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 سخنی چند
 قاسمخانیاحسان 

 

 
دقیقاً درجایی حضور دارم که تمامی عشق جوشان ، که در حال نگارش این متن هستماکنون
دیر شاید دست تق. آنجا داردریشه در « ترکی»ناپذیر من به هویت نیاکانم و زبان مادریم و پایان

تنهایی در منزل مادربزرگم شهههبی را به 1337ماه چنین بود کهه در تاری  سهههیزدهم فروردین 
. را به رشهههته تحریر درآورم« برچلو»نامه ایل بگهذرانم و آخرین مطلب خود برای چا  در ویهه 

 باط برقرار کردنبوی ارت، بوی کیستی. این خانه برای من سرشار از بوی هویت است جای جای
دنی نشای که مرا به کودکی خود و به یاد خاطرات پاکخانه. های سترگ فرهنگ نیاکانمباریشه

به دوران بوی خوش نان تنوری و عطر ریاحین باغچه محبت مادری و یونجه . بردآن دوران می
 . رچلومانند آنا یوردوم بهای بیر دشتتازه چیده شده هنگام غروب د

 
 «وارلیق قوخوسو، کیملیک قوخوسو، وسوآنا قوخ»

 
که طنین صدای مهربانانه  زمانی در، شاید نوشتن این متن چندان هم برایم راحت نباشد

 روزوحال، دیگر در این خانه جاری نیست و پدربزرگی که هرگز از او نرنجیدم« بؤیوک ننه»
 . خوشی نداشته باشد

اگر  .باید فهمید و فهماند ،باید انتقال دادباید ثبت کرد و  ،اما باید گفت و باید نوشهههت
ه پنداریم کاگر می. کششی از درون به سمت کیستی حقیقی انسانی وجود دارد سهرسهوزن  

مدرن ما را چنان شیفته خود نساخته است که  اصهطال  بهو زیورهای دروغین زندگی  زوائد
 . که بودیم و چه داشتیم، متوجه باشیم

به لطافت صههدای سههاز  « فولکلور»تواند چون چه میراثی می، از میان میراث پیشههینیان
هههای محمههدی و بههه طراوت بههه خوش رایحههه بودن عطر گههل، بههه زاللی آب روان، قههانون
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تواند ما را به می فولکلورپهوهیباشهههدچه چه چیزی بهتر از  خوردهبهاران چمنزارههای تهازه   
اخر و ریا و تظاهر را از مقابل های خودساخته تفتر نموده و پردهمان نزدیکسهرشت انسانی 

 دیدگانمان و از ضمیرمان بزدایدچ
چلو منطقه بر عامهفرهنگدقیقی که  فولکلورپهوهانهتا پیش از نمونه حاضههر هیم مطالعه 

محققین بومی و . وجود نداشههت، قرار دهد موردبررسههیموشههکافانه و علمی  صههورتبهرا 
از این  کدامهیماما آثار ، انجام داده بودند هباردراینهای ارزشمندی اگرچه پهوهش غیربومی

عزیزان فولکلور ترکان برچلو را از منظر علم فولکلورشههناسههی و با تبحر و تخصههو بر روی  
 هایی که ممکنبا همه کاستی شدهانجاملذا پهوهش . قرار نداده بود موردبررسیزبان ترکی 

  .یل شکوهمند برچلو استنخستین پهوهش علمی بر روی فولکلور ا، است داشته باشد
توان به مسائلی چون مشارکت فعال بانوان برچلوئی در های اصهلی این پهوهش می از اهمیت

مشهههارکت فعال محققین نامی منطقه در نگارش مطلب و همکاری با ، نامهنگارش مطالب ویهه
 مشههارکت، نامهمشههارکت افرادی از سههنین و صههنوف مختلف در تدارک مطالب ویهه ، نشههریه

نفر برای  53مشارکت جمعاً ، ای در پربار کردن مطالب نشریه در قالب مصاحبهمسئولین منطقه
 . اشاره نمود... ارسال مطالب از شهرها و روستاهای مختلف برچلو و، تکمیل مطالب

 کداممهی، یکی دو نفر از نویسندگان جزبهدشواری این مسیر این بود که  ترینمهمشاید 
 .نکرده بودند و اغلب عزیزان دستی در نگارش مقاالت علمی نداشتند هوهیفولکلورپتاکنون 

این مسههئله و سههایر مشههکالتی که وجود داشههت تنها با نیروی عشههق و عالقه برای به ثمر  
لذا ما هم تالش کردیم که کمتر شکوه و گالیه کنیم . شدنشستن این پروژه مهم مرتفع می

 فرماید: ی که محمد فضولی بغدادی میبه شکل. رویم پیشبهو با نیروی عشق 
 

 عالمی اینجیدیبدیر فضولی فریادین و آه

 ندیرچ غوغا، خوشنودسن ایلن عشق بالی گر
 

دانم که ضههمن تشههکر از یکایک نویسههندگان در پایان عرایض این بخش بر خود الزم می
دیر ت مشفقانه ماز زحما، مانند شدندنامه نفیس و بیساز انتشار این ویههمحترمی که زمینه
سههاز این حرکت آقای مهندس علیرضهها صههرافی که زمینه « ائل بیلیمی»مؤسههسههه وزین  

 جانباینزدنی فرهنگی عظیم شهدند و در طول این مسیر صعب با شکیبایی و محبت ماال 
یار همچنین بس. تشکر نمایم، را در پیشهبرد بهتر امور ویراسهتاری نشهریه راهنمایی نمودند   

دریغ آقایان غالمرضهها کمیجانی و محمد کمیجانی )جاوید راد( زحمات بی الزم اسههت که از
های این دو انسان فرهیخته این امر هرگز ها و پشهتیبانی قدردانی نمایم که اگر نبود محبت

 . رسیدبه سرانجام نمی
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 نامه برچلودرباره ویژه
 1علیرضا صرافی

 

در والیت ما "ل کار من آمد و اظهار داشت یک جوان کمیجانی به مح 36در آستانه پاییز 
  "فرهنگ مردهه

بارها . اما برایم ابداً تازگی نداشههت، بود آمیز هرچند بسههیار ناامیدکنندهاین سههخن اغراق
و از  جوانانی را دیده بودم که به دنبال کیسههتی و هویت گمشههده خویش سههرگردان مانده 

و رغبتی به حفظ و  تفاوت شهههدهبی اینکهه مردم جهامعهه بهه زبان و فرهنگ و هویت خود    
 . مند بودندغایت مضطرب و غصهبه، دهندحراست آن نشان نمی

این اضهطراب  ناشهی از بحران هویت گاه ممکن است به سرخوردگی و ی س منجر شود و   
صههبر و حوصههله و ، اما با اندکی تدبیر. گاه نیز منشهه  رفتارهای بسههیار حاد و افراطی گردد

این رویکردیست که . آن را به فرصهتی برای رشد و توسعه جامعه تبدل کرد توان تعامل می
 . در کمیجان با سربلندی تمام آغاز شده است

                                                                                                                       
ای لیسانس مهندسی عمران )سازه( از دانشگاه صنعتی شریف و دار، در ارومیه 1333علیرضا صرافی متولد  -1

های سال تجربه کاری در پروژه 35با بیش از ، از همان دانشگاه PMBOKمدرک استاندارد مدیریت پروژه 
 . عمرانی بزرگ و ملی سراسر کشور

وی در گذشته ، وقفه ادامه داشتهسال بی 44شروع و در طول بیش از  1356های فرهنگی وی از سال فعالیت
نین همچ، دیلماج )صاحب امتیاز و مدیر مسئول( بوده، آذری، رلیقعضو هئیت تحریریه نشریات وزینی چون وا

های تهران و تبریز کتابی نیز در همین زمینه تدوین و چا  به عنوان مدرس فولکلور ترکان ایران در دانشگاه
 . نموده است

 ،ی ترکیهها کنفرانس علمی در کشورهاعنوان مقاالت علمی و فرهنگی نگاشته و به ده 244حال حدود تا به
وی از بانیان و گردانندگان . آذربایجان و شهرهای مختلف ایران دعوت شده و سخنرانی نموده است، سوئد، آلمان

تهران(  1384 - 1373تهران( و اولین و دومین سمینار اورتوگرافی ترکی )-1357همایش بزرگ آذربایجان )
 . بوده است... تبریز( و -1384تبریز( و سمینار فولکلور ) -1382و سمینار زبان مادری )
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قصهههد ایجاد یک اتاق فکر در زمینه مسهههائل  ابتهدا تنی چنهد از فرهیختگهان منطقه به   
زمهان تعهامل   هم. ایجهاد کردنهد  « بیزیم بزچلو»فرهنگی مردم یهک گروه تلگرامی بهه نهام    

تدریج در راستای ای با مسهئولین ارشهد شهر و شهرستان کمیجان ایجاد کرده و به  سهازنده 
در این میان در جلسهههات ماهانه ما نیز شهههرکت . تحقق اهداف عملی خود گام برداشهههتند

 .ها در تفاهم کامل به بحث و گفتگو پیرامون فرهنگ ایل برچلو پرداختیمنمودند و سهههاعت
پیشههنهاد داده شههد که ، فرماندار و شهههردار محترم کمیجان( )با حضههور 36در جلسههه آذر 
د و البته بگیر نامه برای فرهنگ برچلو را بر عهدهانتشار یک ویهه بیلیمی وظیفهمؤسسه ائل

  1.بنده نیز با کمال میل پذیرفتم
 244الی  144ای احتماالً بین نامهآن موقع تصههور همه ما این بود که مطالب چنین ویهه

اما . های نظیر نیز حجمی در همین حدود داشتندنامهچنانچه اغلب ویهه، خواهد بود صفحه
صههفحه متجاوز خواهد بود و عمالً چهار  744در اواخر کار معلوم شههد که حجم مطالب از 

 . شماره پربار و حجیم نشریه را به خود اختصاص خواهد داد
، ردآوریگ، کندن نام منتشر میای هم به همیبیلیمی که نشریهگفتنی است مؤسسه ائل

شناسی ترکان ایران را به عنوان یک وظیفه ملی ثبت و ضبط فولکلور و لغات محلی و لهجه
بر عهده گرفته و قریب به ده سههال اسههت که بدون هیم چشههمداشههت مالی در این زمینه  

 . کندفعالیت می
شود: به حسههوب مینامه برچلوهای کمیجان افتخار بزرگی برای مؤسههسههه ما مچا  ویهه

ای که همان گواه تهاری  ایهل جلیهل برچلو در روی کهار آمهدن یهک قهدرت بزرگ منطقهه        
گیری و جزو نیروهای اصههلی بوده و از این رهگذر نیز در شههکل، امپراطوری صههفوی اسههت

تابیت مشهترکات قومی )زبان ترکی و مذهب شیعه( و مشترکات ملی )کشوری بنام ایران(  
، های قومی و ملی خویش را وامدار این ایلیما برای مها که کلیه مؤلفه لهذ . اسهههتموثر بوده
 . ست تا دین تاریخی خویش را ادا کنیمفرصتی

لهجه و لغات ، از آنجا که محوریت فعالیت مؤسهههسهههه ما فرهنگ مردم )فولکلور( و زبان
البته  .کندالجرم وزن مطالب مربوط به مقوالت فوق بر سایر مطالب سنگینی می، استبومی

ا مانند: تاری  و جغرافی، مابقی مطالب نیز موضوعاتی نزدیک و مرتبط با محوریت فوق دارند
 .... و مونوگرافی و

                                                                                                                       
ر  ش»برای اطالع از جزئیات فعالیت گروه بیزیم بزچلو به گزارش آقای غالمرضا کمیجانی تحت عنوان  - 1
 . در همین نشریه مراجعه کنید« هنری بیزیم بزچلو -های گروه فرهنگیترین فعالیتمهم
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ماهه اکنون در دسهههت دارید حاصهههل تالش چندینهای چهارگانه برچلو که همنامهویهه
وز لسههمدیران د بر حمایتجمعی از فرهیختگان و فرهنگ دوسههتان برچلو اسههت که با تکیه

شهرستان کمیجان و در صدر آنها آقای مهندس سیامک سلیمانی فرماندار محترم کمیجان 
غالمرضهها ، (جاوید راد)فعالین مدنی برچلو آقایان محمد کمیجانی  و با زحمات تنی چند از

کارهای . جامه تحقق پوشهیده است ... عنوان سهردبیر( و کمیجانی و احسهان قاسهمخانی )به  
شروع و تا اواخر اسفندماه اکار مطالب نشریه  36ماه ریه عمالً از بهمنآوری مطالب نشجمع
آرایی رفع نقایو و ابهامات و صههفحه، در فروردین ماه هم کارهای ویرایش. آوری شههدجمع

 . مطالب ارسالی انجام شده است
، آوریکنند که جمعخوبی درک میبه، کسهانی که با اندکی کار مطبوعاتی آشنایی دارند 

