال  یهکنند، به ترتیب به دارندل کسبادرکشور استرالیا مد

هزار دالر پاداش دهد. وقتی ورزشکاران از المپیک  2هزار دالر و مدال برنز  3نقره 

یل از سسه برگزار شد تاضمن تجلؤمراسمی به میزبانی م ،سیدنی به کشور بازگشتند

 شود. های طال اهداها نیز به صورت سکهقهرمانان المپیک، جوایز آن

از این  گیریعلیمرادیان پیشنهاد کردم با بهرهبود که به مهندس پس از این مراسم  

انان شود برای تشویق جوملی که برای تشویق ورزشکاران کشورمان انجام می یتجربه

ر جوایزی در ن  ،کنندوآموزشی موفقیتی کسب میعلمییکه در عرصه، نهاوندی نیز

بود که هر ساله از میان جوانان شرکت های عملی و مبتکرانه آن گرفته شود. یکی از راه

های برتر ا، به افرادی که حائز رتبههنهاوندی در آزمون سراسری دانشگاه یهکنند

رداخت پزحماتشان به آنان تحصیلی و پاداش  یهکمک هزین من ورشوند مبلغی به می

 . گردندمحسوب میهای انسانی و پایدار نهاوند سرمایهزیرا آنان به حق  شود

اری عد، هر سال هیئت امنا با همکبعلیمرادیان از این پیشنهاد استقبال کرد و از آن به 

-های کنکور سراسری را مشخص میآموزش و پرورش نهاوند اسامی برترین یاداره

د، از شسسه در نهاوند برگزار میؤسیس مأکرد و طی مراسمی که به مناسبت سالگرد ت

گردید. در اینجا باید از نفش فعال آنها اهدا میکرد و جوایزی به تجلیل میآنان 
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کی به نیسسه در نهاوند برای برگزاری این مراسم ؤمحمدجعفر شهبازی مدیر دفتر م

 یاد کرد. 

اوند نگاری در ایران؛ اهداف و نهاوند پژوهی و نه یهاولین نشییری، فرهنگان
 ها مشیخط

دل  ال ازؤشود؟ پاسخ این سمنتشر « فرهنگان»ی نامهشد فصلچرا تصمیم گرفته

 سسه، تولید محصوالتؤسسه متولدشد. از ابتدای تشکیل مؤامنای مهای هیئتدغدغه

 ریگیشکلبود. درآغاز  مؤسسهآن امنای های هیئتاز اولویتوپژوهشی یکیفرهنگی

نهاوند منتشر شده  یبارهدرتا آن زمان داد میزان آثاری که ها نشان میسسه، بررسیؤم

و در میان آنها نیز مطالبی که با روش علمی و قابل قبولی نگاشته  استبودهبسیار اندک 

 آمدند.به شمار می کمیابیگوهرهای محدود و مانند  بودندشده 

د رسین ر میمؤسسه بود به درهای ما محور فعالیت «ی نهاوندتوسعه»آنجا که  از 

ن ی آن و پرداختاز پیشینهآگاهی و اطالعات مکتوب  داشتنای بدون منطقهی توسعه

عاد مختلف آن منطقهعلمی و منطقی های تحقیقات و پژوهشبه   ،در خصـــوص اب

ترین انگیزه برای جنبش که مهم ،ایدر واقع همان دیدگاه توســعه. نیســتپذیر امکان

شکّل شگاه دولتسس مجتمع دؤهیئت م»ی مانند یهافرهنگی در نهاوند بود و به ت ی ان

جهت  شــده بود، در امتداد خود منجر «ی فرهنگی علیمرادیانمؤســســه»و  «نهاوند

 را نیز ضــروری و اجتناب ناپذیر «فرهنگان ینامهفصــل»رســیدن به اهدافش، داشــتن

 دانست. می

رفت دریک فرایند زمانی حداقل میان مدت، حجم قابل قبولی از مطالب انت ار می

تدوین شود و آنها به عنوان منابع  «فرهنگان»نهاوند از طریق با  ی مرتبطهاو پژوهش

مندان قرار گیرد. مرجع و تا حدودی منابع دست اول و دوم در اختیار محققین و عالقه
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پیشنهادها و راهکارهای  حاویکه ، نیز هاشد برخی از پژوهشدر همین حال تصور می

 در دسترس مقامات و مدیران اجرایی محلی قرار گیرند. ست، اجرایی 

 دو مجلّد و« آمار یهکتاب نهاوند در آین»، « معرفی نهاوند یهکتابچ»پس از آنکه  

سید رسسه انتشاریافت، به ن ر میؤطرن ماز« مجموعه مقاالت نهاوند شناسی»کتاب 

 ن تشکیالت فراهم شدهنامه از طرن ایآمادگی و جسارت الزم برای انتشار من م فصل

ش بر اوفکریفرهنگییهای که حوزداشت در جامعه این نگرانی وجود است. ابتدا

های خود به سختی فرهنگ شفاهی استوار است و افراد برای انعکاس دیدگاه یهپای

ال عین حمطالب مکتوب و درکه توان انت ار داشت می برند، چگونهدست به قلم می

رای هر بباشد، هیئت تحریریه  استانداردهای هیئت امنا و بعداً  یهکنندمینأفاخری که ت

 شود وچا  و منتشر گرددآوری  راحتی جمعکافی و به  یاندازهنامه به فصل یهشمار

 . 

شود که در بدیهی است رواج فرهنگ شفاهی تا حدود زیادی باعث شده و می

 یجادانوشتن خصوصاً به خوانی و  کتاب، به نیازی به مطالعهاحساس بی یجامعه نوع

 و از توانایی شنیداریدهند در صورت نیاز فقطترجید میعموماً شود تاجایی که افراد 

که بسیاری از اندیشمندان معتقدند استمرار چنین  در حالی گیرند.دیداری خود بهره

توسعه  و وانرژی جماعتی را که باید برای تغییرتواند فکر، رفتار، خلقیاتفرهنگی می

 د، به حالت انجماد در آورد.نکارگرفته شوه ب

گونه که پیش از این هم مطرح  با این وجود، آنچه با عث امیدواری گردید، همان

سی، یافتن ادامهشد،  شارات نهاوندشنا سله انت سل شر  بود  «فرهنگان»از جمله طبع و ن

 رویمان قرار را فراتری انداز روشنبرطرن ساخت و چشمراکه تاحدودی این نگرانی

 مندانوزن خود را در میان اندیشمندان و عالقهجایگاه و به تدریج نامه، این فصلداد. 

شان داد سه با حجم ؤمو از آن پس  ن شته های باالیی س شد واز نو سالی مواجه   ار



  45                                                                        …آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد

 

 
 

 «ی فرهنگاننامهفصــل» کردند مطالبشــان هرچه زودتر درنویســندگان آنها اصــرار می

ـــود. ال  مند بودند کهبته برخی نیز گلهچا  ش

لب طا گان، م ئت داوران علمی فرهن  چرا هی

نان  ـــالی آ ن ر  های موردرا واجد ویژگیارس

 دهد!ص نمیـتشخی «فرهنگان»برای چا  در 

ی مات اول قدا ـــار این  هپیش از ا برای انتش

خاب اســـم آن از اهمیت قابل نامه، انت فصـــل

دی داوای برخوردار بود. دکتر حسـین مالح ه

عضو هیئت امنا، مسئولیت یافتن بهترین نام را 

شریه  سرانجام  عهده گرفت.بربرای این ن ز او 

که  عددی  یان اســــامی مت هاد کردم ـــن  پیش

های این با اهدان و خط مشــی، که «فرهنگان»

 ، تصویب شد.نامه سنخیّت بیشتری داشتفصل

انع ماین اقدام فرهنگی . نهاوند استوار بود یههای منطقنامه بر پژوهشاین فصل 

شود که سایر افراد از سایر مناطق نیز در آن مشارکت داشته باشند. شد و نمینمیاز آن 

سایر نقاط  درای منطقه به تدریج برای تحقیقات  چنین حرکتیرفت همچنین انت ار می

 شود.  الگوکشور 

 )و اینک نیز که امیدوار بودیم ای که تا کنون شاید مطرح نشده، این استنکته

ای هبا ویژگی «فرهنگان»ای نه چندان دور، این اقدام یعنی انتشار امیدواریم( در آینده

( منطقه ای)کشوریمطالعات یهی برای ایجاد اولین پژوهشکدیبناکه مطرح شد، سنگ

 در ایران باشد. 
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در کشورهای مختلف انجام شد،  های که بعداً مطالعات ما در آن زمان و بررسی

بنابراین،  (5پی نوشت )سازد.میرا ضروری  یهایهمیت وجودی چنین پژوهشکدها

رسید کرد. به ن ر میمی مینأنامی باید چنین رهیافتی را تاحدود قابل قبولی تگونههر

-تی صف توان کتمان کردای برخوردار بود. در ضمن نمیاز چنین خصیصه «فرهنگان»

 که فرهنگان )و یا به عبارتن ایننیز در این اسم نهفته است و آ -تا حدودی اغراق آمیز

 شود. بستر جوشش فرهنگ محسوب می نهاوند( دیگر

اقدام دیگری که انجام شد تشکیل هیئت داوری مقاالت بود. عالوه بر اعضای هیئت 

 از برخی از همشهریان فرهیخته نیز دعوت شد تا به این هیئت بپیوندند. شادروان ،امنا

ت ها، نه تنها عضویت در هیئتاریخ در دانشگاه یهدکتر عزیزاهلل بیات استاد برجست

 یههای ساالنداوری را پذیرفت، که آن زنده یاد با کمال میل برای شرکت در همایش

کرد. دکتر سیاوش شایان، شناسی و سخنرانی درآن دیار، همواره اعالم آمادگی مینهاوند

سسه ؤم هایکه از قبل در برخی از فعالیت، جغرافیا نیزعلوم یهاستاد دانشگاه در رشت

کرد، عضو دیگر هیئت داوری مقاالت شد. این دو از دو دیدگاه متفاوت به شرکت می

بیعی انداز طای، چشمه مورخی به نام بیات با ذکرخاطرهنگریستند. در حالی کنهاوند می

ان با نگرشی دجغرافیکرد، در مقابل شایاننهاوند را به تصویر مینیاتوری زیبا تشبیه می

 جوش نگران شناسی و جغرافیای نهاوند بود؛ جنب وکه برآمده از خصوصیات زمین

خوش آب و رنگ به تصویر  نیاتورِیهای ناهموار زمین را در پس این مگسل یهکنند

 کشاند. می

امکانات الزم برای انتشار فرهنگان آماده است  یهشد همکه تصور میشرایطیدر 

ن مین شده بود؛ انتشار ایأسسه، نیاز مالی آن نیز تؤگذار مبنیان ت و با موافقت و همّ 

نشریه بدون مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی امکان پذیر نبود. در آن 

ن، . بنابرایگرفتن چنین مجوزی وجود داشتزمان شرایط پیچیده و زمان بری برای
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های وان ساالری وزارت ارشاد و رایزنیهای ن ام دیوخمهای زیاد در پیچاگردوندگی

کشید. با گرفت، صدور این مجوز حداقل چند سال طول میدر آن زمینه انجام نمی

 ی حسینفرهنگان با مدیر مسئول یهتمام این زحمات، وقتی سرانجام، اولین شمار

 یهعدو شهبازی برای توزیع آماده شد، یقین پیدا کردیماسماعیلداوودی و سردبیری 

بود. های بعدی آن چندان عبث ننیز برای انتشار شماره «فیروزان» یهنشریتهیه کنندگان 

خیر، به عهد آنان در چهل و أبا این تفاوت که نسلی دیگر آمده بود تا با چند دهه ت

 چند سال پیش وفا کند.

ا ههای مختلفی استفاده شد. از مدتنامه از روشتوزیع فصلبرای ایجاد سیستم  

های همشهریان نهاوندی در سراسر قبل سیستمی برای جمع آوری اطالعات و آدرس

آن گسترش  یهتدریج دامنه ده بود و بــخارج از کشور ایجاد شدر کشور و حتی 

های نسخه ( کمک مناسبی برای توزیعDatabaseیافت. این پایگاه اطالعاتی)می

از  برخی نشانیحضوری و مستقیم به  یهفرهنگان بود. از سوی دیگر حتی مراجع

ای که به رغم مشکالت خاص خود، خالی نهاوندیان مقیم تهران نیز تجربه شد؛ تجربه

های مختلف برای توزیع فرهنگان باید تجربه ها و راهرحال شیوهه از لطف نبود. به

 بهترین روش ممکن دست پیدا کنیم. شد تا برای توزیع آن بهمی

 ها حمایت از تحقیقات و پژوهش

 های متمرکز و انحصاری بپردازد زیرا هرگونهسسه فقط به فعالیتؤاز ابتدا قرار نبود م

سسه حاکم بود، ؤآن، که بر اهدان م یهانحصار با روح مشارکت و گسترش دامن

ل نهاوند و در ئمساخصوص در ی کهیهاسسه از پژوهشؤنمونه مداشت. برایمغایرت

سسه تهیه و تدوین می شد، از طرق مختلف حمایت می کرد. البته چنین ؤخارج از م

ناسی شهای نهاوندهمایش سسه راساًؤتحقیقات نبود. در اوایل، م یهسنتی فقط در حوز

ت ها را با مشارکتا برگزاری این همایشدرصدد برآمد تدریج هکرد ولی برا برگزار می
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-پرورش، دانشگاه اسالمی، آموزش و های محلی مانند ادارات فرهنگ و ارشادسازمان

های علمی و هدایتی سه بیشتر در بخشسؤکشاورزی انجام دهد و میهنور یا ادارپیام

از توانایی و امکانات که  ها مشارکت داشته باشد. در واقع هدن آن بوداین همایش

ین تر اگرفته شود و از آن مهمی بهرهیهاچنین فعالیتها و نهادهای محلی برای سازمان

 از، های جمعی را در منطقه ایجاد و تقویت نماید. عالوه بر اینفعالیت یهکه روحی

مینه به در این ز بتواند سسؤهیئت م تاد وسسه نیز کاسته شؤهای ممیزان تصدیگری

 ( عمل کند.Think Tankعنوان یک اتاق فکر) 

موضوعات مربوط به نهاوند پژوهشی را انجام  یهاگر محققی در زمینبر این اساس، 

ا  چقادر به  اششد و نویسندهسسه با اهمیت تلقی میؤداد و آن موضوع از دید ممی

کرد در حد توان در مورد چا  و انتشار آن اثر کمک کند. سسه تالش میؤمنبود، آن 

خرید های آن اثر را پیشز نسخهسسه آن بود که تعدادی اؤکمک م درمواردی حداقلِ

مندان توزیع نماید. عالوه بر این، یکی از مصوبات در میان عالقه آنها را کند و بعداً

های کارشناسی ارشد یا دکتری افرادی حمایت کند نامههیئت امنا آن بود که از پایان

یق شد از این طرمسائل نهاوند بود. تصور میدر خصوص که موضوع و محور آنها 

دانشگاهی را در و های علمی توان در مدت کوتاهی، حجم قابل قبولی از پژوهشمی

 الزم را برای پژوهشگران بعدی فراهم نمود. ۀآوری کرد و زمینمورد نهاوند جمع

 های راه اندازی مراکز آموزش عالی در نهاوندزمینه

د، شکید میأبرآن تسسه نیز ؤی منامهبینی شده بود و در اساسگونه که پیشهمان

های فعالیت از اولویتهمچنان عالی دولتی در نهاوند  آموزش مراکز اندازیموضوع راه

دها ای که در این زمینه با نهارفت. بدیهی بود هرگونه اقدام و مکاتبهشمار میسسه بهؤم

نیز ا رشرط پیشرایج، این  شرایط پذیرشگرفت، عالوه بر ربط انجام میو مراکز ذی

این  . واستاحداث مراکز آموزش عالی دولتی مستلزم داشتن زمینی مناسب که  داشت
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با پدیده ای به نام از لحاظ مالکیت ی است که یدرحالی بودکه نهاوند از جمله شهرها

 ست. روه فقدان زمین های یک پارچه روب

 یسس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند در پی یافتن زمینی براؤپیش از آنکه هیئت م

ای هکه نهاوند با مشکلی به نام زمین کردیمعالی باشد، تصور نمیایجاد مراکزآموزش

 تداش یها در نهاوند فعالیت اجرایروست. دکترشهبازی که خود سالهیک دست روب

 ،موضوع زمین در این شهرستان از تجربه و دانش الزم برخوردار بود خصوصو در 

وفصل چنین کالن سردرگمی توانست به حلمیرسید که از جمله افرادی به ن ر می

 کمک کند.

ر ای را در منطقه انجام داد و دوی برای یافتن چنین زمین مناسبی، بررسی گسترده 

عی منابع طبی یهمهندس کرمی، مدیر وقت ادار یهنهایت با همکاری صادقانه و مشفقان

کتار از اراضی ملی ه 576روستای کوهانی به وسعت  یهدر منطقاز زمینی نهاوند، 

وجود چنین زمین  اطالع ازمنابع طبیعی)دولتی( بود. ی هکه متعلق به ادارخبرداد 

ه از کای در نهاوند تا آن زمان به دالیل مختلف مسکوت مانده بود. این زمینیکپارچه

شرق به چشمه ییالق و از غرب به روستای کوهانی و از شمال به شهرنهاوند و از 

 های گرینکوه انداز زیبایآباد محدود می شد، از چشمی روستای جهانجنوب به اراض

 یهرسید برای ایجاد یک شهرک بزرگ دانشگاهی در منطقبه ن ر می برخوردار بود و

 ها و استانداردهای فضای طبیعی را داشته باشد. غرب کشور، بهترین ویژگی

امتیاز یافتن چنین قطعه زمینی در آن دوران، توانست قدرت چانه زنی ما را نزد 

 تامقامات مسئول در تهران و همدان برای گرفتن مجوز مراکز آموزش عالی نهاوند 

، فرماندار و سایر مسئولین این ش دهد. مدیر منابع طبیعی نهاوندحد زیادی افزای

این زمین فقط برای احداث مراکز آموزش تصویب کردند که  ،موافقت ، ضمنشهرستان

 های احتمالی در آن جلوگیری به عمل آید. عالی در ن ر گرفته شود و از سایر کاربری
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بازدید  یهمینبعدها ز مؤسسهبرای مشروعیت بخشیدن به چنین بستر مناسبی بود که 

 رئیسمقامات استانی و کشوری را از این زمین فراهم کرد. استاندار وقت همدان، 

س وقت رئی، خالقی دکتر همدان و هیئتی به سرپرستی سینای وقت دانشگاه بوعلی

وری، از جمله اگسترش مراکز آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فن یهکمیت

 افرادی بودند که از زمین مجتمع دانشگاهی نهاوند بازدید کردند. 

بدنی، محیط زیست و بیتهای تربرای احداث دانشکده ،در واقع بر همین اساس

معاون ، اطبمصطفی هاشمیمهندس   برایبه ترتیب  ی را کتباًیهاکشاورزی، درخواست

وقت  معاون، ه ابتکارــبدنی، دکتر معصومجمهور و رئیس سازمان تربیتوقت رئیس

منش، معاون وقت وزیر جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و دکتر علی آهونیسئر

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ارسال کردیم و در نهایت کشاورزی و رئیس 

 . 1ها جلب نمودیمهای آنها را از احداث این دانشکدهحمایت

تربیت بدنی از اولویت بیشتری برخوردار بود.  یهدر این میان، راه اندازی دانشکد

رادیان مگرفت متقاعدکردن مهندس علییکی از اقداماتی که دراین زمینه باید انجام می

 یهبرای موافقت با احداث این دانشکده بود. برای او که به تازگی ساخت پر هزین

ود. ای دیگر کار چندان آسانی نبپروژهپرداختن به مجتمع ورزشی را به پایان برده بود، 

گو ومنطقی و عشق او به زادگاهش نهاوند همواره امکان گفت یه، روحیحالدرعین

سسه پیشنهاد ؤگذار مرو، به بنیانکرد. ازایندید را فراهم میدر مورد پیشنهادهای ج

ی مجتمع ع یم ورزشی نهاوند در بلند مدت بیشتر شود و یکه کارا شد برای این

  .برداری از آن ماهیتی علمی نیز پیدا کندبهره

                                                           
 احمد حاج آقا  ترتیب به اسالمي شورای مجلس در نهاوند اسبق محترم نمایندگان  حمایت به توانمي اینجا در - 1

 .کرد و از زحماتشان تشکر اشاره شهرمان در دانشگاه سیسأت  برای حسینيعلي محمدرضامهندس  و زمانیان
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بدنی در نهاوند، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و تربیت یهبا احداث دانشکد

، صورت گرفتکه در این زمینه  ییهابررسیبحث و وری موافقت نماید. پس از ناف

درجوار مجتمع ورزشی را  بدنیتربیت یهعلیمرادیان نیز احداث و راه اندازی دانشکد

عینک برای دیدن اسک والّا عینک به خودی » و از این مثال نیز استفاده کرد: ضروری دانست

سک  ه باید از آن به بهترین جتمع ورزشی نیز همانند عینکیخود ارزشمند نیسک. از این رو م

تربیک بدنی در جوار مجتمع ورزشی نیز،  یهشکل استفاده  رد؛ و در واقع، وجود دانشکد

  «.سکورزشی یهمناسب و اساسی  برای استفاده از این عینک، یعنی مجموع یمصداق شیوه

شهبازی، یکی از همشهریان نهاوندی که در این زمینه با پیشنهاد امیرابراهیم 

د که ، موافقت شمعماری دانشگاه شهید بهشتی بود یهارشد رشتدانشجوی کارشناسی

تربیت بدنی نهاوند  یهی تحصیلی خود را به طراحی معماری دانشکدنامهوی پایان

 زیر ن ر یکی از استادان مجرب معماری دانشگاه شهید هاختصاص دهد. این پایان نام

مهندس ( ادزنده یاز سوی)گذار، با تغییراتی بهشتی انجام گرفت و بعدها به دعوت بنیان

کشور، بستر احداث این دانشکده در جوار مجتمع  یهبرجست استادانمیرمیران از

 ورزشی فراهم شد.

 یهروزی که مجتمع ورزشی علیمرادیان افتتاح شد و کلنگ نمادین دانشکد 

ین جمهور وقت به زمیسئر ،د محمد خاتمیوسیله سیّه ی ببدنی و علوم ورزشتربیت

ر گردید تیای ما برای تحقّق مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند به واقعیت نزدیکؤزده شد، ر

ورزشی در بدنی و علومتربیت یهو بعدها حضور اولین گروه از دانشجویان رشت

دیرپای ما را محقّق ساخت و یاهای ؤبدنی نهاوند، یکی دیگر از رتربیت یهدانشکد

ی هورزشی، چندسال است که دانشکدبدنی و علومتربیتیهبر دانشکدامروز، عالوه

 تدریج به عنوانشده و بهدیگر هم در نهاوند تأسیس یهکشاورزی و یکی دو دانشکد
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مجتمع دانشگاهی نهاوند در حال گسترش و تبدیل شدن به یک دانشگاه تمام عیار 

 است.

 یسیس دانشکدهأینجا خالی از لطف نیست که به چگونگی دریافت مجوز تدر ا

ت ابتدا درخواس شود. در وری نیز اشارهفنابدنی از وزارت علوم، تحقیقات و تربیت

و بود. ره بدنی با موانع جدی روبتربیت یسیس دانشکدهأمجوز از وزارت علوم برای ت

د سیس دانشکده به نهاونأد از شرایط تهیئت ن ارت وزارت علوم برای بازدیبا آن که 

ارت ولی وز ، تهیه کردمثبتی را، بویژه در مورد مجتمع ورزشی و گزارش نسبتاً دآم

 کرد.  جلوگیریدو دلیل از صدور این مجوز به علوم 

در را ینا سسیس این دانشکده در نهاوند، فعالیت دانشگاه بوعلیأکه ت ایندلیل اول 

 زیرا این دانشگاه توانایی و امکانات الزم برای اداره و ،دهدمیثیر قرار أهمدان تحت ت

ورزشی را در نهاوند ندارد. بدنی و علومتربیت یهمین هیئت علمی دانشکدأویژه تهب

یس ئربا ویژه ه ب با دانشگاه بوعلی ومتعددی های پس از آنکه رایزنی ،حال در عین

 د، این مشکل تا حدودی برطرن شد. وقت این دانشگاه برای رفع این مانع انجام ش

 ،ویژه دکتر معین وزیر وقت این وزارتخانهه وزارت علوم و بدلیل دوم و مانع دیگر 

 اندازی مقطع کارشناسی به کاردانی تقلیل پیدا کند. خواست ما برای راهاین بود که در

-ریپیگیحاضر نبودیم پس از ، جای دیگری مطرح خواهم کرد ، که درما به دالیلی

رو با پادرمیانی محمود زمانی کنیم. از ایننشینیهای فراوان از درخواست خود عقب

ثبتی ن ر مهای ما دان که خوشبختانه نسبت به فعالیتقمی، معاون وقت استانداری هم

سسه و دکتر معین وزیر وقت وزارت علوم ؤای با حضور هیئت امنای مداشت؛ جلسه

 سیس دانشکده بررسی شود. پافشاری معینأتا موضوع ت در این وزارتخانه تشکیل شد

ا هبر شرایطی که پیش از آن مطرح کرده بود و دفاع دکتر شهبازی از پیشنهاد ما و تالش
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شده بود به درگیری لف ی میان دکتر معین و دکتر  ی که برای آن انجامیهاسازیو زمینه

 پایان یافت. مثبتی یهبه نتیجدر نهایت این نشست بدون دستیابی و شهبازی منجر شد 

انه ادامه یافت تا اینکه سرانجام وزارت علوم دّجمُسسه همچنان ؤهای مالبته پیگیری

زشی بدنی و علوم ور تربیت یکارشناسی برای دانشکده یدورهبا پذیرش دانشجو در 

ای مقاله یهمعین وزیر سابق علوم برای ارائ وقتی دکتر، ها بعدنهاوند موافقت کرد. سال

اش فشاریعلت پا فرصتی شد تا از او ،علمی در یک کنفرانس پزشکی به لندن آمده بود

او معتقد بود . را در زمان وزارتش برای پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی جویا شوم

های کاردانی در ایران پافشاری که وی در آن زمان بر گسترش دوره ییکی از دالیل

گیری از الگوی ن ام آموزش عالی کشور جمهوری ایرلند)ایرلند کرد، ناشی از بهرهمی

جنوبی( بوده است. زیرا مطالعاتی که وزارت علوم در آن زمان در مورد ن ام آموزش 

داد که مقطع کاردانی نسبت به کارشناسی، کارایی عالی ایرلند انجام داده بود نشان می

 بیشتری در کشور ایرلند داشته است.  

 های اجتماعی نهاوندی در تهران و حضور فعال در آنهاه از تشکّلسسؤحمایت م

، در استاجتماعی هایگسترش مشارکتدر جامعه است تشکیالتی که هدفش بدیهی

د توان، به آسانی نمیهدن یهدر جامع حضور فعال بدون داشتنبسته و در هایِمکان

ت. نبوده و نیس امستثن ی فرهنگی نیز از این امربه مقاصد خود دست یابد. مؤسسه

القول بودند که نماینده یا نمایندگانی از طرن این هیئت امنا متفقاعضاییههم تقریباً

ی که ازسوی همشهریان نهاوندی یهاوتشکّل هاهمایشهیئت باید همواره در مجامع، 

وانست ت. این موضوع میو به تقویت آنها پردازند کنندشرکت فعاالنه شود برگزار می

سسه ؤهای م، که از اولویتهانهاوندی یهدر جامعرا های اجتماعی نهایت مشارکت در

ردم مسازمانی سسه، که ؤمردمی این م میزان مشروعیت بر همچنین و دهدگسترشبود، 

  بیفزاید. ،استنهاد 
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اندازی هیئت مذهبی نهاوندیان مقیم تهران براین اساس بود که وقتی موضوع راه

 سسه در آن جلساتؤم ،برگزار گردیدنیز مقدماتی  یاین زمینه جلسات شد و درمطرح

ر اندازی آن کمک کند. دکتخود استفاده کرد تا به راه یهو از تجربداشت نقش فعالی 

ه، سسؤمشاور فرهنگی م شهبازی، دکتر داودی و نگارنده و همچنین حاج عباس خرمی

رادیان نیز پیوست، از جمله لیمفرهنگی ع یسسهؤبه جمع هیئت امنای م که بعداً

س از پ مقدماتی و جلساتجلسات یهدرهم سس این هیئت بودند که تقریباًؤماعضای

  .کردندشرکت میاندازی راه

د شعلیمرادیان استفاده میی فرهنگیسیس مؤسسهأت یهها از تجربدر این نشست

بت شهبازی تهیه و ثجلسات هیئت نیز با هدایت اسماعیل  صورت و به شکل من می

در یکی از جلسات مقدماتی، که به دالیلی موضوع توقف این هیئت  شد.و ضبط می

اندازی و استمرار بر راه مانع شدند و بودند که مؤسسهاعضای  ،مذهبی مطرح شد

هیئت » به نامخره کمک کردند تا این هیئت مذهبیو باألاصرار ورزیدند های آن فعالیت

اندازی شود. مراسمی که از طرن این در چهار راه قصر تهران راه «(محبان الزهراء )ع

-شد با استقبال چشمگیر همشهریان نهاوندی مقیم تهران مواجه میهیئت برگزار می

 یاهدینهاون یهگردید. در حقیقت با تشکیل این هیئت، یکی دیگر از آرزوها ی دیرین

با  تهیئمقیم مرکز برای داشتن هیئتی مذهبی فراگیر نیز عملی شد. و امروزه این 

با همان عنوان  رأساًاحداث مسجد و تأسیساتی قابل مالح ه در اراضی غرب تهران، 

 کند.مبارک اولیه، توسط همشهریان نهاوندی فعالیت می
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  مؤسسهراه اندازی سایت اینترنتی 

-شناخت به روشنی وجود داشت که برای گسترش فعالیت در هیئت امنا این آگاهی و

. فضای مجازی امکان مناسبی شودهای نوین نیز استفاده اوریسسه باید از فنؤهای م

توانست به شناخت بهتر مجازی میگیری از فضایبود. بهره برای تحقق این هدن

ها اهترین رهای آن کمک کند و یکی از مناسبسسه و فعالیتؤمخاطبین نسبت به م

 برای ارتباط با همشهریان نهاوندی باشد. 

 

سه فراهم سؤکه مواد مکتوب و تصویری مورد نیاز برای سایت اینترنتی م پس از آن

این سایت با کمک دوست همراه و همواره منتقد منصفمان دکتر بابک سیف  ،گردید

انه ) فارسی و سایت دو زببینی شده بود که این اندازی شد. پیشریزی و راهپی
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در خارج از مرزهای ایران نیز ، تدریج، عالوه بر داخله ( باشد تا بتواند بانگلیسی

( مطرح کند. این سایت در ان جی اُ نهاد )سسه را به عنوان یک سازمان فعالِ مردمؤم

 سسه برگزار گردید، رسماً ؤهای همشهریان مقیم تهران که در محل مهمایشیکی از 

سسه با اجرای یک قطعه ؤنخست سایت م یهآورم که صفحبه یاد میاندازی شد. راه

شد که این موضوع مورد توجه شرکت کنندگان در آن موسیقی اصیل محلی باز می

 نشست قرار گرفت.

االت ؤبه روز شود و به س و محتویات سایت، دائماًبودیم که مطالببینی کردهپیش

کنندگان به سایت مطرح مخاطبین و مراجعه، که از طرن های احتمالیو درخواست

 و هنوز هم امیدوارم که چنین باشد. در اسرع وقت پاسخ داده شود ، گرددمی

 های ورزشی ایران سوئیچ و ساپتا اخذ مجوز باشگاه

ی نیاز بود یپس از آنکه مجتمع ورزشی علیمرادیان در نهاوند راه اندازی شد، راهکارها

اده از این امکانات مناسب و استثنایی برای مردم منطقه نیز استف به بهترین شیوه بتوان تا

کرد. یکی از این راهکارها ، راه اندازی دو باشگاه ورزشی در نهاوند بود. بر این اساس 

مند بود مردم نهاوند بیش از دیگران که همواره عالقهباتوجه به این ،مهندس علیمرادیان

ن ایرا»های پیشنهاد کرد دو باشگاه ورزشی تحت ناممند شوند، هاز این امکانات بهر

دو  وب اینچدر نهاوند تشکیل شود تا ورزشکاران نهاوندی در چار «ساپتا»و  «سوئیچ

نیز  ها در سطد کشورباشگاه ضمن رقابت با یکدیگر در داخل نهاوند با سایر باشگاه

 ود. عالوهش طقه شناساییمن انای جوانهها، استعدادرقابت کنند و با استمرار این رقابت

 های ورزشیها و لیگنهاوند در رقابتها که با پسوند نام، حضور این باشگاهاین بر

کردند نام این شهر و قهرمانان ورزشی آن را در سطد ملی مطرح کشور شرکت می

 کردند.می
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سسه استقبال کرد و دراین زمینه با افراد ؤگذار مهیئت امنا از این پیشنهاد بنیان

ود. ها برگزار نمکرد و جلساتی را نیز برای اخذ مجوزهای این باشگاهرایزنیمختلفی 

 های موفق کشور، بتوان سنگ بنایسایر باشگاه یهرفت با استفاده از تجربامید می

 که قرار شده بود ویژه آنه مستحکمی را برای این دو باشگاه در نهاوند فراهم کرد، ب

 متعلق به یههای مالی و تدارکاتی دو کارخانها با برخورداری از حمایتاین باشگاه

ل فعالیت کنند. ولی از آنجا که مح «ساپتا»و  «ایران سوئیج» سسه، یعنیؤبنیانگذار م

از اقداماتی که باید در این زمینه ای عمدهاستقرار این دو باشگاه در نهاوند بود و بخش 

آنکه  زا شد، پسعلیمرادیان در منطقه انجام میزیر ن ر مستقیم مهندس، گرفتمیانجام

 های آنها دخالت مستقیمی نداشت. سسه در فعالیتؤها اخذ گردید، ممجوز این باشگاه

 مؤسسهساختار اداری و اجرائی 

شد و دارای و غیردولتی محسوب میسسه اقدامی ابتکاریؤمگونه که تشکیلهمان

های منحصر به فردی بود، چنین تشکیالتی نیز به ساختار اداری چابک و ویژگی

ه ب سسهؤمختص به خود نیاز داشت. براین اساس، هیئت امنا تصویب کرد مدیر م

 ،دوساله و با امکان تمدید یک دورهی ه، برای یک دورامناعنوان مجری مصوبات هیئت

 انتخاب شود.  توسط هیئت امنا ،مریعنی در مجموع حداکثر به مدت چهار سال مست

سسه همکاری کنند به پیشنهاد مدیر ؤافرادی نیز که قرار بود با دفتر ستادی م 

 شدند. بر این اساس، همانو با تصویب هیئت امنا برای همکاری دعوت می مؤسسه

سسه در تهران با تالش و همکاری مجدانه ؤگفته شد، دفتر ستادی م گونه که قبالً

به عنوان مسئول روابط عمومی، مهندس هوشنگ ، مان سیروس احمدیهمشهریان

مان جعفر نویس هم استانیشهبازی به عنوان کارشناس موضوعی و هنرمند خوش

علی ضیائی از کرج و بعدها هم، همشهری دیگرمان سیّدحجت شهبازی  فرجی و نیز
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جرایی و هنری؛ محمدرضا حسینی علوی به عنوان کادرهای اداری و اسیّد( شادروانو)

 تحت مدیریت دکتر اسماعیل شهبازی راه اندازی شد. 