ها آماتورند و در مواردی هم برای اولین و اصال  مطالب از نویسندگانی که نیمی از آنحک 
 . تا چه اندازه کار پرزحمتی است، اندبار دست به قلم برده

خصوص آقای کاظم عباسی و در اینجا جای دارد از همه دسههت اندرکاران ویراسههتاری به
ی احسهههان قاسهههمخانی( که عالوه بر خانم دکتر منیره اکبرپوران و سهههردبیر محترم )آقا

 ،زحمت ثبت لغات و اصطالحات محلی را با حروف آوایی ترکی بر عهده گرفتند، ویراستاری
 . تشکر مضاعف نمایم

دانم نکههات چنههدی را بههه اطالع نههامههه الزم میپیش از مطههالعههه متون مختلف این ویهه
 خوانندگان عزیز برسانم:

 

 درباره حشو تکرارها -7

 ،که به دفتر مؤسسه رسیدند... ها وو نفرین بایاتی، المالهایی از ضربنهدر میان نمو

ها تنها یکی از آن، لذا برای اجتناب از تکرار، ها مشترک و تکراری بودندبرخی نمونه

ایم که البته در این میان سعی کرده. ایمرا حفظ و سایر موارد تکراری را حذف کرده

 . و بالمناصفه باشد المقدور عادالنهاین حذف حتی

عدد تکراری بودند که به  22مورد قارغیش یا نفرین گردآوری شده  137ماالً از بین 

 . عدد آن در نشریه چا  شده است 174شر  جدول زیر مورد حذف قرار گرفته و 

 . 
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 گردآورنده
تعداد 

 اولیه

تکراری و 

شدهحدف  

تعداد چاپ 

 شده

 78 11 83 یوسف عبدالحسینی

 53 7 66 لطانیفاطمه س

 33 4 37 افسانه رادان

 7۱3 77 797 جمع
 

که طبق جدول زیر مورد بازبینی و ، عدد تکراری بودند 13تعداد ، نیز بایاتی 133از کهل  
 اند:تعدیل قرار گرفته

 

 گردآورنده
تعداد 

 اولیه

تکراری و 

 شدهحذف

تعداد چاپ 

 شده

 31 4 35 یوسف عبدالحسینی

44 2 42 افسانه رادان  

 46 8 54 احسان قاسمخانی

 5 4 5 محمد امین مهرپرور

 58 5 63 شیذر کمیجانی

 713 79 799 جمع

 
 

ها و اصطالحات رسیده از سوی چهار تن از فرهیختگان المالذکر است که ضربقابل
ورت صرا اینجانب با قید نام گردآورنده در یک پَروَنده واحد تجمیع و مرتب نمودم تا به

ها و اصطالحات برچلو به ضمیمه المالی مستقل و نسبتاً جامع از ضربامجموعه
 . شده است( 4. نامه )جآخرین جلد ویهه
عدد تکراری بودند که گزارش مربوطه در مقدمه ضمیمه  82، نمونه 375در اینجا نیز از 
 . ذکر شده است
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 نامه:درباره زبان مورداستفاده در مطالب این ویژه -7

که متون ارسالی های فارسی و ترکی است و درصورتی نامه به زبانویههمطالب این 
المقدور سعی شده خصوصیات لهجه ترکی برچلو جزو ادبیات شفاهی برچلو بوده حتی

اما در سایر متون تحقیقی و پهوهشی و یا مواردی که ادبیات شفاهی . رعایت گردد
 . شده استستفادهاز زبان معیار )فارسی و ترکی( ا، شوندمحسوب نمی

ناگفته نماند بعضاً اشعاری از ادبیات مکتوب وارد زبان مردم شده و تبدیل به ادبیات 
در این موارد با توجه به اینکه اصوالً شاعر مربوطه همواره با علم و ، شودشفاهی می

شود و خود نیز از لهجه محلی فاصله گرفته مطالعه آثار کالسیک ترکی وارد میدان می
ما نیز با علم بر این موضوع چنین ، دهدان معیار را مالک کار خویش قرار میو زب

متونی را به مبنای زبان معیار ترکی تنظیم کردیم و استانائاً در مواردی که خصوصیات 
ای جز حفظ آن چاره، نوعی با ساختار شعر )وزن و قافیه( عجین شده بودای بهلهجه

( از 1. شعر صفدر )ج، (2. خوانی )جچاوشی، (2. ج)نوحه حضرت ابوالفضل ). نداشتیم
 . همین مقوله هستند(

یعنی ادبیات هنری است ، زبان اوست، دانید ملزمه ادبیات هر قوم یا ملتیچنانچه می
ادبیات شفاهی نیز که شاخه مهمی از ، شودو پرداخته میبر زبان ساخته که با تکیه 

، دن آنعلت بومی بوبلکه به، قاعده مستانا نیست تنها از ایننه، شودادبیات شمرده می
دهد و های محلی را در خود جای میها و گویشبسیاری از خصوصیات لهجه

ها شانس کند که برخی از اینای از لغات خاص محلی را در خود حفظ میگنجینه
 . ورود به زبان معیار را دارند

لتی نیز بایستی به زبان آن قوم و طبعاً ثبت و ضبط علمی ادبیات شفاهی هر قوم و م
ملت انجام گیرد و باالتر از آن حتی ثبت آن با لهجه و گویش محلی به خاطر امانتداری 

 را چوناند و آنها نیز آن ای معنوی که نیاکان ما امانت سپردهبه متن اصلی )دفترچه
 . شوداند( توصیه میهای خویش ساختهدری گرانبها نقش سینه

اما به علت مشکالت نوشتن و خواندن . ایماینجا حتی المقدور چنین کرده ما نیز در
اصل مطلب خود را به فارسی ، اندترکی در منطقه برخی از نویسندگان ترجیح داده

در اینجا سیاست ما توأم با . 2های مندرج در جلد از جمله برخی داستان، بنویسند
فارسی( ثبت شود تا بعدها داستان )ولو به ایم فعالً محتوایمسامحه بوده و اجازه داده

 . دیگران آمده و اصل آن را به زبان ترکی هم بنگارند
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قاسم یک نمونه جالب در این مورد فولکونوشته مشترک خانم زهرا اکرمی و آقای 
ضمن تصویر کردن یک ، جاوید راد بنام مارال هست که در اینجا در قالب یک داستان

متجاوز متجاوز از دویست لغت و اصطالحات محلی را به ، یفضای فولکلوریک روستای
 . (2. )ج اندرشته تحریر درآورده

 

 الخط ترکیدرباره رسم -۹
الخط ترکی مورداستفاده در این مجموعه بر اساس تصمیمات سمینارهای رسم

اورتوگرافی ترکی است با این استانا که بنا به دالیلی لغات و اصطالحات عربی عمدتاً 
 . اندشدهرت امالی اورژینال آن نوشتهصوبه

ذیالً برای آشنایی خوانندگان با حروف خاص مورداستفاده در نگارش ترکی به ذکر 
 پردازم:ها میآن

شود هئ( استفاده می،... هئه...،... از حرف ئ )ائه Eبرای نشان دادن صدای  -1
 الخطا در رسمدئ: بگو )این صد، ائل: مردم و ایل، تئز: زود، مانند: یئل: باد

صدا یا در انتهای کلمه صورت عالمت کسره در زیر حروف بیفارسی به
 شود(های غیرملفوظ نوشته میصورتبه

شود مانند: هؤ( استفاده می..،.... از حرف ؤ )اؤ Öبرای نشان دادن صدای  -2
 . )این صدا در فارسی موجود نیست(، سؤز: سخن و حرف، اؤزگه: بیگانه

 

 ی گویش برچلوهابرخی ویژگی -7
 الزم است با برخی، قبل از خواندن متون ترکی که عموماً به گویش برچلو تحریر شده

 وار آشنا شد:صورت خالصهخصوصیات این گویش در مقایسه با زبان معیار به

 های رایج در منطقه برچلو بعضاً حروف اؤ در برخی گویشÖ  به ائE شودتبدیل می. 
 : مانند

 ، چؤرک / چئرک

 ... ردوم / گئردیم وگؤ
  /ترکیب ندND / به ننNN شوند مانند: تبدیل می 

 گؤرنده / گؤرننه یا گئرننه

 گوندوز / گوننوز 
 الینده / الیننه
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 های برچلو اگر حرف ر در برخی از گویشR  در ابتدای هجا باشد جای خود را با حرف
 کند مانند: صدای قبلی عوض میبی

 ارگئ / اَیری

 آغری / آرغی 
 اوغراماق / اورغاماق

 صورت نگ پسوندهایی که در قدیم با نون غنه بهNG تر شده و نرم، شدنوشته می
 مانند:. شوندتلفظ می İYعموماً 

 یئ )دست ترا(الینی )الینگی( / الی

 گؤردون )گؤردونگ( / گؤردوی )گؤردیی( یا گئردیی
 ها ترکیب لد در اغلب جایLD  به للLL د:شود ماننتبدیل می 

 خیرلداماق / خیرلالماق

 آلداتماق / آلالتماق
 شود مانند:در اغلب موارد ترکیب آی به اَی تبدیل می 

 قاینار / قَینر

 آیاق / اَیق

 قایین / قَیین
  صدای ای )ای  ستبر یا ای  نازک( یعنی صداهایی که با حروف التینİ  وI  مشخو

البته این صدا نه . شوندتبدیل می Eاگر در انتهای کلمه قرار گیرند به ائ یا ، شوندمی
 در ثبت التین آن را با عالمت. شودتر ادا میای و نه ائ بلکه بین این دو و کمی کشیده

Ė مانند:. ایمنشان داده 
 / ات آججئ  ACCĖ ƏTات آجی / 

 / باجئ  BACĖباجی / 

 / قلیان آستئ  ASTĖ QƏLYANقلیان آستی / 

  اگر در میان دو حرف صدادار قرار ، ز، ر، ج ش ،چ، ک، صدایی مانند  حروف بی
 مانند: ، شوندصورت مشدد بیان میبعضاً به، گیرند

 قار توپپئ / قار توپو، توپپا / توپا

 ، ایککئ / ایکی
 ، گئچچئ / کئچی
 آججئ / آجی
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 ، آششوق/ آشیق

 ، قررئ / قاری، قوررئ / قورو
 جیززیق / جیزیق، تاززا / تزه

 

 لماتدرباره ثبت آوایی ک -6

. ایمبرای ثبت آوایی کلمات ترکی مانند هر زبان دیگری از حروف التین بهره گرفته
ای موجود است که در آذربایجان مورد استفاده قرار خوشبختانه الفبای جا افتاده

 در این الفبا تنها حروفی که با انگلیسی متفاوت است عبارت است از حروف، گیردمی
Ç Ğ Ş, I Ö Ü Ə  حروف ضمن اینکهX Q  نیز که عینا در الفبای انگلیسی وجود دارند

همچنین یک حرف خاص برای گویش . اندبرای صداهای ق و خ اختصاص داده شده
که برای نشان دادن حرف آخر کلماتی که  Ė برچلو نیز در این نشریه به کار رفته:

 . رودبه کار می، صدای ای به ائ تبدیل شده

  Ə ə مانند ال: ، رودر میعنوان فتحه به کابهƏL ، :ایقƏYƏQ ، :حسنHƏSƏN 
  GƏLƏRƏMگلرم: 

 Ė ė  برای کسره همان حرف هر چندe E  قرار دارد و در اینجا برای ثبت گویش
ات در انتهای کلم، ترکی کمیجان استانائاً به عنوان یک حرف جدید تعریف شده

. شده است Ėبوده و تبدیل به کسره یا  İدر گویش کمیجان که در اصل ای 
 مانند: 

  / GEDİPDĖ GEDİBDİگئدیبدئ / گئدیبدی  

 Ö öکند و به ندرت در سایر هجاها : معموالً در هجای اول کلمات خودنمایی می
 مانند: ، وجود دارد

  GÖZ ،SÖZسؤز / ، گؤز

 Ü üعنوان نوعی ضمه است )معادل فارسی : در برخی کلمات اینجه ترکی به
  مانند:. ندارد(

  DÜŞÜŞMƏK ،KÜSMƏKشوشمک /دو، کوسمک
 I ı:  مانند: )معادل فارسی ندارد( نوعی ای کوتاه 

 QIZILو  SIĞIRسیغیر و قیزیل / 

 Ğ ğ مانند: . شودبرای صدای غ و بعضاً صدای ع استفاده می 

  AĞIR ،AĞLAMAXآغالماخ /، آغیر
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 Ç ç  برای نشان دادن صدای چ 

  ÇÖL ،ÇUQQURچوققور / ، مانند: چؤل

 Ş ş نشان دادن صدای ش  برای 

 ŞİTİL ŞORBA/ شیتیل، مانند: شوربا
 Q q :برای نشان دادن صدای ق استفاده میشود مانند 

  QIZIL QAN QARA قان /، قیزیل، قارا
 X x شود مانند: برای نشان دادن صدای خ استفاده می 