سسه در نهاوند ؤنامه برگسترش فعالیت مگونه که در اساس عالوه بر این، همان

رادیان در فرهنگی علیم یسسهؤدفتر نمایندگی م»دفتری نیز به عنوان  ،کید شده بودأت

سسه اختصاص یافت و از ؤورزشی نهاوند مستقر بود به م یهکه در مجموع «نهاوند

فکر نهاوند دعوت شد که مدیریت محمدجعفر شهبازی از فرهنگیان باسابقه و خوش

 عهده بگیرد.  ررا باین دفتر 

ای وجود داشت که همیشه سسه، منشور نانوشتهؤدر میان هیئت امنا و همکاران م

 یهسسه بر روی همؤاین منشور، آغوش مشده بود. بر اساس  ما یهنصب العین هم

 ،یک تشکیالت مردم نهادعنوان بهمند نهاوندی باز بود و ما باید، همشهریان عالقه

 یهسسه متعلق به همؤکه مکنیم  ایجاد رادر بین آنها این احساس کردیم سعی می

ما چنین هدفی تجلی پیدا  یهشد تا در رفتار هممی تالشباید ست. از این رو آنها

ی اهمشهریان نهاوندی بودیم. البته بدیهی بود برای جامعه یهکند، زیرا ما میزبان هم

که به ساختارهای سلسله مراتبی خشک اداری عادت کرده است، تا رسیدن به چنین 

ه باید همبنابراین . دارد و به کوششی مستمر نیاز استراه درازی درپیش  قطعاًهدفی 

همشهریان خود میزبان و  یهماست و هم یسسه مانند خانهؤکردیم که میحس م

 اند. سسهؤصاحبان اصلی این م

استفاده حداقلی از نیروی  یسسه بر پایهؤاز آنجا که ساختار اداری و اجرائی م

اساس رب سسه بتوانندؤهمان ابتدا تالش شد اعضای اداری م بود، از دائمی استوار انسانی

سه سؤهای مختلف مدهند و در فعالیتاقدامات متنوعی انجامین تشکیالت انیازهای 



  59                                                                        …آشنایی با یک تشکّل مردم نهاد

 

 
 

شد که به صورت داوطلبانه از برخی از مشارکت جویند. در برخی مواقع سعی می

سسه استفاده شود. در این ؤهای ممند نیز برای مشارکت در فعالیتههمشهریان عالق

به نهاوند بودند  مندههمشهریان عالقآقای قمری از جمله  ، هوشنگ شاهرخی وزمینه

 کردند. می ها شرکتدر بسیاری از این فعالیت که داوطلبانه و عاشقانه

  مؤسسهمنابع مالی 

سسه به خود مشغول کرده بود، ؤکه ازابتدا ذهن ما را در م یهایاز دغدغه یکی دیگر

 یهیمرادیان هممهندس عل، گفته شد گونه که قبالً موضوع منابع مالی آن بود. همان

سسه را در اختیار ما گذاشت و حتی متعهد شد ؤاندازی مامکانات مورد نیاز برای راه

ی مالی خود را افزایش دهد. ولی هاها، وی نیز کمککه به موازات گسترش فعالیت

توان برای تأمین نیازهای ال برای هیئت امنا مطرح بود که چگونه میؤهمواره این س

د باشضروری ن حلی دائمی و بلند مدت پیدا کرد تا آنجا که دائماًسسه راه ؤمالی م

 گذار مراجعه کرد.به بنیان های مورد نیاز مستقیماًبرای بودجه

سسه ثبت گردید، با همت و دقت حاج محمد داوودی، حسابداری ؤآنکه مپس از

 ختصاصسسه اؤهای مآن نیز راه اندازی شد و مبلغ پنجاه میلیون تومان برای هزینه

از  شد وداری مییافت. در ابتدا این مبلغ درحساب پس اندازی در نزد بانک ملی نگه

یافت. اگر چه این سسه اختصاص میؤاین طریق میزان سودی به صورت ماهانه به م

توانست راه حلی بلند شد ولی این نمیسسه صرن میؤهای جاری ممبلغ برای هزینه

ذار گای که با بنیانسسه باشد. بنابراین در مذاکرهؤمدت برای تأمین نیازهای مالی م

لق که متع «چایران سوی» یهسسه این مبلغ را در کارخانؤانجام گرفت، موافقت شد م

مین أتری برای تگذاری کند و از این طریق روش مطمئنبه خود بنیانگذار بود، سرمایه

 .بندد به کارنیازهای مالی خود 
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سال شد ؤهای مفعالیتکه ، های بعددر  شخص  سه افزایش یافت به تدریج م س

های هزینه یهتواند همگذاری در ایران سویچ نمیسسه از طریق سرمایهؤدرآمدهای م

ســســه بر ســر دو راهی قرار گرفت که یا ؤســســه را پوشــش دهد. از این جهت مؤم

شت ادامه دهد و از اجرای طرحفعالیت سطد که وجود دا های های خود را در همان 

مالی فوق با کمک  یا  عادجدید پرهیز کند و  یان یهال ـــد بن به رش به روند رو  گذار 

مهندس علیمرادیان در میان  های خود استمرار بخشد. وقتی این موضوع را با فعالیت

شتیم وی با کمال میل موافقت کرد که م چنان به اقدامات رو به افزایش سسه همؤگذا

 مین کند.أسسه را تؤم یهساالن یهخود ادامه دهد و وی کسری بودج

سسه همواره بر حسابرسی دقیق و به موقع ؤالزم به یادآوری است که هیئت امنای م

کرد و از این رو همواره در صدد کید میأسسه تؤهای ممنابع مالی و هزینه یهساالن

 ین ترتیب، هیئته ابرجای گذارد. ب مؤسسهبود تا سنگ بنای محکمی را در حیات 

م ها در تقویای را طراحی و اجرا کرده بود که تمام این حسابرسیسسه شیوهؤامنای م

گردید و در جلسه مجمع عمومی داری میشد و نتایج آن ضبط و نگهسسه درج میؤم

 رسید. گذار میبه اطالع بنیان

 های نافرجام اقتصادیسسه و فعالیتؤم

سوی بسیاری از همشهریان نهاوندی سسه از ؤسیس مأهمواره این پرسش از ابتدای ت

ست شغل در منطقچرا فعالیت  که مطرح بوده ا صادی و به تبع آن ایجاد   یههای اقت

گیرد؟ این همشهریان پرسشگر نمی سسه قرارنگرفته وؤهای منهاوند درردیف اولویت

شته سی خود دالیل منطقی دا سا سش ا ساسبرای این پر  ینامهاند. نخست آنکه در ا

سهؤم صلی آن به انجام فعالیتیکی از بخش س سعه در های ا صادی برای تو های اقت

ضوعی که به ن ر میکید میأنهاوند ت سد در حوزکند؛ مو سه ؤهای مفعالیت یهر س

 مغفول مانده است. 
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ها بر بر عالوه ت این، آن ت یهاین نک یدی نیز  یدأکل یتمی ک عال که اگر ف ند  ای هکن

صادی در منطقه رونق پیدا کند  شتغال ایجاد می متعاقباًاقت شتغا ال شود و این ایجاد ا

ای که در آن اشـــتغال ایجاد جامعهدر این صـــورت آورد. رفاه اجتماعی به همراه می

شی یهشود در یک فرایند مثبت، به تدریج نیازهای ثانوی ، خود را از قبیل مراکز آموز

 کند. مین میأتها نآبهداشتی، ورزشی و غیر

 ودشهای اقتصادی در نهاوند کالبدشکافی دراینجا قصد نیست که موضوع فعالیت

ان تحت عنو، بعدی این نوشته. این موضوع در بخشگرددو دالیل و موانع آن بررسی

ر ولی د .تشرید خواهد شد «تشکیالتی مردم نهاد؛ موانع و مشکالت و چشم انداز آن»

ادی های اقتصسسه برای آغاز فعالیتؤشود که ماشاره می اقدامیبه سه  اینجا مشخصاً

 انجام داد ولی درنهایت نافرجام ماند.

ست و در این زمینه از آنکه خود یک فعال اقتصادی با وجودمهندس علیمرادیان 

سه سؤسسه تمایل داشت که مؤخوبی برخوردار است ولی از آغاز فعالیت م یهتجرب

سسه برای این ؤگذار مهای اقتصادی در نهاوند نشود. بنیاند فعالیتوار ساًأخود ر

وی همواره نگران بود هرگونه این که از جمله  ،تصمیم خود، دالیلی مطرح می کرد

ا وی ر یهعفالمنهای عامافتصادی وی در نهاوند سایر فعالیت زای دــــفعالیت درآم

در این وند ایجاد کند که علیمرادیان شعاع قرار دهد و این ذهنیت را در نهاالتحت 

های گذاریهرچند بدیهی بود که سرمایه ست. به دنبال منافع اقتصادی و مالیمنطقه 

گذاری احتمالی در علیمرادیان در تهران و خارج از کشور، نسبت به هرگونه سرمایه

 .ی بیشتری داشتاقتصاده به مراتب توجینهاوند، 

که ، تقسیم کار با توجه به ضرورت ،دادهمواره توضید میگذار بنیان، براینعالوه

هده عرالبته نوشته نشده است، وی بخش ایجاد مراکز خدمات اجتماعی در نهاوند را ب

 یهرمایسمالی یا حتی بازگشت منافعبرایش اقدامات اینبخواهد گیرد، بدون آنکه می
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  کرد بهتر است افراد دیگری، یکید مأباشد. و در مقابل، همواره تداشته در پیاولیه 

گذاری در منطقه را برای کسب یم تهران، بخش سرمایهقویژه همشهریان نهاوندی مهب

 عهده گیرند. بردرآمد و ایجاد اشتغال ناشی از آن 

ق آنها برای تشوی یهدلسوزانهایاز همشهریان و توصیهبرخی پافشاریِ ،بااین همه

سسه ؤهای بعد، که ماقتصادی در نهاوند باعث شد در سالگذار به سرمایه گذاری  بنیان

گذاری را با علیمرادیان در میان بگذاریم. در سرمایه تثبیت شده بود، به مرور موضوع

-یای اقتصادی باویژگپروژه  سسه، بر رویؤویژه با تالش مدیر مه بها، این زمینه مدت

زا و درعین حال فعالیتی درآمد موردکردیم. دراین ای نهاوند تحقیق میهای منطقه

حرکتی منطقی و مورد توجه قرار گرفت که  کشاورزی در نهاوند، یهآموزشی در زمین

 انداز مثبتی برخوردار بود.به ن ر می رسید و از چشم هقابل توجی

احداث مجتمع کشاورزی و صنایع تبدیلی و درعین حال تحقیقاتی در این پروژه، 

منطبق بر وضعیت محیط زیستی منطقه باشد و عالوه بر  توانستمیبود که نهاوند 

های فعالیت یه. این پیشنهاد به عنوان اولین گام در حوزکنددرآمدزایی ایجاد اشتغال 

گذار ارائه شد و در سفری که به اتفاق ایشان به نهاوند داشتیم سسه به بنیانؤاقتصادی م

ز قباد و سفیدخانی برای آغاقلعه ای بیناز یک قطعه زمین کشاورزی مناسب در منطقه

 پیش از این با هدن احداث یک ،پروژه بازدید شد. خوشبختانه صاحبان این زمین نیز

ها( مالکیت زمینها )از جمله یک پارچه کردن زمین، مجتمع کشاورزی، اقدامات اولیه

احداث دالیلی در همان مراحل اولیه از تصمیم خود برای ه را انجام داده بودند ولی ب

 این مجتمع صرن ن ر کرده بودند. 

مهندس علیمرادیان همان  ،پس از اینکه از سایت این مجتمع کشاورزی بازدید شد 

روز موافقت کرد با ن ر کارشناسی و به قیمت مناسبی این زمین برای آغاز عملیات 

ای که تشکیل شد صاحبان احداث مجتمع کشاورزی خریداری شود. ابتدا در جلسه
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با قیمت پیشنهادی )که در آن زمان قیمت مناسبی برای فروشندگان بود( موافقت  زمین

کردند ولی در شب، هنگامی که با خوشحالی از تحقق چنین فعالیت باارزشی درحال 

سبت ای اطالع دادند که نفروشندگان زمین در اقدام غیرمنت ره، بازگشت به تهران بودیم

ش قیمت زمین هستند. همین امر و همچنین اتفاقاتی به توافق قبلی آنها خواستار افزای

گذار از وش این اقدام رخ داد درنهایت باعث انصران بنیانحدیگری که در حول و 

های درآمدزایی و ایجاد و به این ترتیب یکی از برنامه موافقت با این پیشنهاد شد

 اشتغال، در همان ابتدای راه، نافرجام ماند. 

در نهاوند زمانی مطرح شد که زا دهای اقتصادی و اشتغالیکی دیگر از پیشنها

معاون عمرانی استانداری همدان بود.  (از همشهریان نهاوندی)مهندس هوشنگ بازوند 

سسه داشت پیشنهاد کرد که ما موضوع ؤکه به م یها و رفت و آمدهایبازوند در تماس

ان با وی یلیمرادمهندس عاقتصادی در نهاوند را در چهارچوب تخصصیک فعالیت

تالش خواهند  ،استاندار وقت همدان ،وی و علی جابریان ،درمیان بگذاریم و همزمان

 آن را فراهم کنند. یهکرد زمین

پیشنهاد مشخص بازوند آن بود که علیمرادیان با مشارکت وزارت نیرو بخشی از  

در ندس مههای فشارقوی برق را به نهاوند منتقل کند. این پیشنهاد را با تولید پست

سه سؤمشترکی با حضور جابریان و بازوند در م یهمیان گذاشتیم و قرار شد جلس

چ ایران سوی ۀبازدیدی که از کارخانپس از تشکیل شود. پس از آن جلسه و همچنین 

به میزبانی معاون وقت وزیر نیرو  ای در وزارت نیروبه اتفاق در جلسه ،به عمل آمد

ی که انجام شد معاون وزیر پیشنهاد کرد یهاشرکت کردیم. در آن جلسه پس از بحث

میلیون دالر )که در آن زمان مبلغ  10علیمرادیان باید برای فاز اول این پروژه حداقل 

 گذاری کند. قابل توجهی بود( سرمایه
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ــه مؤم گذاراین درحالی بود که بنیان ــس لغ این فعالیت را با مبتوان میعتقد بود س

ـــدن شرایط منطقه میو به مرور در صورت مناسب بوکرد کمتری شروع  ــــ ــــ زان ـ

ست به یکباره با چنین  .گذاری را افزایش دادسرمایه ستدالل کرد منطقی نی زیرا وی ا

صادی را در نهاوند آغاز  سرمایه فعالیت اقت ن ا. عالوه بر این علیمرادیکنیمحجمی از 

گذاری وی تعهد کند که بخشــی از تمایل داشــت که وزارت نیرو در قبال ســرمایه

 مین کند. أاحتمالی در نهاوند ت یههای برق را از این کارخاننیازهای خود به پست

معاون وزیر دو پیشنهاد صورت گرفت، که در آن جلسه ای های طوالنیپس از بحث

-شتغالسسه برای اؤهای میکی دیگر از تالش علیمرادیان را نپذیرفت و به این ترتیب

اقدامات دیگری نیز برای انجام فعالیت ، زایی در نهاوند نافرجام ماند. البته پس از آن

و انت ار اقدامی جدی برای  ی یافتندشد ولی همگی سرنوشت مشابهاقتصادی انجام

ینده و به آماند نتیجهبیزایی در نهاوند همچنان  های اقتصادی با هدن اشتغالفعالیت

 به قول حافظ:شد،  واگذار

 دستی از غیب برون آید و  اری بکند د  ز طرفیوَبُ ،اقسک ز عشّشهرخالی

 بندی جمع

تشکیالتی »بندی نهایی این نوشته به پایان قسمت دوم آن یعنی شاید بهتر باشد که جمع

موکول شود. با این حال به این نکته  «مردم نهاد، موانع و مشکالت و چشم انداز آن

جدیدی را واکاوی کند که در  یهپیش رو تالش کرد تجرب یهشود که نوشتاشاره می

تشکلی  یوسیلهه های اجتماعی در کشورمان بمشارکت یههای اخیر در حوزدهه

 ( رخ داده است.ان جی اُمردم نهاد)

روش توصیفی نشان دهد که  گیری ازهمچنین این نوشته سعی کرد تا با بهره 

ایران  نهاد دری مردمکردن)نهاد سازی( یک مؤسسهه اندازی و نهادینمراحل مختلف راه
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. ابدیتحقق میسازی در آن چگونه گیری و تصمیمهای تصمیمچگونه است و شیوه

کار گرفته هب مؤسسهکه برای تحقق اهدان اولیه این  یهایعالوه اقدامات و روشهب

تواند از جمله نتایج و پیامدهای این نوشته ت به صورت هرچند غیر مستقیم میشده اس

 به شمار آید. 

ی فرهنگی علیمرادیان نمایانگر آن است که سیس مؤسسهأت یهبدون تردید تجرب

با این حال، بدون  .ماست یهثرترین عامل توسعه در جامعؤهای جمعی ممشارکت

 های مردمالب تشکلقتمرین مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی و استمرار آن در 

به دستاوردهای ملموسی  اجتماعی کشور یهدر عرصکه توان انت ار داشت نهاد نمی

 دست پیدا کرد. 

، قیق، اهدان د)تئوری( روشنیهیرسیدن به این نتایج ملموس مستلزم داشتن ن ر

 ست.ارزشمند انسانی یهتر سرمایه، ابزارهای اجرایی مناسب و از همه مهمرا یهنقش

-مدهای مرعنوان یک نمونه از تشکل به ،علیمرادیان فرهنگی یوعی که مؤسسهــموض

ل ، تا حدودی به نتایج قابل قبوگیری از این موارد و تلفیق آنهاتوانست با بهره ،نهاد

 دست پیدا کند.

ای)روندی( به این حرکت و فعالیت اجتماعی بوده ابتدا یک نگاه پروسه ازنگاه ما  

ای)مقطعی( پرهیز شود. فراموش نباید از نگاه پروژه مکاناالحتی شده است و سعی

کند که ناپایداری ای فعالیت مینهاد در بستر جامعهی مردمکرد که این مؤسسه

گونه که در رد آن است. همانهای منحصر به فهای مردمی یکی از ویژگیمشارکت

رفع هر یک از این موانع مشارکت اجتماعی  ،خواهد شدقسمت دوم این نوشته اشاره

قتی ت که وسست و این درحالیفراوانیدر ایران در سطد ملی نیازمند تدبیر و تالش 

ی ای فرهنگی علیمرادیان در سطد منطقهنهاد مانند مؤسسهقرار است یک تشکل مردم
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-فزاینده به تدبیر و تالش ایمنطقه یهدنست که برای رفع موانع فزایت کند بدیهیفعالی

 نیز نیازمند است.ای 

ما، مشکل است ولی  یهویژه در جامعه ب، شکی نیست که نهاد سازی مردمی 

 بسیاری از نهادهای یهتر از آن استمرار حیات این نهاد است. بررسی پیشنیمشکل

غیردولتی نشان می دهد عمر اکثرآنها بسیار اندک بوده است. این امر دالیلی مختلفی 

برخی از آن دالیل مطرح خواهد شد ولی در اینجا ، دارد که در قسمت دوم این مطلب

اصالح و تقویت نهادهای موجود به مراتب برای  کید کرد بازسازی،أتوان فقط تمی

ست. نگاهی به ر از انحالل آنها یا ایجاد نهادهای جدید و موازیجامعه سودمندت

نها کنند نمایانگر آن است که آنهادهای قدرتمندی که در کشورهای پیشرفته فعالیت می

ی پایدار گام اند و در جهت توسعهای طوالنی به حیات خود ادامه دادهاز درون پیشینه

 اند. برداشته

ی فرهنگی علیمرادیان را دو دهه فعالیت مؤسسهیش از باز این رو استمرار حیات 

؛ ای برای این تشکیالت دانستما باید دستاورد برجسته یهدر شرایط پرتالطم جامع

ت گذار، هیئدرایت و هشیاری بنیان یهرغم مشکالت و موانع، در سایدستاوردی که به

 اسماعیل)مختلف آن تا کنونهای ویژه مدیران دورهه سس، هیئت امنا، کارکنان و بؤم

دست آمده است. البته همکاری و اعتماد ه ب( شهبازی، حسین داودی و عباس خرمی

همشهریان نهاوندی را در این زمینه نباید نادیده گرفت. تشویق و همچنین انتقادات 

ی نهاوند نهایت توسعهسسه و درؤآنها همواره سرمایه ارزشمندی برای م یهمنصفان

 بوده است. 

 به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی به پایان آمد این دفترحکایت همچنان باقی
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 هاپی نوشت 

 ها و اقداماتی کهنگارنده اصطالح جنبش فرهنگی و اجتماعی را برای فعالیت -1

نهاوند در این نوشته مطرح شده است از دکتر اسماعیل شهبازی به  یبرای توسعه

 عاریت گرفته است.

محمدتقی شهبازی و محمدرضا امامی از اعضای اصلی حرکت و جنبش  -2

نهاوند  ی پایدارها پیش در کوی دانشگاه تهران برای توسعهبودند که از سالای فرهنگی

سس ؤها و اقداماتی که بعدها به تشکیل هیئت م. آنها در تمام نشستکردندتالش می

مرادیان منجر شد نقشی فعال و ی فرهنگی علیمجتمع دانشگاهی نهاوند و مؤسسه

 ثیرگذار داشتند. أت

ی آورم در آن زمان که فعالیت جمعی ما در کوی دانشــگاه برای توســعهیاد میه ب

ـــعهنهاوند در جریان بود این دو به اتفاق بر روی ویژگی ی کشـــور ژاپن های توس

ـــتهدو این کردند. نقش تحقیق و مطالعه می ـــایر یاران در نوش که به ، ای دیگرو س

ــگاه تهران فعالیت ــجویی ما در کوی دانش ــیل مربوط های جمع دانش ــت، به تفص اس

ست. همکاری، همیاری و تالش شده ا ضید داده  شکیل هیئت تو های امامی برای ت

ــشؤم ــپس کوش ــگاهی دولتی نهاوند و س ــس مجتمع دانش ریزی پی های او برای س

سپسؤثر هیئت مؤم ی فرهنگی علیمرادیان به عنوان یکی از اعضایمؤسسه  سس و 

 ادامه یافت. ،سسهؤهیئت امنای این م

های جمعی ما بود. او محمد تقی شهبازی نیز از افراد فعال و محوری در فعالیت  

سس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند در ؤعنوان یکی از اعضای اصلی هیئت م نیز به

سیس أهای که برای تها و رایزنیتشکیل آن نقش مهمی ایفا کرد. شهبازی در نشست

ه عنوان ببایست می قاعدتاً وای داشت ی فرهنگی انجام گرفت نقش برجستهمؤسسه

ان در تهری فرهنگی علیمرادیان یکی از افراد پیشنهادی برای عضویت در مؤسسه
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 به خدمت در نهاوند و همچنین یهولی وی تصمیم گرفت به دلیل عالقکرد فعالیت می

برای  های خود راان به نهاوند برگردد و فعالیتتاشتغال همسرش در این شهرس دلیلبه 

 .ی نهاوند از نزدیک دنبال کندتوسعه

ســس را در دفتر مرکزی آن ؤبنابراین وی امکان حضــور دائمی در جمع هیئت م 

همواره به صورت فعال و مستمر از مشاوران و یاوران دائمی . ولی در تهران نداشت

در بســیاری از اقداماتی که  و در نهاوند بوددفتر مؤســســه های فعالیت درســســه ؤم

، ت. عالوه برایننقش داشـشـد میسـسـه در منطقه ؤهای مموجب گسـترش فعالیت

ــهبازی در زمینه ــازی برای تمحمدتقی ش ــیس نهادهای آموزش عالی در نهاوند أس س

  ثیرگذار بوده است .أتهمواره 

ریزی آموزشی پژوهش و برنامهسازمان  یهبقآقای محسنی از عکاسان با سا -3

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. 

نام و یاد او را کرده است همواره مناظر زیبایش تهیهاز که او از نهاوند و  یهایعکس

 برای ما زنده نگه خواهد داشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.

ــته، تحت عنوان  -4 ــمت بعدی این نوش ــه»در قس ــس نهاد، موانع و مردم یمؤس

ما اشاره  یهمشارکت گریزی در جامع تا حدودی به دالیل «انداز آنمشکالت و چشم

 خواهد شد. 

مناطق مختلف کشورها  یهمطالع شان بهفعالیتکه  یهایعالوه بر پژوهشکده -5

تبر های معدر برخی از دانشگاه اختصاص دارد،سایر کشورهای پیشرفته در در غرب و 

. تسشده ا سیسأهای تحصیلی در مقاطع مختلف و تحت همین عنوان تنیز رشته

ره امطالعات لندن یا لندن شناسی در دانشگاه لندن اش ۀبرای نمونه می توان به رشت

 کرد.



 

 

 

 

 

 

 1«كارلسروهه»تا  «نهاوند »از 

 

 

تازه در دانشگاه ملی ثبت نام کرده بودم. روزی سوار اتوبوسی شدم  .بود 1341سال »

بوس در اتو کرد.شمیران حرکت میجاده قدیم شمیران)دکتر شریعتی( به سمت که از 

در کنار  دیدم وبه نام امامی تصادفی یکی از دوستان زمان دبیرستان را  صورت کامالًه ب

اش برای رفتن به آلمان صحبت گو شدیم. او از برنامهواو نشستم و با هم گرم گفت

شمیران از اتوبوس پیاده بشوم آن  ایستگاه باغ فردوس  کرد. تا قبل از اینکه درمی

آلمان تعریف کرد که من نیز مشتاق شدم به قدر از مزایای آن موقع  دوست قدیمی آن

تومان پول شهریه را پس  چهارصدرفتم،  ملی به دانشگاه ی آن روزآلمان بروم. فردا

ون آماده شدم. این سفر تا کن «کارلسروهه»تا  «نهاوند»برای رفتن به سفری از گرفتم و

 «.سال طول کشیده است پنجاه بیش از

*** 

                                                           
ی فرهنگي گذار مؤسسه، بنیانبا محمد حسین علیمرادیانحسن پاسیار از اعضای هیئت مؤسس گوی و گفت -1

  علیمرادیان



 46فرهنگان  70
 

 
 

 یهشدم با اتومبیل به پیشوازم آمد. بقیزعفرانیه یابان از خیابان ولیعصر که وارد خ

یمرادیان فرهنگی علی سسهؤطی کردیم. چند سالی از فعالیت م به اتفاقتا منزلش راه را 

 است مناسبن رم رسید سس، به ؤبه عنوان نایب رئیس و عضو هیئت م .گذشته بود

اهل  والًمعمایشان با اینکه سسه داشته باشم. ؤگذار مو با بنیانر در ای روکه مصاحبه

گو نیست، ولی وقتی موضوع و دالیل مصاحبه را مطرح کردم از آن ومصاحبه و گفت

مادی، های متسال ایشان گو آن بود که و اصلی من از این گفت یهاستقبال کرد. انگیز

ما اگر  یدر جامعهو برخی از آنها نیز داده قابل توجهی انجام  یهالمنفعاقدامات عام

  .استبوده سابقه ولی کم سابقه نگویم بی

سشدر زمانههایی فعالیتچنین  سش؛ کندهای را ایجاد میی ما پر  عمدتاً ییهاپر

ــخ به آنها  گمانمها و اهدان بانی این اقدامات. از این رو به انگیزه خصــوصدر  پاس

شدن ابعاد مختلف این اقدامات کمک می شن  سین تواند به رو کند. اگر چه محمدح

شدهی علیمرادیان چهره ست، شناخته  شناخت  در عینای برای نهاوندیان ا حال این 

ـمانع از آن نش ـ ـ ـ ـ های این ها و انگیزهو راز موفقیت ده است که در مورد رمزـ

، انآلم ی«کارلسروهه»شهر ی  «فریدریسیانا»مهندسی برق از دانشگاه  یآموختهدانش

صادقانه به مط یهایپرسش شود. علیمرادیان  سخ گفت و بارها ب مهایپرسش رح ن ا پا

شکالتسختی  افتخار از دوران ست و پنچه نرم کرده زندگی  سخن گفت که با م د

ی دهراه طی ششک بییاهایش جامع عمل بپوشاند. ؤبا این امید که بتواند به راست، 

ـــد که به افقمی او ـــن فردا در تواند چراغ راه جوانانی باش ـــرزمین این های روش س

 اند. چشم دوختهی عمیق فرهنگی برخوردار از پیشینه
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ت اقداما أبرخی از همشهریان نهاوندی دوسک دارند با شخصیتی آشنا بشوند  ه سرمنش

ها و اهدافش را بشنوند.امر موافق المنفعه در شهرشان شده اسک و از زبان خودش انگیزهعام

  ود ی شما شروع  نیم. باشید از تولد و زمان

در نهاوند متولد شدم. دوران  1321هستم. من در سال  شما در خدمت ،چشم

 را در نهاوند گذراندم. سپس برایاول دبستان و سه سال اول دبیرستان، یعنی سیکل 

خواهر و سه برادر  پنجآمدم. ما ( شمیرانتهران )تحصیل در رشته ریاضی به ی ادامه

ی زندگام با خاطرات شیرینی همراه است. چهارم بودم. دوران کودکی فرزندبودیم. من 

در کنار پدر و مادر مهربانمان داشتیم. مشکل و تنش خاصی وجود را خیلی آرامی 

 خیلی خوبی از آن زمان در ذهنم نقش بسته است. اتبه همین دلیل خاطر .نداشت

من از خانواده جدا  گرفتتری به خودش میالبته در موقعی که زندگی شکل جدی

 تحصیل در دبیرستان به تهران آمدم. ی شدم و برای ادامه

 نهاوند توضیح بدهید؟آن زمان در تحصیل در  شرایطقدری در مورد 

 اسه سال هم در دبیرستان ابن سین .سعدی گذراندمی را در مدرسه یدوران ابتدای

خشک و خشن بود. معلم  معلم با شاگردان بسیاری تحصیل کردم. در آن دوران رابطه

حشت ایجاد وآموزان ترس و چوبی در دستش بود و از این طریق در دل دانش عمدتاً

من نیز جزء  .عادی بود یها امرآموزان از معلمکرد. در آن زمان کتک خوردن دانشمی

یم به معلمی داشت نصیب نبودم.بیت آن دسته از دانش آموزانی بودم که از این تنبیها

 هایالبته در آن موقع معلم ای اشرفی که من از دست او چند بار کتک خوردم.نام آق

کی ی مثالً .داشتندآموزان با دانشانگشت شماری هم بودند که اخالق و رفتار بهتری 

 یاد دارم.ه از آنها آقای اصغر صالحی بود که من خاطرات خیلی خوبی از او ب

 

 فضای ورزشی نهاوند چگونه بود؟ بودید و اصوالا مند هعالق یهایدر آن زمان به چه ورزش
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ـــتی، والیبال و پینکورزش یهمن در زمین در  ولی .کردمپنگ فعالیت میهای کش

بیشتری داشتم. در آن زمان امکانات کافی برای ورزش در  یهاین میان به کشتی عالق

شتی مقداری امکانبودم  و من ناگزیرنهاوند فراهم نبود  یاز ات مورد نبرای تمرینات ک

صــورت خودجوش تمرین ه ما ب و تقریباً کنمرا خودم در دبیرســتان ابن ســینا فراهم 

شتیم که  ضمناًکردیم. می ش هایی که پیفرصت دریک مربی هم به نام آقای غالمی دا

ـــتیبه ما کمک میآمد می ـــرایطی کش گیران خوبی هم وجود کرد. البته در چنین ش

 و ها شــرکت کنندســطد مســابقات قهرمانی آموزشــگاهتوانســتند در که می ندداشــت

شند شنگ جوزابدرخ شتی گیران موفق آن  ک. پرویز نوروزی، هو و تقوی از جمله ک

 نهاوند بودند. ی دوره

 ( ازاولای موجب شد  ه پس از پایان تحصیل در سال نهم نظام قدیم)سیکل چه انگیزه

 نهاوند خارج شوید؟

ریاضی تحصیل کنم ولی در آن زمان در نهاوند  یهمن عالقه داشتم که در رشت

اضی ری یهتحصیل در رشت یهبرای ادام به همین دلیلریاضی وجود نداشت  یهرشت

به تهران آمدم. سه سال پایان دبیرستان را در تهران تحصیل کردم و پس از آنکه دیپلم 

ف راه یوس که آن زمان در دو، برق در دانشگاه ملی یهگرفتم برای تحصیل در رشت

 آباد بود، ثبت نام کردم. 

تازه در دانشگاه ملی ثبت نام کرده بودم. روزی سوار اتوبوسی . بود 1341سال 

ه در اتوبوس ب کرد.حرکت میبه سمت شمیران شمیران ی قدیم جادهشدم که از 

تصادفی یکی از دوستان زمان دبیرستان را به نام امامی دیدم و در کنار  صورت کامالً

گو شدیم. او از برنامه اش برای رفتن به آلمان صحبت ونشستم و با هم گرم گفتاو 

باغ فردوس شمیران از اتوبوس پیاده بشوم آن ایستگاه کرد. تا قبل از اینکه در می
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قدر از مزایای آن موقع آلمان تعریف کرد که من نیز مشتاق شدم به  دوست قدیمی آن

 آلمان بروم. 

تومان پول شهریه را پس گرفتم وبرای چهارصد ، گاه رفتمبه دانش ی آن روزفردا

 نجاهپآماده شدم. این سفر تا کنون بیش از «کارلسروهه»تا  «نهاوند»رفتن به سفری از 

متقاعد کردن خانواده برای رفتن به آلمان کار آسانی نبود البته  سال طول کشیده است.

خانواده نیز برای رفتن به این سفر ولی وقتی زیاد پافشاری و اصرار کردم در نهایت 

یر آن ثأتبه دلیل فقط . هیچ اطالعاتی در مورد آلمان نداشتم موافقت کردند. من واقعاً

 ی تحصیل به این کشور بروم. دوست قدیمی تصمیم گرفتم برای ادامه

درآن زمان با اتوبوس شرکت میهن تور وارد آلمان شدم. تا آن موقع تصور خاصی 

دانستم. در آن شرایط فقط آدرس نداشتم. یک کلمه زبان آلمانی هم نمی از این کشور

دو همشهری نهاوندی به نام دکتر ایرج بیات و اسماعیل صدری را در آلمان داشتم. 

از من استقبال  با آغوش باز . دکتر بیات واقعاً بودبا ایرج بیات بیشترمیان ارتباطم در این 

با آلمان آشنا کرد. او در  مرامهربان قدم به قدم  کرد و همانند یک برادر یو پذیرای

برای من از دانشگاه پذیرش گرفت و مشکل مسکنم را  بود. مها راهنمایزمینهی همه

 نیز حل کرد. 