  XƏRRƏ ،GƏLMAXگلماخ / ، خرره

 
 36که عمدتاً در بهمن و اسفند -مطالب آوری در پایان باید یادآور شهوم که پس از جمع 

ماه و پیش از تشههکیل همایش بایسههت ویهه نامه در اردیبهشههتطبق برنامه می، -شههدانجام
شههد و در عمل برای بازخوانی و رفع آماده و توزیع می، برچلو در کمیجان به چا  رسههیده

 -37فروردین - کهل این مجموعه تنها طی یک ماه ... آرایی وایرادات و ویرایش و صهههفحهه 
م که امیدواری، ماندهها و ایرادات در کار باقیالجرم ناخواسته برخی کاستی. فرصهت داشتیم 

 . خوانندگان محترم عذر ما را موجه تلقی کنند

صورت یک کتاب جامع به چا  امیدواریم بتوانیم کل این مجموعه را در فرصتی دیگر به
این نقایو و ابهامات با کوشش مضاعفی که با  برسهانیم که در آن مقطع مسلماً بسیاری از 

 . برطرف خواهد شد، همکاری نویسندگان این مجموعه به عمل خواهد آمد
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 س سلیمانی فرماندار محبوب کمیجانمصاحبه با آقای مهند
 قاسمخانیگر: احسان مصاحبه

 
انتخابات اخیر ریاست جمهوری و 

تبع آن تغییر و تحوالتی که در به
نصب و جابجایی مدیران سیاسی و 
، اجرایی استان مرکزی اتفاق افتاد
فرصتی برای شهرستان کمیجان 

، تا فرمانداری دلسوز، فراهم آورد
کوشا و باتجربه نصیب این ، ذوقخوش

با توجه به اینکه . شهرستان گردد
مودن نعنوان باالترین مقام سیاسی یک شهرستان نقش بسزایی در فراهم شخو فرماندار به

فرصت را مغتنم ، نهاد داردهای مردمهای فرهنگی سازمانبسترهای الزم جهت فعالیت
های فرهنگی شهرستان کمیجان را شمردیم تا در قالب یک مصاحبه ابعاد گوناگون فعالیت

 بررسی نماییم که، با جناب آقای مهندس سیامک سلیمانی فرماندار محترم این شهرستان
 . خوانیداحبه را میدر ادامه متن این مص

 
 مصاحبه انجام برای را ما خواهش اینکه از تشکر ضمن، سلیمانی آقای جناب

 از کمی کنم خواهش، اصلی شدن به سؤاالت وارد قبل از خواهممی، فرمودید قبول
 و در مورد تحصیالت کجا هستید؟ اهل اصالتاً. بگویید برایمان خودتان بیوگرافی

ندگی وضعیت ز، اید توضیحاتی ارائه بفرماییدفرموده بکس تاکنون که علمی مدارج
تعداد فرزندان و محل زندگی برای مخاطبان این مصاحبه بیان ، خود را ازنظر تأهل

 . بفرمایید

 



 13 
 

سیار کار ب. گویممریزاد و خسته نباشید میکنم و به شما یک دستاول از شهما تشکر می 
اید که خود من از این اتفاق بسیار مهمی گذاشتهاید و قدم در مسیر بسیار بزرگی انجام داده

من اصههالتاً از طریق پدری اهل روسههتای اسههفندان . خوشههحالم و برایتان آرزوی توفیق دارم
مت هل هستم . کمیجان هستم و از طریق مادری اهل روستای هزاوه زادگاه امیرکبیر هستم

های گوناگون ی درزمینهاز منظر تحصههیل. و دارای دو فرزند هسههتمی یک پسههر و یک دختر
مدرک . ها منتج به مدرک تحصههیلی شههده اسههت  ام که برخی از آنتحصههیالتی داشههته 

 .امای اخذ نمودهریزی شهری و منطقهکارشهناسهی خود را از دانشگاه شیراز در رشته برنامه  
در . اممدرک کارشهناسهی ارشهد خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ نموده   

در مورد . امشههناسههی داشههته حقوق و جامعه ةر موارد ذکرشههده تحصههیالتی نیز درزمینکنا
 . اکنون به سبب شغلی که دارم ساکن کمیجان هستماقامتگاه هم

 
 ایدهداشت ازاینپیش که هاییمسئولیت با را خود کنونی مسئولیت بخواهید اگر

 ید؟کنمی توصیف نههای گوناگون چگواز جنبه را کنونی شرایط، نمایید مقایسه
ها فرد معتقدم که برای خدمت نمودن به سههایر انسههان، وخویی که خودم دارمبنا به خلق

خدا را  .نوعی توفیقی داشهته باشهد و رضایت شخصی وی نیز از آن شغل ت مین شود  باید به
از رضایتمندی درونی نیز ، شهاکرم که در طول سالیانی که توفیق خدمت به مردم را داشتم 

همواره ، های گوناگون بوده اسههتدقیقاً مشههابه تحصههیالتم که در حیطه . امخوردار بودهبر
ها و اقشار مختلف سروکار داشته باشم و خدا شغلی نیز با حوزه ام که درزمینةدوست داشته
ماالً در حوزه دفتر امور شهری و شوراها . امکنم که همیشه این توفیق را داشتهرا شهکر می 
تا سههمت سههرپرسههتی دفتر هم رفتم که در آنجا هم با موضههوعات مختلفی    ،که کارکردم

از بسههیاری وجوه ، عنوان یک موجود زنده بنگریمهرحال اگر به شههر به به. سهروکار داشهتم  
حقوقی و بسههیاری از ، عمرانی، فرهنگی، همچون وجوه اقتصههادی. توان به آن نگاه کردمی

 . ب استچیزهایی که بر یک شهر زنده و پویا مترت
در آنجا نیز ، که معاون دفتر بودمهنگامی، در حوزه دفتر اجتمهاعی اسهههتهانداری مرکزی  

 ،خانواده، های گوناگونی پیرامون مسههائل حقوقیروزه با بحثهمین حالت برقرار بود و همه
در سمت . کردموپنجه نرم میفرهنگی و موضوعات دیگر دست، بهداشت و درمان، اجتماعی

اکنون  .س دفتر روستایی استانداری مرکزی نیز با شرایط مشابهی مواجه بودمبخشدار و رئی
 . نیز که در جایگاه فرماندار شهرستان کمیجان هستم

ها نیاز به بازنگری که جایگاه فرمانداری شههودمیبعضههاً در مقایسههه با جوامع دیگر مطر  
گیری یض شود و قدرت تصمیمها تفوفرمانداری به شکلی که باید اختیارات بیشتری به. دارد

به . ای اسههتاما در همین شههرایط هم فرمانداری کار بسههیار پیچیده . فرماندارها باالتر رود
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از این نظر این کار نیازمند . ها و اقشههار گوناگونی سههروکار داردشههکلی که فرماندار به حوزه
 هم مردم، یدیعنی شما هم باید به وطنتان عشق داشته باش. یک عشق و عالقه خاص است

و برایتان تفاوت نکند که این مردم در چه . هایی که در این وطن اسهههتو بهاورهها و ارزش  
باید به همه به دید . چه تحصیالتی دارند و در چه جایگاهی هستند، محدوده سهنی هستند 

که  هاییرفته شاید نتوان بین همه پستهمروی. ها عشق ورزیدیک انسان نگریست و به آن
من خدمت . ها متفاوت استبندی آنتنها تا حدی سطح. ام تفاوت قائل شهد ن داشهته تاکنو

مشههروط به اینکه بتوانم خدمتی هم به ، در جایگاه فرماندار کمیجان را بسههیار دوسههت دارم
 . جامعه خودم کرده باشم

  
اندازهای متصور برای توسعه شهرستان ترین چشمعالی مهماز منظر حضرت

 ها هستند؟اندازشمکمیجان کدام چ
در شهههرسههتان کمیجان اقیانوسههی از نیروی  ، گونه که واقف هسههتیدخوشههبختانه همان
یک . داریم که شهاید در نگاه اول تنها سطح محدودی از آن دیده شود  انسهانی ارزشهمند را  

احترام در این شههرستان وجود دارد و از وجوه مختلف یک عمق بسیار  العاده قابلعقبه فوق
توان در این شهرستان ترین ویهگی که میلذا بزرگ. اعتنا در این شهرستان وجود داردقابل

به این معنی که بدون تعارف و مبالغه چه در شهرها . ویهگی انسانی است، بر آن ت کید کرد
ه خوشبختانه کاری ک. های بسیار بامعرفتی ساکن هستندو چه روستاهای شهرستان انسان

آمدن ایشان  گرد هم، های ارزشههمند شکل گرفتود همین انسهان در این شههرسهتان باوج  
های ما با این دوستان ساعت. تحت عنوان شهورای راهبردی توسهعه شهرستان کمیجان بود  

بسهیار زیادی را کنار هم بودیم و اخیراً هم جلسههه مشههترکی با مدیران اجرایی شهههرستان  
والنی بودن جلسهههه خروجی داشهههتیم که در پایان جلسهههه احسهههاس نمودم که علیرغم ط

توجه بوده های شهورای راهبردی شهرستان برای مدیران محترم اجرایی نیز جالب نشهسهت  
 . است و با یک لذت و رضایتمندی جلسه را ترک کردند
و  .انداز کلی برای شهرستان بوده استخروجی این شهورا تا این لحظه تعریف یک چشهم  

... اقتصادی و، فرهنگی، خدمات، کاری اعم از اداریهای مختلف اندازهایی نیز در حوزهچشم
اتفاق دوستان به به، های چالشی که باهم داشتیمها بحثبعد از ساعت. شهده اسهت  ترسهیم 

ای از این نتیجه رسهیدیم که اگر قرار اسهت در این شهرستان به مفهوم واقعی کلمه توسعه  
 ای که اینترین سههبقهمهم. باید بر اسههاس گردشههگری باشههد  ، جنس پایدار اتفاق بیافتد

 .وجه فرهنگی است، توان به آن تکیه کردتواند پیدا کند و وجهی که میگردشهگری ما می 
کرده و اقتصادی داشتیم که اوایل ذهنشان بیشتر ما در این شههرسهتان دوسهتان تحصهیل    
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 نوعیبر هستند و بهصنایعی که سرمایه. پیرامون گسهترش صنایع خاصی در شهرستان بود 
زان با این عزی های ویهههایی که بر اساس بررسی شاخواما در طی بحث. باشندسنگین می
همین دوسهتان به این نتیجه رسهیدند که اگر قرار اسهت اقتصهاد ویهه شهرستان     ، داشهتیم 
 . باید از نوع اقتصاد گردشگری باشد، بخش و امیدبخش باشدنجات، پایدار

هن های کگوییم سرزمین قلعهوقتی می، ها و مادهاگوییم کمیجان سرزمین تاتوقتی می
تصهور کنید این موارد را به بحث گردشگری ارتباط  ، گوییم سهرزمین ایل بزچلو و وقتی می

گاه قوی را در اختیار شههما قرار خواهد داد تا یک اقتصههاد  دهیمی در این صههورت چه تکیه
 . پایدار و قوی را در شهرستان تعریف کنیم

 
 زانداچشم، کمیجان شهرستان سیاسی مقام ترینعالی عنوانبه شما دیدگاه از

 برده شده چه جایگاهی دارد؟اندازهای نامسایر چشم میان در فرهنگی
اگر ما حقیقتاً به دنبال توسعه . دانیم که توسهعه تفاوت فاحشهی با رشهد دارد   همه ما می

است در حوزه فرهنگ اتفاق  اصهل و اساس توسعه به دنبال تغییراتی است که قرار ، باشهیم 
ها را تغییر بدهیدی اگر ای را تغییر بدهید باید انسهههانخواهید جامعهشهههما اگر می. بیافتد
ها را تغییر دهید و نگرش قطعاً در حیطه باید نگرش آن، تغییر دهید ها راخواهید انسانمی

 . گیردفرهنگ قرار می
مبین اسههالم و مذهب شههیعه حرکت   خوشههبختانه ما در یک بسههتر متعالی به نام دین 

حرکتی که پیامبر مکرم اسالم داشتند نیز یک حرکت . کنیم و معجزه دین ما قرآن استمی
شهرایطی را که رسهول خدا در آن مبعوث شدند بنگرید و به   . و نهضهت بزرگ فرهنگی بود 

ها انسهای انشهعائر دینی ما هم توجه کنید که شهعائری فرهنگی و مبتنی بر تغییر نگرش  
استمرار و ، نوعی ضامن تداوماین اسهت که فرهنگ پایه و اسهاس توسهعه است و به   . اسهت 

، دتواند ببالمی، یک جامعه تا موقعی که به فرهنگ تکیه کند. پایداری توسهههعه خواهد بود
  .حال از این بالیدن و رشد احساس رضایتمندی و شادکامی داشته باشدرشد کند و درعین