تازه واردی مانند شما چگونه بود و تحصیل جوان شرایط اجتماعی آلمان در آن زمان از دید 

 خود را چگونه آغاز  ردید؟

و برخالن  بود تازهشرایط اجتماعی آلمان برای من در آن مقطع سنی جالب و 

کردم شرایط اجتماعی رضایت بخشی بود. به شهر آنچه قبل از آمدنم تصور می

 یهکه وارد شدم فقط یک سال زبان آلمانی یادگرفتم. از آنجا که هزین «کارلسروهه»

داخت آن را نداشتم مجبور شدم که های آموزش زبان گران بود و من توانایی پرکالس
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خودم زبان را یاد بگیریم. به همین دلیل از اول زبان آلمانی را به شکل اصولی و 

اشم. ت مشکالتی داشته ببهمین امر باعث شد که بعدها از این با .نگرفتم ای یادریشه

دم و ن ششاید در اینجا بد نباشد که به این نکته اشاره کنم از زمانی که من وارد آلما

ابراین بن .تا زمانی که به ایران برگشتم هیچ گونه کمک مالی از ایران دریافت نکردم

 کنم.  تأمینی تحصیل و زندگی ام را در آلمان کردم تا هزینهباید کار می

فنی دانشــگاه ی ســال کالج رفتم و ســپس در دانشــکده قبل از دانشــگاه یک

سیانا» رل برق های کنتسیستمی تحصیالتم را در رشته «کارلسروهه»شهر ی  «فریدری

لیســانس را تمام کردم به مدت دوســال در آلمان ی فوقدوره آنکهآغاز کردم. پس از 

مشــغول کار شــدم. البته باید به این نکته اشــاره کنم که در کنار تحصــیل در آلمان از 

 ه ورزش کشــتیکردنم به یک باشــگا کردم. مدتی نیز در کنار کارهمان ابتدا کار می

کرد. مدتی میتأمین را  ممسکن یهگرفتم هزینپیوستم. باشگاهی که در آنجا کشتی می

ـــگاه هزینه .کردمجای مربی قبلی خودم در آنجا فعالیت میه هم ب  یالبته درآمد باش

ـــغلنمیتأمین را ام زندگی که  یهایکرد و ناچار بودم کارهای دیگری انجام بدهم. ش

تم تدریج توانسه ساده و سخت شروع شد و تا آنجا ادامه یافت که ب از کارگری داشتم

سب کرده بودم صیل ک شرکت  ،از دانش فنی، که در طول تح  «زیمنس»برای کار در 

 .پیشرفت کنمالکترونیکی  یاستفاده کنم و تا طراحی مدارهای پیچیده

 ها را تحمل  نید؟ای موجب شد  ه شما این سختیچه انگیزه

اه نگ م ساختوها مقادر مقابل این سختیمرا من سختی زیادی کشیدم. ولی آنچه 

به آینده بود. من اهدافی داشتم و مصمم بودم که به آنها دست پیدا کنم. بنابراین برای 

 کوه ولذا از این بابت هیچ وقت شِ کشیدم ورسیدن به آن اهدان باید سختی می
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حقق اهدافم تام. شاید همین مصمم بودنم به تهشکایتی ازسنگینی مشکالت زندگی نداش

 کمک کرده است. 

ی با فرهنگ ابر شخصیک افراد  ه از جامعهغربی،  یهزندمی  ردن در یک جامع معموالا

 ؟مذارد. این موضوع بر شخصیک شما چه تأثیری مذاشکثیراتی برجای میأت ،اندآمده شرقی

ی هاخودش است. یکی از خوبینات و معایب خاص ای دارای محسّهر جامعه

ور به قانون احترام ــــکش آنوجود ن م و قانون بود. در ، برای من آلمان یهجامع

البته یکی از اشکاالت به ن م و قانون احترام بگذارم. سعی کردم من هم  .گذارندمی

و برخورد مردم با یکدیگر ست مادیای جامعه که شدیداً استآلمان این  یهجامع

 ما که مسائل عاطفی یهبر خالن جامعست. به عبارت دیگر، و عاطفیاحساسی کمتر

دم البته من تالش کر .کنندالب مادیات محاسبه میقتر است آنها همه چیز را در رنگپر

در  ویژهه مشکل دیگری که افراد را بی مادی قرار نگیرم. وحیهرچنین تحت تأثیر 

 جدید است.ی هاخالقی در جامع هایکند آلودگیسنین جوانی تهدید می

وران د ، به خصوص ازدلیل اینکه از تربیت خانوادگی مذهبیه ب ،خوشبختانه من

ار یک عدد سیگحتی کردم. من هنوز میها پرهیز برخوردار بودم از این آلودگی، کودکی

 ام. ام و دروغ نگفتهبه مشروب لب نزدهو ام نکشیده

 در آلمان ازدواج  ردید و تشکیل خانواده دادید. ظاهراا

أمین تبرای  مهایکردم یکی دیگر از فعالیتدر دورانی که در دانشگاه تحصیل می

تدریس ریاضی بود. در آن زمان تعدادی شاگرد دبیرستانی داشتم که ، مخارج زندگی

که  ،ساده بود نسبتاًآموزان، دختر خانمی دانش در میان آن. دادمبه آنها ریاضی یاد می

ن ، با او ازدواج کردم. حاصل ایاشخانوادهشنا شدنم با و بیشتر آدیپلم گرفتن پس از 

با خُلق و اند ولی در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شدههرچند ازدواج سه پسر است که 
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آنها همان احترام و احساسی که من نسبت به پدرم داشتم  اند.خوی خودم بزرگ شده

به  اد. آنهکننخوبی صحبت میه هایم زبان فارسی را بنیز نسبت به من دارند. بچهآنها 

 .دوستی ایرانی هستندکنند و دارای همان عواطف انسانی و فامیلایران رفت و آمد می

 تربیت کنم.  گونهاز این بابت خیلی خوشحال هستم که توانستم آنها را این 

 در شان در نهاوند چیسک؟نگرش فرزندان شما نسبک به اقدامات پ

د که دوست انها خیلی مثبت است و بارها به من گفتهن ر آنها نسبت به این فعالیت

 فرزندانمام داشتهرا که من  یهایدارند من الگوی زندگی آنها باشم. امیدوارم فعالیت

 آنها را ادامه دهند. 

 فعالیک  نید؟ به ایران برمردید و در اینجا زندمی واید آیا تصمیم نگرفته

التحصیل شدم و مدتی در آن کشور تجربه من بعد از اینکه از دانشگاه آلمان فارغ

کسب کردم به ایران برگشتم. در قبل از انقالب ابتدا به مدت سه سال در دانشگاه علم 

ود. به ب «میرشمسی»و صنعت تدریس کردم. در آن زمان رئیس دانشگاه شخصی به نام 

تدریس من در دانشگاه جلوگیری شد. از  یهاو پیدا کردم از ادام دلیل درگیری که با

آن به بعد تصمیم گرفتم سراغ شغل آزاد بروم. به اتفاق دو نفر از دوستانم، که آنها 

یس در ایران تأس «آراموتکنیک»نامالتحصیل شده بودند، شرکتی بهنیزاز آلمان فارغ

اش تجهیز مدارس فنی ایران کار اصلیای هم موفق بود. آن شرکت تا اندازه کردیم.

 کردیم. بود. به همین من ور تجهیزات فنی و صنعتی نیز وارد می

ی زندگی تصمیم گرفتیم برای ادامه 1357ن ر به اینکه همسرم آلمانی بود در سال 

های فنی به آلمان شرقی رفتم. به ی فعالیتبه آلمان برگردیم. مدتی بعد، برای ادامه

درآمد خوبی در آنجا پیدا کردم و به عنوان مشاور صنعت برق دولت  تدریج منبع
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های را ادامه دادم. خوشبختانه موفقیتآلمان شرقی فعالیتم دموکراتیکجمهوری

 اقتصادی من استمرار یافت و از آن زمان دست به هر کاری زدم مثبت بود. 

ویم گخ به آنها میگویند که من پولدار هستم. من در پاسها میگاهی اوقات بعضی

آورم نبوده است. من پولی را که در می «راکفلر»من معدن طال ندارم و پدر من نیز 

کنم. البته شکی نیست که مسائل رفاهی کنم. در واقع پول را جابه جا میخرج می

خودم مطرح است. اگر زیر پای خودم محکم نباشد و آرامش نداشته باشم و زندگی 

 توانم تالش کنم. برای کمک به دیگران نمی مناسبی نداشته باشم

نعمتی که خداوند به من داده است  یهبحمداهلل زندگی مناسبی دارم و به شکران

دهم. در حال حاضر در آلمان یک شرکت اقداماتی را برای همشهریان عزیزم انجام می

م که اردسازی دارم. همچنین شرکتیساختمانی و در کنار آن یک شرکت موتورسیکلت

در  سویچ را دارم کهی ایرانکند. در ایران نیز کارخانهکامپیوتر فعالیت می یدر زمینه

های ام از فعالیتهدن اصلی کند.ها و تابلوهای برق فعالیت میی تولید پستزمینه

هایم در نهاوند آمدهای آن را برای استمرار پروژهاقتصادی در ایران این است که در

های ایران سویچ با هدن کمک به صنعت برق ایران نیز هست البته فعالیتهزینه کنم. 

 ام که دانش فنی تولیداتش را وارد کنم و آن را گسترش دهم. زیرا تالش کرده

 ی خود را در نهاوند انجام دهید؟چه انگیزهای موجب شد  ه شما اقدامات خیریه

آمدی کسب کنم. من نیز به برای من امکاناتی فراهم شده است تا از این طریق در

را  میناین نعمتی که خداوند در اختیارم قرار داده است درصدد برآمدم که دِ  یهشکران

ب و خاکم ادا کنم. از آنجا که دوران کودکی من در نهاوند شکل گرفته آبه سرزمین و 

د، تصمیم است و همچنین پدرم همیشه آرزو داشت که نهاوند زایشگاه داشته باش
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 مدر نهاوند کارهایی را انجام بدهم که همشهریانم خوشحال بشوند و خودکه گرفتم 

 لذت ببرم.  نیز

آخری جیب  لباسِ»: گویندکه میاست آلمانی  مثلضرب العالوه بر اینها یک 

ات در قید حیزمانی که  تاانسان شود یعنی کفن جیب ندارد. همین امر باعث می «ندارد

است و از امکاناتی برخوردار است برای هم نوعان خودش اقدامات مفیدی انجام دهد 

 . از این دنیا ببرد ش را با خودچیزی از دارایی هایقادر نیست  کهمی داند زیرا 

اتفاقی افتاد  ه توجه شما  یاالمنفعه در نهاوند بودید شما از اول به فکر انجام اقدامات عام

 ین سمک جلب  رد؟را به ا

دیدم م هر کجا که می رفتم و امکانات خوب و مناسبی میادر تمام مراحل زندگی

روزی بتوانم همان امکانات را در نهاوند فراهم کنم و در دسترس  کاشکردم آرزو می

م با رفتهای اسکی کشورهای اروپایی میوقتی به پیست ریانم قرار دهم. مثالًههمش

توانستم چنین امکاناتی را های نهاوند هم زیباست و ای کاش میگفتم کوهخودم می

امکانات خوب وقتی درمانی ی امور برای همشهریان نهاوندی ایجاد کنم. یا در زمینه 

کردم روزی بتوانم مشابه آنها را در آرزو میدیدم در سایر کشورها میو مدرنی را 

ا به ام دینم رنم تا حدودی توانستهبیحاال که نگاه می کنم می به وجود بیاورم.شهرم 

 عمل بپوشانم.  یههمشهریان عزیزم ادا کنم و در ضمن به آرزوهای خویش نیز جام

 اقداماتتان را در نهاوند از  جا شروع  ردید؟

مسجد محمدیه را  نشد. در آن زمان پدرم ساخت شروعکارهای من از زمان پدرم 

ه ی ساخت و ساز آن بکرده بود. ولی ادامهبه همراه حمام وابسته به آن مسجد آغاز 

 داشتمبه نهاوند در آن زمان که سفری دلیل مسائل مقاطع کاری متوقف شده بود. 

توقف ساخت و ساز مسجد محمدیه و حمام متعلق به آن  به علّتمتوجه شدم پدرم 
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گران به پدر گفتم شما ن ی بودئجز مامکاناتبا اینکه ناراحت و نگران است. در آن موقع 

کنم. پس از اینکه این پروژه تکمیل میرا آن به  متعلقمن این مسجد و حمام نباشید 

از  انیاًثبرطرن کنم پدر را نگرانی  را تمام کردم بسیار خوشحال شدم که توانستم اوالً

  لذت ببرم.زیبایی  چنین کاراقدام به 

 امر ممکن اسک قدری در مورد آن توضیح بدهید؟ ؟بود چهبعدی شما ی پروژه

سرسبزی در اطران نهاوند رفته بودم که همجوار با روستای  یهیک روز به منطق

 کوه یانداز زیباچشم اگفتند. وقتی آن منطقه را بمی «کاخ» بود و به آن «رضی آباد»

زیبا  طبیعت با خودم گفتم اگر در اینجا بیمارستانی احداث شود همیندیدم  «گرین»

دست آورند. در واقع همین ه سالمتی خود را زودتر بتا کند به بیماران کمک می

احداث بیمارستان را در آن منطقه ایجاد کرد.  یهتصورات و آرزوها بود که در من جرق

ش اکردم که بیمارستان را در این حجم کنونیفکر نمیشد روزی که این پروژه شروع 

آن زمان در آلمان شرقی دارای امکانات و منابع مالی مناسبی  بسازم. خوشبختانه در

 .نمبیمارستان را احداث کو توانستم و  شده بودم

 روند احداث بیمارستان چگونه طی شد؟

و  احداث بیمارستان در زمانی آغاز شد که جنگ ایران وعراق در جریان بود

 . در نتیجهگرفتهدن حمالت موشکی عراق قرار نهاوند  شهرهای کشور از جمله

 چهارا تسه عالوه بر این بین  .خیر افتادأماه به ت ششحدود بیمارستان کارهای احداث 

داد. با این حال با کمک برخی ماه در سال هم سرمای زمستان اجازه ساخت و ساز نمی

سال آماده کنیم و یک سال هم طول  سهاز دوستان توانستیم بیمارستان را در مدت 

برداری ان و آموزش پزشکی آن را جهت بهرهزارت بهداشت، درمد که وــــکشی

پزشکی بوعلی همدان کردم و یبیمارستان را وقف دانشکدهسپس تحویل بگیرد. 
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درصد از ظرفیت بیمارستان به  بیستکه است آن کردم نامه قید شرطی که در وقف

د درص پانزدهو  دارندهای درمان را نامکان پرداخت هزینه افرادی تعلق بگیرد که واقعاً

ی از درآمد بیمارستان هم زیرن ر مسئول وقت بهداشت و درمان نهاوند و نماینده

 های ضروری بیمارستان، اختصاص یابد. جهت توسعه و پرداخت ،واقف

 ؟بوداحداث بیمارستان چتدر برآورد شده ی هزینه

 آنکهشد. البته پس از میلیون دالر  8حدود  1362سال تا احداث بیمارستان  یههزین

ادامه داشته است زیرا همچنان های مالی من حمایتبرداری رسید به بهرهبیمارستان 

داری آن هم باالی فعالیتش و همچنین برای نگحجگستردگی و به سبب بیمارستان 

های رفهاز تع کنند عمدتاًوه بر آن بیمارانی که مراجعه میعالشد. هایش بیشتر میهزینه

ها را ندارند. از این رو هرگاه کنند و توان پرداخت آزاد هزینهاستفاده می دولتی

 ام به آنها کمک کنم. بیمارستان در تنگنای مالی قرار گرفته است سعی کرده

 از اقدامات دیگرتان بگویید.  لطفاا

ختیار را در ا «نوردانشگاه پیام»ساختمان  مثالً .متنوع بوده استی دیگرم هافعالیت

ردم. مشارکت ک «روستای کوهانی»، در «مرکز تربیت معلم»یک آنها گذاشتم. در ساختن 

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. 

نهاوند فاقد زمین چمن برداری شود، ی بهرهی آمادهی ورزشقبل از اینکه مجموعه

-فعالیت شبردیتوسعه و پی خصوص نیز اقدام کردم. در حوزهاین در  .برای فوتبال بود

-فعالیتی حوزه به های ورزشی تا آنجا که امکان داشت مشارکت کردم. ازدالیلی که 

ارهای ک ارتکابن از ام آن است که معتقدم اگر جواناداشتهبیشتر تمرکز های ورزشی 

 انآنشوند همزمان باید زمینه را برای فعالیت سالم و سودمند خالن در جامعه منع می
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را پر کند  تواند این خألترین فعالیتی که میکنم بهترین و سالممن فکر می .فراهم کرد

-هخوبی در رشتهای ظرفیتنهاوند نسل جوان های ورزشی است. خوشبختانه فعالیت

 .دارندهای مختلف ورزشی 

مک میران تیم ملی نیز  ویژه  شتیه تا آنجا  ه اطالع دارم شما به فدراسیون  شتی و ب

  نید؟می

 رو معموالً . از اینباشمگیران کشورمان وق کشتیمشّکنم تالش میالبته من بیشتر 

کشتی گیران کشورمان را تشویق  کنم ودر مسابقات جهانی کشتی حضور پیدا می

 شوند در مسابقات المپیکمی کنم و در برخی مواقع به کشتی گیرانی که موفق می

کنم. عالوه بر این چند نوبت هم میزبان اردوی تیم مدال کسب کنند جوایزی اهدا می

ام. هدن از این میزبانی آن بوده است که از تیم ملی کشتی ملی کشتی در نهاوند بوده

در نهایت نام  ورزشکاران نهاوندی نیز تشویق شوند وو عالوه بر آن حمایت کنم 

 گردد.نهاوند مطرح 

 یبرداری از بیمارستان به فکر افتادید  ه مجموعههای موجب شد  ه پس از بهرچه انگیزه

 ورزشی را احداث  نید؟ 

نیزجزء قهرمانان ام. فرزندانم اشاره کردم، خودم ورزشکار بوده گونه که قبالً همان

 که ورزش بهترین وسیله برایام ام و لمس کردهدریافته عمالً. من اندکشتی آلمان بوده

هاست. عالوه بر این ورزش موجب می شود که جوانان آلودگی ازمحاف ت جوانان 

ق اصلی من این بود که ازطری یبه لحاظ جسمی و روحی سالم باشند. بنابراین انگیزه

هریان عزیزم را شی سالمتی جسمی و روحی همورزشی زمینهی مجموعهاحداث این 

 فراهم کنم. 
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برای سرکشی به نهاوند  ،هاحداث مجموع ام برایگیریتصمیم زمانقبل از  یکبار،

د به قصنفر از جوانان نهاوندی  چهارهای قبل در آنجا شنیدم که در هفته .رفته بودم

یکی از آنها نیز با من آشنایی نزدیکی  اتفاقاً .خودکشی خود را حلق آویز نموده اند

و فراهم  ورزشی افزایش داد یهبرای احداث مجموع مراداشت. چنین حوادثی عزم 

  .برای جلوگیری از چنین حوادثی سرعت بخشیدکردن امکانات مناسب ورزشی را 

کردم که حجم کار گسترده شود ولی نمی مانند بیمارستان تصورالبته در ابتدا 

ی بردارههربهای ورزشی در نهاوند به خوشبختانه در نهایت یکی از بهترین مجموعه

هایی را که از . همچنین تجربهرسید. الگوی این مجموعه از آلمان گرفته شده است

ه بم در طراحی و اجرای این پروژه مهم و تأثیرگذار های اروپایی داشتبازدید ورزشگاه

 .کار بردم

 ی ورزشی چگونه بود؟و اجرای مجموعهروند وامذاری زمین 

امه منجر نبدنی داشتم و به امضای یک توافقابتدا با مذاکراتی که با سازمان تربیت

ی ورزشی در اختیار من قرار شد این سازمان زمینی را برای احداث مجموعه ،گردید

بر روی  قرار دهد و مهندسی آن را نیز بر عهده بگیرد. در مقابل، من هم طرح خودم را

های ساخت و ساز آن را نیز پرداخت کنم. ولی آن زمین پیاده و اجرا کنم و هزینه

ای را که در ن ر گرفته بودم در اختیار من قرار متأسفانه مهندسین مناسب و برجسته

ندادند و همین موضوع شروع کار را دوسال به تأخیر انداخت. پس از آنکه مهندسین 

بودم پرداخت کردم و آن خرید زمینی را که درن رگرفته یهپروژه مشخص شدند هزین

ز ا را از همان ابتدا به نام سازمان تربیت بدنی ثبت کردم. در واقع با این اقدام عمالً

 همان ابتدا مجموعه را به سازمان تربیت بدنی واگذار کردم. 
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شما  یانگیزهی فرهنگی علیمرادیان اسک. یکی دیگر از اقدامات مهم شما تأسیس مؤسسه 

 اندازی این مؤسسه چه بود؟از راه

اندازی این مؤسسه بوده است. همان طور که اطالع های مختلفی موجب راهانگیزه

-های علمی و فرهنگی نهاوندی جمع شدهدارید وقتی مطلع شدم گروهی از شخصیت

اند و تشکیالتی را تحت عنوان هیئت مؤسس مجتمع دانشگاهی دولتی نهاوند راه 

اند، از این اقدام آنها خوشحال شدم و از آن استقبال کردم و به عنوان عضو انداخته

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 

توسعه و پیشرفت نهاوند است. بنابراین تصمیم عالی در نهاوند و از آن طریق کمک به 

 تری در این زمینه همکاری کنم. گرفتم به شکل جدی

ود که شاز طرن دیگر پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن تشکیالتی راه اندازی 

ی عهتوسیکند در زمینهنهاوند ن ارت می یالمنفعههای عامآنکه بر پروژهبتواند ضمن

ذا ل آموزشی این شهر نیز فعالیت کند. از این پیشنهاد استقبال کردم ومسائل فرهنگی و 

ین ، ایار این تشکل قرار دهم. به عالوهموافقت کردم که مکان و امکانات الزم را دراخت

ها و اجالس هیئت مؤسس مجتمع دانشگاهی نهاوند تشکیالت مکان ثابتی برای فعالیت

س مؤسسه این بود که تا پیش از آن، من در های تأسینیز باشد. یکی دیگر از انگیزه

گرفتم و بار ن ارت و تا حدودی خصوص اقداماتم در نهاوند به تنهایی تصمیم می

شد میاین اقدامات گسترده یهداری آنها به دوش خودم بود و از آنجا که دامننگه

. بر دها زیر چتر تشکیالت واحدی قرار بگیررسید که این فعالیتضروری به ن ر می

 توانست در این زمینه نیز کمک مناسبی باشد.می مؤسسهاین اساس تأسیس 
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نگی به ههای فرعالوه بر این، باید این نکته را نیز درن ر گرفت که اهمیت فعالیت

های عمرانی نهاوند غیر قابل انکار است. اگر قرار باشد که موازات راه اندازی پروژه

فرهنگ در این شهر جدی گرفته  یهاشد باید مقولی پایداری بنهاوند دارای توسعه

شود و تقویت گردد. به همین جهت، پیش از اینکه مؤسسه تشکیل شود عنوان 

گذاری کردم. یعنی فرهنگی نام –ی ورزشیی ورزشی نهاوند را نیز مجموعهمجموعه

 در کنار تندرستی و سالمتی مردم، باید فرهنگ جامعه نیز تقویت شود. 

 

 
ی فرهنگی علیمرادیان و حسن پاسیار عضو هیئت موسس در سسه ؤگذار م بنیانمحمد حسین علیمرادیان ، 

 1387سال  -تهران دفتر این مؤسسه در 

 

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

فرهنگی ی فرهنگی خیلی دراز مدت است. اقدامات بدون تردید بازده مؤسسه

آن را  یموضوعی نیست که شما امروز آن را انجام بدهید و انت ار داشته باشید نتیجه
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های فرهنگی این مؤسسه، یک جوان . برای نمونه وقتی بر اثر فعالیتفردا ببینید

ی آن را کند، بیست سی سال بعد او و فرزندانش نتیجهنهاوندی راهی را طی می

 ها در دراز مدت ظاهر خواهد شد. این فعالیتخواهند دید. بنابراین نتایج 

اندازی مؤسسه انجام شده قابل تقدیر است و البته شروع برای راههایی که تالش

ها و اقداماتی که از آغاز تا کنون با مشکالتی نیز همراه است. فعالیت هر کاری معموالً

آنها راضی کننده  غیرها، انتشارات و جشنواره ،هاانجام شده مانند برگزاری همایش

ندازی اکه باید وجود داشته باشد. با راهای است در برابر دریایی است. البته اینها قطره

قت و فکر خودشان این حرکت را داین مؤسسه از همشهریان عزیز انت ار دارم که با 

یاری کنند تا دست در دست همدیگر دهیم و وضع فرهنگی شهرمان را از آنچه که 

 ی نهاوندیان است.ی فرهنگی خانهکنیم. مؤسسه هست بهتر
  نید؟ مذاری میاید جایگاه مؤسسه را چگونه ارزشدر میان اقداماتی  ه انجام داده

ن شما به عنوا از این جهت کهبرای مؤسسه ارزش زیادی قائلم. البته این مطلب را 

ست. قلبی من ا گویم بلکه این باوراید نمیعضوهیئت مؤسس روبه روی من نشسته

ام و هر کاری هم که بتوانم در من دفتر خودم در تهران را در اختیار مؤسسه قرار داده

دهم. دلیل آن هم روشن است. من از حد امکان برای حمایت از مؤسسه انجام می

 کنم.برم و نیازش را هم خیلی حس میمی فعالیت این مؤسسه لذت
 یسک؟اولویک اقدامات بعدی شما در نهاوند چ

ت کنم از ظرفیبدنی است. تصور میی تربیتاقدام بعدی من تأسیس دانشکده

ورزشی نهاوند باید بیشتر استفاده شود. یکی از بهترین اقدامات این است  یهمجموع

بدنی در کنار این مجموعه احداث شود تا از طریق آموزش و ی تربیتکه دانشکده

رداری شود. بگذاری ع یم بهتر و بیشتر بهرهت دانشجویان از ظرفیت این سرمایهتربی

بدنی سنگ بنای دانشگاه نهاوند باشد ی تربیتاندازی دانشکدهامیدوارم تأسیس و راه
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و به این ترتیب هیئت مؤسس مجتمع دانشگاه دولتی نهاوند نیز به اهدان خود دست 

 پیدا کنند. 
شود زیرا مفته می ؟ایدکری  ردههای نهاوند در دراز مدت، آیا فداری از پروژهبرای نگه

 اسک؟ آنتر از تأسیس مهمیک پروژه داری نگه

اند ها را تحویل گرفتههای دولتی که این پروژهها و ارگانمن امیدوارم سازمان

داری آنها را نیز به خوبی برعهده بگیرند. در آنجا که تنگنایی وجود دارد مسئولیت نگه

کنم. ولی اگر من بخواهم وقت و امکانات خود را من هم در حد امکان کمک می

ها بکنم امکان انجام کارهای دیگری را و پروژه صرن نگهداری این ساختمان ها

دهم. زیرا ظرفیت هر انسانی محدود است نخواهم داشت و کارایی خود را از دست می

 نهایت نیست. و بی

اند در حفظ و یالتهایی که متولی این تشکدر صورتی که نهادها و سازمان

شود های دیگری فراهم مینگهداری بهترآنها اقدام کنند فرصت بیشتری برای فعالیت

زیرا نهاوند همچنان نیازمند اقدامات دیگر است. من باب مثال، احداث هتل ورزش 

 یهست که اگر تحقق پیدا کند، استفاده از امکانات مجموعیکی از اقدامات ضروری

برای منطقه بلکه برای سراسر کشور و حتی برای خارج از کشور  ورزشی را نه تنها

سازد و در وضع اقتصادی و ایجاد شغل در شهرستان نهاوند نیز بسیار اثر بیشتر می

 گذار خواهد بود.
 مردم نهاوند قدرشناس اقدامات شما هستند؟آیا 

من این  دانند.ها را میاند وقدر این فعالیتمردم خوب نهاوند بسیار قدرشناس

بینم. خاطرات زیادی از ی همشهریان عزیز نهاوندی میقدرشناسی را در چهره

  کنم:قدرشناسی آنها دارم. برای نمونه در اینجا فقط به یکی از آنها اشاره می
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یک کارواش  یمانده بود. در کنار جاده تابلو نهاوندهنوز چند کیلومتری به شهر

شاگرد کارواش که جوان الغر اندامی بود  مرا جلب کرد. از ماشین که پیاده شد من ر

ر شود. ترا سر و ته کرد تا به شیر آب نزدیک  پرید و سویچ را گرفت و اتومبیل سریع

قبل از ورود به شهر  تااطران خودرو گل آلود شده بود. فرصتی بود  یهمه تقریباً

 ود. کشیده ش خودرو دستی به سر و صورت

 متتوانس. از آنجا میکارواش نشستمو کنار بخاری  مشدهوا خیلی سرد بود. داخل

وش کرده ن بود که فرام. جوانک چنان با شتاب در حال شستمخوبی ببینه اتومبیل را ب

-ها و حتی زیر گلگیرها را به دقت میزمستان است. تمام قسمت یهبود وسط چل

ی نو برداشت و داخل و از کمد دو تا پارچهشست. وقتی شستن تمام شد داخل آمد 

و خارج ماشین را به دقت خشک و تمیز کرد. انگار تازه از کمپانی بیرون آمده بود. 

در  من کهکند. در آن سن و سال احساس سرما نمی یکه چرا جوان مکردتعجب می

ز او برای اینکه ا ملرزید. تصمیم گرفتاز سرما می مپاهای کنار بخاری نشسته بودم

 . به او تقدیم کنم خوبیانعام  مقدردانی کن

شستن خودرو را به صندوق دار  هزینهتا اول  ماتومبیل که آماده شد جلو رفت

چقدر  ببخشیدانعامی بدهم. به صندوقدار گفتم و سپس به آن جوان  مکارواش بپرداز

ی ؟ چه کسیعنی چهگفتم  حساب شده! قبالًاو در جواب گفت :  باید تقدیم کنم؟

ار دقوصند !حساب کرده؟ من که کسی را جز شما و کارکنان کارواش در اینجا ندیده ام

سردرگم شده  یک لح ه واقعاً. را شسته بود به همان جوانی اشاره کرد که اتومبیل

 ر به آن شاگرد جوانیغّ. با تبودم. خیلی ناراحت م. چطور ممکن است؟ جلو رفتمبود

 : مگفت

 او ؟ایاتومبیل را پرداخت کردهاین شستن  یان به چه دلیل شما هزینهپسرج - 

 مسرش را باال بیاورد و به صورت که کشیدخجالت میانداخته بود و پایین سرش را 
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خیره شد. و در  منچشمان معصومش به  سرش را باال آورد وبانگاه کند. یک لح ه 

لرزید با اش میحالی که گونه هایش از سرما قرمز شده بود و دستان ترک خورده

گرشما مهندس م درویش است.فه ی ام. تحای گفت: آقا کاری نکردهصدای بریده

 اید؟ علیمرادیان نیستید که برای ما بیمارستان و ورزشگاه ساخته

ن ارزش داشت. من وقتی چنین توماحرکت این جوان برای من میلیاردها  واقعاً

های چهشوم. بتر میهایم در نهاوند مصممبینم نسبت به فعالیتقدرشناسی را میافراد

پرسند چرا همه چیز در این شهر رایگان است. یکی آیند از من میمن وقتی نهاوند می

طی ااز آنها رفته پارچه خریده ولی فروشنده وجهی بابت آن دریافت نکرده است. خی

ولی از  انداند بستنی خوردههرفت است. یا مثالًمزد نگرفته که آن پارچه را دوخته از او

 دهد که هر نهاوندی در حد امکان خودش دارد ازاند. این نشان میآنها پول نگرفته

بینم نه تنها خسته را می یکند. وقتی من چنین برخوردهایاین اقدامات قدردانی می

 دهم. کمال میل به اقدامات خودم ادامه میشوم بلکه با نمی
 از مردم نهاوند در قبال اقدامات خود چه انتظاری دارید؟

ت سمکانات متعلق به خود آنهاانت ار دارم همشهریان عزیزم احساس کنند که این ا

 داری و ن ارت بر آنها بکوشند.بنابراین در حد امکان در نگه
 یه ای دارید؟به همشهریان خارج از نهاوند چه توص

توصیه و انت ار من این است که همگی دست به دست هم بدهیم و نهاوند را 

 بسازیم.
ن را به سمک نهاوند قرار د تخک خوابتاتتبار از شما شنیده بودم  ه هرجا  ه هستییک

 ؟توان توضیح داددهید؛ این عشق به نهاوند را چگونه میمی

، شق مطرح کنم. همان گونه که گفتیدعتوانم برای توصیف این هیچ توضیحی نمی

در هر کشوری که هستم، حتی هنگام خواب، دوست دارم پاهایم را به سمت نهاوند 

در نهاوند به خاک سپرده  ام که اگر روزی از دنیا رفتم حتماًدراز کنم. من وصیت کرده
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یدا پ شوم. آرزویم این است که فقط یک زمین یک متر در دومتر در نهاوند به من تعلق

 کند.
از پروردمار مهربان مسئلک دارم به شما عمر با عزت و طوالنی عنایک  ند تا از این به بعد 

 ی دیگری از شما در نهاوند باشیم؛ ان شاءاهلل هم شاهد اقدامات خیرخواهانه

ا. هدی هر چه بیشتر نهاوند و نهاوندیکنم؛ به امید سربلنممنونم و تشکر میخیلی

 اندیشم.می ؛ زادگاه محبوبمنهاوندمن همواره به 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فضای سبز شهر نهاوند یتحلیلی بر سرانه

 

 

 1فاطمه سخایی

 
 

 چکیده

زی مدیریتی و برنامه ریپدیدار شدن شهرها و گسترش شهرنشینی آن هم با سیستم 

، تخریب فضاهای زیستی همچون باغ ها و فضاهای سبز نامناسب )یا نداشتن برنامه(

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. 

ر طول فیزیکی نامتوازن د یتاریخی طوالنی و توسعه یهر نهاوند به دلیل پیشینهش

محیطی تئل زیسگیری، در بسیاری از مناطق خود به شدت تحت تأثیر مساتاریخ شکل

ناشی از تراکم ساخت و سازهاست. برای رفع این مشکالت و تبدیل شهر به محیطی 

                                                           
 ی جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناس ارشد رشته - 1
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های درون شهری سبز و به ویژه پارک ایجاد فضاهایقابل زیست برای شهروندان، 

 اجتناب ناپذیر است. 

سبز شهری و همین طور کمبودهای در این مقاله وضعیت کنونی پارک و فضاهای

است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی شدهمناطق مختلف شهر در این زمینه بررسی

 است. 

ا هی پراکندگی آنها و همین طور نحوه دهد که سرانه پارکمیتحقیق نشانینتیجه

ابی یدارد و دستفاصله بسیار در سطد شهر از الگوی استاندارد جهانی و حتی ملی 

ی اریزی و مدیریت خردمندانهله برنامهئسازد. این مسپایدار را ناممکن مییبه توسعه

 را طلب می کند.