 
؟ در مدت حضور شما در دارید رضایت کنیدمی زندگی کمیجان دراینکه  از آیا

های گوناگون این شهرستان چگونه بوده شهرستان کمیجان ارتباط شما با طیف
 است؟

دیگر این موضهههوع ، کنمگونه در مورد این مردم صهههحبت میکه من اینکنم وقتیفکر می
وع حقیقتاً به این موض، کنمه میاینکه من به اقشار مختلف این شهرستان اشار. مشخو باشد

چنان سهههخنان آن ،گویمگاهی وقتی با مردم منطقه سهههخن می. باور و عشهههق دارم، ته کید 
العاده اسهت و شههاید آن را در هیم کتاب درسههی یا سخن هیم  شهنوم که فوق ای میحکیمانه
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ا این درجایی که ب، دارم که من به اهمیت فرهنگ اعتقادپس وقتی. اسهههتهادی نتوان یهافهت   
   .برمشک نکنید که از کارم و از زندگی خود لذت می، کنمهای فرهنگی زندگی میانسان
 

 استان هایشهرستان سایر با مقایسه در را کمیجان شهرستان کنونی جایگاه
 تعدادهایاس بین تناسبی آیا کنید؟ارزیابی می چگونه فرهنگی توسعه ازنظر مرکزی

 دارد؟  وجود آن کنونی وضعیت و شهرستان فرهنگی
عنوان کسی که در نظام اجرایی هستم و نوعی بهچراکه به، دهداین سهؤال کمی مرا رنج می 

در این مورد سخن گفتن برایم . پاسهخگویی به این سهؤال برایم سخت است  ، مسهئولیت دارم 
ر و بست، دانم به چه دلیل علیرغم بضههاعت فرهنگی این شهههرسههتانراحت نیسهت چراکه نمی 

بیان  .الزم برای پاسخگویی و شکوفایی به این ظرفیت شهرستان فراهم نشده است زیرسهاخت 
، شود نام استاد عیسی بهادریوقتی بحث شهرستان می. این مسهئله بسیار تل  و سخت است 

شههمار بزرگان دیگری که از این سههرزمین به جامعه  فخرالدین عراقی و بی، عبدالنبی وفسههی
شودی اما در سال مطر  می، اندار و خدمات ارزشمندی بودهاند و منشه  آث شهده بشهری عرضهه  

هنری  -که من در خدمت شما هستم ما هنوز در این شهرستان یک مجتمع فرهنگی  1336
هم کمک کردند و تقریباً در مراحل پایانی  خدا را شههاکرم دوسههتان در مرکز اسههتان  . نداریم

 .هنری شهرستان کمیجان هستیم -نگی امضهای قرارداد با پیمانکار برای احداث مجتمع فره 
ههایی بود کهه حقیقتهاً مرا رنجاند و باید اعتراف کنم که امکانات و    این سهههؤال از آن سهههؤال

 . عنوان در سطح این مردم عزیزمان نیستهیمهای ما بهزیرساخت
 

 به دستیابی و عمومی مشارکت جلب در نهادمردم هایسازمان کار اهمیت
 اندازهایچشم به آیا دستیابی اصوالً چیست؟، منطقه یک گیفرهن اندازهایچشم

 است؟ پذیرامکان مردم مشارکت بدون منطقه یک فرهنگی شدهتعریف
نیا در د. ای است که پاس  در آن مستتر که نه بلکه کامالً واضح استگونهسهؤال شهما به  

، نای اعتمادسههرمایه اجتماعی به مع. شههودمیچیزی تحت عنوان سههرمایه اجتماعی مطر  
مسئولین و مردم و مسئولین و ، مردم و مردم، آگاهی و پلی بین مردم و مسئولین، مشارکت

های قاعدتاً برای تعمیق و افزایش این سههرمایه اجتماعی و گسههترش پل. مسههئولین اسههت
، اورندکار بیگرفته باشند و مردم را پایهایی که به معنای واقعی کلمه شکلارتباطی سهمن 

توانید توسعه داشته باشید اما مشارکت همگان را نداشته شما نمی. عاده مؤثر هسهتند الفوق
وقتی در هدف و در مسهیری که قرار است  ، تصهور کنید قطاری قصهد حرکت دارد  . باشهید 

تر تر است و سریعقاعدتاً این حرکت مطمئن، همه اجماع داشههته باشههند، قطار حرکت کند
کار ان عزیزان زیادی هستند که خودجوش و مردمی پایدر این شههرست . انجام خواهد شهد 
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از بهداشت و درمان این شهرستان . ها بودندآمدند و منش  کارهای بزرگی در خیلی از حوزه
تر آن حوزه فرهنگ و مسههائل اجتماعی و سههیسههتم آموزش آن گرفته تا به مفهوم وسههیع 

ی و همیار، همزیستی، رکتیریشه کارهای مشا. صورت تشکل وارد میدان شدنددوستانی به
همه در فرهنگ غنی ایرانی و در فرهنگ بسهههیار « شهههیرواره»همکهاری همهاننهد بحهث     

خواهیم کاری انجام اگر می. احترام این شههرسهتان از قبل بوده است و هنوز هم هست  قابل
های همیاری و نباید ریشه، دهند(اند و خدا را شهکر دارند انجام می دهیم )و دوسهتان آمده 

العاده خودجوش و فوق. ها تکیه داشهههته باشهههیممشهههارکتمان از یادمان برود و باید به آن
فرهنگ به چه معناسهههتچ فرهنگ به یک مفهوم . کننده امور جامعهحال تسههههیلدرعین
نهاد و خود مردم در این تعریف های مردمبنابراین سازمان. های مشترک زندگی استشهیوه 

 . از فرهنگ اصل کار هستند
 
نهاد در شهرستان کمیجان را ازنظر کمی و های مردماکنون وضعیت گروههم 

 کنید؟کیفی چگونه ارزیابی می

 .خوشهبختانه ازنظر کمی وضهعیت شههرسهتان در مقایسهه با استان وضعیت خوبی است     
نهاد خوب است اما باید به این نکته اشاره کرد های مردمازنظر کیفی نیز برآیند این سازمان

به یک اندازه فعال  ،کنندها فعالیت میمهه دوسهههتانی که آمدند و در قالب تشهههکل کهه ه 
بنابراین نیاز اسهت که با کمک همین دوسهتان کاری کنیم که همه باهم باشیم و   . نیسهتند 

، ای دارندالعادهبعضهههی از دوسهههتان ما تجربه فوق. همه همسهههو باهم به جلو حرکت کنیم
ود دارد و در مورد برخی دوستان نیاز هست که بنشینیم و پیشتازند و کارشان در استان نم
نوعی باهم کمک کنیم تا بر اسههاس اسههاسنامه و هدفی که بیشهتر باهم صهحبت کنیم و به  

 . ای که دارند استفاده کنیمبیشتر از گذشته از توان بالقوه، دارند
 

 که دارد وجود زیادی تاریخی هایقلعه آن اطراف روستاهای و کمیجان در
 برای محلی و هنری -فرهنگی  هایکالس، موزه تشکیل برای مناسبی فضاهای
 این از برخی توانمی همچنین. هستند... و تئاتر، موسیقی محلی هایگروه تمرینات

 رد هااین همه که کرد ایجاد آن در تفریحی فضاهای و نمود هتل به تبدیل را هاقلعه
فرمانداری  خصوص این در. است رمؤث بسیار مختلف شهرهای از گردشگر جلب

 دارند؟ هاییمحترم شهرستان چه برنامه

های شههرستان  باید توجه کرد که برای تمام قلعه. ای مطر  فرمودیدسهؤال هوشهمندانه  
ها و بحث وضعیت فیزیکی قلعه، هاما بحث مالکیت قلعه. توان یک نسهخه واحد پیچید نمی
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 مان برایگیریبر اسههاس این سه مورد نوع تصمیمها راداریم که بحث محل قرارگیری قلعه
آمده عملها بازدیدهایی بههایی داریم که از آندر وفس قلعه. هر قلعهه متفهاوت خواهد بود  

ین کنم باید با مالکفکر می، ها سهرمایه ارزشمندی هستند با توجه به اینکه این قلعه. اسهت 
ها تا بتوانیم استفاده بهتری از این قلعه ها به یک همفکری و تعامل مناسبی برسیماین قلعه
قلعهه مهم دیگر مها قلعهه بهادری در اسهههفندان اسهههت که با کارکردهای مختلفی    . بکنیم
استفاده است و ما نیز برای آن بخشهی از این قلعه در حال حاضر قابل . شهده اسهت  سهاخته 

خواهیم کرد و فاز  ایم که با کاهش برودت هوا کار مرمت آن را آغازاعتباری تخصههیو داده
با توجه به . هایی از این قلعه را نجات دهیمبهه فهاز بهه جلو حرکهت خواهیم کرد تها بخش     

ذاری گتاکنون دوستان زیادی برای سرمایه، هایی که در این مورد صورت گرفته استرایزنی
 . اندبر روی این قلعه اعالم آمادگی کرده

ه این سههرزمین کهن داشته باشیم که در شهاید همه ما یک نگاه نوسهتالهیک به گذشههت   
ورسومی رایج بوده هایی وجود داشته است و چه آدابفرهنگها چه خوردههمین ساختمان

اگر  کنم کهمن فکر می. ورسههوم را بازتولید کنیمباید به سههمتی برویم که این آداب. اسههت
تا بخش خصوصی باید اجازه دهیم و بسههترسههازی کنیم  ،بخواهیم کار درسهتی انجام دهیم 

. ودبخش نخواهد بالعاده اشتباه است و نجاتبر منابع و توان دولتی فوق تکیه. وارد کار شود
منابع دولتی ما و منابع موردنیاز برای ، کما اینکه این قضهیه را در کل کشهور شاهد هستیم  

 .مقایسههه نیسههتنداین فضههاها مشههخو هسههتند و مصههارف و منابع در اختیار ما اصههالً قابل
ایم و پای های مختلف چندین تور بازدید داشتهخوشهبختانه در این شههرسهتان ما از طیف   

ه گذاری ابراز عالقگذاران بخش خصوصی به شهرستان بازشده است که برای سرمایهسرمایه
 . اندکرده

دوسهتان ساکن در خارج از  ، هادر آینده با انجام کارهای ارزشهمندی چون انواع رونمایی  
خواهیم کرد تا هم به حفظ  و یا حتی خارج از استان را نیز به این قضایا حساس شهرستان

در مورد قلعه . ها شههوندفرهنگها کمک کنند هم منجر به بازتولید خردهو بازسهازی این بنا 
صورت خودجوش به، از خود مردم شهرستان هستند کهان آقچه کهریز هم دوسهتان عزیزم 

ام در صههورت کردههایی که به آن اشههارهیکی از همین رونمایی. اندکارهایی را شههروع کرده
ماه در قلعه آقچه کهریز برگزار خواهد شد تا میهمانان ما نبود هیم مشهکلی در اواخر بهمن 

ل امیدواریم در خال. هم با توان فیزیکی قلعه و هم با افراد توانمند شهرستانمان آشنا گردند
 کننده از استان وی بین فعالین شههرستان و دوستان شرکت اها تعامل سهازنده این رونمایی

 . خارج از استان شکل بگیرد
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 بینید؟می چگونه تاکنون تأسیس بدو از را «بزچلو بیزیم» فرهنگی گروه عملکرد 
نوعی نمایانگر این است که برای طراحی سهؤال از سؤاالت بسیار خوب شماست و به  نای 

در حین مصههاحبه مطلبی در مورد جایگاه . ایدتهسههؤاالت خود راهبرد مشههخصههی داشهه   
بحث مردم مطر  گردید و مقوله فرهنگ مدنظر قرار داده ، نهاد مطر  شدهای مردمسازمان
اهمیت کار دوسهههتان خوبم در ، گذاریمکه همه این موارد را در کنار هم میهنگامی. شهههد
 . دهدبیشتر خود را نشان می« بیزیم بزچلو»گروه 

نهادی که سههبقه و جنس کارشههان از جنس فرهنگ اسههت و در این مدت  تشههکل مردم
با غرور و ، انداند و از هیم کمک دولتی هم برخوردار نبودهکار شهههدهبهکوتاهی که دسهههت

ها افتخار و سهربلندی در مورد کارنامه درخشهان خود صحبت خواهند کرد و قطعاً نقش آن  
 . در شهرستان بسیار مهم است

ول باید ح، بخشی که باید در شهرستان داشته باشیمبخشهی و انسهجام  یتهو، آن تعمیق
دقیقاً دارد همین کارها را « بیزیم بزچلو»های مشههترک صههورت پذیرد که محورها و هویت

 . دهدانجام می
بر مسائلی است که همگی با تکیه، شهعارها و اهدافی که اعضای این تشکل دارند ، نمادها

نوعی درگیر  گذارند و بهوقت می تان قبولش دارند و برای آنهمه عزیزانمان در شههههرسههه
 . اندقضیه شده

شههناسههیم و مورد وثوق و ها را میبا افرادی که آن« بیزیم بزچلو»گیری گروه شههکل پس
العاده اقدام میمون و مبارکی برای شهرستان خواهد بود و من فوق، احترام همه ما هسهتند 

هم  برای استان و کشور، همین سیستمی که دارند به جلو بروند گر باگویم که اجرئت میبه
ی احترام و باارزشاعتنا و قابلیک تجربه و یک دستاورد بسیار قابل. بسهیار خوب خواهد بود 

 . را در کشور در حوزه کار مردمی و کار فرهنگی خواهیم داشت

 
ؤسسه های هیئت تحریریه مبعد از شرکت جنابعالی در دو جلسه از نشست

رهنگی ف این مؤسسه عملکرد به که نسبت نسبی شناخت به توجه با، بیلیمیائل
 ارزیابی چگونه ایران فرهنگ حفظ راستای در را مؤسسه این عملکرد، ایدیافته

 کنید؟می
 های مشهههترک را که برای همزیسهههتی وها و میراثفرهنگخرده، هاوقتی بحث فرهنگ

 هایی که در اینتوانیم از خیلی از اقوام و زباننمی، یمکنزندگی بهتر بوده اسهههت مطر  می
با  نشههینیهم. راحتی بگذریمسههرزمین بودند و ت ثیرگذار بودند و هسههتند و خواهند بود به

العاده برایم فوق، ایمبوده هم انکه ما در خدمتشههه« بیلیمیائل»عزیزانمان در مؤسهههسهههه 
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هایی که باهم داشتند و باهم و در صحبت اندگروهی که کنار هم جمع شده. بخش بودلذت
قدر این گروه آن. زدهایشههان و به دینشههان موج میبه ارزش، عشههق به میهنشههان، داشههتیم

های دیگر و مناطق دیگر اند با عزیزانی از سههرزمینراحتی توانسههتهفرهیخته هسههتند که به
 . کشورمان یک تعامل و ارتباط سازنده خوبی داشته باشند

تکشههان مشههخو ها و بیوگرافی تکرزومه کاری آن، که از نشههریاتشههانه همچنان این گرو
ت اعتنا و باارزش اسگروه بسیار خوبی هستند که تا این ساعت هم دستاوردهایشان قابل، است

به قول فعاالن حیطه ورزش در آینده هم از ، ها توجه بیشهههتری شهههودو نیز قطعهاً اگر به آن 
  .خیلی بیشتر خواهید شنید« بیزیم بزچلو»نهاد از تشکل مردم و هم« بیلیمیائل»مؤسسه 

 
 مطرح سؤاالت حین در که بینیدمی الزم را مطلبی اگر کنممی خواهش پایان در

 بیان، کمیجان دارید شهرستان اهالی به پیغامی اگر یا مانده است وباقی نشده
 . بفرمایید

م و درود دارم به مردم عزیز نوعی شهههاید همه مسهههائل مطر  شهههدی فقط عرض سهههالبه
 هایمان را بدانیم و بیاییمعرضم این است که قدر یکدیگر و قدر داشته. شههرستان کمیجان 
تر نماییم و در خصههوص احیاو و شههناسههاندن مجموعه   مان را پررنگهمدلی و همزیسههتی

ه بچراکه زکات علم . باارزشهی که در شههرستان داریم به سایر مناطق تالش بیشتری کنیم  
های فرهنگی کمک به انتشار آن به سایر مناطق نشر آن است و زکات کار فرهنگی و داشته

 . است
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 ای با آقای دکتر حسینیمصاحبه
 استان مرکزیل اداره میراث فرهنگی مدیرک

 قاسمخانیاحسان 
 

 –به همت گروه فرهنگی 1336ماه سال در دی
نه یان گنجیدو اثر ارزشمند از م« بیزیم بزچلو»هنری 

فولکلوریک ایل برچلو و شهرستان کمیجان در 
در  .فهرست میراث ملی ناملموس ایران به ثبت رسید

این راستا کارکنان محترم اداره میراث فرهنگی 
قد و شایان تقدیری از حمایت تمام، استان مرکزی

ل محترم دیرکبدین منظور تصمیم گرفته شد که با م. پروسه ثبت این دو اثر ملی انجام دادند
آقای دکتر حسینی ، دستی و گردشگری استان مرکزیصنایع، اداره میراث فرهنگی

 . ای انجام شود که مشرو  این مصاحبه را در ادامه خواهید خواندمصاحبه
 

 همصاحب انجام برای را ما خواهش اینکه از تشکر ضمن، دکتر حسینی آقای جناب
 از کمی کنم خواهش، اصلی دن به سؤاالتش وارد قبل از خواهممی، فرمودید قبول

همچنین در مورد  کجا هستید؟ اهل اصالتاً. بگویید برایمان خودتان بیوگرافی
  .توضیحاتی ارائه بفرمایید، ایدفرموده طی تاکنون که علمی مدارج و تحصیالت

من سهید محمد حسههینی هسههتم اهل شهر خمین که در حال حاضر در سمت مدیرکل  
تحصیالت من در مقطع . دسهتی و گردشگری استان مرکزی هستم صهنایع  ،میراث فرهنگی

ریزی توریسههم و در مقطع دکتری در رشههته کارشههناسههی ارشههد در رشههته جغرافیا و برنامه
 . باشدریزی شهری میجغرافیا و برنامه

 . 
های باستانی تپه، طورکلی در سراسر منطقه برچلودر شهرستان کمیجان و به

ها در فهرست میراث ملی کشور به ثبت هم تی برخی از آنوجود دارد که ح
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اداره . گیرنداما متأسفانه هرازگاهی مورد هجوم افراد سودجو قرار می. اندرسیده
های ای برای محافظت و کاوش علمی این سایتمیراث فرهنگی استان چه برنامه

 باستانی دارد؟

های حوزه حفاظت از بناها و تپهسهههازمهان میراث فرهنگی که به نمایندگی از دولت در  
های تاریخی را ها و تپهاشیا و محوطه، موظف است که برخی بناها، تاریخی مسهئولیت دارد 

مربوط ، دشومیاما وقتی اثر در فهرست آثار ملی کشور ثبت . به ثبت آثار ملی کشور برساند
راستای حفاظت یعنی همه مردم یک کشور موظف هستند که در . به همه مردم خواهد بود

خود مردم منطقه نیز اگر مالحظه کردند . های تاریخی کمک بنمایندبناها و محوطه، از اشیا
، دهدکند و حفاری غیرمجازآنجام میهای تاریخی تعرض میکسهههی دارد به حریم محوطه

قدر نیروی حفاظتی نداریم که برای هر ما این. بهایهد بالفاصهههله به نیروهای ما اطالع دهد  
می رسانی به نیروی انتظامردم از طریق اطالع. ای در سطح استان یک نیرو مستقر کنیمتپه

 . ها کمک کنندتوانند به حفاظت از این تپههای حفاظتی ما میو یگان
 . 

ن این شهرستا، علیرغم پتانسیل فرهنگی و تاریخی باالی شهرستان کمیجان
ای فرهنگی استان چه برنامه سازمان میراث. هنوز از داشتن یک موزه محروم است
 ؟برای برطرف نمودن این کاستی دارد

بنا داریم در آنجا ، مها در بهازدیهدی کهه از قلعهه بهادری در آقچه کهریز به عمل آوردیم     
حوزه به شهناسی باشد و هم بتوان با نگهداری از اشیای مربوط  ای را که هم موزه مردمموزه
 .آنجا را به یک موزه تبدیل کنیم، بافیها و ابزارهای قالیطراحی، بافی اعم از نقشه قالیقالی

داری گرفته شود و یک موزه مجوز موزه، منتها مقدمات آن این اسهت که آنجا مرمت شههود 
به شکلی که خود مردم منطقه و دوستانی که . اندازی شودمشهارکتی با بخش خصوصی راه 

 . در آنجا مستقر هستند آن موزه را اداره کنند
 . 

های گردشگری فراوان ازجمله قلعه شهرستان کمیجان باوجود داشتن پتانسیل
گونه که باید از این منظر تاکنون آن... روستای وفس و، قلعه اسفندان، آقچه کهریز

هایی اداره میراث فرهنگی استان مرکزی چه برنامه. موردتوجه قرار نگرفته است
 ردشگری در دست اجرا دارد؟برای تبدیل این شهرستان به یک منطقه هدف گ

تعدادی از افراد در این روستا . روسهتای وفس خود یک روسهتای هدف گردشهگری است   
که  شودمیدر این روسهتا یک سهری مجتمع گردشهگری ساخته    . اندگذاری نمودهسهرمایه 

خانه  اندازی دومجوز راه. اند و بخشهی در حال ساخت هستند شهده ها سهاخته بخشهی از آن 
منظور ساختن و تجهیز میلیون تومان وام به 244صادرشده است و برای هرکدام  گردیبوم
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م تا کنیداریم پیگیری می هم اندر مورد قلعه روستای اسفند. شده استها تصویباین خانه
آن را به بخش خصهوصی واگذار کنیم تا هم آن را مرمت کنند و نیز آنجا را به یک اقامتگاه  

جمله شهههرسههتان ها منما در روسههتاها و نقاط مختلف شهههرسههتان .گردی تبدیل کنندبوم
کمیجهان آمهادگی این راداریم کهه هرکسهههی آماده باشهههد خانه خود را تبدیل به اقامتگاه    

درصد در اختیارش قرار  4تسهیالت ، اعتبار نیاز داشته باشد کهان به هر میز، گردی کندبوم
ی آیند جایماییم تا گردشگرانی که به آنجا مینظارت ن، مجوزهای الزم را صادر کنیم، دهیم

 . برای اقامت شبانه داشته باشند
 . 

و همکاری « بیزیم بزچلو»نهاد های گروه مردمماه سال جاری با پیگیریدر دی
دو اثر ارزشمند معنوی منطقه ، محترم اداره میراث فرهنگی استان مرکزی کارکنان

بدون تردید افزایش . ان به ثبت رسیدندبرچلو در فهرست آثار ملی ناملموس ایر
زمینه احیاء و بازپروری بسیاری از ، ها عالوه بر ثبت آثار جدیداین همکاری

اداره میراث فرهنگی . های فرهنگی و فولکلوریک منطقه را فراهم خواهد آوردجنبه
های مردمی ها و سازمانها با گروهای برای افزایش این همکاریاستان چه برنامه

 دارد؟ « بیزیم بزچلو»منطقه ازجمله گروه 

ا های فولکلوریک بموسیقی، های سنتی و مذهبیآیین، زحمت شناسایی عناصر فرهنگی
هر عنصری را که پیگیری بکنند . پیگیری و ثبت آن بر عهده ما، نهادهای مردممردم و گروه

که البته درصهههورتی. ما قطعاً برای ثبت آن کمک خواهیم کرد، و تهاریخچهه آن را بیهاورند   
 . قابلیت ثبت داشته باشد

 . 
 . بفرمایید، در پایان اگر صحبتی با مردم شهرستان کمیجان دارید

 ای بسههیار بکر وگویم که منطقه کمیجان منطقهفقط می. کنمخیلی از شههما تشههکر می
از بخشهدار و برخی دوستان دیگر  ، چند روز پیش ما با حضهور آقای فرماندار . باارزش اسهت 

غاری را مورد بازدید قراردادیم که اگر . نقهاط مختلف شههههرسهههتان بازدیدهایی داشهههتیم  
توانیم آن را به یک تفرجگاه خوب و یک می ،های ما ارزش آن را به اثبات برسهههاندکهاوش 

ستاها گردی در روهای بومتوسعه خانه. عنصر طبیعی و تاریخی بسیار ارزشمند تبدیل کنیم
های بر روی احیای نام شخصیت. کنیمشهده را توصهیه می  منسهوخ  دسهتی و احیای صهنایع 

ها ها را معرفی کنید و برای بزرگداشهههت آنتهاریخی و برجسهههتهه منطقهه کار بکنید و آن   
این کارها به توسهعه گردشگری و جذب  . های گوناگونی برگزار نماییدها و جشهنواره یادمان

 . گردشگر بیشتر در آن منطقه خواهد انجامید
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های گروه ترین فعالیتشرح مهم
  «لوبیزیم بزچ»هنری  –فرهنگی 

 غالمرضا کمیجانی

 
، قاسمخانیبود که در جریان یک سمینار علمی با آقای احسان  1336در مرداد ماه سال 
در حاشیه این سمینار بین ما سخنانی . دیداری داشتیم« بیزیم بزچلو»یکی از مدیران گروه 
که هر دو به هنگامی. وجه به میراث فرهنگی منطقه برچلو رد و بدل شههددر مورد اهمیت ت