 پایدار، فضای سبز شهری، جمعیت، سرانه فضای سبز ی: توسعههاهکلید واژ

 مورد مطالعه یدودهمح

 34درجه و  12طول شرقی و  یدقیقه 48درجه و  22نهاوند از لحاظ موقع طبیعی در 

کیلومتری مرکز استان  150عرض شمالی به عنوان مرکز شهرستان نهاوند در  یدقیقه

(. 1390، 54)شهر همدان( واقع شده است)طرح بازنگری توسعه و عمران شهر نهاوند، 

از شمال به شهرهای تویسرکان و همدان از شرق به مالیر از غرب به استان کرمانشاه 

ارتفاع آن از  .(32، 1385)مقیمی، و از سمت جنوب به استان لرستان محدود است

متر و شیب عمومی آن از شمال به طرن جنوب است، اراضی نواحی  1667سطد دریا 

شرقی از تپه ماهورهایی تشکیل یافته است که به تدریج به سمت شمال شرق و جنوب

  .(38، 1379غربی از عوارض زمین کاسته می شود )سیدان، 
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 1 یشماره ینقشه

 
 

 فضای سبز نهاوند یو سرانه جمعیت

ستقرار برای جمعیتی یآستانه موضوع  هایفعالیت خدمات برای سطوح از هریک ا

ضوعات ترینمهم از نیز شهری ستسرانه تعیین و زمین فرایند کاربری در مو . ها

ستانه شاره جمعیتی،یآ ستفاده برای که دارد جمعیتی به حداقل ا  در خدمات از ا

  .شود پذیر امکان اقتصادی ن ر از مذکور خدمت ایجاد تا دسترس باشند

)عزیزی،  است مختلف، متفاوت شهری تقسیمات در  هاکاربریبرای جمعیتاین

 کم های جامع و تفصیلی شهر نهاوندسبز همواره در طرحفضای یسرانه .(26، 1392

طد افزایش سگرایش به سبز کمتر احداث شده است. همین دلیل، پارک و فضایو به

خدمات عمومی همچون  یهایی چون مسکونی، اداری و انت امی مانع توسعهکاربری

 سبز شده است. ها و فضاهایپارک

متر مربع بوده است و این  6/4، 1387پارک و فضای سبز شهر نهاوند در سال  یسرانه

متر مربع  5/11است که در آن  1381جامع مطرح شده در سال  یکمتر از نصف سرانه

 (. در مقابل و در مقام مقایسه،17: 1390پیشنهاد شده بود)مهندسان مشاور تدبیر شهر، 
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 4پارک شهری،  40است که شامل  ارکپهزار متر مربع  114میلیون و  3مالیر دارای 

این فضای سبز در  یاست. سرانه پارک سیفیهی و یک پارک قدیمی به نام لپارک جنگ

در بازنگری طرح جامع  .آزاد ویکی پدیا( یامه)دانشنمتر مربع است 19بیش از  شهر

محله در ن ر گرفته  13، سه ناحیه و 1385شهر نهاوند و بر طبق آمارهای جمعیتی سال 

 شده است:

 
 1385(: جمعیت نواحی شهر نهاوند در سال 1) یجدول شماره

 درصد کل از شهر جمعیت ناحیه

 درصد از کل مساحت )هکتار( درصد تعداد

 8/24 3/388 37 27984 محله( 4 )شامل 1

 9/38 5/610 34 25715 محله( 4)شامل  2

 2/36 4/567 29 21932 محله( 5)شامل  3

 100 2/1566 100 75631 کل

 83، 1390مأخذ: مهندسان مشاور تدبیر شهر، 

 

نفر بوده است و مساحت کل شهر  75445معادل  1390جمعیت شهر در سال 

نفر در هکتار  17/48هکتار است. لذا تراکم ناخالص در سطد شهر  2/1566معادل 

ه باست که البته تراکم این جمعیت در سطد هریک از نواحی و محالت متغیر است. 

ه تراکم به ترتیب مربوط بمذکور، باالترین و کمترین  یکلی از میان سه ناحیهطور

 نفر در هکتار( بوده است.  6/38سه ) ینفر در هکتار( و ناحیه 1/72یک ) یناحیه

)شهرک جوادیه و بلوار شهید  2 ییک باالترین تراکم مربوط به محله یدر ناحیه

)شهرک شهید  3 ینفر در هکتار و کمترین تراکم مربوط به محله 6/100قدوسی( با 

دو باالترین  ینفر در هکتار بوده است. در ناحیه558پور( با صفی یلهدستغیب و مح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%D9%87
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نفر در هکتار و  1/72)خیابان رسالت و پیروزی( با تراکم  3 یتراکم مربوط به محله

نفر در هکتار کمترین تراکم در ناحیه را به خود  7/10دو )شاطر آباد( با  یمحله

نفر در  2/152قلعه( با ی)گلشن و پا 1 یسه، محله یاختصاص داده است. در ناحیه

ترین مترین و کترتیب بیشکرمانشاه( بهکمربندیاطرانخالی)اراضی2 یو محله هکتار

اند)مهندسان مشاور تدبیر شهر، تعداد ناخالص جمعیت را به خود اختصاص داده

1390 ،87).  

ند وجود متر مربع در سطد شهر نهاو 105017پارک با مساحت  8در حال حاضر 

که با در ن ر گرفتن جمعیت شهر که  ،(131، 1390دارد )مهندسان مشاور تدبیر شهر، 

به طور  ،(1390)بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  استنفر  75445معادل 

استاندارد  یکه در مقایسه با سرانه استمتر  4/1پارک برای هر نفر تقریباَ  یکلی سرانه

بز ها و فضای سست. توزیع نامتوازن پارکدر حد بحرانی فضای سبز بسیار اندک و

های ذکر شده در هر یک از محالت نیز از در سطد شهر و بدون لحاظ شدن تراکم

 مشکالت پیش روی شهر است.
 نتیجه گیری

بینی شده برای پارک و پیش یدر طرح بازنگری توسعه و عمران شهر نهاوند، سرانه

 متر مربع در ن ر گرفته شده است 58/18(، 1405سبز در افق طرح)سال فضای

 .(13: 1390)مهندسان مشاور تدبیر شهر
 

 2 یجدول شماره
 سطد موجود

 )متر مربع(

 سطد مورد نیاز استاندارد یسرانه موجود یسرانه

 )متر مربع(

 میزان کمبود

347802 6/4 12 9077521 559770 

 164، 1390مأخذ: مهندسان مشاور تدبیر شهر، 
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سبز در کاربری اراضی هایی که به صورت کاربری فضایدر این طرح، در محل

اند، استفاده از اراضی به عنوان پارک، فضای سبز عمومی به همراه مشخص شده

خدمات مربوط به کاربری ورزشی)به صورت روباز( و استقرار عملکردهای خدماتی 

به پارک(، پذیرایی و ن یر فرهنگی، مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شهری)مربوط 

درصد سطد به عنوان سطد مجاز احداث بنا  10تفریحی، مشروط به رعایت حداکثر 

 ندری ورزشی در فضای باز مجازدرصد سطد، جهت کارب 20و رعایت حداکثر 

 .(81: 1390)مهندسان مشاور تدبیر شهر، 

وجود ماعم از  ،سبززمین در اراضی دارای کاربری فضایضوابط مربوط به تفکیک

یا پیشنهادی، در این طرح به این صورت است که هرگونه تفکیک در آنها ممنوع است. 

مربع و در متر 3000ی محله سبز در ردهزمین پارک و فضای حداقل مساحت قطعه

های مراکز شهری، طبق ابعاد در حدود متر مربع و در سایر رده 10000ناحیه  یرده

 . استضی اراکاربری یمشخص شده در نقشه

سبز در مرکز واحدهای همسایگی )مرکز حداقل مساحت قطعه زمین پارک و فضای

کافی  ی(. با وجود لحاظ شدن بحث سرانه81)همان، استمتر مربع  500مجموعه( 

های جامع شهری، راهکارهای مدیریتی در طرح یهئنهاوند و اراسبز شهرفضای

 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 

ست که ضمن جلوگیری از ساخت و ساز پایدار شهری در نهاوند بدیهییبه توسعه

و  شوندباغ های در حال تخریب احیا  الزم استدر باغات و فضاهای سبز شهری 

 د. گردپارک هایی در قسمت های مختلف شهر پیش بینی 
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هایی قسمت اراضی خالی و تپه ماهوری که در شهر نهاوند وجود دارد، جدا شدن

واند تمیته است و البته خود این وضعیت دنبال داشحیدری از شهر را بهچون شهرک

ی و استثنایهای ریزیو برنامه را فراهم کند فضای سبز شهر یارتقای سرانه یزمینه

 . پذیر سازدامکانبرای این تپه های جداکننده  را ویژه

له و این مسئ( 1یشود)عکس شمارهشهر نهاوند در مسیر لفگاه تخلیه میفاضالب

است که اکولوژی شهری را در معرض خطر قرار ین تهدیدهاییترخود یکی از مهم

 هایخیزی آن که خود برنامهن ر از سیلگاه، صرنوجود این لف کهاست. درحالیداده

طلبد، می تواند یک فرصت استثنایی برای ارتقای کیفیت ویژه و مربوط به خود را می

 محیطی شهر باشد. زیست

صرن ن ر از تأثیر  ،این مسیل ینواری در حاشیهسبز به صورت اجرای فضاهای

راهکاری برای افزایش امنیت ساخت و سازهای حواشی آن در  ،مثبت زیست محیطی

 مواقع بحرانی است. 

 
 : سیل برگردان شهر نهاوند1 یعکس شماره
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ه با ب توانمی ،های سرد سالحتی در ماه ،با تاریخ بسیار کهن آن ،در شهر نهاوند

های متنوع گیاهی و سازگار با آب و هوای سرد کار گرفتن تدابیری چون افزایش گونه

متنوع فرهنگی )با توجه به تاریخ و فرهنگ  ازی جشنواره، کارگاه و مسابقاتو راه اند

 یبه سوی استفادهرا ایجاد فضاهای سرپوشیده مردم شهر  وخاص حاکم این منطقه( 

 .نمود جذباز این فضاها  بهینه

از آن جایی که تراکم جمعیت و ساخت و سازها در نواحی مختلف شهر نیز کامالَ  

سلسله »، «مرکزیت»سبز باید از اصولی چون های فضاپارک و یابی مکانمتفاوت است، 

ه فضای ک . رعایت اصل در مرکز بودن به این معناستتبعیت کند« دسترسی»و  «مراتب

  یابی شود.شهری مکان یله، ناحیه یا منطقهدر مرکز محدر صورت امکان سبز 

در  مثالً)در ن ر گرفته شدهفضاهای سبز  بایدی رعایت اصل سلسله مراتب میبرا

اشد، ب متناظر فضایی مربوط به آن محله یا منطقهبا ساختار  (منطقهیا  محله مقیاس

 . شودنپیشنهاد  محله یای در محدودهپارک منطقه یعنی مثالً

به  یابی فضای سبز بایدکه در مکانی است از معیارهای دیگر یکیدسترسی  اصل

 دارای دسترسیت اجه یهمهاز  بهتر است که پارکعناست به این مو آن  آن توجه شود

های عبور و مرور داشته باشد تا ضمن تأمین امنیت آن به صورت به شبکه مناسب

ست ابدیهی د.نافزایش یابن از آن کنندگااجتماعی و توسط خود شهروندان، استفاده 

 این امر بر زیبایی بخشی بیشتر به شهر هم تأثیر به سزایی دارد. 

رتراکم تر وتوجه بیشتر به مناطق پتوزیع فضاهای سبز شهر نهاوند به صورت منطقی

 های گلشن وهای رسالت و پیروزی، محلهخیابانشهرک جوادیه، بلوار شهیدقدوسی، 

 مهم و قابل توجه دیگر است. قلعه از نکاتی پا
 

 منابع
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 انتشاراتی آشتی یسسهؤتاریخ، مهای، نهاوند در هزاره1379الدین، سیدان، شمس -1

شهر  یاندازه و زمین هایکاربریی سرانهیرابطه بر عزیزی، محمدمهدی، تحلیلی -2

 یدوره شهرسازی و معماری - زیبا هنرهای یایران، نشریه شهرهای جامع هایحطر در

 36 -25،  صص 1392 زمستان 4 یشماره ،18

 ی، بازار نهاوند، پل ارتباطی شهر دیروز و امروز، فصلنامه1385مقیمی، نوید،  -3

 28و  27های فرهنگان، شماره

، طرح 1390کل راه و شهرسازی استان همدان،  یمهندسان مشاور تدبیر شهر، اداره -4

اول، جلدهای اول و دوم:  یامع( شهر نهاوند، مرحلهبازنگری توسعه و عمران )ج

 شناخت وضع موجود

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 نهاوند هایی كوهادامه
 

 

 د محمدرضا رشیدیسیّ

 )فرهنگی بازنشسته(

 

 

 m1700  N34°مختصات ای بهگوگِل به منطقهها با نگاه دوربیناز فراز ماهواره

E48° حاطه هایی ابینم که از همه طرن توسط رشته کوهنگرم، شهرستانی میمیدقیق

 است.گرفته های باع مت، شهرستان نهاوند شکلی این کوهشده است. در میانه

اش، یعنی شهرستان نهاوند را ها همانند مادری مهربان، عزیز دُردانهاین رشته کوه

 در آغوش دارد.

الهی است، که خوشبختانه شهرستان ترین نعماتآب و هوای سالم یکی از بزرگ

سارهای متعدّد، ی الهی در قالب چشمهنهاوند از آن برخوردار است. این گنجینه

کند. امید است گری میهای کم ن یر جلوهها و ییالقمانند، گردشگاهیهایی بسراب

ها و بهایی به همّت فرزندان مؤمن و پاک نهادش از آلودگیی گرانچنین سرمایه

 ها دور گردد.پلیدی
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های نهاوند و استان همدان کوه جنوبی، بلندترین کوهرشته 39ی در فرهنگان شماره

 ردازیم.پد میــهای شرقی شهرستان نهاونکوه به معرفی رشتهرا معرفی کردیم و اینک 

 

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

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

 ارتفاع موقعیک جغرافیایی نام محل

 E048° 30/965´ N34° 09/926´ 2651 m ی  وه سفیدقلّه

 E048°30/196´ N34°12/197´ 2476  m ی چال سنگرقلّه

 E048°29/368´ N34°12/887´ 2410  m  وه قالقه

 E048°30/440´ N34°09/051´ 2315  m چشمه الواند مر)ال  مر(

 E048°25/585´ N34°09/223´ 1774  m  ُلنگ دره ) لندره(

 E048°25/003´ N34°10/201´ 1804  m تُر وتُر و

 E048°24/439´ N34°11/122´ 1859  m  فتر حَله

 E048°25/271´ N34°11/506´ 2189   m ی  رانجیلقله

 E048°23/390´ N34°10/741´ 1891  m ی ابوذر(چُک داحسین)تپه

 E048°22/187´ N34°11/124´ 1716   m ی قلعه اطراف ماوچاهپاقال، منطته

 E048°24/543´ N34°12/333´ 1867  m باغ  وه

 E048°26/000´ N34°12/546´ 1895  m سراب باروداب

 E048°25/167´ N34°12/239´ 2135  m  وه نسار
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 ی آردیشومنطته

 ارتفاع موقعیک جغرافیایی نام محل

 E048°19/579´ N34°17/395´ 2544  m ی اصلی معروف به پرچمقله

 E048°19/143´ N34°17/399´ 2530  m ی پنج  ِلِکقله

 E048°17/129´ N34°17/355´ 1838  m غار دره دزدان

 ی ملوسانمنطته

 ارتفاع موقعیک جغرافیایی نام محل

 E048°20/102´ N34°20/280´ 2396  m مَراسماعیل خانی

 E048°20/315´ N34°21/152´ 2554  m ی چال برفی)باالی مرتاک(قله

-بلندترین قلهی سمک غرب)شاخ ورن( قله

 ی شرقی

E048°18/749´ N34°21/479´ 2813  m 

 شادمانه

 ارتفاع موقعیک جغرافیایی نام محل

ابتدای دره قبل از روستای شادمانه متابل 

 قله

E048°16/724´ N34°21/258´ 1816  m 

 E048°17/966´ N34°22/592´ 2660  m ی شمالی شادمانهقله

ه ی رشتقلّهی شادمانه جزء بلندترین قله

  وه شرقی

E048°18/528´ N34°21/705´ 2810  m 

 قشالق

 ارتفاع موقعیک جغرافیایی نام محل

 E048°14/768´ N34°22/363´ 1931  m روستای قشالق

 E048°16/250´ N34°23/154´ 2564  m ی  مر زردقله

 E048°11/457´ N34°23/106´ 1700  m روستای زاپن

 E048°13/175´ N34°22/782´ 2230  m ی زاپن وه چله

 

 های شرقی)قسمت دوم(رشته کوه

رین و تکنیم؛ سمت کوچکشرقی تن یم میکوهبار سمت دوربین را بر فراز رشتهاین

کوه کیلومتر. این رشته 45ه کوه به مرکز شهرستان، به طول تقریبی ـترین رشتدسترس

 هایی به شرح زیردارد:کوه جنوبی تفاوتبا رشته
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 ت.تر اسالف(رشته کوه شرقی ارتفاعش نسبت به دو رشته کوه دیگر کوتاه

های مالیر و ب( این رشته کوه در دو نقطه توسط رودهایی که از شهرستان

کوه سفید -1شود:د قطع و به سه کوهستانِ مجزا از هم تقسیم میـــآینتویسرکان می

 قشالق و زاپن.های ملوسان، شادمانه، کوه -3 )آردیشو(آردوشان-2

 ی کوه سفیدمنطقه

شود و تا سراب باروداب )حدود انوج( شروع میین منطقه از قبل از روستای میالبا

ه دامن«. چال قبله»لُردانه مِلَه ادامه دارد، شامل کوه اسپی، کوه چال سنگر و کوه قالقه 

ی ی مرکزاند از کوه نسار، کوه کرانجیل، چُت داحسین، تپههای غربی آن نیز عبارت

 «.پای قلعه»شهر پاقال

های متعدد و کم ن یر دارد. ها و ییالقهای فراوان و گردشگاهکوه اسپی چشمه

اند از چشمه میالب، بدیع ترین آنها از جنوب به سمت مرکز شهر عبارتشاخص

الزمان، الواند کمر،گل زرد، سراب سرخر، سراب باروداب، باغ کوه، خیرقلی، شاطرآباد، 

 .)گورجیو(گُرجیان

*** 

تر بودند و کارشان از اعتقادات و تفرید و گردش مردم در قدیم با طبیعت مأنوس

ته از روزهای هفجاری دسترسی نداشتند، بعضیهایی که به آبجدا نبود. مثالً خانواده

ها در کنار آوردند و ساعتجمعی با خود میوشو و پخت و پز را دستهوسایل شست

وشو و ها، ضمن شستبردند. خانوادهبه سر می )گورجیو(گورجیان وگازرخونی

د و شها مضاعف و سازشان کوک میپرداختند. جشن بچهفعالیت، به تفرید نیز می

زدند. مردم اهل تکلُّف و تشریفات نبودند و با هر آنچه همراه داشتند تنی به آب هم می

ا هجمعه زیرانداز و وسایل را همراه بچهکردند. مادران خانواده، صبد از هم پذیرایی می
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شدند.در هنگام ظهر هم، معموالً مردان خانواده آوردند و مستقر میبه دامن طبیعت می

 دند.شبا دست پر)با دستمال ابریشمی پر برکت( تا قبل از اذان ظهر به خانواده ملحق می

های آوردند و در محلجامیخاست، ابتدا نماز ظهروعصر را بهاذان که برمیصدای

کردند تا ی کاخ یا رضی آباد و ترکوترکو معموالً صبر میعمومی، مثل سرچشمه

ا را هی افراد سفرهفره بیندازد، آن گاه بقیهــدتر ستر و ریش سفیی بزرگخانواده

شدند. تعارن به غذا، ترشی و سبزی و در انداختند و بسم اهلل گویان مشغول میمی

 بینشان یک رسم عادی بود.« ایمسایهکاسه ه»واقع 

ــته جمعی بازی میبعد از ظهر مردها باهم و خانم ــورت دس کردند. ها باهم به ص

ـــَک بازی»ها های خانمیکی از بازی ترین بود. در این بازی دو نفر از مســـن« کِوش

ستند، بهبه زمین میهم صان، مقابل  ها در یک جایخانم ش  طوری که کف پاها بهن

ست. بقیه شد؛ با لنگه کفش نرمی در د سبیده با سط این دوی خانمهم چ  ها باید از و

ــابت نکند. در پایان نفری که لنگه خانم آن گونه می پریدند، که لنگه کفش به آنها اص

 شد.کفش به او نخورده بود، برنده اعالم می

اشاره کرد. عصر توان به دورِنَِِه،گزپَرو الک دَمبک های مخصوص آقایان میاز بازی

ها در  وگفت و بچهترها در حال گپگشتند. بزرگهم تقریباً دسته دسته با هم بر می

 شدند)چوب کوچکیها سوار بر اسب چوبی خود میحال بازی بودند. معموالً پسربچه

 دویدند. شدند( و تا درِ منزل یک نفس میی اسب، سوار میرا به نشانه

*** 

رین تکوه سفید مسیرهای متعددّی وجود دارد. ابتدا از جنوبیی برای صعود به قلّه

 کنیم.آنها آغاز می

الزمان قرار دارد. بعد ی بدیعبروجرد سمت شرق جاده-ی نهاوندجاده 15کیلومتر

ود. شیابد و از آنجا جاده دو قسمت میآسفالته پایان مییکیلومتر، جاده 5الی 4از طی
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ی سمت چپی بدیع الزمان می شود. هدن ما جاده یی سمت راست وارد گوشهجاده

کیلومتری از آن خاکی است.  3الی  2گذرد که ی سرسبزی میاست که از باالی دره

های باال دست است و یکی های بهاری و چشمهای کم عمق، مسیر عبور سیالبدره

 دو چشمه در خودِ دره جریان دارد.

ــبع ـــ ان الزمی بدیعمخروبه ابتدای روستای دقیقه که آرام حرکت کنی به 15 از دـ

بینی. بعد که به طرن شرق های روستا را در جلوی دید خود میرسی. ابتدا خرابهیم

ـــت. ماندهبینی که تنها بنای برجایگردی امامزاده پیرنهره را میبر می ـــتاس در روس

سال توت خودنمایی می شرق(امامزاده دودرخت کهن  ست) سمت را  کنند. اخیراًدر

سط آنها به شدهایصورت چالهو سه متر حفر  ست. چندجایی هم در عمیق، حدود  ا

شت درختان توت درهمحوطه ست، پ شده ا ست و در ی امامزاده کنده  ی کم عمقی ا

 هایی که عامل اصلی سرسبزی دره است جریان دارد.ی آن چشمهسه نقطه

-آبادی میو خرابیباغات فرهنگی، درخصوص خشکی نوابی، همکارکرم  از آقای

های جلوی امامزاده و داخل دره سهم روستای گوشه گویند آب چشمهپرسم که می

است و سهم بدیع الزمان مربوط به 

های باالی آبادی و از قنات چشمه

روستاست، که به علت پایین رفتن سطد 

های عمیق، خشک آبِ ناشی از حفرچاه

 شده است.

 

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

 

 ی سفید کوهحرکت به سوی قلّه

صبد از میدان  7ی شعبان ساعتمصادن با نیمه 1393در تاریخ بیست و سوم خرداد 

کنار ی باستانی دقیقه در محوطه 8:10کنیم. ساعتالزمان حرکت میامام به سمت بدیع

ی باستانی رسیم. همراهان عموماً برای اولین بار است که به این محوطهامامزاده می

 اند.آمده

ــطد دقیقه پیاده30کنیم. بعد از خاکی باالی امامزاده را دنبال می یجاده روی در س

صوص منطقه سبصان، در مقابل خود تابلوی زیبایی از کوه گرین، به خ و  ی فاما

ـــت که این یم. تنها عامل مزاحم، دود و غبار کارخانهبینمی بازگیر را ـــیمان اس ی س

 نماید.انداز زیبا را مخدوش میچشم

ـــدان حسین قیاسی)پسر مرحوم حاج جعفر قیاسی( به ورزش و داری حاجبه میـ

گاهی می نرمش ّهصـــبح مد بهزادی قل حاج نورمح به جلوداری  ی پردازیم. گروه 

ایشان همگام و همپای سایر افراد با متانت و صبوری  اند.سفیدکوه را هدن قرار داده
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پور و خانم نادعلی و دارد. پشــت ســر ایشــان خواهران گرامی، خانم ملکگام بر می

اهلل حســـنوند، همایون حســـین قیاســـی، عباداهلل چاردولی، ذبیدبرادران گرامی، حاج

سلمان پور، وحید ضا  سوی، ر سوری، مهدی مو سین  سیف، ح سین  سنوند، ح  ح

ضا کبودی، محمد بهزادی و این شیراوند، غالمر ضا  ضا طالب، غالمر جانب)محمدر

 دارند.رشیدی( گام برمی

ی ای سرسبز، زیر سایهدر داخل درهاست که ساعتی از حرکت گروه نگذشته

ی مسیر درهوای بسیاردلپذیرو کنیم. در ادامهمیرا پهندرختان بیــد، بساط صبحانه

رسیم. در قله، دوستان با آب و بانشاط و سرحال به قلّه می 11خنک، حدود ساعت

سمت جنوب  11:30کنند. بعد از استراحت، ساعتهای تازه از هم پذیرایی میمیوه

ه سفید بسیار زیبا و پرآب است. شیب کوه را بی کوهگیریم. دامنهغربی مسیر را پی می

ی ی نماز، در مقابل درهضهیردقیقه برای ادای ف 13:15کنیم. حدودساعتآرامی طی می

 .کنیمی آب توقف میزغالی در داخل باغی در جنوب روستای برجک در کنار چشمه

  
 روستای برجک
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 سراب سرخر

. کنیمسرخر حرکت میشرقی به طرن سرابدقیقه به سمت جنوب 15:45ساعت

 وِشت است سر وسمت روستایآن بهسرخر، که شیبدر کنار سراب 16:30ساعت

ار سنوشیم و سپس مسیر را تا روستای وشت در سایهدهیم و آبی میصورتی صفا می

ی وسط روستا دقیقه در کنار چشمه 17:40دهیم. ساعت درختان گردو و بادام ادامه می

 مینی بوس منت ر است تا با آن به شهر بازگردیم. 

ها تمام مسیـــرهای قبل ی سفید کوه متعدّد است. در سالمسیرهای صعود به قلّه

ه نوروز گردد بی سفیدکوه برمیکردیم. اولین صعودم به قلهرا پیاده از نهاوند شروع می

که همراه دوستان حسین سیفی، جمال فقیهی، ابراهیم ذوالفقاری، رضا جاللوند،  1355

ی عشوند، نرسیده به علیرضا حیاتی و مرحوم مهدی سیف از سمت باروداب، جاده

ه طرن قله رفتیم. بعد از صعود به قلّه به روستای برجک رسیدیم و روستای برجک ب

های آب بسیار است وارد ترکو ترکو شدیم و ی زغالی که دارای چشمهاز طریق دره

ی دارایی و دبستان ادیب )حدود اداره ی ابودر( و ساالرآبادداحسین)تپهبه سمت چُت

 فعلی( به شهر رسیدیم.

الزمان، الواندکمر قرار دارد های متعدّد دارد. بعد از بدیعی کوه ســفید ییالق دامنه

ی ای پرآب و بســیار ســبز و خرم اســت. روســتای وشــت در دامنهکه دارای چشــمه
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 باالی روســـتای یدامنه ترین ییالقی ســـفیدکوه قرار دارد. مهمجنوبی شـــرقی قلّه

ــت، با زیارتگاهی که بآباد، منطقهجهان ــیاحتی کلنگدره اس  «آقا تاج الفی»ه آن ی س

 گویند.می

ی متصل به هم تشکیل شده است که، از شمال به جنوب، کوه کوه اسپی از سه قلّه

 و کوه چال سنگر و کوه اسپی را شامل می شود.« قالقه»چال قبله 

 ی قالقهحرکت به سوی قلّه

به سرپرستی آقای عباداهلل قپانوری و همراهی دوستان حسین طاهری،  1392دهم بهمن

نورمحمد بهزادی، رحیم سلگی، محمودرضا سراقی، سعید صالد، عباداهلل چاردولی و 

ی آسفالته سمت آورزمان، ابتدای گردنه، به جاده–این جانب از طریق جاده نهاوند 

قبل از روستای عشوند از ماشین پیاده رسیم و ی عشوند و برجک میشرق جاده

معرون است. « چال قبله»ای است که به قالقه شویم. هدن، رسیدن به اولین قلّهمی

ه مان بحرکت طوریکهی کوه کامالً یخ زده، به رُسی دامنههایصبد است و زمین 8ساعت

-اول میگیرد. بعد از نرمش و گرم کردن بدن، خود را به ارتفاع راحتی صورت می

 2385m N34°12´/919”    E048°29´/  389 ”رسانیم 

صبد  9نمایند. ساعتهمنوردان، آماده و سرحال، مسیر را تا قله به راحتی طی می

 در قله هستیم.

 2410m N34°12´/887”    E048°29´/  368 ”ی قالقه  قلّه

وزش باد دور تر، از دهیم و در ارتفاع پایینمی ر را به سمت جنوب ادامهــــــــمسی

م. پردازیصرن صبحانه میآفتاب بهدقیقه است. درزیر گرمای 9:30شویم. ساعت می

شرقی،  10ساعت سمت جنوب  شوند و رفتن به  ستای ع شدن از رو سیر را با دور  م
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مه می جام دهیم. ارتادا حدوددهیم. برن کوبی خوبی ان له   75فاع برن در زیر ق

 کنیم.ی چال سنگر را آغاز میلّهصعود به  ق 11متر است. ساعت سانتی

 2476m N34°12´/197”    E048°30´/  196 ”ی چال سنگر قلّه

ی شرقی قلّه. شیب مالیم به طرن سراب هدن بعدی سراب انجیره است، در دامنه

روند. برن، مناسبِ کنان پیش میاست. مقداری از مسیر را دوستان مجهز، اسکی

 بسیار زیباست.ی قله حرکت آرام است و دامنه

های کردن آتش چوبرسیم. برای روشنای با درختان انجیروحشی میمنطقهبه

دقیقه در کنار چشمه و آبشخور مربوطه، که به 12:30کنیم. ساعتخشک جمع می

ز چیوآب کافی همهکنیم. گرمای دلچسب آتشسراب انجیره معرون است توقف می

،  بعد از کمی استراحت 14نموده است. ساعتو صرن نهار مهیا بندگیرا برای عرض

 کنیم. استخر آب و باغِ قبل از روستا زیباییسراب را به سمت روستای انجیره ترک می

دقیقه  14:49خاصی به منطقه داده است. با عبور از وسط آبادی، در نهایت ساعت

 رسد.بوس از راه میمینی

ومهمی قرار دارد. از جنوب به  ی شرقی سفیده، روستاهای آباد و پر آبدر دامنه

توان نام برد که جزء آباد و انجیره را میی میرآخوند، سلطانشمال: انوچ، زاغه، قلعه

های اضافی دامنه را به طرن ای کم عمق آبشوند. درهشهرستان مالیر محسوب می

 کند.آورزمان و آبدر هدایت می

توان از کفتر حَله، چُت می ی غربی کوه سفیدی مسیر کمربندی دامنهدر ادامه

، ی باروداب، باروداب، باغ کوه، قلعه)گورجیو(داحسین، شاطرآباد، خیرقلی، گُرجیان

 ی مرکزی شهر)پای قلعه( نام برد.سراب باروداب و تپه
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 باغ کوه

 

 غار باغ کوه

 

قلعه( ویژگی منحصر به خودش را دارد. اینجا مرکزی برای ی مرکزی شهر)پایتپه

 ی بوده است، از جمله:یهاترین تمدنایجاد یکی از قدیمی

 ی آن، که بعداً از طریق مادرچاهالف(وجود منبع بزرگی از آب در باالترین نقطه

 کرده است.)گاوچاه( پیرامون خود را آبرسانی می
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ع یم دیوار مانند از سه طرن. تنها راه دسترسی به آن راه هایب( وجود صخره

ده حفاظت ـــشمی خندقی که با آب این مادر چاه پریبه وسیلهشرقی است، که 

گردید. این منبعِ شگفت آب به طرق مختلف توسط قنوات متعدّد در باالدستی می

ر د های پایین به صورت چشمه، شُرشُره ... وتوسط دلو از چاه تا م هر قنات در محله

 گرفت و از حیاطیوض قرار میهای سفالی تا منازل مردم به صورت حادامه توسط لوله

 شد.به حیاط یا باغچه ای دیگر منتقل می

 
 حوض

ها در ها و حوضاین روش آبرسانی و قوانین و آداب بهره برداری از آب چشمه

 ایدر اماکن عمومی، با هدن جلوگیری ازآلودگی آب، روشی ارزشمند و نشانه منازل و

 است. از تمدن و فرهنگ غنی این مرز و بوم  بوده

 های )م هر( این قنوات از شرق به غرب عبارت اند از:چشمه

 از آباد، باالترعلی یآباد، در محلهعلی یگلشن، چشمه یای در محلهچشمه دعوه

سنگ 4آقا تراب، آب قیصریه در جنوب، که از همه پرآب تر بود و حدود حمام حاج

 آب داشت و در میدان قیصریه تقسیم می شد.
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 قیصریهآب 

رفت و سهم ی حوالی میدان ابوذر مییک سهم به طرن حمام مولوی و دوشیره

دوزها، حمام بازار و شُرشُره در حوالی مسجد حاج دیگر به طرن بازار جوراب

شد. سهم دیگر نیز به خدارحم، حمام مالحسین قدوسی و منازل اطران جاری می

ی میرزاآقا و چهارباغ و قسمت تهی فاطمیه و راسطرن قالماهی و حوض ماهی منطقه

ای هرفت. در آنجا، پس از تقسیم دوباره به منازل و باغچهاصلی به طرن امامزاده می

 شد.مردم جاری می

ی قاضی داخل بازار اصلی به طرن کاروانسراهای اطران بازار و حمام آب چشمه

ی چشمهها در سمت غرب و آب ی یهودیی داخل محلهرفت. آب چشمهقاضی می

ی دوخواهران جاری تر از زینبیهچالِ اِوْالد در کنار خیابان جدید دوخواهران، پایین

ی مسلمانان و یهودیان در زیر چُغا جریان خانههای شمالی در غسالچشمهبود. آب

 داشت.