له تصمیم گرفتیم که مسئ، بردیممندی و میزان توجه یکدیگر به این مسئله مهم پیدغدغه
تر وارد عرصههه شههناخت و پاسههداشههت فولکلور و را از زوایای گوناگون بنگریم و خیلی جدی

 . مان شویمفرهنگ غنی
 در دیداری مشترک، داشتیم قاسمخانیکه در تابسهتان این سال با آقای  پس از دیداری 

خدمت فرماندار محترم شهرستان کمیجان جناب آقای مهندس سلیمانی رسیدیم تا ایشان 
در این دیدار . تر در جریهان چند و چون تصهههمیمات ما قرار بگیرند نیز خیلی بهتر و دقیق

مدنظر قرار داده شده برای ارتقای فرهنگی ضمن بیان تصمیمات فرهنگی  قاسهمخانی آقای 
کاری به هم« بیلیمیائل»با در اختیار داشتن چند جلد از نشریات مؤسسه وزین ، شهرستان

خود درگذشههته و نیز احتمال همکاری فعاالن فرهنگی منطقه با این مؤسههسههه مردمی در  
 . تآینده اشاره نمودند که به شدت مورد استقبال آقای سلیمانی قرار گرف

، یی مسهههئوالنآسهههازی نخسهههتین گردهمها برای زمینهاز این دیدار دوجانبه تالشپس 
هنری و ادبی شهههرسههتان در محل فرمانداری کمیجان در تاری  شههانزدهم ، فعاالن فرهنگی

« بیزیم بزچلو»فراهم شههد و در واقع این نخسههتین حرکت علنی گروه  1336ماه سههال آبان
تالش نمودند تا زوایای گوناگون حرکتی که قرار هست  سمخانیقادر این نشست آقای . بود

آغاز شههود را باز نمایند و هر یک از حضههار دقایقی در مورد تصههمیمات اتخاذشههده و نکات  
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ود بخش این نشست بسخنان فرماندار گرامی شهرستان پایان. ایراد سخن نمودند، شدهبیان
 . ضای جلسه و سخنان ایرادشده داشتکه نشان از استقبال شدید این مقام محترم از ف

 

 
 در محل فرمانداری کمیجان« بیزیم بزچلو»آیی فعاالن گروه همنخستین جلسه گرد

 
بیزیم »سههفر گروهی از مجموعه ، ترین حرکتی که صههورت گرفتاز این جلسههه مهمپس 
ؤسسه مدر دفتر تهران این « بیلیمیائل»به نشهسهت ماهانه هیئت تحریریه نشهریه    « بزچلو

این گروه متشکل از آقایان مهندس سلیمانی . بود 1336در تاری  پانزدهم آذرماه ، فرهنگی
، غالمرضا کمیجانی، مهندس مرادی شههردار شههر کمیجان  ، فرماندار شههرسهتان کمیجان  

اکبر آقچه کهریزی و علی، انگیز محویخانم رو ، محمد جاوید راد، قهاسهههمخانی احسهههان 
در این جلسهههه صهههمیمهانه که با  . لور پهوه میالجردی بودیوسهههف عبهدالحسهههینی فولک 

از میهمانان شهههرسههتان « بیلیمیائل»نوازی شههایان تقدیر مدیر مسههئول مؤسههسههه میهمان
نظرات خود در راستای  میهمانان حاضهر در جلسهه ضهمن بیان نقطه   ، کمیجان مواجه شهد 

رای ب« بیلیمیائل» نظیر مؤسههسههه در جریان اقدامات بی، حفظ فولکلور و فرهنگ کمیجان
حفظ فولکلور ایران قرار گرفتنههد و بیش از پیش بههه اهمیههت فولکلور و فولکلورپهوهی در 

 . بردندتوسعه پایدار یک منطقه پی
 بیزیم»همچنین در این جلسههه بنا بر پیشههنهاد غالمرضهها کمیجانی مدیر اجرایی گروه   

در شهههر « بیلیمیئلا»مقرر گردید که نشههسههت بعدی هیئت تحریریه مؤسههسههه   « بزچلو
یکی از . کمیجان برگزار شههودی که این امر با اسههتقبال افراد حاضههر در جلسههه مواجه شههد 

 نامه برچلو به کمکاقدام برای چا  ویهه، ترین تصمیماتی که در این جلسه گرفته شدمهم
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ر سردبی قاسمخانیکه در این جلسهه مقرر گردید آقای احسان  « بیلیمی بودائل»مؤسهسهه   
 . ای نشریه مذکور باشندهمنطق
 

 
: به ترتیب ایستاده از راست« بیلیمیائل»برخی اعضای حاضر در دفتر تهران مؤسسه 

، نشسته از راست: محمد جاوید راد. اکبر آقچه کهریزیو علی قاسمخانیاحسان 
ه علیرضا صرافی مدیر مؤسس، سیامک سلیمانی فرماندار کمیجان، غالمرضا کمیجانی

 محمود مرادی شهردار کمیجان، بیلیمیائل
 

، های اعضههای گروه با اداره میراث فرهنگی اسههتان مرکزیبا رایزنی، ازاین دیدار مهمپس
توجهی صههورت گرفت تا دو اثر از مجموعه میراث فرهنگی منطقه برچلو در های قابلتالش

د از ارت بودناین دو اثر ارزشمند عب. فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران به ثبت برسند
که هر دو اثر به ترتیب با « مراسم مونجوق سالماق»و « گورجو و باالممد»داستان عاشیقی 

مراسههم مونجوق سههالماق در  »و « های بزچلوگورجو و باال ممد در سههاز عاشههیق »عناوین 
در نشهههسهههت کمیته ثبت ملی  1336ماه اتفاق آرا در تاری  هجدهم دیبه« منطقه بزچلو

دستی و گردشگری ایران صنایع، در محل سازمان میراث فرهنگی، ناملموس میراث فرهنگی
 . به ثبت رسیدند

 . 
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در محل سازمان میراث ، های برچلو در مراسم ثبت آثار فرهنگی ناملموسحضور عاشیق
افراد حاضر در تصویر به ترتیب از مقابل تصویر: عاشیق غالمرضا گالبی . فرهنگی کشور

یق عاش، عاشیق امید فالح )نوازنده چؤگور(، د شمشیری )نوازنده باالبان(صم، )عاشیق پاشا(
 اهلل خسروبیگی )عاشیق درویش(ولی

 
های غالمرضهها به نام« بیزیم بزچلو»اتفاق ویهه بعدی با سههفر سههه نفر از خانواده بزرگ  

و محسن کرباسی عضو شورای شهر کمیجان در تاری  بیست  قاسمخانیاحسهان  ، کمیجانی
ی در دفتر مرکز« بیلیمیائل»خوانی عاشیقی مؤسسه به جلسه داستان 1336ماه کم دیو ی

این اتفاق مبارک دستاوردهای بسیاری برای اعضای . این مؤسهسه در شهر تبریز رقم خورد 
های اندوزی خوبی برای پیشههبرد بهتر فعالیتداشههت و امکان تجربه« بیزیم بزچلو»خانواده 

 . ن نهاد مردمی را فراهم آوردفولکلوریک و فرهنگی ای
 

 
 ، بیلیمیدر جمع دست اندرکاران مؤسسه ائل« بیزیم بزچلو»حضور اعضای گروه 

 در دفتر مرکزی این مؤسسه واقع در تبریز
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« بیلیمیلائ»ازاین نشست نوبت به جلسه از پیش تعیین شده هیئت تحریریه نشریه پس

ادبی و علمی منطقه و نیز تعدادی ، هنری، گیدر کمیجان رسید که با حضور نخبگان فرهن
در محل فرمانداری  1336دی  28در تاری  « بیلیمیائل»از اعضای هیئت تحریریه مؤسسه 
نهاد در ابتدای این مراسههم هر یک از مدیران گروه مردم. شهههرسههتان کمیجان برگزار شههد 

ه و اعضای حاضر در جلس های گروه پرداختهبه بررسی ابعاد گوناگون فعالیت« بیزیم بزچلو»
 . به میهمانان حاضر در جلسه معرفی شدند قاسمخانیتوسط آقای 

نامه برچلو پرداختند در ادامه آقای مهندس علیرضا صرافی به بررسی اهمیت نگارش ویهه
سهههخنان فرماندار محترم ، بخش این جلسههههباره ارائه فرمودند و پایانو توضهههیحاتی دراین

های بومی و عاشههیق علی رمضانی قی عاشههیقی توسههط عاشههیقاجرای موسههی، شههرسهتان  
در مدت زمان حضههور اعضههای هیئت . )گونش( و همچنین تقدیر و تشههکر از میهمانان بود

تالش شههد تا ضههمن گرد آوردن هنرمندان بومی منطقه ، تحریریه در شهههرسههتان کمیجان
راهم آمد تا این میهمانان گرامی با هنر عاشههیقی برچلو بیشههتر آشههنا شههوند و شههرایطی ف 

ایل بزچلو در روستای آقچه کهریز و قلعه بهادری در اسفندان بازدیدی  نقاشخانهدوستان از 
 . آورندبه عمل
 

 
  «بیلیمیائل»و هیئت تحریریه « بیزیم بزچلو»محفل دور همی خانواده 
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به . لوچایل بز نقاشخانهاز موزه و « بیلیمیائل»بازدید اعضای هیئت تحریریه مؤسسه 

ا مهندس علیرض، دکتر منیره اکبرپوران، قاسمخانیترتیب از راست به چپ: احسان 
اکبر آقچه کهریزی علی، علی حاجیلی، استاد علی رمضانی )عاشیق گونش(، صرافی

 غالمرضا کمیجانی، انگیز محویروح، مؤسس موزه
 
 

 
 «یمیبیلائل»نشست نخبگان شهرستان کمیجان و اعضای هیئت تحریریه 

 با فرماندار کمیجان 
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 عکس یادگاری پس از نشست فعاالن فرهنگی منطقه برچلو 

 در محل فرمانداری کمیجان« بیلیمیائل»و هیئت تحریریه 
 

« بیزیم بزچلو»بار به همت گروه برای نخسهههتین  1336در تاری  شهههشهههم اسهههفندماه 
لی خسههته قاسم که به همت های برچلو در همایش مهای الزم برای حضهور عاشهیق  رایزنی

« سهلجوق شهبازی »به سهرپرسهتی عاشهیق    « های ایرانخانه عاشهیق »نهاد سهازمان مردم 
های منطقه برچلو برای نخستین بار در یک فستیوال انجام شهد تا عاشهیق  ، برگزارشهده بود 

 . رویداد مهم کسب تجربه کنندمهم عاشیقی شرکت نمایند و ضمن ارائه هنر خود ازاین
 

 
غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا( نوازنده ، ز راست به چپ: حسن عیسی آبادی نوازنده دایرها

صمد شمشیری ، اهلل خسروبیگی )عاشیق درویش(ولی، حسن نقدعلی نوازنده چؤگور، دایره
 حسن روشنایی )نوازنده باالبان( ، )نوازنده باالبان(
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در اسفندماه سال جاری اتفاق « بیزیم بزچلو»ترین کارهایی که توسهط گروه  یکی از مهم
 که مقدماتافتتها  بوسهههتهان برچلو در بهام کمیجان بود که با این کار عالوه بر این   ، افتهاد 

برای همیشه ، ساخت یک تفرجگاه ارزشمند را برای مردم شهرستان کمیجان فراهم آوردند
 . پرور برچلو / بزچلو را ماندگار نمودندساز و نخبهنام ایل تاری 

 

 
 افتتاح بوستان برچلو با غرس نهال توسط مادر شهید حمیدرضا کمیجانی

 

 
 افراد حاضر در مراسم افتتاح بوستان برچلو در بام کمیجان به ترتیب از راست به چپ

 ، ابراهیم کمیجانی، غالمرضا کمیجانی، سام راد سلطانی، قاسم جاوید راد
 قاسمخانیاحسان ، غالمرضا گالبی
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برگزاری جشن مهم  1336در سال « بیزیم بزچلو»مات مهم خانواده بزرگ اقدا از آخرین
بود که اتفاق بسیار  1336اسفند  22یا چهارشهنبه آخر سهال در تاری    « کوله چهارشهنبه »

چهارشنبه بدون »در این مراسم که با شعار . رفتمهمی در سطح منطقه و ایران به شما می
کامالً خانوادگی و شههاد تالش شههد که ضههمن  در یک فضههای ، برگزار شههد« مواد محترقه

های در کنهار این مراسهههم نمودهها و آیین  ، الگوسهههازی برای نحوه برگزاری این آیین ملی
ای بر این قسهههمت از فرهنگ مردم فولکلوریک منطقه به رؤیت همگان درآمده و جان تازه

های محلی در این مراسم ضمن اجرای موسیقی عاشیقی و اجرای رقو. برچلو دمیده شهود 
هایی از مراسم کوسا کوشهش به عمل آمد که گوشه ، که توسهط هنرمندان بومی انجام شهد  

کوزه سیندیرماق و شال سالالماق به نمایش گذاشته شود تا در کنار ، چؤمچه خاتون، گلین
ارتباط نسههل جدید با پیشههینه ، اندتجدید خاطره افرادی که این مراسههم را به چشههم دیده

  .در این مراسم از کلیه میهمانان با آش رشته پذیرایی شد. شان حفظ شودفرهنگی منطقه
 

 
 «بیزیم بزچلو»توسط اعضای گروه « کوله چهارشنبه»بنر طراحی شده برای مراسم ویژه 

 

 
 در حال اجرای مراسم فولکلوریک کوسا گلین« بیزیم بزچلو»اعضای گروه 
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 ارشنبه آخر سالهای بومی در مراسم ویژه چهاحیای رقص

 

 
 . دبرگزار ش« بیزیم بزچلو»که به همت گروه ای از مراسم چهارشنبه آخر سال در شهر کمیجان گوشه
 

های مسههئوالن دلسههوزی چون به یاری خداوند متعال و حمایت« بیزیم بزچلو»اگر گروه 
اقبال  فرمهانهدار محترم شههههرسهههتان کمیجان تاکنون در انجام اقدامات خود موفق بوده و  

هنوز ، شودمیروز بیشههتر هنری روزبه –عمومی مردم منطقه به اقدامات این گروه فرهنگی 
های فعالیت این گروه در آغازین روز. در یک مورد به خواسهت نهایی خود نایل نشهده است  

درخواسههتی از طرف مدیران گروه به مسههئوالن شههورای شهههر کمیجان مبنی بر اقدام برای 
شههر کمیجان در استان مرکزی و نقده در آذربایجان غربی ارائه شد که   خواهرخواندگی دو

سهرعت در این شهورا تصهویب شد و درخواست    با اسهتقبال خوب اعضهای شهورای شههر به    
آقای محمود مرادی نراقی شهردار گرامی . مربوطه به شهردار محترم شهر کمیجان ابالغ شد
نهاد کتبی خواهرخواندگی دو شهههر پیشهه، شهههر کمیجان نیز ضههمن برقراری تماس تلفنی
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کمیجان و نقده را به دلیل پیشههینه ایلی و فرهنگی مشههترک بخش مهمی از مردم این دو  
برای شهردار محترم آن شهر  1336شهر )ایل برچلو و قاراپاپاق( در تاری  چهاردهم آذرماه 

 1336ان سال چند ماه از این اتفاق تا پای اما مت سفانه پس از گذشت. ارسهال نموده اسهت  
 توجهیو اقدام قابلتفاوت بوده مسههئولین محترم شهههر نقده نسههبت به این درخواسههت بی 

 این اقدام فرهنگی، امید اسهت که با اقدام مقتضی مسئولین محترم شهر نقده . ندانجام نداد
خصوص اهالی فرهنگ و هنر داده و زمینه نزدیکی هرچه بیشتر مردم و بهتر رخهرچه سریع

 . سامان به یکدیگر فراهم شود این دو
 

 
با اعضای شورای شهر کمیجان « بیزیم بزچلو»هنری  –نشست مدیر اجرایی گروه فرهنگی 

 برای بررسی زوایای گوناگون امر خواهرخواندگی دو شهر کمیجان و نقده
 

 
 موسسین گروه بیزیم بزچلو
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 ی اقدام به شهردار کمیجان برا« بیزیم بزچلو»درخواست کتبی گروه 

 در راستای خواهرخواندگی دو شهر کمیجان و نقده
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 نامه رئیس شورای شهر کمیجان به شهردار کمیجان در جهت موافقت خود 

 با امر خواهرخواندگی دو شهر کمیجان و نقده
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منظور ارائه پیشنهاد نامه محمود نراقی شهردار کمیجان به مهندس ثروت شهردار نقده به

 اندگی این دو شهرخواهرخو
 
 

 از بدو تأسیس« بیزیم بزچلو»چکیده اقدامات گروه 
نفر از جوانان نخبه و فرهیخته برچلو در قالب یک گروه و قریب به هزار آوری گردهم  .1

های فرهیخته و سازی برای ایجاد اتاق فکر برچلو متشکل از انساندر راستای زمینه
 اجرایی و عمرانی، های فرهنگیالیتدهی به فعبرای سمت منطقه آموختهدانش

 ارائه پیشنهاد خواهرخواندگی دو شهر کمیجان و نقده به شورای اسالمی شهر کمیجان  .2



 44 
 

 شرکت فعال در برگزاری جشن هفته فرهنگی کمیجان  .3

به همراه فرماندار و شهردار محترم « بیلیمیائل»شرکت در جلسه فرهنگی مؤسسه   .4
 کمیجان در تهران

 همایش عاشیق غریب در فرهنگسرای بهاران شرکت فعال در  .5

 ایل بزچلو نقاشخانهمنظور ساماندهی موزه و اندیشی بهبرگزاری جلسه هم  .6

 ساماندهی گروه موسیقی عاشیقی برچلو و قدردانی از یادگاران خنیاگری برچلو  .7

 در فهرست میراث ناملموس ملی ایران« مونجوق سالماق»ثبت مراسم آیینی   .8

 در فهرست میراث ناملموس ملی ایران« ورجو و باال ممدگ»ثبت داستان  .3

برگزاری نشست مسئوالن تنها مؤسسه مردمی فولکلورپهوهی ایران )مؤسسه  .14
 بیلیمی( در محل فرمانداری کمیجانائل

 های منطقه در روزنامه همشهریمعرفی موسیقی عاشیقی برچلو و عاشیق .11

خسته »همایش ملی بزرگداشت  های برچلو درهماهنگی برای اجرای برنامه عاشیق .12
 در تهران« قاسم

بیش از با همکاری  1337نامه ایل برچلو در بهار سال هماهنگی جهت انتشار ویهه .13
 144سنین و صنوف مختلف و همچنین گردآوری نزدیک به ، نویسنده از اقشار 54

 های فرهنگی مختلفمطلب در موضوعات و زمینه

 راهبردی شهرستان کمیجان در برخی از جلسات شورای شرکت فعال .14

  شرکت فعال در جلسات فرهنگی شهرداری کمیجان .15

در فضایی « بیزیم بزچلو»توسط گروه  1336بهمن سال  13اجرای موفق مراسم  .16
 توأم با برادری و همگرایی

های اتحاد و منظور تقویت بنیانسازی برای ایجاد نمادهای اجتماعی بهزمینه .17
 همبستگی اجتماعی

 قضایی و مذهبی شهرستان، اداری، ات هماهنگی با مدیران سیاسیشرکت در جلس .18

 اقدام برای احداث بوستان برچلو .13

 های برچلو در جشنواره ملی اقوام و عشایراجرای عاشیق .24

 ،چؤمچه خاتون، ها بومی نظیر کوسا گلینبرگزاری چهارشنبه سوری )احیای آیین .21
 ها و موسیقی بومی(کوزه سیندیرماق و رقو

 شهرداری کمیجان« سینهفت»وه موسیقی عاشیقی برچلو در جشنواره اجرای گر .22
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 لیییرمقالیییه

 
 
 
 
 
 
 
 

 محیط زیست و زبان مادری، مقاالتی پیرامون تاریخ

 لرحاقدا مقالهآنادیلی  و چئوره ،تاریخ

 
 )راد دیجاو( یجانیمحمد کم. بزچلو و برچلو هیتسموجه ●

 راد( دی)جاو یجانیمحمد کم. ایل برچلو و بزچلو یخیتار ریس ●

 یعظم رسولا. بزچلو ستیزطیهمراه با حفظ فرهنگ و مح داریپا توسعه ●

 یزهره عبداله. به فرزندان یو انتقال زبان مادر اءیزنان در اح نقش ●

 ییبزچلو یخاناکرم حسن. یامروز جانیدر کم« بزچلو لیا» یخیتار نهیشیپ ●
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 بزچلو و تسمیه برچلووجه
  (جاوید راد)محمد کمیجانی 

 

 
 ساکن و« ز»یا « ر»و « ب»این دو کلمه که در شهرستان کمیجان با ضم ، بزچلو برچلو و

باشد و سیاری از مردمان این منطقه میپسوند نام خانوادگی ب، شودمشدد خوانده می« ل»
 . نامندمنطقه کمیجان و روستاهای اطراف آن را به نام بلوک برچلو یا بزچلو می

 پرسید: دوستی می
 شان حذف کردندچ را از شناسنامه« بزچلویی»چرا خیلی از مردم عبارت  -

 ،یجان کردهایی که مرا ترغیب به شناخت تاری  کمحقیقت این است که یکی از علت
 . همین برچلو و بزچلوزدایی بود

ودیم ها نبقویونلو و قره قویونلو آغ خواندیم از اینکه ماها جزو ایلزمانی که درس تاری  می
 . بالیدیمشدیم و به خودمان میخوشحال می

اصوالً چه معنی دارد آدم منتسب به ایل گوسفند و بز باشد و مت سفانه پیشوند کلمه بزچلو 
که بزچلو درواقع یک درحالی. کردن عبارت را در ذهن شنونده و خواننده متبادر میهم همی

ای و مرکب ترکی )بز+چلو( است و هیم ربطی به بز )نام حیوان( ندارد که فارسی اسم دوکلمه
 . است

اگرچه گاهی معلمین . آموزی در کمیجان مشکل چندانی نداشتیمما در زمان دانش
اما در دوران دبیرستان ، زدندهایی درباره چرایی این نام میهم حرف زبان و غیر بومیفارس

دادند و ماها را زبان به همان کلمه بز گیر میهای فارسو در مدارس شهری غالبا همکالسی
 . کردندمسخره می
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از طرفی هیم منبع تاریخی و مستندات علمی هم دم دستمان نبود )تا به آن استناد کنیم( 
به همین دلیل بود که بسیاری از . شناختندمردم هم ماهیت آن اسم را نمیو هیچیک از 

به محض رسیدن به سن ، اطالعی از گذشته تاریخی و پرافتخار ایل بزچلوماها به علت بی
در این میان برخی از . های خود و فامیل کردیمزدایی از شناسنامهقانونی اقدام به بزچلویی

های خودشان را از کمیجانی هم به کلمات فراتر نهاده و فامیلیهمشهریان پا را از این هم 
 های جدیدی ایجاداند و خاندانتغییر داده، شان ندارددیگری که هیم ربطی به تاری  خانواده

 . ای هستنداند که دچار یک گپ پیشینهشده
  

  

 
 تصویر کارت شناسایی شهید اکبر چهرقانی با پسوند برچلو  باال:

 تصویر سنگ مزار شهید منصور مرادی با پسوند بزچلوئی واقع در آرامستان شهر کمیجان ن:پاییو 
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 وجوه گوناگون تسمیه  ■

های به واژه، های ترکی از فرهاد جوادیکتاب فرهنگ نام 366و 365و  364در صفحات 
داستفاده گذاری ایل مورها و این احتمال که در ناممنظور بررسی آنزیر برخورد نمودم و به

 ام که به شر  زیر است: ها را استخراج کردهاین نام، قرارگرفته باشند

 BORA ابور ♦

 آورد )ترکی آناتولی(باد شدید و موقتی که معموالً به دنبال خود باران می

 BORÇALIبورچالی  ♦
ای از نام یکی از هفت آبادی واقع در جزیره شاهی دریاچه ارومیه و همچنین نام منطقه

اک آذربایجان که فعالً جزو خاک جمهوری گرجستان و درترکیب آن کشور قرارگرفته و خ
 . کننددر حدود پانصد هزار آذربایجانی درآن منطقه زندگی می

 BURƏبوره  ♦
 تیره فرعی گرکز ازطایفه کوکالن ترکمن )ترکی ترکمنی( نام رده فرعی از

 BUZÇALUبوزچلو  ♦
ترک  ای از این ایلهای ساکن منطقه سولدوز آذربایجان تیرهقتبار که قاراپاپانام ایلی ترک
 . رودبه شمار می

 
اند بر+ شدهز ترکیب دو جزو تشکیلهایی هستند که اتردید کلمه برچلو یا بزچلو نامبی

بره =گله یا برری= ، تواند جزو اول کلمه و نام از بر= گلهو در این حال می، چلوچلو یا بز+
وش ب، زابورا = باد شدید باران، های گوکالنای از ترکمنبوره = نام تیره، رگکلی و بوره = گ

 . باشد، بز = بز که حیوانی اهلی است، بوز= ی ، بور= کمرنگ، = خالی
شود ولی درگذشته مشدد خوانده می« ل»جزو دوم کلمه چلو است که در کمیجان فعلی با 

ال حاضر نیز بخشی از افراد همین ایل خود را شد و در حگفته می، بورچاللی و یا بورچاللئ
 . نامنددانند و میبورچالی می