ها ناگزیر بودند قنوات را الی روبی و جریان آب را های کم آبی، مردم محلهسال

ها از افراد خبره،آگاه و جسور و متخصص در این معموالً بزرگان محلهگیری کنند. پی
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م، اکردند. بنده با تعدادی از این عزیزان گفت و گو و مصاحبه داشتهزمینه استفاده می

از جمله مرحوم حاج مرتضی سیف)قصاب( که فردی دانا و قوی بود. وی مسیر قنوات 

رسد. همچنین حرکت شمع روشن داخل می کند و در انتها به منبع اصلی آبرا طی می

نماید. حاج حسن حکمت از افراد آگاه پوست گردو را درون این منبع آب مشاهده می

ای دیگر از بزرگان محل، گفته های حاج و با سواد و متخصص در این زمینه و عده

 یی این بزرگان محل تقسیم آب در سرچشمهاند. به گفتهمرتضی سیف را تأیید کرده

 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 

ت اند و با پشقیاسی کنار مسجد امام حسن واقع بوده، دنبال کرده و وارد کانال آن شده

 اند.یی از آب رسیدهسرگذاردن چند چاه به منبع اصلی و دریا

های پای قلعه، که به این منبع اصلی دسترسی نداشتند، آبرسانی به سایر نقاط محله

ی سرتل، از طریق یک سهم از آب سراب باروداب درازه و گوشههای کوچه مثل محله

انبارها انجام می شد، از جمله آب انبار طالیی، آب انبار ها و ذخیره در آببه این محله

 گرفت.د میدان، آب انبار گوشه سرتل و حمام پاقال مورد استفاده قرار میمسج

ی گاماسیاب و نهرهای فرعی آن اصلی شهرستان نهاوند از طریق رودخانهبخش

های شهر جهت استفاده و شرب های زود در سردابهشد. حتی آن را صبدآبیاری می

 کردند.ذخیره می

باروداب و گاماسیاب قلعه و سرابسانی پایی آبراز حوضچههایی که خارجمحله

 ترین آنها آبقرار داشتند توسط چندین حلقه قنات، مشروب و آبیاری می شد. مهم

معرون به قرقره است که در غرب میدان علیمرادیان قرار داشت و  )گورجیو(گرجیان

 شود.های اطران استفاده میاست و از آن در زمیندر حال حاضر جاری
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ی سیدان در ابتدای جاده قدیم باروداب گلشن است که دیگر قنات چشمهی حلقه

ی ابدال است که تا ی دیگر چشمهشوی خانه آنجا جاری بوده است. حلقهدر مرده

ی ی چهارباغ جریان داشت. قنات دیگری هم در منطقهی میرزا آقا و منطقهراسته

حاج آقا تراب را تأمین ی حسن خانی و عرض لفگا جریان داشت و آب حمام قلعه

 های آب توسط بعضی افراداین قنوات و چاهمتأسفانه  ،کرد. بعد از لوله کشی شهرمی

شگفت  یناآگاه به فاضالب تبدیل شده است. امید است که این منابع ع یم و سرمایه

ملی بعد از طرح فاضالب کشی شهر پاالیش گردد و از آن در جهت رشد و توسعه 

 ده بهینه شود.شهرستان استفا

  )آردوشان(آردیشو

انی که اند، مثل آسیابمعنی تحت لف ی آن آرد برشو)شانه( گفتهرا به« آردیشو»ی کلمه

شود. بارش برن شود ولی ماندگار نیست و پاک میاش آردی میموقع حمل آرد، شانه

شود. وجه زمستانی هم بر قلل آردیشو دوام چندانی ندارد و چند روزه ذوب می

ی دیگر، قول زنده یاد استاد رزاق آذری است که اظهار داشت آردوشان به معنی تسمیه

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 

 کنیم.اشاره می
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 :آقایان عباداهلل چاردولی،پسرآقای چاردولی،ساجعلی سیاوشی، الیاس ربیعی( آردیشو)از راست

نــوردی را بــا صــعود بــه قــدیم شهرســتان نهاونــد کــوهوشــکارچیاننــوردانکــوه

ی مِلـه، کـوه کردنـد. بـرای ایـن صـعود از لُردانـهآغـاز مـی )آردیشو(قلل آردوشان

هـای گذاشـتند. قلّـهمـیقراول خانه، کـوه برفتـو و روسـتای بانسـره را پشـت سـر 

ــارت ــرون آن عب ــل آتشــی،گِن مع ــرچم، ک ــه، پ ــپی، کالت ــاوکوچ، ریزاس ــد از: گ ان

 سیاه، سرپینه گیاه، پنج کِلِک)انگشت( .

ترین آنها به شرح زیر شوند و معرونهایی ختم میها به درههر کدام از این قلّه

 است:

ی لیمو، گ اِو)آب(، درهی پلنی ملّه، دره،دره2و1ی کرچک، دره2و1ی دزداندره

ی مَه گِل و دوتنگان. از چشمه سارهای متعدّد آردیشو ی اِو زا، درهی کفتارلو، درهدره

اِو زا،  باریکه، دوچشمه، چشمه توان چشمه های بانسره، سراب باروداب، چشمهمی

 یبوعلیار و سراب ملوسان را نام برد. این چشمه های پرآب، جمعیتی را به سو چشمه

خود خوانده و باعث به وجود آمدن چندین روستا در اطران آردوشان از آن جمله 
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سرخه شده ی باروداب، دوچشمه، کله خان، قشالق، طائمه، ملوسان و دهبانسره، قلعه

 است.

ی اایران، از دره و شمال و مرکز نهاوند به سمت شرقگیانراه قدیم تمدن باستانی

گذشت. در باالی روستای خان میو از مسیر روستای کله )آردیشو(از وسط آردوشان

 هاییخان برای استراحت کاروانیان، کاروانسرا، چاپارخانه، باجگیرخانه و قلعهکله

 وجود داشته و آثار و دیوارهایی از آنها هنوز باقی است.

ادامه دارد، « ی ملّهگردنه»ای، که از وسط روستای کله خان تا خط الرأس به دره

آخور)در میلگذرد و به چهارراه گُلهای پرآبی میگویند. ملّه از کنار چشمهمی« ملّه»

م، ق های مرکزی،آباد خرابه( و در نهایت به سمت مالیر، استانکنارقبرستان حاجی

 رود. تهران، همدان و شمال ایران می

 یمقدم جبهه خط سربازان عنوان ، به)آردیشو(آردوشان نشینان در قدیم، دامنه

 هایی به خرجدالوری و هامردم، رشادتمقابله با بیگانگان مهاجم و غارتگران اموال

جاری های تکاروان اند.تری داشتهخان در میان آنها نقش برجستهاند. روستائیان کلهداده

و  کردند برای استراحتصورت قانونی عبور میو مسافری،کوچ عشایر و آنهایی که به

گذشتند و دزدان و غارتگران اموال مردم خان مید قوا و گذرِ امن، از مسیر کلهتجدی

ی های فرعی بروند و برای استراحت در داخل یکی از دو درهمجبور بودند از راه

 دزدان اتراق کنند.

این حرامیان، گاه مورد هجوم تیراندازان و محاف ان محلی قرار می گرفتند.از 

هایی گفته اند، ازآن جمله، به نقل در مقابله با دزدان، داستانرشادت شکارچیان محلی 

نورد قدیمی آقایان الیاس ربیعی و ساجعلی سیاوشی و تأیید استاد جالل از دو کوه

ی فرهنگی، یکی از شکارچیان قدیمی روستای وَهْمان به نام سلگی همکار فرهیخته

ی قالیچه توسط تعدادی از دزدان یک حسین شکارچی در کوه آردوشان حوالی منطقه
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ی دزدان حوالی طائمه اتراق کرده بودند و از غارت و چپاول گروه سی نفره، که در دره

گشتند، غافل گیر می شود و دزدان تفنگ اموال مردم از اطران اراک و شازند بر می

 کنند.برنو او را مصادره می

 

 ی دزدان روبه روی روستای طائمهغاردره

حسین شکارچی برای گرفتن انتقام از دزدان، آنها را به سرقت اموال خانِ وَهْمان 

دهد. شب دزدان به سرکردگی کند و مسیر را به آنها نشان میترغیب و تشویق می

 کنند. ماشاءاهللمیرزاکوه، محمدبالوند و کرمی به منزل ماشاءاهلل خان عطایی حمله می

ای بود و همیشه تفنگ دولولش باالی سرش داز نخبهخان، که جوانی سی ساله و تیران

شوند. حدود ده آماده بود، به همراه پنج برادرش حدود نیم ساعت با دزدان درگیر می

ی دست زخمی و در ی آنها به نام محمدبالوند از ناحیهکشند و سرکردهنفرشان را می

 شود.نهایت دستگیر می

شود. تعدادی از مال صحرا پراکنده میروز بعد اموال و احشام غارت شده در 

آیند، به مال خود می رسند. در آن سال ها باختگان که در پی سارقان اموالشان می

نهاوند جزء استان پنجم )کرمانشاه( بود. حاج ماشاءاهلل خان عطایی با گرفتن پنج تیری 
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ان از او تمجید های آن زمگیرد و در روزنامهاز مقامات این استان مورد تشویق قرار می

 شود. و تعریف می

 ورود و حضور سپاه )آردیشو(ترین اتفاقات تاریخیِ در کنار کوه آردوشاناز مهم

ی . مقبره1هجری قمری است 21اسالم به فرماندهی نعمان بن مُقَرَّن مزنی، در سال 

ه است قدر همین منط« قبور الشهدا»و « گور غریبان»یا « باباپیره»ی نعمان به نام مقبره

 رود.های تاریخی شهرستان نهاوند به شمار میو از مکان

ی آب و موقعیت ییالقی این منطقه و بودنش در کنار ی درست از چشمهبا استفاده

 توان به آن رونقی اقتصادی بخشید.شهرک صنعتی نهاوند و بزرگ راه کربال می

 )آردیشو(ی آردوشانحرکت به سوی قلّه

های آب متعددی گذرد و دارای چشمهی کوه میروستاهای دامنهمسیری که از کنار 

است)مانند مسیر دهلق(، بهترین مسیر برای صعود است. به خصوص برای کسانی که 

خواهند صعود را آغاز کنند، مسیر بانسره، سراب از همدان و مالیر و آورزمان می

ن و ده سرخه مناسب است. خان، دوچشمه، باباپیره، قشالق، طائمه، ملوساباروداب، کله

است « اِوزا»به نام مسیر چشمه )آردیشو(کوتاه ترین مسیر صعود به قلل اصلی آردوشان

 گذرد.که از کنار معدن خرم ریگ می

های ی فنی ماشینبعد از روستای دهقان آباد، جاده شرقی را، که جلوی معاینه

( است، تا جلوی معدن کرمانشاه)فیروزان-ی نهاوندجاده 10سنگین، حدود کیلومتر

اه گاصلی شرقیِ قبل از ورودی به معدن برسیم. آنیدهیم تا به درهریگ ادامه میخرم

 2183m ”گیریم تا در موقعیت و ارتفاعی سمت چپ )شمالی( را پی میدره

N34°17´/284”    E048°19´/  206 ای قرار بگیریم. در شکان صخره چشمه

است که باید آب آن را با لیوان برداشت. باالتر از چشمه، عقاب سنگی خودنمایی 

                                                           
 تاریخي در این زمینه مراجعه شود.برای اطالع از چگونگي جنگ اعراب و ایران در نهاوند، به کتب  - 1
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ام است، به ن )آردیشو(ی آردوشانی اصلی، که بلندترین قلّه، به قلّهکند. در ادامهمی

ی آب، کنیم. کنار چشمهصعود می 2544mگذاریم و به ارتفاع قله کَل آتشی پامی

 قرَّن معرون به بابا پیره، از مسیرهای دیگر صعود است.ی نُعمان بن مُجلوی مقبره

 
 )پرچم()آردیشو(ی آردوشانقله
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 ی باباپیره)نعمان بن مَُقرَّن مزنی(مقبره

ی معدن، به بعد از گذر از جاده

ا شویم و بی جنوبی قلّه وارد میمنطقه

ی پنج کِلِک پیگیری مسیر، به قلّه

 کنیم.)انگشت( صعود می

 
 ی اِوزا وعقاب باالی آنچشمه

ریزیِ متناسب با متعدد است و به برنامه )آردیشو(مسیرهای صعود به آردوشان

خواهیدشروع کنید. از بهترین تان بستگی دارد، که از کجا میاهدان سرپرست

آیند، بعداز هایی که از مالیر و همدان میمسیرهای شرقی، به خصوص برای گروه

ی روستای دهلق در آن قرار دارد. دهلق به گردنه است، که جادهآورزمان، نرسیده 

 ی تاریخی طوالنی است.روستایی ییالقی با پیشینه
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 ی آقای ساکی )سمت راست(روستای دهلق همراه راهنمای برنامه

 آبگیر»بعد از خروج از روستا به راهنمایی آقای ساکی به طرن اسیل کُوچکه 

ی چشمه پر ها را از آب تازهدهیم و ظرنت صفا میرسیم. به سروصورمی« کوچک

تی کنیم. دوستان به سرپرسکنیم. پشت سر راهنما، به طرن غار اژدها بَری حرکت میمی

آقای حسین شیرازی پشت سر آقای عباداهلل چاردولی و همنوردان دکتر محمدزاده و 

ی، همراه آقایان ها قیاسوند، ظفری و انصارهمسر گرامیشان، خواهران صالد، خانم

غالمرضا کبودی ، محمودرضا سراقی، سعید رضایی، محمدرضا رشیدی و فرامرز 

صبد در  9ی گروه آقای البرز مشایخی حدود ساعتخزایی و در آخر، جوان آماده

 کنیم. توقف می« اژدها بَری»کنار غاری به عمق دو متر به نام 

شده بود، با خدا حاف ی از بعد از صرن صبحانه، که با لطف دوستان رنگارنگ 

دقیقه  12:30راهنمای محلی به سمت یال شمال شرقی پیش می رویم. حدود ساعت

رسیم. دکتر محمدزاده، با توجه به هوای به ارتفاعِ مُشرن به روستای ده سرخه می

دهد و با فرودی بهتر مناسب آن، با کایت خود، پروازی خوب و مطمئن را انجام می
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دقیقه  14:20کند. ما هم از کنار دره در حدود ساعت آن را تکمیل می ی کوهدر دامنه

 یرویم. رودخانهشویم و به طرن سراب ملوسان پیش میبه دوست خوبمان ملحق می

 مالیر کامالً خشک شده است.

 

 
 ی آردیشو مُشرف به ده سرخهقله

 
 دکترمحمدزاده در حال آماده نمودن کایت پرواز
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 صعودی دیگر

توجه به این که معموالً بهتر است صعودهای خانوادگی را از یکی از روستاها شروع با 

ه ، بامید نهاوند غیرانتفاعی ی آموزش عالیمؤسسهای مشترک با کنیم، در برنامه

سرپرستی آقای حسن ذهبی همراه دانشجویان و مدیریت آقایان سیدیاسین و علی 

 دیم. حسینی صعود را از روستای بانسره آغاز کر

را طی کردیم و به سمت شرق « لُردانه مله»ابتدا قراول خانه و سپس خط الرأس 

 بعد از ظهر از روستای دهلق سردرآوردیم.1رفتیم و در نهایت حوالی ساعت 

 

 کله خان قدیم و باجگیرخانه

است که از میدان سیدالشهدا)در ابتدای ورودی از مسیرهای شناخته شده مسیری

شــویم. این روســتای مدرن دارای جدید وارد میخانحیدری( به کلهشــهرک شــهید 

ی آب شروع رسیم که با چشمهای میساخت و سازشهری است. بعداز دقایقی به دره

 خان قدیم است، که تخلیه شده است.شود و ابتدای ورودی روستای کلهمی
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 غارکله خان قدیم

های روستا، ها، برج و خانهشود. خرابهدر کنار دیوار غربی دره، غارهایی مشاهده می

ی آب و آبشخور آن، راه ی اساطیری داده است. با گذر از کنار چشمهبه منطقه من ره

گیریم و خود را به دهیم و به آرامی ارتفاع میپاکوب را از سمت شرق دره ادامه می

 رسانیم. ی کنار آن میی پرآب باجگیرخانه و کاروانسرای مخروبهمنطقه

ای هشرق و به خصوص استانگیان و نهاوند به سمتباستانی یادآور تمدناین راه

معرون « ملّه»ای که به همدان، مرکزی، آذربایجان، تهران و ... است و از اطران دره

 دهد. بعدهای نگهبانی خبر میی قلعهالرأس ادامه دارد. جایی که از خرابهاست، تا خط

رسیم که یک راه به های نگهبانی به چهارراه گُل میل آخور میاز گذر از کنار این برج

سمت بانسره و عشوند و برجک دارد و یک راه به طرن شمال شرق، معرون به 

توان با طی مالخنجر و راه شرقی به طرن آبدر، آورزمان، مالیر و همدان است، که می

 )آردیشو( رون آردوشانی مله رسید و از آنجا خود را به قلل معاین مسیر به لردانه

 رساند.

ی قالیچه ادامه مسیر شمال غربی را بعد از روستای وَهْمان به سمت شرق جاده

 کنیم.دهیم و از آنجا به قله صعود میمی
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ی دزدان درست در است. درهترین مسیرها از جنوب روستای طائمهیکی از دیدنی

ا سـه درخت توت، که در اوایل تابستان مقابل روستا قرار دارد. بعد از ورود به دره، ابتد

کنند. ولی آب چشمه کم ای هستند، خودنمایی میهای شیرین و با مزهدارای توت

رویم به غار بزرگی متری که به جلو می100است و امکان دارد آلوده باشد. حدود

 شد پناهگاهی برای اتراقرسیم که می گویند در زمانی که قدرت مرکزی ضعیف میمی

 امیان بود.حر

ی بوعلیار بعد از بازدید از غار، یال شرقی را طی می کنیم و خود را به چشمه

رسانیم. سر و صورتی صفا می دهیم و بعد از نوشیدن آب و صرن میوه و تنقالت، می

رسیم. است که به قله می 12کنیم. ساعت، حدود یال غربی را با شیب مالیم طی می

کنیم و اطران و عکس دسته جمعی، ارتفاع را کم میبعـــــد از گرفتن عکس از 

کنیم. هوای برای نهار، با آرامش در کنار چاه و استخرآب توقف می 14حدود ساعت 

ی دهیم و پس از صرن نهارِ دسته جمعی، آمادهگرم تابستان را به آب استخر می

 ماست.مینی بوس در کنار جاده معدن خرم ریگ منت ر  16بازگشت می شویم. ساعت

 رشته کوه شرقی)قسمت سوم( -3قسمت 

« ردبَرد ز»های ملوسان و سیاهدره، کوه شادمانه، کوه قشالقرشته کوه شرقی شامل کوه

های بهاری و آب سیالب مالیر، همراهی ی چله در زاپن است. با عبور رودخانهو قله

کنار سراب و شود. روستای ملوسان بریده می )آردیشو(ملوسان، کوه آردوشانسراب

ی مالیر به وجود آمده است. کوه ملوسان و سیاهدره از شمال روستای رودخانه

 ی آن رو به جنوب است.شود و دهانهملوسان، آغاز می
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 ی ملوسانغارکف دره

وجود  کندشوی اولین چیزی که جلب ن ر میکوهستان ملوسان نزدیک میوقتی به

گیرد. غارهای طاقچه مانند در شما قرار می غارهای متعدّدی است که در مقابل دید

خانی در شرق این کوهستان قرار اسماعیل« مَر»ی غربی غار مقابل و غارهای کف دره

در غرب است. « شاخ ورن»در شرق و « چال برفی»های این کوهستان شامل دارد. قله

 ی شرقی در این کوهستان است.ی شاخ ورن بلندترین و مهم ترین قلّهقله

 
 ی شرقیی شاخ ورن بلندترین قّلهقله
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، آن را به کوهستانی مستقل تبدیل کرده است. برای «ملوسان»ی رو به جنوب دهانه

ش و گرفت و با آرامباید راه پاکوب شرقی را با دقت و حوصله پی« مَر»یابی به دست

 سکوت به این کوهستان پا گذاشت، تا آرامش حیات وحش آن به هم نخورد.

 
 ی شاخ ورن و شادمانهقله

 
 مَر اسماعیل خانی
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زیست شهرستان هماهنگی شود و از راهنمایی بهتر است از قبل با مسئولین محیط

ی مسیر را که ادامه بدهی کمتر از ساعتی به غاری آنها استفاده گردد. شیب تند و لغزنده

-ای که با  سرخسرسی. ریزش قطرات آب از دیوارهمتفاوت با سایر غارهای منطقه می

های وحشی پوشیده شده است، همچنین وجود آب و آبشخوری در کنار آن و درختانی 

 ای ویژه به محل داده است.اند، جلوهها و صخره ها درآمدهکه از درون سنگ

های گیاهی و جانوری درحال انقراض و بهایی از گونهگرانکوهستان میراثاین

زاگرس قدیم است و همتی ملی و استانی و... می طلبد کمیابِ به جای مانده از جنگل 

ی ع یم ملی بیش از پیش گرفته شود. به خصوص به تا جلوی نابودی این سرمایه

هوشیاری و دقت ن ر مردم بومیِ ساکن در اطران این کوهستان و نیز به رعایت تمام 

 گذارند نیاز است.نوردی توسط کوه نوردانی که پا به منطقه میاخالق و اصول کوه

-ممکن است آلوده باشد، ولی تنها منبع آب موجود برای حیات« مَر»آب جلوی غار

است. اگرآنها نیزاز ترس مزاحمان و میهمانانِ ناخوانده نتوانند وحش و کَل و بز منطقه

شوند به مناطق دیگر بروند و در معرض خطر بیشتری از آن استفاده کنند، مجبور می

 قرار گیرند.

د، این شهایی که مجوز تفنگ و گلوله مثل نقل و نبات بین مردم پخش میدر سال

امنیت تا حدودی با تالش کارکنان خدوم و پرتالش محیط زیست و شکاربانی نهاوند، 

 ی سید سعید رسولی، تأمین گردید.به خصوص مدیریت ارزنده

ل ت غرب مَر اسماعیی چال برفی، از سمی شرقی، معرون به قلّهبرای صعود به قلّه

ی هرویم و از آنجا به منطقگیریم. به باالی یال شرقی میخانی مسیر پاکوب را پی می

ی وحشی و بادام کوهی است، وارد می مَر تاک که برخوردار از درختان انجیر، پسته

 شویم.
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 ی چال برفیقلّه

ا گذارد. شرقی پ یتوان بر قلهشود. کمتر از ساعتی میشیب به طرن قلّه تندتر می

های قرمز و زرد و سفید است. روستای در اوایل بهار قسمت خاکی قلّه پوشیده از آالله

توان دید. اگر در مَر چیزی جا نگذاشته باشی ی دیگر کوهستان میسیاهدره را در دامنه

ب کم. است با شیکنی که مسیریتوانی مسیر برگشت را به طرن سیاهدره انتخابمی

غربی قلّه را پیباشی یالی شاخ ورن را داشتهبرنامه، قصد صعود به قلّهیدامهاگر در ا

رسی و در ادامه، با شیبی مالیم زیست میگیری. ابتدا به پناهگاه دیدبانی محیطمی

ی دوم یا شاخ بعدی این قله کوتاه تر کنی. قلهمتر صعود می 2813گیری و ارتفاع می

 ر است.مت2700ای به ارتفاع و قله

ی شاخ ورن بهترین مکان برای عکس گرفتن است. در صورت صان بودن هوا قلّه

ود و ، گنبد کب«چهارشاخ و قلّه جوق»عکاسی از قلل غربی، به خصوص قلل فارسبان 

ی بزاب و خان ی بزبی و گاچال، یا در سمت شمال، قلّهی چال قوچ، قلّهاسدآباد، قله

 های شرقی تا زاپن در معرض دید است. یال کوهگرمز و قلل جنوبی الوند. تمام 
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 یتوان به چند طریق انتخاب کرد.راه رفته را برگردی یا از درهمسیربرگشت را می

 ی مسیر بدهی.شمال شرقی بازهم به سمت سیاهدره ادامه

 صعودی دیگر

همراه آقایان حاج نورمحمد بهزادی، عباداهلل قپانوری، رحیم  1393در اواسط اسفند

کنیم. بعد از صبد از میدان بسیج حرکت می 7سلگی و حاجی ترکمان، ساعت 

پیچد و ما را تا پل هوایی ی خاکی شمالی میملوسان تاکسی به سمت جادهروستای

ی شاخ ورن است. بعد از مقداری پیاده روی، راه مالروی رساند. هدن، قلّهراه آهن می

اد در رسیم. اینجا از گزند بی غربی میای درهکنیم تا به ابتدپاکوب غربی را دنبال می

 امان است. 

پردازیم و عضالت کسوت گروه، حاج آقا بهزادی به نرمش میبه میدان داری پیش

کنیم.با آمادگی بهتر یال غربی را پی دست و پا و سر و گردن را آماده و گرم می

زند باد، برای صرن ، در گرمای دلچسب آفتاب و به دور از گ9گیریم و در ساعت می

 ی گیاهان تازه، نوید آمدن بهارای جوانهکنیم. پشت به دیوار صخرهصبحانه توقف می

 کنیم.دهد. یال شمال غربی را دنبال میرا می

 2000m N34° 20/682´  E048°18/777موقعیّت 

پس از  2596m N34°21/280´  E048°18/777در ارتفاع  10:30´ساعت 

ای، یال غربی را به سمت شمال نوشیدن دم نوش و تنقالت و استراحتی چند دقیقه

دهیم. سعی می کنیم از خط الرأس ن امی حرکت کنیم تا در معرض غربی ادامه می

ظهر است که در شاخ کوچک تر ورن قرار داریم.  12بادهای تند نباشیم. ساعت حدود 

ی بین دو . فاصله2748m N34°21/280´  E048°18/711قلّه ای به موقعیّت 
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ی شاخ ای و فرسودهی کامالً تیغهکشد تا خود را به قلّهقلّه، نیم ساعت بیشتر طول می

 ورن برسانیم .

2813m N34°21/479´  E048°18/749 

ها همگی در قلّه هستیم. ساعت حدود اکنون، بحمداهلل جمعی پنج نفره از پدربزرگ

ی غبارها را دور کرده و هوا آرام و بدون لکه ای ابر است. همه دقیقه وزش باد 45/12

 کنیم. زیرا بهترین زمان برای عکاسی از قللبرای عکس گرفتن از فرصت استفاده می

ر اند. دتر از قلّه، جای مناسبی پیدا کردهاطران است. دوستان در چند متری پایین

-ز صعودی موفقیت آمیز، میچسب، بعد ادقیقه برای صرن نهاری دل 35/13ساعت

 کنیم. ساعتیی جنوبی را با آرامش و آهستگی طی میدقیقه، دره 30/14نشینیم. ساعت

 کنیم.پردازیم و دوباره حرکت میبعد به استراحت می

 

 

 

 

 
 کوه شادمانه از نمای دور و نزدیک
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ست. اایم. گیاهان کف دره سرسبزتر ی کِکِم سو رسیده، به منطقه 16حوالی ساعت 

چینیم. در حال ی کرفس کوهی میاینجا بهار زودتر آمده است. چند برگی از ساقه

یش ی کوچکی کَل و محرکت هستیم که چشمان تیز بین آقا رحیم سلگی از فرار گله

ی امروز ما بود و باعث نشاط و تقویت ی این چند رأس، جایزهدهد. مشاهدهخبر می

رسیم. خدایا تو را های دره به دو غار بزرگ می، در انت17روحی جمع گردیـد. ساعت

 رب ات سیر کنیم؛ الحمدهللشاکریم که به ما توفیق دادی تا لح اتی در بهشت گمشده

 العالمین.

 صعودی دیگر

رسد. دوستان به سرپرستی دقیقه مینی بوس از راه می 6:34ساعت  21/1/94جمعه 

حسین قیاسی، عباداهلل چاردولی، حاج آقا بهزادی و همراهی همنوردان آقایان حاج 

غالمرضا شیراوند، رحیم سلگی، علی هادیان، غالمرضا کبودی، عباداهلل قپانوری، 

 اند. ی حرکتها سیفی، ناصری و امیدیان آمادهمحمودرضا سراقی و خانم

ب ترین و پرآی فرعی قبل از روستای شادمانه را، که کوتاهدقیقه، جاده7:25ساعت 

ق ی خاکی را به سمت شرکنیم. ابتدا جادهسمت قلّه است، انتخاب می ترین مسیر به

گذریم و تابلوی محیط زیست را پشت سر گیریم و از کنار مسیل سیالبی میپی می

رسیم. غاری در یال غربی و باالی گذاریم. به اولین آبشخور در کنار درختان بید میمی

پردازیم ی صافی به نرمش صبحگاهی میی راه، در جاشود. در ادامهچشمه مشاهده می

 کنیم.و با اجرای حرکات ورزشی، خود را برای کوه نوردی آماده می

. کنیممسیر، کامالً سنگالخی است. به قولی در داخل مخروطه افکنه حرکت می

صبحانه  های زرد، بساطرسیم که در باالی گلستانی از گلابتدا به سه نفر از دوستان می

ی آب گذریم و به سمت چشمهاند. بعد از سالم و تعارن از کنار آنها میرا پهن کرده
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ند کی آن خودنمایی میبریده در کنار یال شمالی، که درختان به خصوص زالزالک نیمه

برای صرن صبحانه در کنار آبشخور کوچکی، که آبش با  9رویم. درست ساعت می

 کنیم.شود، توقف میلوله از چشمه تأمین می

 

 2260m N34°22/167´  E048°17/475موقعیت آبشخور

 دـمان در شیب سنگی کُنشویم. حرکتی حرکت میدقیقه، آماده 9:45ساعت 

گیرد. تعداد شش نفر از دوستان متری باد شدت بیشتری می 2654شود. در ارتفاع می

را پیش متر، راه قلّه  200به نمایندگی از گروه، بعد از کم کردن ارتفاعی در حدود 

دهند. ما هم در ی مُشرن به روستای سیاهدره را ادامه میگیرند. گروه، مسیر درهمی

است، بعد  12شویم. حدود ساعت ی صعود مینوشیم و آمادهای، آبی میپناه صخره

 رسیم.پردازیم و به قلّه میاز استراحت مختصری و نوشیدن آب، به صعود می
 

 /2810m N34°21´/42/5”    E048°18  31 8”ی شادمانه  قلّه

 
 آبگیر و غار اول مسیرشادمانه
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ه ی شادمانه، برود. قلّهجا را فرا گرفته است و امید به بارندگی میغبار و ابر همه

خصوص از سمت شمال آن، کامالً مخروطی شکل است و از خط الرأس، حدود 

چندانی  یقله فاصله متری بلندتر است، که به آن ابهّت خاصی بخشیده است. این400

ی شاخ ورن روبه اند. با این تفاوت که قلّهی شاخ ورن ندارد و به هم چسبیدهبا قلّه

 ی شادمانه روبه غرب و جنوب غربی است. شرق و جنوب است ولی قلّه

است، که  14گردیم. ساعت حدودبعد از تجدید قوا و لختی استراحت برمی

دقیقه به دوستان ملحق  14:20آید و حدود ساعتمان میسرپرست فهیم به استقبال

از شیب مالیم دره به  15پردازیم. ساعت شویم و به صرن نهار و استراحت میمی

آییم اطران خود را سبزتر و آییم .هرچه به سمت پایین میطرن مشرق فرود می

ند اها، گل دادههای معمولی و آاللهها، از جمله اللهبینیم. انواع گیاهان و گلتر میرنگین

های واژگون همراه انواع پیازها، والک و کرفس تر، اللهپایینخصوص درقسمتو به

 کنند.خودنمایی می

 
 آبشخور زیر مسیر
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ایم. این قسمت از ی ما، زمینی است که لح اتی در آن فرو رفتهبهشت گمشده

ن های زیبا تزییی سیاهدره جنگلی است و سفره ای سبز که پهن شده و با گلدامنه

 یافته است.

کنار آبشخوری  /2072m N34° 22´/30/1”    E048° 19  36 7”در ارتفاع

کنیم و سپس به جمع دوستان، که در کنار استخر برای به جای آوردن نماز توقف می

. پردازیمریزی برای آینده میشویم و به مشورت و برنامهاند، ملحق میآب جمع شده

. مینی رسیمگردیم و نیم ساعت بعد به روستا میطرن روستا برمیبه  17حدود ساعت

ی ورودی روستا، که در حال گازکشی است، از راه دقیقه در جاده 17:45بوس ساعت 

ی شنگ و خانی، درهی حسنتوان به درههای معرون سیاهدره،  میرسد. از درهمی

گلزرد و گرا در شمال  ی چال زغال اشاره کرد. روستاهای هُرهُر در شرق ودره

ی آسفالته متصل سیاهدره قرار دارند. سمت جنوب به ملوسان و ده سرخه با جاده

 است.

 
 روستای شادمانه

 
 ی بَرد زرد یا کمرزردصعود به قلّه
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همراه همنوردان گرامی آقایان ساجعلی سیاوشی، عباداهلل  1392آذر 8در تاریخ 

ا هقیاسی، علی هادیان، به همراهی خانمپویانسیف، چاردولی، مرتضی فروهر، حسین

دقیقه  6:15سیفی، محمدی، ظفری و روزبهانی، به سرپرستی آقای امیر میری ساعت 

دقیقه،  7:30کنیم. ساعت از میدان امام به طرن روستای قشالق نجف حرکت می

ارد، قرار دی کوه شویم و از وسط روستا، که در دامنهابتدای روستا از ماشین پیاده می

 کنیم.عبور می

 
 /1931m N34°22´/363”    E048°14 768´روستای قشالق

 
 روستای قشالق

د کنیم. بعها را آماده و گرم میصبد برای نرمش متوقف می شویم و بدن 8ساعت 

 سال، برایآب و یک بید کهنی کممالیم، در کنار چشمهدقیقه حرکت در شیبِ  45از 

کنیم و به سمت قلّه با شیب مالیم حرکت می 9نشینیم. ساعت صرن صبحانه می

 رسیم.به قلّه می 11ساعت
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 /2564m N34° 23´/154´    E048°16 250´ی کمرزرد قلّه

 
 ی کمرزردقله

صخره مقداری تنقالت و  سرمای آن، زیر قله در پناه  سوز  برای فرار از باد قلّه و 

ــیر کنیم. آنمیوه میل می ــادمانه دری کمرزرد را که تا قلّهجنوبی یال قلّهگاه مس  ی ش

شویم و در باالی روستای شادمانه مستقر می 12گیریم، ساعتیک راستاست، پی می

ــیب مالیم انتخاب می ــیر را برای فرود با ش ــاعتاز آنجا بهترین مس ، در 14کنیم. س

ستا کنار لوله ستخر بیشمال رو شعلهی آبی در داخل ا های آتش به نهار آب در کنار 

ی بوسی که در ابتدای شادمانه منت ر ماست سوار ــــــدر مین 15نشینیم و ساعت می

 شویم.می

 ی رشته کوه شرقی کوه چله، آخرین قلّه
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ی قِلقِل رود، که از تویسرکان می آید، در جنوب شهر فیروزان جریان دارد و رودخانه

چله،  یپیوندد. برای صعود به قلّهدر نهایت در روستای گردیان به رود گاماسیاب می

ـــانید. با هماهنگی با دو نفر از کوه ـــتای زاپن رس نوردان ابتدا باید خود را به روس

 ی گروه،آماده رضـا خزایی به سـرپرسـتی جوانفیروزانی، آقایان حاتم خزایی و شـاه

ـــی، در تاریخ  ها به همراهی همنوردان گرامی، خانم 1391دیماه  7آقای پویان قیاس

صالد و آقایان، میر امیر میری، حسین  سیفی و خواهران  صاری،  سوند، ان صری، قیا نا

ضا  ضایی، دکتر محمدزاده، حمید گودرزی، علی هادیان و محمودر سعید ر شیرازی، 

ـــروزان، نرسیسراقی از طریق جاده ـــی اصلی به شهر فیـ ده به پل اول شهر، شرق ـ

سفالته را ادامه زاپن می رسیم و جاده آبادی تابلوی روستای دهنو، به حاجیجاده ی آ

 دهیم. می

رود، دنبال آباد میی سمت راست را، که سمت حاجیقبل از ورود به دهنو، جاده

یابد. در طرن زاپن ادامه میی سمت چپ بهآباد، جادهکنیم. قبل از ورود به حاجیمی

اتفاقاً از اهالی روستای زاپن شویم تا رسیدن راهنما، که بوس پیاده میزاپن از مینی

 زنیم. شغل اصلی اهالی زاپن دامداری است.است، گشتی می

کنیم.آفتاب که باال آمد، در با آمدن آقای خزایی، به سمت جنوب روستا حرکت می

کنیم. بعد از طی شیب آفتاب صبحانه را صرن می چسبِزیر یال اول در گرمای دل

در قلّه مستقر  12نوشیم. ساعتمیکنیم و آبیف میمالیم، دو بار تا صعود قلّه توق

ود. ششویم. هوا بسیار عالی و مناسب عکاسی است. چند عکس جمعی گرفته میمی

وه ک« سنان» هایم را در اینجا از قلل شمالی نهاوند به نام بزآب، سطانبهترین عکس

 چهارشاخ، قلعه جوق ، چال قوچ و ... گرفته ام.

شمش ی کغربی به طرن چشمهایت آقای خزایی از طریق یالمسیربرگشت را با هد

های رویی آب چشمه یخ بسته است ولی همچنان هنوز الیه 13کنیم. ساعتحرکت می
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م. کنیهای شرق چشمه، روبه آفتاب برای صرن نهار توقف میاست. در کنار صخره

رسیم  ال میی گل گکنیم. ابتدا به چشمهدقیقه به طرن پایین حرکت می 14:30ساعت

و با پشت سر گذاردن باغ، نهایتاً در غرب روستا با خداحاف ی از همنوردان فیروزانی 

 به طرن نهاوند برمی گردیم.

برای ثبت موقعیتِ منطقه، همراه  1393ماه دی 26ی تکمیلی در تاریخ در برنامه

 شویم.حاج آقا نورمحمد بهزادی و مهندس محمد خزایی عازم روستای زاپن می

 /1700m N34°23´/103´    E048°11 457´روستای زاپن 

 
 روستای زاپن

یم کنی اول، کمی استراحت میکنیم. در دامنهی جنوبی را به طرن قلّه طی میدره

 داریم. ساعتتر برمیها را آرامنوشیم. قلّه از برن کامالً پوشیده است. گامو آبی می

وزد و مانع از این می شود که در شدت می رسیم. باد بهاست که به قلّه می 10حدود

 قله بیشتر توقف کنیم.

 



  141                                                                                    نهاوندهای ی کوهادامه
 

 
 

 

 

 

 

 /2229m N34° 22´/782´    E048° 13 175´ی چله قلّه

ساعت یازده و سی دقیقه، در شمال 

ای از شویم. عدهروستا سوار ماشین می

اهالی روستا در حال بار زدن کود حیوانی 

ها هستند. قبال شهرستان نهاوند به کامیون

کرمانشاه ادامه داشت و -تا سه راهی نهاوند

راه  پاسگاه پلیسکوه بزآب دقیقاً در پشت 

 و جزء شهرستان نهاوند بود.

های شمالی محسوب کوه بزآب دقیقاً در شمال شهرستان قرار داشت و جزء کوه

 شد.می

 
 از شهر فیروزان( آقایان شاه رضا و حاتم خزایی)راهنمایان برنامه

 

ی چله در زاپنقله  
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 ادامه دارد...



 

 

 

 

 

 

 

 نهاوندی یبزرگداشت عالمان فرزانه یرهكنگ

اهلل حضرت آیتو  اهلل شیخ عزیز اهلل علیمرادیان)ره( حضرت آیت

 شیخ محمدولی حیدری)ره(

 

                             

 

 

 

 غالمرضا مهرابی                                                          

 ی گزارشدبیر اجرایی همایش و تهیه کننده

 

شینهپ توجه به با شتننهاوند و  یخیو تار یفرهنگ یی که  یانمرد علما و بزرگ دا

مبارزه  داراند و پرچمارائه نموده ینبه اسالم و مسلم ایخدمات ارزنده یخطول تار در

 نینیو متد یفرهنگ یروهاین ین،اند؛ مســـئولبوده یدادگریبا اســـتبداد، اســـتعمار و ب

تشکیل  1384را در سال « یدستاد فرزانگان نهاون» به من ور تجلیل از آنان، نهاوندی

ستاد  سالدادند.این  ضر یمل یکنگرهسه  به بعد، از همان  شت ح  یاتت آابزرگدا
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ـــ ـــ اکبریعل یخش ـــهدا بزرگداشـــتیکنگره ی،نهاوند محمدیخ و ش  قدریعال یش

شه یدریحی محمدعل یدشه یاتآحضرات شت  یو کنگره یقدوسیعل یدو  بزرگدا

صرا نهاوند  ابوذر یانقالبگروه یشهدا شخ ضور سته هاییتباح شور یبرج  و یک

 کرد.برگزار  ،شهرستان نهاوند ،در زادگاه آنان یباشکوه خاص

در همین راســتا جهت تجلیل از مقام علمی و خدمات ارزشــمند نیروهای کارآمد 

ضر،  صر حا شور و در ع سطد ک ستان نهاوند»نهاوندی در  شهر نیز از « ستاد مفاخر 

تر های علمی دکو تاکنون با برپایی مراسم تجلیل از مجاهدتتشکیل شد  1388سال 

عزیز اهلل بیات، استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکتر اسماعیل شهبازی پدر 

سال  سه دهه جهاد 1392علم ترویج کشاورزی ایران و سپس در  ، همایش تجلیل از 

صانه و تالش بی ضرت حجتوقفهمخل سالمی ح سلمین اال سعلی مغیثیوالم یا نعبا

صهجمعهامام سنگر نمازجمعه و در عر گزاری به مردم های دیگر خدمتی نهاوند در 

 وفادار و متدین نهاوند برگزار گردید.

اقتصاد و فرهنگ با عزم »، که از سوی مقام مع م رهبری به نام سال 1393در سال 

ستاد فرزانگان گذاری شد، شورای فرهنگ عمومی و نام« ملّی و مدیریت جهادی

نهاوندی در صدد برآمد طرح بزرگداشت از شخصیت های فرهنگی و ملی را گسترش 

القدر، جلیل ی بزرگداشت دو روحانیکنگره 1393دهد. لذا در تاریخ هشتم آبان ماه 

 حاج اهللعلیمرادیان)ره( و حضرت آیتعزیزاهللشیخاهلل حاجعالمان ربانی حضرت آیت

 حیدری)ره( را برگزار کرد.شیخ محمدولی 

علمی و هیئت اجرایی که در ستاد برگزاری کنگره با دو هیئت 1393از ابتدای سال 

هر هیئت جمعی از مسئولین و نیروهای توانمند فرهنگی شهرستان عضویت داشتند با 

های الزم ریزی و هماهنگیبرگزاری جلسات متعدد فعالیت خود را آغاز کرد و برنامه

تر کنگره به عمل آمد. ستاد علمی کنگره نسبت به تهیه اری هر چه باشکوهجهت برگز
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ی مقاله در هشت عنوان پیرامون زندگی دو و چا  فراخوان کنگره جهت ارائه

 شخصیت کنگره اقدام کرد. 

 ی کنگره واصل شد و پسشده تعداد دوازده  مقاله به دبیرخانهپس از مهلت تعیین

سی سوی هیئت لعههای الزم و مطااز برر سیده از  داوران تعداد پنج مقاله ی مقاالت ر

ـــاد انتخاب گردید، از جمله مقاله ـــهبازی، تحت عنوان اقتص ـــماعیل ش ی دکتر اس

ـــدهدرون ی آقای مصـــباح ی اخیر )اقتصـــاد مقاومتی(، مقالهزای مردم نهاوند در س

ـــیره ناوین س حت ع ندی، ت هاو یتن ندگی آ حاجی ز ـــیخ محمدولی حیداهلل  ری ش

ــرت ــجایای واالی حض ــیخ عزیزاهلل آیتنهاوندی)ره( و جلوه هایی از س اهلل حاج ش

 ی علمیی آقای محمد سیف تحت عنوان بررسی روند توسعهعلیمرادیان)ره( و مقاله

 ی اخیر.و مذهبی نهاوند در سده
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ناپذیر و های خستگیهیئت اجرایی کنگره نیز با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری

-ی وافر به این دو شخصیت روحانی نهاوندی و با تعیین محل دبیرخانهشق و عالقهبا ع

بینی الزم را برای هر چه ی علمیه امام خمینی)ره( نهاوند پیشی کنگره در حوزه

 تر برگزار شدن کنگره به عمل آورد.باشکوه

ن یمحل برگزاری کنگره، تاالر بزرگِ واقع در جنب مصالی نماز جمعه نهاوند تعی

ی تجهیزات موردنیاز به گردید؛ تاالری که برای اولین بار با ساخت جایگاه و تهیه

 برداری رسیده بود.بهره

 نامه، پوستر و نصبقبل از برگزاری مراسم، ستاد کنگره با چا  و توزیع دعوت

بنرهای تبلیغاتی و پخش تیزرهای تبلیغاتی و تصویری از صداوسیمای مرکز همدان 

 تر مراسم را فراهم نمود.زاری هر چه باشکوهی برگزمینه

 
های کشوری، صبد با حضور شخصیت 9رأس ساعت  1393آبان ماه  8در تاریخ 

د توسط اهلل مجیاستانی و مسئولین و مردم متدین نهاوند، مراسم با تالوت آیاتی از کالم

ی محترم جمعهاالسالم مغیثی امامیکی از روحانیون نهاوندی آغاز شد و سپس حجت
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نهاوند و رئیس علمی کنگره، پس از خیرمقدم، سخنانی پیرامون جایگاه علما در اسالم 

ی روحانی نهاوندی بیان کرد و اظهار ی این دو شخصیت برجستهو ازجمله درباره

گری و ارشاد جامعه داشت نقش علما در دوران غیبت امام زمان)عج( نقش هدایت

اند، شرایط طاغوت زندگی کردهرگوار که در دوران بوده و هست. این دو روحانی بز

اند ها خوردهدلاند. علمای ما در دوران طاغوت، خونل شدهتحمتری را مبسیار سخت

به  السالم رابیت علیهماند دین اسالم را حفظ کنند و فرهنگ قرآن و اهلتا توانسته

 د که انقالبی به ایننسل بعد انتقال دهند و به برکت همین مجاهدت و صبرشان بو

 ع مت در ایران شکل گرفت و اسالم در دنیا تجدید حیات یافت.

 
ازآن گزارش تصویری کنگره، شامل مصاحبه و مالقات اعضای ستاد کنگره با پس

اهلل نوری همدانی، مصاحبه با فرزندان و افراد و قدر حضرت آیتمرجع عالی

ده شتصاویری از محل زندگی، خدمات ارائههای آشنا با این دوعالم روحانی، شخصیت

 جامانده به مدت پانزده دقیقه پخش گردید.در طول زندگی و آثار به
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ی گزارش عملکرد ستاد برگزاری کنگره بود که توسط آقای ی بعدی ارائهبرنامه

کامران شیراوند عضو هیئت علمی کنگره قرائت گردید. سپس پیام آقای مهندس 

م االسالاستاندار محترم استان همدان به کنگره توسط حجتبخت محمدناصر نیک

 ی تبلیغات اسالمی نهاوند قرائت گردید. گروسی رئیس اداره

در این پیام، استاندار همدان در بخشی از پیام خود، ضمن تبیین نقش روحانیت 

و ری آرمانی مسلمانان، اظهار داشت در نهاوند سرافراز و پیشاصیل در صیانت از جامعه

در اسالم، پیوند روحانیت و مردم از تحکیم بیشتری برخوردار بوده است و مردم به 

 ایاند. ایشان برگزاری این مراسم را نمونهروحانیون و علما ارادت خاصی قائل بوده

از ارادت قلبی و بزرگداشت 

عالمان دینی و وارسته از 

سوی مردمِ با اخالص 

 نهاوند دانست.

ــماعپس یل ازآن دکتر اس

له قا بازی م ـــه ی خود را ش

ـــاد درون زای پیرامون اقتص

ی اخیر مردم نهاوند در سده

ــرید نمود. مقاله ــباح نهاوندی، پیرامون قرائت و تش ــط آقای علی مص ی بعدی توس

ـــیخ محمدولی  ـــیخ عزیزاهلل علیمرادیان)ره( و ش جایگاه واالی حضـــرات آیات ش

د سیف، تحت عنوان بررسیِ حیدری)ره( قرائت شدو آخرین مقاله توسط آقای محم

 ی اخیر به اطالع حاضران رسید. ی علمی و مذهبی نهاوند در سدهروند توسعه

فقیه و ی محترم ولیاهلل محمدی نمایندهدر پایان، سخنران مراسم، حضرت آیت

جمعه همدان در بیانات مفصلی به بیان نقش و جایگاه علمای دین، خصوصاً علمای امام



  149                                                                  ی نهاوندی بزرگداشت عالمان فرزانهکنگره
 

 
 

های بسیاری تحمل کردند تا دین خدا را حفظ ها و شکنجه، سختیشیعه، که مشقات

کنند، پرداخت. ایشان در بخشی از سخنان خود اظهار داشت از افتخارات شهرستان 

ی ها هم نتیجهنهاوند مرحومان شهید قدوسی و شهید حیدری هستند که شهادت آن

 گره بود.عملکرد و تربیت پدران بزرگی همچون این دو شخصیت روحانی کن

یکی از خصوصیات روحانیت شیعه این است که تا جایی که بتوانند مثل خورشید 

کنند و اگر خودشــان هم نبودند فرزندانشــان، مثل مهندس علیمرادیان نورافشــانی می

فرزند آقای شـیخ عزیز اهلل علیمرادیان، با تأسـیسـات بیمارسـتانی و ورزشـگاه خود، 

 ه دادند.خدمات ارزشمند تأثیر گذاری ارائ

 بوی گل را از که جوییم از گالب که گل رفت و گلستان شد خرابچون

 

 

اهلل علیمرادیان و ایشان، در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت مرحوم آیت

عمری در این خطه و شهرستان همچون شمــع اهلل حیدری اگر مرحوم آیت

شدند، در اینجا نه اخالق بود و نه فرهنگ و نه اقتصاد بود و سوختند و ذوب نمینمی

ها بوده م داده اند به برکت وجود آننه خانواده و امنیت. هر کاری که دیگران انجا

 ها خاموش شوند. است. ما نباید بگذاریم این چراغ
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ها در طول ایشان همچنین از اقدام ارزشمند مردم نهاوند در برگزاری این کنگره

 های استان باید بیایند وچند سال گذشته تقدیر کرد و اظهار داشت دیگر شهرستان

 ند یاد بگیرند.هایی را از نهاوچنین برنامه

 
ی مراسم، اهدای لواید تقدیر، سپاس، تندیس و هدایا و تمبر یادبود آخرین برنامه

اهلل اهلل علیمرادیان و آیتهای آیتکنگره به صاحبان مقاالت برگزیده و به خانواده

صرن ناهار ی نماز جماعت ظهر و عصر، از میهمانان بهحیدری بود و پس از اقامه

 مل آمد. پذیرایی به ع

ادیان اهلل علیمرهای یادگاری آیتهای کنگره برپایی نمایشگاه عکساز دیگر برنامه

اهلل نوری همدانی و مراحل برپایی کنگره بود. اهلل حیدری، مالقات با آیتو آیت

های فرهنگی شامل پوشه، کاغذ یادداشت، آرم کنگره، سربرگ، خودکار همچنین بسته

نامه، خاطرات، و ها، زندگیره در هشت صفحه شامل مصاحبهی رنگی کنگنامهو ویژه

کنندگان در بدو ورود به مراسم اهدا ی شرکتانگیز بود، که به کلیهخاطره هایعکس

 گردید.
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 استجویی الزم، قرار صرفهو نیاز به رعایت ذکراست، بنا بر ضرورت شایان

( علیمرادیان)رهاهللی آیتبه کنگره هاوآثار مربوطی مباحث،مقاالت،سخنرانیمجموعه

ی نهاوند، جمعهی امامدهه جهاد مخلصانهاز سهحیدری)ره( و مراسم تجلیلاهللو آیت

 مندان عرضه شود، ان شاء اهلل.زودی یکجا چا  و به عالقهآقای مغیثی، بهحاج

 

ستاد مفاخر شهرستان نهاوندستاد فرزانگان و   

 

قم -مالقات اعضای ستاد با آیت اله نوری همداني   
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 قرائت فاتحه بر مزار آیت اهلل علیمرادیان در قم

ی آیت اهلل شیخ محمدولی حیدری ی بازسازی شدهنمای بیرونی مقبره

 )ره( و شهید آیت اهلل علی حیدری مسجد جوانان)شهید حیدری( نهاوند
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 فرزندش شهید آیت اهلل محمدعلی حیدری)ره( در مسجد جوانان نهاونداهلل شیخ محمدولی حیدری)ره( و ی آیتمقبره

 

 
 



 

 

 

 

 دیگر از ورزشكارانبا پیش كسوتی 

 اندوهی( -اهلل معین)روح

 

ست، متولد نامم روح سابق( ا ، 1328اهلل معین)اندوهی 

ــته ــس ــاکن نهاوند و بازنش از  ی آموزش و پرورش.س

ـه  ـ کودکی، همیشه در حال جهش بودم و هر کاری ک

خدا -دادم. پدرمخواستند به سرعت انجام میاز من می

جو وِ قالِوِش زور »گفت این پســـر می -رحمتش کند

ـــت. ، که بعدها فهمیدم بی«اِوِردَه ـــاب نگفته اس حس

سال شی آن  سان ورز شنا گفتند ترکیب و ها نیز میکار

م امن مناسب ورزش است و نیروی بدنیاسکلت بدنی

سال سن و  سبت به هم  شتن قدرت بدنی باال ن ست. در عین حال، با دا شتر ا هایم بی

ند کنم یا مزاحمتی برای دیگران به وجود آورم. دیده نشــد که روی فردی دســت بل

حتی وقتی به دبیرســتان رفتم مدیر دبیرســتان وقت)مرحوم ابراهیم صــحّت نیاکی( از 

ـــت چند دانش آموز اقلیت)یهودی( را تحت مراقبت قرار دهم و مواظب  من خواس

  باشم که کسی مزاحم آنها نشود.

دا پیعالقه  بسیارزمانی که وارد دبستان شدم، همزمان با درس خواندن به ورزش 

لف های مختبیشتری به دنبال ورزش ی. همین که وارد دبیرستان شدم با عالقهکردم
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یوستم پرفتم. مثالً اگر گروهی در حال تمرین ژیمناستیک بودند من نیز به آنها میمی

 گرفتم. آنها را یاد می ی حرکاتو شاید در یک هفته کلیه

ی آن را طی نکرده باشم و به علّت نداشتن و شناسم که دورهکمتر ورزشی می

کردم. مثالً در روز به نبودن مربی آگاه و دلسوز، مرتب از این شاخه به آن شاخه می

پیمایی و در شب به ورزش پرش، شنا، کوه

م در گشترفتم. وقتی به خانه برمیباستانی می

-غذا خوردن از خستگی به خواب میحال 

 کردم. رفتم؛ حتی درس و مشق را فراموش می

با ورزش والیبال در نوجوانی آشنا شدم 

های ولی به علت نبودن تو  مرغوب با تو 

های پالستیکی ورزش تنیس امروزی یا تو 

بدنی در اول کردم تا این که از طرن تربیتمی

عنوان  تحصیلی مقداری لوازم ورزشی بهسال

-دادند که بین آنها تو سهمیه، به دبیرستان 

ها که با ورزش والیبال سر و کار داشتم با در این سال های الستیکی والیبال هم بود.

های استان همدان)در آقایان سعید بیضاوی و محمد جعفری که عضو تیم آموزشگاه

 شرکت کردم.آن زمان فرمانداری کل( بودند انتخاب شدم و در مسابقاتی نیز 
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ر پرداختم و ددر یک روز چهار تا پنج ساعت به این ورزش می در دبیرستان گاهی

 مدیر آقای صحت، نتیجه ترکید، درزدن اسپک حداقل یکی دو تو  در هفته می

مان نیز، هکه به من عالقه داشت و من گیر بود، با ایندبیرستان، که خیلی هم سخت

 مرا از دبیرستان ،کردمدبیرستان به ایشان خدمت می در کارهایطور که اشاره کردم، 

 ام عوض شد و به دبیرستان آریا رفتم. ی درسیاخراج کرد و باالجبار رشته

ها روزی به تنها باشگاه ورزشی نهاوند، که سه یا چهار اتاق داشت و در این سال

ردم، در آنها کهای سه در چهار را نگاه میحیاطش مخروبه بود، رفتم. یکی یکی اتاق

 شد. برداری انجام میپرورش اندام، کشتی، ورزش باستانی و وزنه
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برداری من از بین آنها وارد اتاق وزنه

کت دانش عدد نیم آموزی شــــدم. دو 

ـــتراحت وزنه برداران در آنجا جهت اس

جازه با ا تانم بود.  ـــ ها من و دوس ی آن

شناختم.  نشستیم. دو نفر از آنها را کامالً 

ــدی بود که مرحوم آقاییکی  احمد مرش

ششم در دوره ی ابتدایی آموزگار کالس 

تان من بود و یکی دیگر مرحوم  ـــ دبس

ـــب یعقوبی، معلم کالس پنجم  ماس طه

 ام.ابتدایی

آقای احمدمرشدی در حالی که  

ام )چون دوستان نزدیک و خانواده« شمی»کرد به من گفت ای را کم و زیاد میوزنه

زدند( این وزنه را این طور به صورت دو ضرب بلند کن. من می اهلل صدامرا شمس

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 

-یدم و شنیدم با همدیگر سخنانی میکردم. د

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. 

ن، قول د مرشدی به من پیشنهاد کرد بیا در این رشته ورزش کبعد آقای احمـ

دهم اکنون که سه چهار ماه به قهرمانی کشور مانده است اگر تمرین کنی مقام می

ام. گفت این ورزش کنم و زحمت زیادی کشیدهآوری. گفتم اآلن والیبال بازی میمی

شود ولی والیبال دسته جمعی است و اگر زحمتی هم بکشی به نام خودت تمام می

 برداری را شروع کردم و ادامه دادم.بود که وزنهشود. از آن به بعد فرد مطرح نمی

 

ــکنم مربی ورزش کشتی، که فاقفراموش نمی ـــ ـــ د وسایل و امکانات روز بود، ـ

ــتیمی ــوص کش ــت، در این گفت اجازه بدهید تا این جوان، که بدنش فقط مخص س
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ورزش تمرین کنید، قول می دهم بعد از گذشت سه سال به المپیک راه یابد و اضافه 

ضمین در اختیاز  صورت ت ست چکی به مبلغ پنجاه هزار تومان نیز به  ضر ا کرد حا

شهربانی بود)مرحوم کبودی(، می گفت دور کمر این جوان الغر بگذارد. او، که پلیس 

 یکیلوگرم کشتی بگیرد. ولی من به توصیه 63ها در تواند سالاست و از ن ر من می

انتخاب ام بود، ورزش وزنه برداری را ههای گذشــتآقای مرشــدی، که آموزگار ســال

 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 

یلوگرم ک 95کیلوگرم مسابقه دادم و با برداشتن  60« پَر وزن»ی مختلف، بنده در دسته
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کیلو، برای این وزن  212.5کیلو در دو ضرب با مجموع  117.5در یک ضرب و 

 انتخاب شدم.

بعداً به سنندج مرکز استان 

کردستان اعزام شدیم و در مسابقات 

کشوری شرکت کردم و با مجموع 

 «پَر وزن»ی کیلوگرم در دسته 205

مقام سوم کشور را به دست آوردم. 

 این ورزش این موفقیت باعث شد به

مند شوم. در مسابقات بیشتر عالقه

قهرمانی سال بعد با آمادگی بیشتری 

در همدان شرکت کردم و رکوردم 

کیلو بود. اما چون در این وزن  225

کیلو پَروزن( دو شرکت کننده از  60)

 بندی دوم به حساب آوردند. تیم ملی شرکت داشت، مرا از ن ر امتیاز و رتبه

ام تمرین ورزش شده بود و با این که در سابقات، تمام زندگیپس از برگشت از م

بعدازظهر  5وپرورش بودم، هر روز ساعت آباد در خدمت آموزشی خرمبخش زاغه

 کردمرساندم، زیرا امکانات بهتری از نهاوند داشت، تمرین میخود را به بروجرد می

به دست آوردم و جزء کیلو رسید و ورودی المپیک را  235و در نهایت رکوردم به 

 ی در اردو شدم.یازده تن شرکت کننده
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در اردو، بعــد از ظهرهــا در دو 

نوبت تمرین فشرده داشتیم تا این که 

استراحتم درحال یک روز روی تخت

ندن یکخوا که  مه بودم  نا با روز نفر 

شد و  صی وارد خوابگاه  شخ لباس 

نامربوط و ضـــمن زدن حرن های 

ـــت  ـــت گفت این فالنی زش کجاس

لهمی یک گلو یالی خواهم  ند ر ی چ

 نثارش کنم؟

خبرِ شهرستانی بلند منِ از دنیا بی

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 

ور شوی اکنون از آزادگان و جانبازان نامی کشد؛  اسیرکه بعدها در جنگ عراق و ایران 

 (.است که خداوند نگهدارش باشد

گویم. رفته تلویزیون گفته است رئیس فدراسیون گفت این محمد نصیری را می

داند. ضمناً پای من دو سال است برداری چیزی نمیگویا فوتبالیست بوده و از وزنه

روم فردا کند و امروز و فردا کردند تا این که بیست بخیه بخورد. حاال میدرد می

خواهیم برای این ورزش از آیم. هر کسی هم دوست داشت از اردو برود برود. میمی

 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 

من که از این برخورد و  (،کسی که بعد از پیروزی انقالب اعدام شد!)کاشانی است 

 هایبرنامه بسیار ناراحت شده بودم با خودم فکر کردم من حتی اگر یکی از مدال

ن شوم، اینصیری را به دست بیاورم و مثل او بزرگ و مشهور شوم که نمی المپیک

کنند! پس این همه زحمت برای چه بکشم. مدت زیادی است گونه با او برخورد می

وسایلم را بستم و فردا صبد از دیوارهای داودیه  ،که از همسر و فرزندم دور بودم. شب

ی اصورت حرفهکردم. از آن پس از ورزش بهکه آهنی بود پایین پریدم و اردو را ترک

 خداحاف ی کردم و تنها بعضی اوقات برای سرگرمی به سالن ورزش رفتم.

برداری قهرمانی کشور عکس مربوط به مسابقات وزنه

 در کرمانشاه 1346در سال 

اهلل اندوهی)معین(، شمس اهلل ویسی، محمد از چپ: روح

 ، حسین فخریان و هوشنگ کارگر نژادنصیری
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ی مرحوم احمد مرشدی و مرحوم طهماسب یعقوبی را گرامی در اینجا یاد و خاطره

و آقای  1اهلل ویسیدارم. و برای دوستان عزیز و پیش کسوت این رشته آقای شمسمی

 سالمتی و طول عمر آرزومندم. 2رحیمی عزت اهلل

دستی  کوه نوردی من دارای پنج فرزندم. سه پسر و دو دختر که همه در ورزش

که  «امین معین»اند. اولین پسرم به نام دارند و کم و بیش در ایران هم مقام کسب کرده

، هفرانس در ایران و کشورهای مختلف از جملهنوردی نوردی و صخرهی کوهدر رشته

 ها اعزام گردیده است.، جهت صعود به کوهو قرقیزستان سویس، افغانستان

                                                           
 مراجعه کنید. 30و29ی برای آشنایي بیشتر با آقای شمس اهلل ویسي به فرهنگان شماره - 1

 مراجعه کنید. 32و31ی برای آشنایي بیشتر با آقای عزت اهلل رحیمي به فرهنگان شماره - 2
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و صعودهای  نوردیفدراسیون کوه رئیسدانم از آقای رضا زارع، در اینجا الزم می

کشند و و همکاران وی، که برای فرزندم و برای سایر کوه نوردان زحمت میورزشی 

 نمایم. میکنند، تشکر و قدردانی از آنها حمایت می

کردم، در طول پانزده سال ورزش از سوی مسئوالن خودِ من، زمانی که ورزش می

شدم، حتی یک دست گرم ذی ربط حمایت نمی

پوش یا کفش در اختیارم نگذاشتند. حتی در یک 

ی والیبال نهاوند و مالیر، وقتی با زدن مسابقه

شیرجه از روی تور به زمین دیگر پریدم، مسئولین 

هایم را دو نیم کردند، اتاقی بردند و کفش مرا به

 ام! به تصور آنکه در آن فنر کار گذاشته

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 

و  مندند)کوه نوردی و صخره نوردی، شنا( عالقه

اند و تحصیالت کنون جوایزی کسب کردهتا 

دانشگاهی نیز دارند. به ورش شنا اشاره کردم، 

 خاطره ای در این خصوص بگویم: 

حدود پنجاه سال پیش در مسابقات شنای 

ی رقیبان جلو افتادم. در پایان وقتی ها در کرال سینه حدود پنج متر از همهآموزشگاه

نی گفتم در نهاوند، گفت استخر آنجا البد یکی از داوران پرسید کجا تمرین می ک

بزرگ و مجهز است. گفتم اتفاقاً شهرمان استخر ندارد. گفت پس در کجا تمرین می 
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-گفت نام شهری یا استخری است؟ گفتم رودخانه«. پیل الغه»کنی؟ با خنده گفتم در 

گیرد و در فصل بهار، آب به صورت سیالب ست که از گاماسیاب سرچشمه میای

ها جریان آب چرخشی های بزرگ را پر می کند و زیر بعضی تپهشود و گودالان میرو

یج گ»، «گیج چَمِیْری»، «گیج تاج دولت»، «گیج گوْ کُش»مله جشود. از و گردابی می

جاهایی که گاو را نامبرده گفت شنا کردن در چنین «. گیج عقرب دان»و « قوش کُش

 شنا نیرومند ساخته است. هاست، تو را درکشد و جای عقربمی

ای هی دیگری در این زمینه وقتی بود که پس از شنا در پیل الغه زیر ماسهخاطره

یج گو گ»، با لباس به داخل بلندی کنار رودخانهکه یک نفر از  کردمگرم استراحت می

شود. به سرعت با شیرجه از پشت به داخل دو پرید و متوجه شدم دارد خفه می« کُش

تم و او را جلو بردم. بعد از چند سرفه و استفراغ، پرسید چه کسی مرا نجات پایش رف
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ی ژاندارمری، که حضور داشت، به او گفت این اردک داد؟ یک نفر استوار بازنشسته

ی)معرون به هوشنگ قره خان، د! ناگاه متوجه شدم او هوشنگ عامرشما را نجات دا

استوار به او گفت همین بچه تا کنون جان بزن بهادر نهاوند( است.  یهااز گردن کلفت

  چندین نفر را نجات داده است.

ر ی فرهنگی علیمرادیان تشکگذار مؤسسهدر پایان از آقای مهندس علیمرادیان بنیان

ی یک با وسایل ممتاز هست مخارج نمایم. در نهاوند هر چه اماکن درجهفراوان می

و بارها جوایزی به ورزشکاران اختصاص اند آنها را مهندس علیمرادیان تقبل کرده

رسید کیلو نمی 120اند. یادم هست در آن زمان ما یک دستگاه وزنه داشتیم که به داده

شد تا این که در اوایل انقالب که بنده مسئول ی هالتر آن کج میو هر روز میله

 یکها شدم مبلغ صد هزار تومان از آقای مهندس گرفتم و بدنی آموزشگاهتربیت

ی قهرمانی کشور هم در دستگاه هالتر از تهران خریداری کردم. بعد از این که مسابقه

 همدان برگزار شد و من دوم شدم، یک دستگاه هالتر از همدان به نهاوند فرستادند.

کنم. ایشان انسانی فهمیده و شخصیتی فرهنگی خرمی نیز تشکر میاز آقای عباس

زرگی انجام دادند. بعد از انقالب هم مسئول آموزش هستند که در دبیرستان کارهای ب

 و پرورش نهاوند بودند. 

شده شناخته  شهبازی هم، که فردی   یاند و در خیلی از کارهای کلیدآقای جعفر 

نمایم و توفیق همه را از خداوند متعال دهند تشـــکر میی خود را انجام میوظیفه

 مسئلت دارم.

 

  



 

 
 
 
 
 
 

گزارش اولین سال برگزاری تجلیل از نخبگان علمی مركز 

 استعدادهای درخشان عالمه حلی نهاوند
 

 
 ی گزارش: ابراهیم سیفیکنندهتهیه 

 

 

 

ساز نهاوندیِ ساکن آلمان، از خدارحم، خیّر مدرسهمصطفیبا حمایت و همّت مهندس

حلی، طی مراسم با ی دوم علّامهدبیرستان متوسطه 19آموزان ممتاز معدل باالی دانش

 شکوهی در کانون شهید باهنر نهاوند تجلیل به عمل آمد.

آموز قاری محمدجواد مجید توسط دانشقرآنبخشروحآیاتاین برنامه با تالوت 

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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ند( برپا شده حلی نهاوعالمه خدارحم)بانی آموزشگاه مصطفیمادی و معنوی مهندس

 است. 

آموزان، دبیران ظفری از حضور میهمانان، اولیای محترم دانشدر ادامه، آقای علی

و آینده ساز فردای این شهرستان و این بخش آموزان عزیز، که روشنیمحترم و دانش

آموزان این ی دلگرمی دبیران و دانشو این حضور را مایهکشورند، تشکر کرد 

آقای تکلو، مدیر محترم آموزش و جناب از همراهی همچنین آموزشگاه دانست. 

پرورش نهاوند، جناب آقای دارایی معاون محترم آموزش متوسطه، جناب آقای ناظری 

ی دوم آموزش متوسطه، جناب آقای خرمی مدیر کارشناس مسئول محترم دوره

ی ی فرهنگی علیمرادیان و جناب آقای محمدجعفر شهبازی و حمایت ویژهمؤسسه

مهندس مصطفی خدارحم در برپایی این مراسم تقدیر نمود و برگزاری این مراسم را 

 برای این مرز و بوم دانست.  ارتقای علمینوید بخش 
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ی آموزش و جناب آقای محمدحسین دارایی معاون آموزش متوسطه ،در ادامه

ر ان و تشکی میهمانپرورش نهاوند با استقرار در جایگاه، ضمن قدردانی از حضور همه

حمایت مالی و آقایان عباس خرمی و  سببویژه از مهندس مصطفی خدارحم به 

های فکری و معنوی در برپایی این جشن، به آثار محمدجعفر شهبازی به دلیل حمایت

ساخت آموزشگاه عالمه حلی و  و ر اعمال در تعالیم دینی اشاره نمودخَّأَم و ماتَدّقَماتَ

از  رلیل از ستارگان علمی آموزشگاه را دارای آثار ماتأخَّحمایت از برگزاری جشن تج

 شک در سرای اخروی ذخیره خواهد شد. اعمال دانست که برای مهندس خدارحم بی
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آموزان آموزشگاه عالمه حلی به تالش همچنین با توجه به ظرفیت باالی دانش

مام اشاره داشت و بر اهتفراوان آنها در راستای پاسخگویی به انت ارات اولیا و مربیان 

آموزان را جهت های انتخاب دانشصکید کرد. ایشان شاخآنها در ایجاد همدلی تأ

-تجلیل در این مراسم کسب معدل باالی علمی، کسب رتبه در مسابقات فرهنگی

ی دبیران و ی قرآنی برشمرد. در پایان از حمایت همههنری، المپیاد علمی و کنگره

ر تقدیر و تشک ،به ویژه مدیریت سابق آموزشگاه جناب آقای زمانیان ،عوامل اجرایی

 نمود.

مه نا ـــم بر عدی مراس ی ب

قرائت پیام مهندس مصــطفی 

خدارحم بود که مجری با این 

ـــار را به  جمالت توجه حض

  :پیام ایشان معطون داشت

در ســرمای  1335آبان ماه 

لد نوزادی در  با تو پاییزی 

ی پســری حاج محمدحســین و او نوه متولد شــد.م خدارح مرتضــیی حاج خانواده

ا قدم ت (برگزیده)اهلل علیمرادیان بود. کودک مصـــطفی نام گرفت، ی دختری آیتنوه

پس از اخذ دیپلم از دبیرســتان ابن ســینا به من ور  1353در راه علم گذارد. در ســال 

ــین ادامه ــاعدت دایی بزرگوارش مهندس محمدحس ــیه و مس ــیل و به توص ی تحص

شد و با ادامهع شور آلمان  شتهلیمرادیان عازم ک صیل در ر شیمی ی تی تح کنولوژی 

 ی مهندسی شیمی شد. ارشد در رشتهموفق به اخذ مدرک کارشناسی
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خدمت از دوران کودکی آرزو داشت تا قدم در راهی گذارد که بتواند به زادگاهش 

 ع()ان عصمت و طهارتی به خاندسّاستعانت از درگاه حضرت دوست و تأ . لذا باکند

قدرش علیمرادیان و دایی گران اهللد بزرگوارش آیتـــــپیروی از منش جبه و 

در آن متولد شده  محلی کهمهندس محمدحسین علیمرادیان قدم در راه نهد و با وقف 

 .کنند بنا نهادتحصیل میآموزان در آن که امروز دانشرا ی آموزشی مجموعه این ،بود

ست به اییهم را به فرزندان مرز و بومش هدیه کرد و امروز این جشن هداقدااو این 

 این خیّر بزرگوار مهندس مصطفی خدارحم. 

قرائت این متن باعث تشویق حضار از این بزرگوار شد. سپس جناب آقای 

وزش های فرهنگی آمتردید نقش تأثیرگذاری در تمام برنامهمحمدجعفر شهبازی که بی

دارند پیام مهندس خدارحم را  ،یژه جشن ستارگان علمی و این مراسمبه و ،و پرورش

 قرائت کرد:
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ام در جهک خداوند را شا رم  ه این فرصک را فراهم نمود تا با تمام عشق و عالقه

تشویق، تربیک و رشد بخشی از فرزندان زادماهم نهاوند قدمی هر چند  وچک بردارم. 

و  آموزان برترداشتم  ه در نخستین مراسمی  ه به مناسبک تتدیر از دانشچتدر آرزو 

برمزار  93مزاری از مدیران و دبیران ارجمند دبیرستان عالمه حلی  ه در اسفند سپاس

شود حضور داشتم؛ لیکن چنین توفیتی دسک نداد. لذا از برادر عزیزم محمدجعفر می

سالم و ارادت بنده و عرض خسته نباشید به  شهبازی درخواسک  ردم پیام مرا همراه با

به  ،آموزش و پرورش در شهرستان نهاوندو تعلیم و تربیک  پیشگاه دسک اندر  اران امرِ 

خصوص مسئوالن و دبیران و سایر  ار نان عزیز و ارجمند دبیرستان عالمه حلی)حاج 

آموزان دانش یمحترم دانش آموزان و به طور خاص به  لیه یخدارحم(، همچنین اولیا

ین و های بنیادم از برنامهلهَعزیز و فعال این دبیرستان ابالغ نمایم. امیدوارم این اقدام  ه مُ

 فرهنگی علیمرادیان اسک مرضی رضای خداوند قرار میرد.  یسسهؤمذار ماثر

 نم  ه مرا در استمرار و تداوم برمزاری این مراسم از پروردمار مهربان مسئلک می

عدت نماید تا از این پس همه ساله شاهد رقابک سالم، بالندمی و درخشش  مک و مسا

 های علمی، فرهنگی و تربیتی باشیم. آموزان این دبیرستان در عرصهبیشتر دانش

خواهم به مدیران، دبیران و  ار نان شرافتمند این از خداوند بخشنده و مهربان می

ش،  نم به هوخالق حکیم درخواسک می دبیرستان توان و اجر بیشتر عنایک فرماید. از

 ،آموزان برای درک و جذب بیشتر ادب، اخالق و علمحافظه، سالمتی و قدرشناسی دانش

بر ک و نورانیک روز افزون عنایک فرماید تا در هرجا و در هر شرایطی  ه باشند برای 

 ثر واقع شوند. ؤخود و هم نوعان مفید و م

های محترم آموزان و خانوادهبه والدین مرامی دانش از پروردمار مهربان مسئلک دارم

ی رشد فرزندان های خود زمینهها و همراهی ه با ایجاد پشک مرمی و حمایک ،مسئولین

لذت عیش مدام  ،اندرا فراهم نموده و سهم مهمی در شکوفایی چنین استعدادهایی داشته

 ارزانی بدارد.

 والسالم. با احترام مصطفی خدارحم
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ی سیاسی امنیتی فرمانداری سلگی رئیس ادارهمجتبیی جشن، جناب آقایادامهدر 

 ماندار محترم در جلسه حضور داشت،که به نمایندگی از طرن فر ،شهرستان نهاوند

بر داشتن  ،های علم و دانشضمن ابالغ سالم فرماندار با اشاره به اهمیت فتد قله

دشمنان این مرز و بوم در این مسیر بصیرت در جهت برداشتن موانعی که از طریق 

دشمنان جداسازی جوانان هدن ایجاد شده است تاکید داشته و با بیان این که امروز 

آموزان را به شناخت و هوشیاری ، دانشستهای انقالبی و تفکرات بسیجیاز ارزش

ارلی چ در برابر این ترفندها فرا خواند و مطالب خود را با بیان جمالتی از هنرمند شهیر

واب توان تختخواب خرید ولی خدر زندگی آموختم که با پول می» چاپلین به پایان برد:

ام توان مقتوان کتاب خرید ولی دانش نه، میتوان ساعت خرید ولی زمان نه، مینه، می

توان خانه خرید ولی توان دارو خرید ولی سالمتی نه، میخرید ولی احترام نه، می

 «.قلب خرید ولی دوست خوب نه توانزندگی نه، می

ی کل ی استعدادهای درخشان ادارهجناب آقای هاشمی رئیس اداره بعدیسخنران 

گذاری در بخش کید بر این موضوع که سرمایهأآموزش و پرورش همدان بود که با ت

هدن از راه اندازی مدارس  ،هاستگذارینیروی انسانی یکی از سودمندترین سرمایه

آموزان این گذاری دانست و دانشرخشان را در راستای این سرمایهاستعدادهای د

گذاری برای آنان ریزی و هدنهایی دانست که الزم است با برنامهمدارس را سرمایه

از زحمات  پایان،ی میهن فراهم نمود. در ها را برای آیندهی جذب این سرمایهزمینه

هندس خدارحم در حمایت از این ماز ی همکاران در دبیرستان عالمه حلی و همه

 دانش آموزان تقدیر نمود.

نیما گودرزی)سنتور(، علی سوری  ،زندگی دانش آموزانابخش اول مراسم با نو

 )ضرب( و حمیدرضا ترکاشوند)خواننده( و پذیرایی از میهمانان پایان یافت.
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د. ز شها با سخنرانی آقای تکلو مدیر آموزش و پرورش نهاوند آغابخش دوم برنامه

ویژه آقایان خرمی، ی کسانی که در برپایی این مراسم بهتشکر ازهمهایشان ضمن

هر  یتوسعه ،اندمحمدجعفر شهبازی و خیّر ارجمند مهندس خدارحم تالش نموده

، اخالق، امنیت، آزادی، مشارکت، آموزش جامعهتوجه عواملی چون کشور را منوط به

 به موازات علم آموزی،تا  آموزان خواستدانشو از  و محیط زیست دانستهمه جانبه 

های هی جنببه دین و اخالق نیز توجه نمایند که بی شک هر انسان موفقی باید در همه

 هاین است کی آموزشی انسانی رشد متناسب داشته باشد و از افتخارات هر مجموعه

 .و نیز تعالی اخالقی گام بردارند در مسیر ترقی و بالندگی شدانش آموختگان

آموزان دبیرستان و تجلیل از عوامل اجرایی، دبیران و دانش ،حسن ختام مراسم

 گرفتن عکس یادگاری بود.
 اسامی کارکنان آموزشگاه:

سداهلل نیک روش،  علی ظفری، ابراهیم زمانیان، داود زنگنه، محمدرضا خسروی، ا

فریادرس، آیت اهلل کولیوند، نادر قاسمی، یعقوب نعمت نصرتی، مجید سیف، حسین 

 مهراد، علیرضا کفراشیان.
 اسامی دبیران:

ـــهبازی، عباس نوروزی، حســـین مولوی، محمد  یان، مهدی ش علی محمد زمان

شین احمد مرویلی،  شین فریادرس، اف سیف، مجتبی فریادرس، اف ضا  چگینی، محمدر

ــوری، محم ــا س ــین زاده، محمدرض ــلگی، علی حس د مولوی، وحید بتویی، مراد س

سیوند،  صر مومیوند، عباس مو سعید زمانیان، نا شاهمرادی،  ضا مهدوی، یزدان  غالمر

سید علی سیف، علی محمد کفراشی، علی فلکین، اکبر بحیرایی، واحد جاللوند، علی 

ــی،  ــیاوش ــین گودرزی، مجتبی س ــه چین، احمد احمدوند، حس نادری، حجت خوش

ایی، اهلل شهبازی، احمد بحیرآیت نی، رضا خزایی،محمدحسن گلپایگامصطفی سیفی، 
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ــن ابوا ــی،لفتحی، علی مصــطفی نعیمی، علی علیفریدون خضــری، محمدحس  بخش

 اهلل مهدویان، محمد میرزایی.صحبت

 

 
 اسامی دانش آموزان سال چهارم:

شی، امیر  سیاو سیف، پویا کیانی، میالد  شهبازی، علی  سین  شهبازی، امیرح طاها 

محمد ســـلگی، مهدی ملکی، محمدامین ســـوری، محمدامین خیشـــوند، احمدوند، 

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:

سعید چگینی، محمدک شهبازی، سبحان ده پهلوان، امیرمحمد خاکپور، محمد  میل 

علیرضا رجائیان، محمدحسین زمانیان، محمدجواد خسروی، حسن سیاهوشی، محمد 

رودباری، علیرضــا وحیدی فر، ســپهر چگینی، علیرضــا رســتمی، میالد ســلگی، علی 

سی،  صرتی، محمد مهدی قیا شی، مهدی ده پهلوانی، محمدامین ن سیاو کیانی، عرفان 

ســینی تبار، محســن غفاری، محمد محمد مومیوند، فرحان قیاســی، محمدمهدی ح

سوری، مجتبی  ضا  ضا کیان طاهری، ر سیوند، حسین خزایی، ر ضا مو شهبازی، علیر

 قیاسی، علی معنوی فر
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 اسامی دانش آموزان منتخب سال دوم:

محمد سیاوشی، علی احمدوند، رضا گودرزی، علی فریادرس، علیرضا معماریان، 

حمد طف، ملمیثم کفراشی، محمدمهدی منت رالحامد سیف، علی پیرزاد، علی سلگی، 

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 

 (1393ی فرهنگی علیمرادیان)بهمن ماه سال تأسیس مؤسسه

 

 
 ی گزارش: ابراهیم سیفیتهیه کننده

 

 

فرهنگی هنری علیمرادیان و دوازدهمین جشن یتأسیس مؤسسهمراسم بیستمین سال 

ستارگان علمی آموزش و پرورش با تالوت روح نواز قرآن توسط قاری ارجمند جناب 

 نواز ملی جمهوری اسالمی ایران آغاز شد. آقای بشردوست و پخش سرود دل

اس کارشن یابراهیم سیفهای قبل جناب آقایاجرای این مراسم را همچون سال

ی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند برعهده داشت. وی پس از بیان ی ادارهمتوسطه

خیر مقدم، از حاضران برای شرکت در این مراسم تشکرو قدردانی کرد و اظهار داشت: 

ذاری گاید جزو سرمایهشک ساعاتی را که برای حضور در این مراسم اختصاص دادهبی

به »گذاری را همچنان حتی طلبد که این سرمایهمی تان خواهد بود وپرسود در زندگی

ی های مصمم و حضور صمیمانهادامه دهید. امروز شما با قدم« دمی یا قلمی یا قدمی
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آموزان، دانشجویان، معلمان، ی دانشخود در این جمع به حمایت و تقویت روحیه

 اید.دبیران و اولیای محترم این شهرستان پرداخته

ی فرهنگی علیمرادیان و آموزش و به همکاری مســتمر مؤســســه یآقای ســیف

های گذشته با تشریک پرورش اشاره نمود و افزود، امسال هم این مراسم، مانند سال

ستان  شهر ساعی برادران ارجمند جناب آقای تکلو رئیس محترم آموزش و پرورش  م

ـــطه هاوند و جناب آقای دارایی معاون محترم آموزش متوس و پرورش ی آموزش ن

عه با مجمو به طور کلی  ند و  هاو مدیران آموزش و ن مان، دبیران و  ی پر تالش معل

 شود. پرورش نهاوند برگزار می

های متمادی این مراسم، بحمدهلل تأثیر بسیارمثبت و مؤثری در برگزاری سال

که ریطونهاوند داشته است، بهآموزان شهرستانشکوفایی بیشتر استعدادهای دانش

 یهایی خواهیم بود که ما را به آیندهن شاهد آن هستیم. امروز نیز مستمع گزارشهمگا

درخشان فرزندان این سرزمین و تأثیر مثبت آنان بر پیشرفت شهرستان نهاوند امیدوار 

 سازد.می

 های زیر، استفاده شد.ها و شخصیتی مراسم از سخنرانی چهرهدر ادامه

 ر آموزش و پرورش نهاوند؛جناب آقای دکتر علیرضا تکلو مدی -1

 ی آموزش و پرورش نهاوند؛جناب آقای دارایی معاون آموزش متوسطه -2

 جناب آقای عبدالملکی فرماندار محبوب و مردمی نهاوند؛ -3

 ی فرهنگی علیمرادیان.جناب آقای عباس خرمی مدیر مؤسسه -4

جناب آقای تکلو مدیر آموزش و پرورش شهرستان نهاوند در این مراسم، ضمن 

ی عزیزان و حضار محترم و تشکر از همراهی و همیاری عرض خیرمقدم خدمت همه

ها یاری در برگزاری جشن ستارگان ی محترم فرهنگی علیمرادیان به پاس سالمؤسسه
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 ی همشهریان تبریک گفت. وی درمؤسسه را به همهعلمی، بیستمین سالگرد تأسیس

 ها وجه جدی انسانای نیاز به تی سخنان افزود: هر توسعهادامه

 شود. دارد و قطعاً بدون این توجه موفقیت حاصل نمی

، «شوماخر»او با اشاره به سخنی از 

گوید: یکی از اندیشمندان توسعه، که می

توسعه با کاالی مادی و مؤسسات ایجاد »

ها و تربیت آنها و شود بلکه با انساننمی

-ها و انضباط آنها ایجـــاد میبا سازمان

رویکردامروز جامعه را ، بهترین«شود

ی پایدار عنوان کرد و گفت: در توسعه

ها ترین شاخصاین رویکرد یکی از مهم

توجه به انسان اعم از مرد و زن است. به 

ی پایدار توجه به آزادی، های مهم دیگر توسعهاعتقاد آقای تکلو، ازجمله شاخص

 مشارکت مردمی است. امنیت، اخالق، کودکان، محیط زیست و به ویژه

های آموزش و پرورش نهاوند و فیروزان را نیز ایشان با بیان موضوع فوق تالش

 های مختلف را حاصلهای برتر در زمینههم راستا با این نگاه برشمرد و کسب رتبه

ها دانست،از جمله ی دستگاهی همکاران و همراهی همههای ارزشمند مجموعهتالش

رتر استان ی بی مهر در استان، رتبهی برتر پروژهور استان، رتبهی دوم کنککسب رتبه

ی برتر استان در پرسش مهر ریاست جمهوری، در مسابقات فرهنگی، هنری، رتبه

و  ی عالیِ استانی توسط شورای آموزشی برترِ استانی در مسابقات ورزشی، رتبهرتبه

 تقدیر و تشکر نمود.ها ها و تالشی همراهیپرورش و در پایان از همه
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دارایی معاون آموزش و پرورش نهاوند، گزارشـی از وضـعیت سـپس جناب آقای

ستان نهاوند تقدیم شهر شی  ضار نمود. وی، بابیان اینآموز سالت آموزش و ح که ر

سانی به عنوان نیروی اثرگذار توسعه است، رسیدن به هدن  پرورش تربیت نیروی ان

صل کارِ جمعیِ همه ستارگان ی عورا حا شن  ست و دوازدهمین ج امل و نهادها دان

جه ند را نیز نتی هاو به ی همراهیعلمی ن له  ـــمرد. ازجم مدلی چنین جمعی برش وه

سههای بیحمایت س سین دریغ مؤ شخص مهندس محمدح ی فرهنگی علیمرادیان و 

محمدجعفر شهبازی مسئول علیمرادیان، جناب آقای خرمی مدیر مؤسسه، جناب آقای

س سه در نهاوند، مجمع دفتر مؤ

خیّرین مدرســه ســاز و ســرکار 

یان، مؤســـســــه هاد ی خانم 

ــیف، خیریه ــان س ی حاج احس

ی ســرکار خانم ســعیدی و همه

ــاره  مدیران و دبیران مدارس اش

 کرد.

وی در ادامه بیان داشت در 

ی برتر رتبه 12مراسم امسال از 

 ی برتررتبه 13کنکور سراسری، 

آموز برتر، که معدل کتبی دانش 48بقات فرهنگی هنری، ی برترمسارتبه 7کنکورفنی، 

 های برتر کنکور وی اول ابتدایی رتبهپایهاست، آموزگاران 19امتحان نهایی آنها باالی 

 مدیران و دبیران مدارس و مشاوران تقدیر خواهد شد.

ها را به شرح زیر های صورت گرفته در کسب این موفقیتوی همچنین فعالیت

 برشمرد:
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 تشکیل جلسات مستمر ستاد ارتقای کنکور؛ -1

 222ی تابستان، مهر و بهمن در های کنکور در سه مرحلهتشکیل کالس -2

 کالس؛

 برگزاری آزمون شبیه سازی کنکور؛ -3

 ی سوم متوسطه؛آموزان پایهای برای تمام دانشهمایش مشاوره -4

 ی نوروزی در ایام نوروز؛اسکان مطالعه -5

تفاده از ظرفیت خیّرین و داوطلبان آموزش های کنکوری بااستشکیل کالس -6

 بضاعت؛آموزان بیبه دانش

درصدی  25ی سوم متوسطه، با توجه به تأثیر اجرای طرح ارتقای معدل پایه -7

 آن در کنکور؛

آموزان سال چهارم جهت برگزاری جلسات توجیهی برای اولیای دانش -8

 همراهی بیشتر با فرزندان خود.

عزیزانی که در برپایی این یمتوسطه، در پایان از همهآموزشدارایی معاونآقای

 مراسم، آموزش و پرورش را یاری نمودند تشکر کرد.

سخنران بعدی جناب آقای عبدالملکی فرماندار محبوب و مردمی شهرستان نهاوند 

عالیت های ی فرهنگی علیمرادیان، فبود که با تبریک بیستمین سالگرد تأسیس مؤسسه

ر فرهنگ این شهرستان در طول بیست سال گذشته تأثیرگذار دانست. این مؤسسه را ب

ایشان فرهنگ را به هوا تشبیه کرد، زیرا در تمام کارها و حاالت ما ساری و جاری 

 شود.است و رفتار و کردار جامعه، در واقع نماد فرهنگ ما تلقی می
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ســپس با اســتفاده از بیانات مقام مع م رهبری 

ـــارکتِ  حث مش یتدر ب عال ها، جدّی مردم در ف

اقدامات دولت را به تنهایی برای حل مشــکالت، 

صه ست بلکه به ویژه در عر ی فرهنگ، کافی ندان

همراهی مردم را یــک ضـــرورت اعالم کرد و 

ماد و نمود  ـــات غیردولتی را ن ـــس یت مؤس عال ف

 خارجی مشارکت مردم برشمرد.

ی ادامــه، از مجموعـه آقــای عبــدالملکی، در

ی فرهنگی علیمرادیان، که مؤســســه هایفعالیت

های فرهنگی و تاریخی آن به جامعه شــده امروز موجب شــناســایی نهاوند و ریشــه

ای زاگرس، بنیاد ایران شناسی در نهاوند گیری دفتر منطقهاست، تقدیر کرد و از شکل

 نیز خبر داد.

-ر مؤسسهمپاس بیست سال فعالیت مستازپایان بیانات خود، بهفرماندار محترم، پس

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.

ی فرهنگی آخرین ســخنران مراســم جناب آقای عباس خرمی مدیر مؤســســه

سعادت یا شان ضمن تبریک والدت با  سمان امامت علیمرادیان بود. ای زدهمین اختر آ

یان ی فرهنگی علیمرادو والیت امام حسن عسکری)ع(، بیستمین سال فعالیت مؤسسه

ــیار و توجه و عالقهتالشرا حاصــل ــتمر افرادی چون آقایان امامی و پاس ی های مس

جدی مهندس علیمرادیان به مباحث فرهنگی و همراهی عزیزانی چون دکتر اسماعیل 
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ـــهبازی، دکتر حســـی ن داودی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمدرضـــا رزاقی، حاج ش

ـــهبازی، آقای  ـــنگ ش ـــهبازی، مهندس هوش درویش عصـــاری، آقای محمدتقی ش

سرهنگ البرز چلبی، آقای محمدعلی  شید احمدی،  سار جم ضا چگینی، تیم حمیدر

ســـیفی، مهندس محمدرضـــا عبدالملکیان، دکتر عزیزاهلل بیات، دکتر حســـن بردبار، 

راهیم شــهبازی، مهندس علیرضــا بحیرایی، آقای حجت ســعیدی، حاج مهندس امیراب

سیف، دکتر علی شمسمحمدباقر  سید سیف،  سیدوهابالدیناکبر  ن، سیداسیدان، 

 صدرالدین زمانیان، حاج ابوالفضل احمدپور، متین، آقایشایان، دکترنعمتدکترسیاوش

 حاج مرتضی خدارحم و جناب آقای علی علیمرادیان دانست. 

ی فرهنگی علیمرادیان)دکتر اسمعیل مسئول مؤسسهمدیراناسامیبهپس با اشارهس

شهبازی، پدر علم ترویج کشاورزی، دکتر حسین داودی و عباس خرمی( ماحصل 

ی فرهنگان که در بیستمین سال فعالیت نامههای مؤسسه را در قالب چا  فصلفعالیت

است بر شمرد و با بیان این که  ی آن در دست چا مؤسسه، چهل و چهارمین شماره

صفحه در خصوص نهاوند  9000امروز حدود 

نامه به چا  رسیده و تاریخ آن در این فصل

است، بر تأثیر آن در جوامع علمی،دانشگاهی، 

ها و در مراکز مهم المعارنةها، دائرکتابخانه

 فرهنگی کشور اشاره کرد.

و وی ضمن تشکر ازهمراهی دوستان

سه، آقایان سیدحجت شهبازی، همکاران مؤس

ساکی و هنرمند همشهری آقای  محمدجعفر شهبازی، امیرحسین جاللوند، خانم لیال
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قالب ان»منصور گودرزدشتی از آنان تقدیر نمود و با اشاره به این جمله از امام راحل که 

دی نآموزان نهاوبا نگاه به آینده و با توجه به ظرفیت باالی دانش« ما انفجار نور بود

 آموزان موجب انفجار علم در این شهرستان شوند.اظهار امیدواری کرد که این دانش

هلل ااهلل علیمرادیان و آیتی بزرگوار آیتهمچنین ایشان به نمایندگی از خانواده

ه اهلل حیدری باهلل علیمرادیان و آیتحیدری از زحمات اعضای ستاد بزرگداشت آیت

والمسلمین حاج آقا مغیثی و جناب  اب حجت االسالمی محترم جنویژه امام جمعه

 آقای غالمرضا مهرابی تشکر و قدردانی کرد.

شیه سم، تهیهزیباترین حا سهی مرا س سیس مؤ سالگردتأ ستمین   یی کیک تولد بی

ـــط اعضـــای  یان توس علیمراد

ـــالمی ـــورای اس و  محترم ش

شــهرداری نهاوند بود. این کیک 

 و ی تاریخی نهاوندبا نماد قلعه

با عدد بیست تزیین شده بود که 

با برش کیک توسط جناب آقای 

علیمرادیان به نمایندگی از  علی

طرن مهندس علیمرادیان و آقایان عبدالعلی ملکی، اصغرجهانیان و سرکار خانم میترا 

 ی پذیراییگلی به نمایندگی از طرن اعضای شورای اسالمی و شهرداری آمادهدسته

 شد.
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که توسط شورای شهر، خطاب به مهندس علیمرادیان و به پاس سپس متن زیر، 

 زحمات ایشان از جمله بیستمین سال فعالیت مؤسسه تهیه شده بود، قرائت شد.

 دیاناجناب آقای مهندس محمدحسین علیمر

 با سالم و احترام

های بهشتی و بهارانه، سوخته زمینی است که رخوت، نسیمزندگی بی و بستانباغ 

، خرافه و لجمود زمستانی برایش حاصلی جز خارهای دل گزای فِراق، جهسستی و 

 گذارد.تاریکی باقی نمی

ساز در نبرد و کشاکشی همیشگی با این بخش و زندگیهای فرحاز دیگرسو نسیم

سانرخوت مرگ سعادت و بهروزی را فداکارانه زا، جوامع و زندگی ان های آرزومندِ 

سعی بی شعفبا  صیل و بهاری نایل می دریغ خویش به  سروری ا قاً سازند و تحقیو 

دوســت و های نیک، اصــیل و فرهنگهای بهشــتی و بهارانه همان انســاناین نســیم

شـــان در امداد و دســـتگیری از محرومان و از پای اند که عیش مدامتعلقخوبانی بی

 نوعان است. مثالشان نوربخشی به محفل یاران و همافتادگان و خصال بی

-ی اقدامات خدا پسندانه، مؤثر و فرهنگیدانیم از همهی خود میبرای همین، وظیفه

ی فضیلت بخش علیمرادیان بام و سرای شهر و دیارمان را ی مؤسسهتان که به واسطه

 کند صمیمانه تشکر و قدردانی نمائیم. دم به دم بهارانه، بارانی می

یستمین وسیله فرارسیدن بستاریم و بدینتوفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خوا

 گوئیم.علیمرادیان را صمیمانه تبریک میفرهنگییسالروز تأسیس مؤسسه

 شورای اسالمی شهر و شهرداری نهاوند
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پایان بخش این قسمت از مراسم، تکنوازی سنتور توسط دانش آموز هنرمند ریحانه 

 ی سوم نوازندگی استان همدان بود.گودرزی رتبه

ن های برتر کنکور و گرفتی اول رتبهش دوم مراسم با تجلیل از آموزگاران پایهبخ

آموزانی که در کنکور سال نود و سه حائز عکس یادگاری آغاز شد. سیزده نفر از دانش

ی برتر شده بودند تقدیر به عمل آمد. بر اساس شیوه و سنت هر ساله به این رتبه

ز ی حاج احسان سیف نیی خیریهمدیر مؤسسهسیزده نفر توسط سرکار خانم سعیدی 

 لوح تقدیر و هدایائی اهدا شد.

آوران کنکور فنی سال نود و سه تجلیل شد. سپس از در ادامه از سیزده نفر رتبه

-وهشت دانشمدیران، مشاوران فعال و همچنین دبیران عضو خیّرین آموزشی و چهل

نات نهایی و هفت نفر از منتخبین و آموز سال سوم دارای معدل باالی نوزده در امتحا

 های فرهنگی، ورزشی تجلیل شد.آوران رشتهرتبه

مجری مراسم، قبل از دعوت از معلمان کالس اول، اظهار  یآقای ابراهیم سیف

 داشت:

های زیبایی که امروز ی تک تک این نهالدانیم باغبان اولیهی ما خوب میهمه

ند که اسر بر آستان فلک بسایند، معلمان عزیزی بودهبالند تا در آینده رشد کنند و می

هایی از بخش مهمی از ها نمونههایی از آنان را در بین خود داریم. اینامروز نمونه

ی رشد این عزیزان را برعهده داری هستند که مسئولیت اولیهمعلمان دلسوز و امانت

 نهیم.میکنیم و زحمتشان را ارج ها افتخار میاند. به آنداشته
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 اسامی آموزگاران دعوت شده:
 آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور فرزانه طاهری 1

 آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور عفت صالح 2

 آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور نعمت اهلل نصرتی 3

 ابتدایی رتبه های برتر کنکورآموزگار کالس اول  بهروز علی محمدی 4

 آموزگار کالس اول ابتدایی رتبه های برتر کنکور معصومه حقانی 5
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 در شهرستان نهاوند 93 نکور  3000های زیر فهرسک مشخصات رتبه

ف
دی

ر
 

 نام خانوداگی نام نوع آموزشگاه آموزشگاه
 یسهمیه

 نهایی

رتبه در 

 سهمیه

ی رتبه

 کشوری
 گروه قبولی

رشته ی 

 تحصیل
 شهر دانشگاه

 تهران صنعتی شریف مهندسی برق ریاضی 700 20 آزاد قاسمی محمد ی دولتینمونه امام علی 1

 اهواز صنعتی مهندسی نفت ریاضی 2023 707 آزاد عشوندی مرتضی ی دولتینمونه امام علی 2

 تهران علوم پزشکی پزشکی تجربی 73 38 آزاد کاویانی محمدرضا ی دولتینمونه امام علی 3

 تهران علوم پزشکی ایران پزشکی تجربی 362 179 آزاد عمرائی علیرضا ی دولتینمونه امام علی 4

 همدان علوم پزشکی پزشکی تجربی 2770 1318 آزاد ساسانی امیرمحمد ی دولتینمونه امام علی 5

 تهران تهران مکانیک ریاضی 310 105 آزاد سعیدی سورنا شاهد شاهد پسران 6

 همدان علوم پزشکی پزشکی تجربی 2154 1024 آزاد گوهریان حمیدرضا شاهد شاهد پسران 7

 همدان علوم پزشکی پزشکی تجربی 1447 673 آزاد فارغ صبا ی دولتینمونه فاطمیه 8

 همدان بوعلی حقوق انسانی 2711 990 آزاد امین زاده عاطفه ی دولتینمونه نیک اندیشان 9

 همدان علوم پزشکی پزشکی تجربی 981 472 آزاد ذهبی مرضیه غیر انتفاعی فراز 10

 همدان بوعلی حقوق انسانی 706 226 آزاد دارائی معصومه دولتی رشد 11

 همدان علوم پزشکی داروسازی تجربی 2327 1110 آزاد شجاعیان عارفه ی دولتینمونه فاطمیه 12
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 93فهرسک مشخصات رتبه های برتر در  نکور فنی 

ف
دی

ر
 

 رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی نوع آموزشگاه نام آموزشگاه

بی
کت

ل 
عد

م
 

به
رت

ی ی
ور

کش
 

 کد رشته

 ای تهرانی فنی  و حرفهآموزشکده 21 18.22 مکانیک خودرو علی خزایی هیئت امنایی شهید مطهری 1

 شهید مفتح همدان 514 14.13 ساخت و تولید سجاد رحیمی زلیوا هیئت امنایی شهید مطهری 2

 نهاوند 213 13.58 الکتروتکنیک مجتبی زوار هیئت امنایی شهید مطهری 3

 شهید مفتح همدان 799 11.86 ساخت و تولید محمد پرویزی امناییهیئت  شهید مطهری 4

 شهید دیباج 790 12.45 مکانیک خودرو عباس مرادی هیئت امنایی شهید مطهری 5

 شهید دیباج 777 15.85 الکتروتکنیک پونس پیرزادی هیئت امنایی شهید مطهری 6

 شهید دیباج 352 14.14 مکانیک خودرو محمدامین فالحی هیئت امنایی شهید مطهری 7

 فنی بروجرد  19.5 طراحی صفحات وب فاطمه خدارحمی دولتی-عادی زکیه 8

 ای تهرانی فنی  و حرفهآموزشکده 92 15.66 نقشه برداری رضا حیدری دولتی-عادی ولیعصر 9

 ای زینب کبری همدانو حرفهی فنیآموزشکده 728 15.2 کودکیاری حانیه روزبهانی دولتی-عادی شهید سلیمانیان 10

 آباد غربای اسالمی فنی و حرفهآموزشکده  18.32 ساختمان سازی محسن احمدوند دولتی-عادی فارابی 11

 شهید دیباج  17.58 ساختمان سازی علی مالمیر دولتی-عادی فارابی 12

 ای تهرانحرفهی فنی  و آموزشکده 23 17.03 نقشه برداری امیرحسین رفیعی دولتی-عادی ولیعصر 13
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 93اسامی معدل های برتر در خرداد 
 ی تحصیلیرشته معدل کتبی نام و نام خانوادگی نام آموزشگاه ردیف

 تجربی 19.84 نرگس کردیان فرزانگان 1

 ریاضی 19.35 مریم سوری فرزانگان 2

 ریاضی 19.11 مبینا زنگنه فرزانگان 3

 تجربی 19.45 شکیبا شهبازی فرزانگان 4

 تجربی 19.46 مریم محمودی فرزانگان 5

 تجربی 19.24 فاطمه سیف فرزانگان 6

 تجربی 19.33 فاطمه سیاوشی فرزانگان 7

 تجربی 19.44 زهرا مالمیر فرزانگان 8

 تجربی 19.12 مرضیه سعدی نژاد فرزانگان 9

 تجربی 19 مبینا قپانوری فرزانگان 10

 تجربی 19.46 نسترن شهبازی فرزانگان 11

 تجربی 19.15 فائزه تکلو فرزانگان 12

 تجربی 19.05 فاطمه خزایی فرزانگان 13

 تجربی 19.56 فاطمه کمالوند فاطمیه 14

 تجربی 19.51 فاطمه جاللوند فاطمیه 15

 تجربی 19.35 فاطمه گیوی فاطمیه 16

 تجربی 19.47 زهرا قاسمیان فاطمیه 17

 تجربی 19.75 مطهره زمانیان نیک اندیشان 18

 تجربی 19.24 فاطمه سلگی نیک اندیشان 19

 تجربی 19.32 محدثه قاسمی نیک اندیشان 20

 تجربی 19.15 مریم پیرحیاتی نیک اندیشان 21

 تجربی 19.8 لیال خداکرمی منصور امام خمینی 22

 ریاضی 19.2 فریادرسمریم  امام خمینی 23

 تجربی 19.53 آمنه خسروی فاطمه الزهرا)شاهد( 24

 ریاضی 19.22 سحر سرومیلی فاطمه الزهرا)شاهد( 25

 انسانی 19.05 حانیه ابرکار صدیقه کبری 26

 تجربی 19.45 مریم سیاوشی غیر انتفاعی فرهیختگان 27

 تجربی 19.69 نسیم شهبازی غیر انتفاعی فراز اندیشه 28

 تجربی 19.19 فاطمه حبیبوند غیر انتفاعی فراز اندیشه 29

 تجربی 19.56 زهرا سلگی غیر انتفاعی فراز اندیشه 30

 ریاضی 19.56 امیر احمدوند عالمه حلی 31

 تجربی 19.59 محمدادریس سوری عالمه حلی 32

 تجربی 19.84 طاها شهبازی عالمه حلی 33

 تجربی 19.5 پویا کیانی عالمه حلی 34

 ریاضی 19.4 سپهر بحیرایی عالمه حلی 35
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 ریاضی 19.33 امیرحسین شهبازی عالمه حلی 36

 ریاضی 19.19 محمدمتین عمرائی عالمه حلی 37

 تجربی 19.13 محمد سوری عالمه حلی 38

 تجربی 19.3 پوریا گودرزی عالمه حلی 39

 تجربی 19.07 مهدی ملکی عالمه حلی 40

 تجربی 19.32 خویشوندمحمدامین  عالمه حلی 41

 تجربی 19.09 محمدامین سوری عالمه حلی 42

 ریاضی 19.77 رضا کولی وند امام علی 43

 ریاضی 19.51 علی کیانی امام علی 44

 تجربی 19.8 علیرضا سیف امام علی 45

 تجربی 19.62 محمودرضا سیف مبتکران 46

 ریاضی 19.06 رضا شهبازی مبتکران 47

 ریاضی 19.46 محمدرضا کیانی سیدالشهدا 48
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  دبیران عضو خیّرین آموزشی و مشاوران اسامی
 سبب تشویق سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 هاخیّر آموزشی در دبیرستان خیّرین آموزشی سهیال سیف 1

 خیّر آموزشی و پیگیر امور خیّرین آموزشی خیّرین آموزشی محمدرضا سوری 2

 هاخیّر آموزشی در هنرستان خیّرین آموزشی علیرضا دکامین 3

 قبل هایی جشن ستارگان در سالی برگزار کنندهمدیر و عضو کمیته مدیر علی ظفری 4

 معدل برتر مدیر ابراهیم زمانیان 5

 برتر کنکور مدیر علی چگنی 6

 برتر کنکور مدیر مهراب نوابی 7

 ی کنکور فنیو موفق در زمینهمدیر هنرستان برتر کشور  مدیر محمد ترکاشوند 8

محمدسعید  9

 شجاعیان

 برتر کنکور کار و دانش مدیر

سوم  یآموز المپیادی)محمد عباسی رتبهی تربیت دانشمدیر در زمینه مدیر علی عمرانی 10

 المپیاد نانو کشوری(

 معدل برتر مدیر اعظم مقیمی 11

 برتر کنکور مدیر افخم حاجیان 12

 برتر کنکور مدیر فاطمه قیاسی 13

 معدل برتر مدیر زهرا گودرزی 14
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 معدل برتر مدیر رفعت هادیان 15

 برتر کنکور مدیر مرضیه موسیوند 16

 معدل برتر مدیر معصومه خسروپور 17

 برتر کنکور کار و دانش مدیر سمیه شهبازی 18

 برتر کنکور فنی مدیر رودابه جاللوند 19

  مشاور داود عاطفی 20

  مشاور علی جهانیان 21

  مشاور حمزه قپانوری 22

  مشاور تورج سهرابی 23

  مشاور سعید فرشیدفر 24

  مشاور فرشته بهروز 25

  مشاور لیدا امینیان 26

  مشاور معصومه خدامرادی 27
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 اسامی نفرات منتخب پرورشی
 رشته رتبه نام و نام خانوادگی ردیف

 نیزهپرتاب  اول شاهین یارحسینی 1

 کشتی پهلوانی سوم علی شهبازی 2

 اذان چهارم سعید بهرام نیا 3

 نقاشی پرسش مهر اول حسام الدین صفی منش 4

 شعر پرسش مهر سوم سیامک سلوکی 5

 نمایشنامه خوانی سوم محمد ساسانی 6

 نوازندگی سوم ریحانه گودرزی 7

 

رقابت سالمی که در اثر ی فرهنگی علیمرادیان امیدواراست شور و شوق و مؤسسه

های آنان و آموزان و خانوادههای مشترک با آموزش و پرورش در بین دانشهمکاری

نیز در سطد جامعه پدیدآمده است، بیش از پیش موجب پیشرفت و ارتقای سطد 

آموزان شهرستان نهاوند گردد و این حرکت سازنده، سالیان سال علمی و اخالقی دانش

 ادامه یابد.



 

 

 

 

 

 وركواز یجشنواره

(25/2/1394) 
 
 

 عباس خرمی

 

 

 

ی ورکواز روز جمعه بیسـت و پنجم اردیبهشـت ماه نود و چهار در نهمین جشـنواره

سه س شهریان عزیز و محل مؤ شمگیر هم ضور چ ی فرهنگی هنری علیمرادیان با ح

سم می شود. مهمانان گرامی برگزار گردید. این مرا سم پایدار تبدیل  رود تا به یک ر

سالی یک بار همهسنت حسنه سانی راای که الاقل  که دل در گرو نهاوند دارند،  ی ک

د، انهم جمع می کند. اشتیاق عزیزانی که یک عمر آرزوی دیدن یکدیگر را داشتهدور

ی س ای برپایی این همایش بوده و هست. کسانی بوده اند که حدودرای قوی بانگیزه

اند ردهبسال در آرزوی دیدار معلم دوران ابتدائی، راهنمائی یا دبیرستان خود به سرمی

 اند. ی خود رسیدهو اینک به یمن چنین فراخوان و  مراسمی به آرزوی دیرینه

ی مردم در مجلس گرفته تا در این همایش با شــکوه، همواره مســئوالن از نماینده

های خود، از اقدامات، و سایرین، به تناسب مسئولیتشهر فرماندار، شهردار، شورای
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ن اند تا همشهریاها یا مشکالت موجود شهرستان نهاوند مطالبی گزارش دادهپیشرفت

ــانده ــور به هم رس ــنواره حض ــورت عزیزی که در جش اند از اتفاقات و اقدامات ص

 ی در شهرستان باخبر شوند. گرفته

ی همشهریان عزیز به این گیاه مستطاب، با قهبه عال، باتوجه«جشنواره ی ورکواز»

ی خصوصیاتش، توانسته است سال به سال بر مشتاقان شرکت در آن بیفزاید و همه

اســت تا برای چنین اجتماع باشــکوه دو ســه ســاعته، ایاین بهترین فرصــت و بهانه

ن، یاوگوی رو در روی مسئوالن با همشهرهایی تدارک دیده شود، از جمله گفتبرنامه

شمندان تعلیم شار مختلف، نخبگان و دان سوتان مؤثر از اق شک تربیت و  و تقدیر از پی

ــته ــایر رش ــاعران، دانشــجویان س های گوناگون علمی، همچنین مؤلفان، مترجمان، ش

ته ـــ گاهبرجس ندان موفقی موفق در دانشـــ نان و هنرم کارآفری مدیران و  و ها، 
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رای گذاران بتالش برای تشــویق جذب ســرمایه نهاوند ویبالقوههایتوانائینیزمعرفی

 گذاری در نهاوند. سرمایه

ی امسال، که تقریباً مصادن با سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم)ص( در جشنواره

ی فرهنگی هنری علیمرادیان، ضــمن خیر مقدم به همشــهریان و بود، مدیر مؤســســه

وی دربیان اهمیت بعثت ی مهم تاریخی سخن گفت. مهمانان، درخصوص این حادثه

فرماید: عمران از قرآن کریم اشــاره کرد که میی آلســوره 164ی پیامبر)ص( به آیه

گاه که رســـولی از جنس خودشـــان برانگیخت تا خداوند بر مؤمنان منت گذارد، آن»

آیات خدا را بر آنان فرو بخواند و پاکیزه شان گرداند و کتاب و حکمت را تعلیمشان 

 «.ی که پیش از آن در گمراهی آشکاری بودنددهد، در حال

ی دوم نیز، خداوند همین عبارت ی جمعه آیهوی در ادامه بیان داشت که در سوره

ا هفرماید که پیامبر برانگیخته شـد تا آیات را برای انسـانرا به شـکل دیگری بیان می

 فرو خواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آن ها بیاموزد. 

ی فرهنگی هنری علیمرادیان در پاسـخ به این سـؤال که اگر پیامبر مؤسـسـهمدیر 

شأن در بین ما حضور میع یم سول اهلل ال سؤال می کردیم یا ر شان  شت و ما از ای دا

داشــت که پیشــاپیش ی اصــلی بعثت و مأموریت شــما چه بوده اســت؟ بیانفلســفه

ست؛ آنجا ک سخ داده ا سی پا سا سؤال ا  اِنَّما بُعِثتُ»فرماید: ه میپیامبررحمت به این 

ــیدن به « لِاُتَمِمَّ مَکارِمَ األخالق ــت و جز این نیســت که برای ارتقا بخش یعنی این اس

 «.امهای اخالقی و فضائل اخالقی مبعوث گردیدهمَکرُمت

شان در ادامه ضایتای سخنانش به بیان ر سافران نوروزی، که از نهاوند ی  مندی م

اسالمی شهر های فرماندار، شهردار و شورایاخت و از فعالیتدیدار کرده بودند، پرد

 قدردانی کرد.
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ــنواره ــت جناب آقای دکتر محمد جش ــت. نخس ــال دو میهمان ویژه داش ی امس

ـــت جمهوری و دیگر جناب حجّت االســـالم  هاوندیان، رئیس دفتر محترم ریاس ن

شورای  ضو  سمت و ع سازمان  سلمین آقای دکتر احمد احمدی رئیس  انقالب والم

ــتقبال و فرهنگی و نماینده ــورای اســالمی، که مورد اس ــبق تهران در مجلس ش ی اس

 نوازی همشهریان قرار گرفتند. مهمان

ستقبال گرم صمیمانها سم موجبو ضر در مرا شهریان و مهمانان حا گردید ی هم

ـــخن بپردازد. وی ی ما به چنین گفت جامعهجناب آقای دکتر نهاوندیان به ایراد س

دارند و قدم برمیی فرهنگیفرهنگی که هدفمندانه جهت رشـــدو توســـعهاعاتاجتم

نگ دارای  گار با و رن تابلوی زی یک  ند  مان ـــت. ایران  ند اس یازم ند ن یت می کن عال ف

فرهنگ ها احترام های فراوانی است و همه باید به این خردهفرهنگها و خردهفرهنگ

شور  سترش داد. ما در جامعه نیاز داریم به بگذارند تا بتوان اتحاد و همدلی را در ک گ

به  حدت ملی  قای و با ارت یت کنیم و  ماعی را تقو ند اجت که خرد جمعی و پیو این

ی متعالی تری دسـت یابیم. این گونه مراسـم پیوند اجتماعی بین افراد مختلف جامعه

 دهد.تحرک اجتماعی آنان را افزایش می
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بود که به مناسبت تقارن مراسم امسال  مهمان دیگر این مراسم دکتر احمد احمدی

شاهنامه را کتابی  سخن گفت. دکتر احمدی  شاهنامه  شت فردوسی، از  با روز بزرگدا

ــتا  ــانی معرفی کرد و افزود از کودکی، هنگامی که در روس اخالقی، دینی، ملی و انس

کرده توســط پدرش به شــاهنامه عالقه مند شــده و اشــعار زیادی از همان زندگی می

شاهنامه مبادرت  شت  سدا سپرده و همواره به خواندن و پا دوران کودکی را به خاطر 

 ورزیده است. وی از شرکت در این مراسم ابراز خوشحالی کرد. 

 

صله ام »ی برنامه چند کتاب معرفی گردید، از جمله: در ادامه ستهوای حو «  ابری

ست»و  صت ه ضا عبدالملکیان، همچنین دو کتاب « هنوز فر از آقای مهندس محمدر

ست»از آقای گروس عبدالملکیان با عناوین:  «  رفتنپذی»و « هیچ چیز مثل مرگ تازه نی

 اثر خانم « حمام حاج آقاتراب، از خزینه تا گنجینه»)مجموعه اشعار(. کتاب دیگر 
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مدیریت دانش، راهکاری برای مقابله با » صـــدن محمودوند بود.و کتاب دیگر 

وگردآوری آقایان محمدرضــا امامی، تألیف، ترجمه« دانشــگرانفالت شــغلی و حفظ

ألیف ت« کارآفرینی پیشــرفته»فرهنگ مولوی و محمد کارگر شــورکی. در ادامه، کتاب 

تاب  قای علی ملکی و ک تان در هزاره»آ ـــ خاموشلرس یده « های  خانم فر تألیف 

 به دوستداران کتاب معرفی گردید. غالمرضائی

شنواره سعید دهفولی در ج سال آقای  ی ام

ـــم از  ـــرکــت کننــدگــان در مراس برای ش

ای از سخن گفت و چند جمله« کاریکلماتور»

 این تپش قلم را بیان داشت، از جمله:

به  - تا  مان را اصـــالح کنیم  خود

 ریشمان نخندند.

ی اصـالح، به روی بهترین شـیوه -

 است. خود تیغ کشیدن

ــاالری»از  - بی پدر »بدتر، « پدر س

 است.« ساالری

ی مراسم، دکتر داریوش ذوالفقاری در ادامه

سخنرانی خود به بخش شگاه، طی  ستاد دان شاره کرد و نمونها شاهنامه ا  ای ازهائی از 

سبت  سخنرانی نیز به منا سی فردوسی را قرائت کرد. این  شعار حکمت آموز و حما ا

 وسی، ایراد شد.سالروز بزرگداشت فرد

ـــته ای از  ئت دل نوش با قرا ـــم، خانم لیال علیمرادیان  در بخش دیگری از مراس

قا)آیت اهلل علیمرادیان( و  یاد کرد، آن زمان که حاج آ خاطرات دوران کودکی خود 
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مدن فرزندان و نوه ند و هر روز در انت ار آ ید حیات بود ها لح ه خانم بزرگ در ق

 شماری می کردند.

 

نه خاطرات  یان  خانم علیمراد لیال 

تنها بســتگان، بلکه خیلی از کســانی را 

ـــبت ناس به منزل که در م های مذهبی 

یت یان میاهللآ با خود در علیمراد ند  رفت

خاطره مان برد و فضــــای  های آن ز

حاضـــران از تجدید این خاطره اظهار 

ــپس از یک تابلوی  ــایت کردند. س رض

سط  شی اثر خانم لیال علیمرادیان تو نقا

مهندس علیمرادیان رونمائی شـــد. این 

ـــکونی  تــابلو من ره ای از منزل مس

 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.

ی هجری شمسی در محله 1300جناب آقای قاسم شهوریان: فرزند رضا، در سال 

خواند و ســپس در دبســتان بدر چهار باغ نهاوند متولد شــد. درمکتب مالخلیل درس

ــیلادامه ــتان فیروزان خواند و دیپلم را در بروجرد تحص ــیکل اول را در دبیرس داد. س

ــتخدام اداره ــهرهای مالیر، گرفت. بعد از اخذ دیپلم به اس ی دخانیات درآمد و در ش

سالنهاوند، اراک،  شان  صلنامهشیراز و اهواز خدمت کرد. ای ست با ف ی فرهنگان ها

 همکاری دارد. 
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ــته و آداب ــخنان خود به خاطرات گذش ــهوریان در س ــوم رایج در آقای ش و رس

ـــتگاری آن زمان زد که با چه  ـــم خواس ـــاره کرد و گریزی هم به مراس نوجوانی اش

صورت می سط  گرفت. وی در ادامهمحدودیت های فکری و عرفی  شعری را که تو

 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

 ن تاک رابُکه بیدار سازد 

 بزن طاق رنگین کمان بر سپهر

 که گیرد به بر عکس ناهید و مهر
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 به پا دار آیین جمشید را

 هر بام و بر آتش عید رابه 

 آن خسروانی سرود وربه یاد آ

 به آوای چنگ و به آهنگ رود

 دینروز از مه فروِ 1به اورمزد

 دیگر زمینبگردد به آیین 

 ز تو ای فصل ناز بهار سه ماه ا

 ی روزگاربخندد به ما چهره

 ی سارهاگلّهپیام تو از 

 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

 های سیب و به و آمرودبه گل

 ها یاد بادبهارا از آن سال

 به یادت دل و جان ما شاد باد

 بر آن کوچه یاد اقاقی درود

 که دیدار آخر در آن کوچه بود

                                                           
د ، آن را جشن ــشهرگاه نام روز با نام ماه همزمان مياورمزد، نام روز اول هر ماه شمسي است. ایرانیان قدیم،   - 1 

 گرفتند. مي
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 اینک آمد بهاربهار منا 

 بیا تا به رَغْم غم روزگار

 نشینیم و داد جوانی دهیم»

 «دهیم دوستگانیبه هم صحبتان 

  

خورشـــیدی در نهاوند دیده به  1302جناب آقای عبداهلل میرزا زمانیان در ســـال 

ی روشــنفکر، محمود میرزای جهان گشــود. پدرش مرحوم نادرمیرزا از تبار شــاهزاده

گیرد. پس از تحصـیل به نسـب از خوانین فلک الدین لرسـتان میقاجار بود. مادرش 

ستخدام اداره شهرهای ا سئولیت های متفاوتی را در  ی دارایی نهاوند در می آید و م

تویسرکان، خوزستان، درود، بروجرد و مالیر عهده دار می شود. نوشته ها و خاطرات 

 رسیده است.ی فرهنگان به چا  وی در شماره های متعددی از فصلنامه
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ماه آقاخانی متولد دیآقای مهدی

در شـــهر کرج اســـت. وی از  1365

ان ی فرهنگدوران متوسطه با فصلنامه

ـداد  همکاری داشت. او از ـ ـ ـ استع

سب سی فوقتاریخی و ن ی االعادهشنا

ــت. پژوهش های متعدد برخوردار اس

ی تاریخ معاصـــر نهاوند، وی درباره

های ـــهر  به ش یت او را  عال اطران  ف

سرکان و مالیر هم گسترش  مانند توی

ــاخته  ــی س ــناس داده و از او ثالث ش

ـــت که بی  ایتردید باید در آیندهاس

ـــیم.  باش ثار کم ن یر او  یک منت ر آ نزد

مه نا با فصـــل قاخانی  قای آ ی همکاری آ

ـــســـه ی فرهنگی هنری فرهنگان و مؤس

 علیمرادیان همچنان ادامه دارد.

ین م ــــال در چهــار فردی کــه امس

ی ورکواز مورد تقدیر و تشویق شنوارهج

سرکار خانم معصومه معافی  قرار گرفت، 

در روستای چولک  1355بود. او در سال 

ـــت و دوره ـــده اس ی قپانوری متولد ش
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ابتدائی را در روســـتای زادگاهش و راهنمایی و متوســـطه را در نهاوند طی کرد. در 

سالگی ازدواج می کند و ازکارافتادگی و خان سر، خانودههپانزده  شدن هم شین  و ی ان

های زیاد، موفق کردن دشـــواریاز طیکند و پسدارد که به کرج مهاجرترا برآن می

ی رانندگی و کارت مربیگری آموزشگاه رانندگی را اخذ کند. پس نامهشود گواهیمی

ین شود و در ارانندگی در همانجا استخدام میاز این دوره، او به عنوان مدیرآموزشگاه

 یشــود و هم اکنون رانندهی یکم رانندگی میی پایهنامهمدت موفق به گرفتن گواهی

اتوبوس شرکت داروگر است و کار جابه جایی کارکنان این شرکت را بر عهده دارد. 

ست که موفق به اخذ  او را باید اولین زن نهاوندی دان

ـــده و توانســـته ی یکم رانندگی ی پایهنامهگواهی ش

تالش و جدیت، زندگی خود و خانواده اش اسـت با 

 را بهبود بخشد.

ــاعر طنز  ــداهلل حیدری ش در پایان برنامه، آقای اس

پرداز اشـــعاری برای حاضـــران قرائت کرد که مورد 

 توجه قرار گرفت.

شنواره شت، ج سال، میهمانان دیگری هم دا ی ام

سینمای ایران و همچنین آقای شه خواه، هنرمند معرون  ضا بنف ستیلی  آقای ر حمید ا

 .ی ورزشی کشوری تیم ملی و مربی برجسته این رشتهفوتبالیست برجسته

 

*** 

ـــنواره ـــال آن، همواره آقای جعفر از ابتدای برگزاری جش ی ورکواز تا نهمین س

سیّد  ستطاب بوده و آقای  سفارشِ چیدن و جمع آوری این گیاه م سئول  شهبازی م

ی محترم برعهده داشته است. خانواده حجت شهبازی زحمت پختن آن را با همکاری
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سین جاللوند و کار تدوین کلیپ سالیدها دو مدیریت برنامه ها با آقای امیر ح ها و ا

ســاکی اســت. آقای منصــور گودرزدشــتی نیز با ی خانم لیالاســت که برعهدهســالی

های تقدیر و عکاسی از مراسم و همکاری با سایر عزیزان مؤسسه، نویسی لوحخوش

 نقشی تأثیرگذار داشته است.     
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دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر ریاست جمهوری 

 ی جشنواره()مهمان ویژه

 آقای حمید استیلی فوتبالیست محبوب

 ی جشنواره()مهمان ویژه



 

 

 

 

 

 سفری به دیار گالب و بادگیرهای خاموش
 

 نعمت اهلل معماریان

 

 

ـــنبه بود که با مینی ـــاعت یک بعد از ظهر پنجش به  ،کردیمبوس از نهاوند حرکت س

ــهری 14اتفاق  ــان نفر از همش ــانی در کاش ــت کلیم کاش ها که قرار بود در بزرگداش

صه شنا بودم و با ق شان آ شانی»ی نهاوندی شرکت کنیم. از کودکی با نام کا و « بز کا

شو قم خوه یا»گفت المثل نهاوندی که میضرب  با این«! شو تا دو رحمت به هر ،کا

صور میپیش داوری شان بیابانی برهوت با آبها ت سوزان در کردم کا وهوایی گرم و 

شرایط آب  شتن  شهر در نزد اهالی نهاوند به دا شد. این دو  همسایگی تون و طبس با

 اند.المثلو هوایی نامناسب و سختی معیشت ضرب

و ارشاد اسالمی نهاوند ترتیب داده شده بود.  ی فرهنگاین سفر به همّت اداره

ساعت هشت و نیم بعد از ظهر، هوا تاریک شده بود که به کاشان رسیدیم. محل اسکان 

ی قدیمی نزدیک مسجد بود واقع در محله« الدینتاج خواجه»مدعوین، بنای تاریخی 

هم. گویا در ی پنجاه متر از ، با فاصله«مسجد آقا بزرگ»تاریخی و معرون به نام 

های آن ی قسمتاند که بقیهگذشته هر دو ساختمان جزء یک مجتمع بزرگ بوده

 تخریب گردیده است.
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ایستاد بودند.  ،آمد گویی و دعوت به داخلخوش ی درِ ورودی چندنفر برایجلو

درِ ورودی این بنا آجر کاری بود، با طاق نماهای گچ کاری متقارن و دو سکو در 

ته از بینی با ویترینی انباشقدیمی. در ابتدای ورود فروشگاهی را می طرفین درِ چوبی

د مربوط دهای که نشان میاشیای برنزی قدیمی و دو سفال سبز چرکین همراه با نوشته

 ی سیلک کاشان است.به تپه

 های پالستیکیراست سالنی نه چندان بزرگ قرار داشت که در آن صندلیدرطرن

ـــفیدی چیده جیم که مو»میز و تریبونی و تصـــاویری از کلیم و تک بیت  بودند با س

ست/ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم سودگی ما عدم ما شم از بند پنجم  «آ ش که بیت 

نامه چندان معرون نیسـت و تنها این ی کلیم اسـت. این سـاقینامهترجیع بندِ سـاقی

ضرب صورت  ست و گاهی بهبیت از آن به  شهور گردیده ا شتباه آن را به  المثل م ا

 اند.شاعران دیگر از جمله به صائب نسبت داده

ی دو امامزاده وجود دارد و بر روی ضرید آن این نوشته را مقبره ،در انتهای سالن

در کاشان رسم «. شوداین مکان برای اردوهای دانش آموزی اجاره داده می»دیدم: 

رگداشت و امور جشنواره، بز های تاریخی برای برگزاریخوبی است که از این مکان

اده های دور افتوخم و محلههای پر پیچکنند و با این که در کوچهفرهنگی استفاده می

یل وآمد تبدهایی زنده و پر رفتهایی آنها را به مکاناند با چنین برنامهو قدیمی واقع

 اند.کرده

 10است، به اضالع ی خواجه تاج الدین است، اتاقی مربعی در سمت راست، مقبره

ای متر بر پایه 12وجهی مُقَرنس به ارتفاع تقریبی  16متر با دیوارهای قطور، با گنبدی 

هشت ضلعی که آن هم بر چهار ضلع دیوارهای اتاق استوار گردیده و بر هر وجه آن 

 ای مشبّک از آجر تعبیه شده است. پنجره
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 به ارتفاع حدود نیم متر قرارالدین ی خواجه تاجدر وسط اتاق، سنگ قبر برجسته

دو نفر سوئیسی و یک -دارد. این اتاق محل اسکان مدعوین است. سه نفر خارجی

 پراکنده مشغول استراحتهایکردند. افراد در گروهمیدر اینجا استراحت -نفراتریشی

 بودند.

شگاه فرش، که می شود ما را به دیدن نمای ضر  شام حا گفتند در همین نزدیکی تا 

 ایها گذشتیم و به خانه، دعوت کردند. به راهنمایی خانمی از کوچه پس کوچهاست

قدیمی با حوضــی در وســط حیاط به ســبک قاجار، که خوب نورپردازی شــده بود، 

سیدیم. دیوارهای حیاط را با فرش سته بودند. اتاقر ه که با چند پل ،ها راهای زیبا آرا

ته بودند. فرشــی شــش متری با تی آراســهایی قیمبا فرش ،شــدندبه حیاط مربوط می

ــد و چهل میلیون توزمینه د و نکردن برآورد میمای قرمز الکی بود که قیمت آن را ص

ای از حیاط با چای و شــیرینی از شــدند. در گوشــهمانع از عکس گرفتن از آن می

 شد.مدعوین پذیرایی می

بودند.  همه گرسنه .برگشتیمالدین بعد از ساعتی گردش در نمایشگاه به بنای تاج

 خانه فرستادند. باز هم پسها به سفرهکمی بعد ما را برای صرن شام به همراه کاشانی

« یاقوت»ی خانههای پیچ در پیچ و گاه باریک و قدیمی به سفرهاز طی کردن کوچه

ها هر بنای قدیمی را که از کمترین ارزش هنری ها در این کوچهرسیدیم. کاشانی

 اند.ردار باشد حفظ و از تخریب آن جلوگیری کردهبرخو

های مسکونی، آب انبارها و مساجدی برخوردم که همه در این مسیر به ساختمان

ز ها قرار داشتند و ابازسازی شده بودند، مخصوصاً بادگیرها که بر بلندای ساختمان

 دیمی استی یاقوت هم یک ساختمان قخانهکردند. سفرهفواصلی دور خودنمایی می

به هم پیوسته که دو ضلع حیاط را گرفته است و یک  با ده یا پانزده چهار طاقی نمایِ
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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.

دبی کاشان و از ای اهی آقای اصغر هدایتی، که خود از شُعرای انجمنبه گفته

صاحب اصلی این ساختمان ارباب تفضّلی »ی بزرگداشت کلیم بودکنندهبرگزارعوامل

کند و ایشان هم آن را به شهرداری بوده است که آن را به آیت اهلل مصطفوی هدیه می

 سازد(.را به سفره خانه تبدیل میفروشد و شهرداری هم آنمی

اجه ی خوشب را در گوشه ای از مقبره تیم وپس از صرن شام به خوابگاه برگش

الدین با پتو و بالشی که به ما دادند به صبد رساندیم. صبد جمعه قرار بود به مشهد تاج

ی سهراب سپهری برویم که ممکن نشد و به شویان و دیدن خانهاردهال و مراسم قالی

 د.شدنه میفین رفتیم. جلوی درِ ورودی، گردشگران خارجی فراوانی دید ی باغموزه

گذری و وارد باغ ورودیِ باغ خودِ ساختمان، دو طبقه بود و دیدنی. وقتی از آن می

 یهایی با فاصلهبینی با فوارهمی ای در مقابل خودرنگ فیروزهشوی جوی آبیمی

گذرد و حوضی و زیبا که جوی آب از داخل آن میقدیمیمساوی از هم و ساختمانی

 در وسط آن قرار دارد.

اند. قبالً حدود بیست سال پیش این ام حمام فین را به حمام قاجاری عوض کردهن

ی بازدید حمام را دیده بودم، تنها اتاقکی بود ولی این بار آن را به طور کامل آماده

هاست. در یکی از این ها و داالنهای مختلفی چون حجرهاند. حمام شامل قسمتکرده

ن داد. بازدید کنندگاهایی نشان میرا با نصب مجسمهی قتل امیرکبیر ها صحنهحجره

 شدند.در آخر از قسمت گلخُن حمام خارج می

رسد هر ن ر می ضروری به .های ایرانی استی کاملی از حمامحمام نمونهاین 

دگان نکن های فارسی و انگلیسی برای بازدیدهایی به زبانقسمت از حمام با نوشته

 شرح داده شود.
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تکار ی شعری بود به ابالدین برگشتیم. بعد از ظهر جلسهظهر به بنای تاجنزدیک 

 های زیر سیجوانبا حضور بیشتر  ،ر شدازاده برگزشاعرانی از قم که در صحن امام

 ی شصت. سال و در واقع متولدین دهه

انت ار داشتم با توجه به قمی بودن برگزارکنندگان جلسه، موضوع بیشتر شعرها 

ا هم هاغلب اجتماعی و انتقادی سیاسی بود و بعضی ،ولی بر خالن انت ار ،شدآئینی با

ی به هم پیوسته و طوالنی. عاشقانه. قالب اکثر شعرها غزل بود و چندتایی چهار پاره

 از شعر سپید و نیمایی اصالً خبری نبود. 

خواند که « کنندسرقت می»سیما شعری طنز و طوالنی با ردیف پیرمردی خوش

رد توجه قرار گرفت. مجری جوان قمی نیز چند رباعی خواند که تقاضا کردند آنها مو

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.

اه ری بزرگداشت کلیم کاشانی همیازدهمین کنگرهظهر جمعه، بعداز  6رأس ساعت 

 د. الدین آغاز شبا بزرگداشت محمد قهرمان و مشفق کاشانی در سالن جنب بنای تاج

در  .ی کاشان استمجری برنامه آقای علیرضا شیدا بود که خود از شاعران خطه

ای هو تألیفی از سروده« سایه های تخیّل»به نام  مجریمجموعه شعری از این کنگره 

فر با همس»ی بزرگداشت کلیم در سال هشتاد و چهار به نام شرکت کنندگان در کنگره

 بین شرکت کنندگان توزیع گردید. ،که هر کدام حدود نود صفحه بود، «پاییز

ماحصل کالم مجری در ابتدای برنامه این بود که هدن از برگزاری این یازده 

ست، هامن ور درآوردن کلیم از چنگ دیگران، مخصوصاً همدانیبزرگداشت بیشتر به

 دانند.که کلیم درآنجا زاده شده است و او را منتسب به خود می

ا الشعرایی رکسی نبود به او بگوید که شاعری که در همدان زاده شده و لقب ملک

از جهانگیر گورکانی در هند گرفته و دور از وطن از ظلم صفویه دق مرگ و در کشمیر 
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ست خواانی؟ یکی از شعرخوانان هم میبه خاک سپرده شده، انصافاً هندی است یا کاش

 اعتنایی دیگران خاموشهای کلیمی زده را دوباره باز کند که با بیی کاشانیزخم کهنه

شد. فقط کمی مجری و یکی از شاعران مسنّ کاشانی را احساساتی کرد تا چهار پنج 

باید ست و نکید نماید که کلیم اصالً کاشانی اأرباعی از قبل آماده شده را بخواند و ت

 هیچ کس غیر از این بگوید.

ای که باشد کار جمع کردن این همه افراد از شهرهای مختلف دور هم به هر بهانه

لیرضا ت شخصی بازاری مثل عهمّمخصوصاً وقتی به .استبسیار زیبا و قابل تحسینی

دند. وها بشیدا باشد. حدود سی نفر شعر خواندند که به جز پنج شش نفر، همه از جوان

ها شعر خواندند و دریغ از یک جوان! غالب شعرها از نهاوندِ ما هم، باالی شصت ساله

 بیشتر غزل بود و چهار پاره، فقط یک نفر در آخر برنامه شعر سپید خواند.

ر د یها جلومحیط کوچک بود و برای نشستن حاضران کفایت نمی کرد. خیلی

ی آنها خوانده شد، نتوانستند خود را به ایستاده بودند. حتی بعضی از شعرا، که اسام

 موقع برسانند. این موضوع با اعتراض بعضی از شعر خوانان همراه شد.

دون حاشیه انتقادی، سیاسی و به قول خودش ب مجری برنامه شعرهای اجتماعی،

را در آخر برنامه گنجانده بود. شعری طوالنی از شاعری جوان به نام رزم آفرین از 

ای بود بر تاریخ ایران از آغاز تا کنون ختیاری قرائت گردید که رنجنامهچهار محال ب

های ممتد حضار رو به رو شد. اشعاری نیز از شاعری گویا ورامینی که با کف زدن

های همشهریانش نالیده بود و با استقبال قرائت شد که از جفای روزگار و نامهربانی

زاده خوانده شده بود مقبالً هم در صحن اماهمراه شد. چند رباعی از شاعری قمی، که 

 ن می و آشفتگیشد. سرانجام جلسه در میان بی ربه درخواست حضار دوباره تکرا

 اهدای هدایا در ساعت یازده شب به پایان رسید که پایان خوبی برای آن نبود.

*** 
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 خاطِراتَه ه وِسینَهـمُنَ اَش هرچی 

  و اَشْگِم وِپـا عشقش زکاتهنالَه  

 ـَرونِمیریَه وِ خاطِرِش دل نِ ــعُم 

  آشیونِم دیـوارِ بَخْد، بی پـاسارِ 

 ماتَمُوْم روزی باهرطوری ئیزِنِه 

 ما تَمُوْمجوریسرنِوِشْدِهَرکَسی 

 ما تَمُوْمدَسْدوریوتعاقِاخوشی 

 تَمُوْم ما وا گوریهر کیچَه آخِرِ 

***                   

 خامیم یِبَرِهاِیْما   گُرگُئیزِنِه 

 اسیریم یا غالمیمیا تا هِسیمُوْ  

 برگردان به فارسی 

 .فکر شیرینش، برایم عین نبات است 

 .نجات است هنگام غصه خوردن برایم درِ

 .هرچه از او در سینه مانده، خاطرات است

 .ناله و اشکم به پای عشقش، زکات است

 .به خاطرش دل نگران هستمکه ست عمری

  .کنار دیوار بخت، بی آشیان هستم

 .شودزندگی هر طوری باشد یک روزی تمام می

 .رسدانتها میسرنوشت هرکسی به نحوی به

 .رسدها عاقبت دستوری )طبق فرمان(، به پایان میشیخو

 .شودآخر هر کوچه )مکان گذر( با مزاری تمام می
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 .ی خام هستیمزندگی گرگ است و ما بره

 .  تا هستیم یا اسیریم یا غالمیم

*** 

 

 

 بند پانزده 

 ـاـوِ جاَ عـاشِقایِ دنیا مُنَـهْ  شی 

 صرا کو اُ فرهاد و کو مجنونِ پَه 

 ذراکجا رَفدَن وامِق و شیری و عَ 

 اثــری اَشُـو وِدنیـا ه نینَپَــه چُ 

 بَگیروَههِه وِ حالِ مَه  بَـعدِ مَه کی 

 غـریوَه کـی میایَـه سـرِقبــری کـه 

 ت ار اَیَــــرْ نیـامــانگُـل وِ بـاغِ ا 

 وا نِویعُمرِم  ریوِدرِخوشْوَخْدی 

 ال اُ اِیال  یِـمشـیکَم ـئـی دایِـزِنِه 

 همیشَه دِوْر و وَرِم پُــر بی اَ سرما 

***                    

 درویش، مونْدِگارَهاَمُـو گرما شِیرا  

 سیـنَـه وِسینَـه، همیشَـه یـادِگارَه 

 برگردان به فارسی 

 چه از عشاق دنیا به جا مانده است؟

 پس کجاست آن فرهاد و کو آن مجنون صحرا؟

 رفتند وامق و شیرین و عَذرا؟کجا 
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 پس چرا اثری از آنها در دنیا نیست؟

 پس از من کیست که به حال من گریه کند؟

 آید که غریب است؟کی سر گوری می

  .گل اگر به باغ انت ار نیامد

  د.خوشبختی به روی عمرم باز نش درِ

  .زندگی مدام مرا به این طرن و آن طرن کشانید

  .ا پر بودهمیشه اطرافم از سرم

 .اما گرمای اشعار درویش ماندگار است

 .ینه به سینه همیشه، یادگار استس



 :معرفی  تاب

 

 



 

 



 

 
 

 