وزارت نیرو برای  عنوان نمایندهدر همین رابطه الزم به ذکر است که هنگامی که بنده به
به اسامی اماکن و روستاهایی ، های آبی مناطق آذربایجان غربی رفته بودمبازدید از پروژه

نطقه های مارتباط با ترکفکر را به ذهنم القاو نمود که این اسامی بیبرخورد کردم که این ت
، بوالق ، آغتمرچین، دیزج، باشد و آن اسامی عبارت بودند از: ساروقبرچلوی اراک نمی

 .... زیارت و ، آغقلعه جوق، چهرگان
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ای در حوالی گویا ناحیه، بر اساس اطالعی که از محققین آذربایجان غربی کسب کردم
 . هرستان نقده نیز به همین نام منتهی با گویش و نگارش بورچالی وجود داردش

ای به نام بورچالی وجود بر اساس تحقیقات محققین آذری در کشور گرجستان نیز ناحیه
 . نفر جمعیت دارد 314444، ایدارد که بنا به قول آقای علی خلخالی محقق شریف نقده

 بزچلو یا بورچالی تصورات مختلفی وجود دارد: تسمیه برچلو یا در رابطه با وجه
 
تواند ترکیبی از دوکلمه ترکی بوز= ی  و چاله = گودال باشد و مفهوم ترکیبی بوزچلو می -7

کمیجان چنین شرایط آب و هوایی  ولی حداقل در ناحیه، یخی خواهد بود آن چاله
 . توانسته حاکم بوده باشدنمی
 
د ترکیبی از دو کلمه بر یا بور یا بوره ترکی = گرگ و چالی توانبرچلو یا بورچالی می -7

 کمیجان گرگ خواهد بود و حداقل در ناحیه یا چاله = گرگ باشد و مفهوم ترکیبی آن چاله
وجود داشت که به «قورد دلیگئ»من خودم دیده بودم که در منطقه بزچلو روستایی بنام 

بعد از انقالب هم آن را به دره سبز تغییر نام گذاری کرده بودند و فارسی آن را دره گرگ نام
  .تواند معرف چاله گرگ = بوره چالی باشدبه هرحال وجود روستای قورد دلیگئ می. دادند
  

این  اند چونخالی از سکنه تعبیر کرده و گفته بورچلو را برخی بوش چاله یعنی چاله -۹
بین ارتفاعات  ها احاطه شده و ناحیهرهای مرتفع و تپه ماهوناحیه از چهار طرف با کوهستان

ولی در این . خالی معروف شده است به چاله، چاله مانند و خالی از سکنه و بالمعارض بوده
ای هرابطه من شخصاً اعتقادی به خالی از سکنه بودن منطقه ندارم و یقین دارم که از سال

شواهد باستانی . بوده است قبل از ورود اسالم و در زمان تاری  باستان این ناحیه مسکون
در کمیجان چرگزی و در میالجرد هم آثار متعدد وجود . دهدفراوان بر این مدعا گواهی می

ولی یقیناً برچلو و بزچلو یک نام ترکی است که پس از آمدن ایالت ترک و سکونت . دارد
ر گویش ترکی ها به این ناحیه داده شده است و قبل از آمدن آنان این ناحیه کمیجان و دآن

 . کوموزان نام داشته است
ایشان واژه بورچالی « دیل دنیز»به اعتبار سخن آقای اسماعیل هادی در کتاب ارزشمند 

  دانند.، در ارتباط میاستزا بارانی گردباد را با کلمه بورچا به معنای جایی که دارا
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 کند: میخان بهادری روایت از قول مرحوم عیسی 1کمندعلی آقاجانی -4

در زمهان شهههاه اسهههماعیل جنگ  »
خان ازبک که شیبکشههود، درحالیمی

جنگ را برده بود، عزیزآقاخان بزچلویی 
خان یی در کمیندر کاروانسهههرا خرابه

خان وارد نشهههیند، شهههیبکازبهک می 
شههود، از اسههب پیاده شههده و داخل می
شههود. عزیزآقاخان از کمین درآمده می

برد و میسهههرش را زنههد و و او را می
سربازانش پس از مشاهده مرگ سردار، 

 شوند. فراری می
آن زمان یکی از القاب مهم شاه 

ولی ، بوده« بهادر= شجاع»اسماعیل 
ان خکه عزیزآقاخان سر شیبکهنگامی

را برداشته و آن را به پای اسب شاه 
 ،ناختن سرچرخاند و پس از شخان را میاش آن سر شیبکشاه با نیزه، افکنداسماعیل می

 گوید: به زبان ترکی می
را به « بهادر»یعنی = او بهادر )شجاع( است و شاه از آن تاری  لقب « اودور باهادور»

 . کندعزیزآقاخان و اعقاب و احفادش اعطا می
کنار  در، گردندروند و برمیطرف کرمانشاه به مسافرت مییابد و زمانی که بهجنگ خاتمه می

شاه آدرو بادور . رسیدهای انار میچادرهایشان تا زیر باغ، زننداردو میچرگزی کمیجان  تپه
 گوید:کند و به او میرا صدا می
هرچه ، تو انعامی از من طلب داری، تو به کشور و ما خیلی خدمت کردی -

 . خواهی بگومی
 کند: نفسی میادور شکستههب آدور

 . ن بودهوظیفه جان نااری م، ام بودهمن وظیفه، نه آقا -
 کند: شاه اصرار می

                                                                                                                       
 اند.بوده یخان بهادریسیع شکاریپ یمدت شانای -1

 
 از کتاب دیل دنیز 652صفحه 
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 خواهیچنه باید بگویی از من چه می -
 گوید: آدور بادور با شکسته نفسی می

چند تا بز نگهدارم و سربازی و مالیات منطقه را ، همین منطقه را به من بده -
کند و چمنزارهای شاه اسماعیل فرمانی صادر می. جمع کنم و به مرکز بفرستم

فتح ، کمیجان تکیه، آبادعیسی، ینگی ملک، آقچه کهریز، نارا، سیشاه تپه، فامرین
 . کندآباد را به او هدیه می

و چون ، گرددرود و سپس همراه ایلش به منطقه برمینشین میاو همراه شاه به مرکز شاه
وم این فرمان را مرح. دهدنام بزچلو را به آنجا می، این منطقه را به نیت بز چراندن گرفته بود

 « . کرده استخان تابلوکرده بوده و در اتاقش در اصفهان نگهداری میعیسی
ی که با کس. باشدگذاری این منطقه دور از منطق میبنده قبول این فرض برای نام به عقیده

یلی یعنی این خ« بو چوخ باهادور»گوید: کند و میخان به زبان ترکی اشاره میبه سر شیبک
ای ه زبان فارسی صحبت نموده و از او صحرا و بیابان و منطقهتوان بنمی، قیمت استگران

اضا برای بز چراندن تق، باشدتاریخی می ها آبادی و روستای با سابقهبه وسعت بزچلو را که ده
باید نام این محل به نام ترکی بز ، حتی اگر این بخش از روایت هم صحت داشته باشد. کرد

 . گردیدمسمی می "گئچی"یعنی 
 
 بزچلو چنین آورده شده است:  در لغتنامه دهخدا ذیل واژه -6

 بیابانی بزچلو ♦
احتماالً با توجه به ، نام بزچلو آورده است بیابانی را که مرحوم دهخدا در دنباله }کلمه
دانستند و به این شکل آن را بزچلو منتسب میایل ترکان محلی که این بیابان را به  گویش
پرسید این منطقه به یعنی در مقابل سؤال محقق که می، شده استند ضبطاکردهابراز می

حیه را این نا»یعنی « بورا بوزچاللی بیابانی دیهیرلر»دادند: چه نامی معروف استچ پاس  می
 . «{نامندبیابان برچلو می

 ،بین ترکمانان طایفه بزچلو معروف و در ضمن تواری  راجع به مغول نامی داشته -5-1
 اسم خود را به، دیگر کلمه بزچلو نام طایفه است نه اسم محل و بعد از اسکانعبارتبه

 . اندمحل خود داده
توان نتیجه گرفت که نام این ایل قبل از مهاجرت از ترکستان به از همین مطلب می

ها در این ناحیه صورت نگرفته است گذاری آناین منطقه برچلو و بزچلو بوده است و نام
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طور که مرحوم دهخدا نوشته است بز چراندن در این منطقه باشد و همان بهانه که به
 . ایل نامش را به سرزمین داده است

گفت که ترکان به صحرانوردی افتخار در وجه این اسم یکی از فضالی ترک می -5-2
 چلو یعنی بیابان سیاه و درطایفه قره. دهندکردند و این عنوان را دیر از دست میمی

 که اینان در صحرانوردیکه کنایه از آن، رنگ و کبودمقابل آن بزچلو داریم به معنی نیم
 . اندگردی یا چادرنشینی را به دست آوردهرسند و تازه بیابانچلوها نمیپای قرهبه

جایی بوده که گودال سردی گویند این طایفه در قفقاز بهکه میوجه دیگر این -5-3
  .اصل بوز به معنی ی  و چله به معنی چاله و گود یعنی گودنشینانبز روی ، بوده است

  
ت به معنای یای نسب لئ یا لو یا لیدر زبان ترکی کمیجان و روستاهای اطراف پسوند  -5
ن کنند و اگر آخریشیرازلی یا شیرازلو خطاب می، رود و ماالً اهل شیراز را شیرازلئکار میبه

بهبهان و اصفهان که  مال اهل. نمایندرا با نون مشدد ادا میآن ، باشد« ن»حرف نام مکان 
 . گویندآن را بهبهاننئ و اصفهاننئ می

 
این است که گویا ، بررسی بیشتری باشدیکی از وجوهی هم که ممکن است قابل -۱

 هاهای دور و تاریخی دارای قالع مهمی بوده است که طبیعتاً این قلعهکمیجان درگذشته
اند و ممکن است دیگران و کسانی که از دوردست به این ناحیه نزدیک و بارو بودهدارای برج 

 یعنی، برج + لو، این ناحیه را برجلو، کردنداز جایی که برج و بارو را مشاهده می، شدندمی
 . دارای برج و بارو نامیده باشند

 
 بوز + چل + لو  – 1

ما و اگر با ضم ب خوانده شود به معنای بوز اگر با ت کید خوانده شود به معنای ی  و سر
 . باشدپریده میروشن و کمرنگ و رنگ

 . شود و معنای آن صحرا و بیابان استچل به ضم چ و ل ساکن خوانده می
در . دباشمی« مند»به معنای دارنده است و مال پسوند ، شودتلفظ می لو که گاهی لی هم

ثروت و دانش است و با همین کلمات هم  دارندهدهنده کلمات ثروتمند و دانشمند که نشان
مال ثروتلی و دانشلو یا دانشلی یعنی دارای ثروت و دارای ، دار استترکیب و معنیقابل
 . دانش

لو باشد که در طول تاری  ، چل، بوز رسد بوزچلو یا بزچلو مرکب از سه کلمهبه نظر می
 . ده استشاحتماالً دو الم پشت سرهم به یک الم مشدد تبدیل
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گ رنتوان معنای نام بوزچلو و یا بزچلو را معادل صاحب بیابان کمبا توضیحات فوق می
یابان ب چلو که به معنای دارندهدر مقابل قره، پریدههای رنگیعنی دارندگان بیابان، دانست

 . سیاه است
 مشدد« ر»و  «ب»های بر و برره و برری که هر سه با ضم کنم که واژهو در پایان اضافه می

ای دارد و ماالً وقتی چیزی را در ترکی کمیجان معنا و مفهوم کلی و گله، شودخوانده می
 میگویند: ، خواهند معامله کنندای میای و کلی و فلهصورت گلهبدون شمارش و به
 باشدبررسی میطوری چندچ و این هم یکی از وجوه قابلیهچ یعنی همینبوررئ نئچچی

 های بر+ چالی باشد یا نهچتواند حاکی از جمع شدن واژهکه آیا می
 
 
 کمیجان ■

 تسمیه وجه ♦
دو حالت ، های تاریخی و نهادی مردم کمیجان آمدبا توجه به مطالبی که در بخش ریشه

گذاری کمیجان متصور باشد و این دو حالت دارای تفاوت زمانی زیادی با تواند برای ناممی
 . باشدیکدیگر می

 ،اگر به منسوب بودن آن به فردی به نام کمی از زمان هخامنشیان قائل باشیم ت اول:حال
 . این معنی را دارد که کمیجان دارای تاری  بسیار قدیمی و باستانی است

اگر منسوب بودن آن به قبایل کمیجان از اهالی والیت چغان ماوراوالنهر را  حالت دوم:
زمان با آمدن امیر ه مربوط به قرن چهارم هجری و همدر آن صورت باید پذیرفت ک، بپذیریم

ابوعلی چغانی سپهساالر خراسان که پسر امیر ابوبکر چغانی بود بدانیم که پس از فتح گرگان 
ها در بر قسمتی از بالد عراق و جبال که در این سال. ق. ه 323و  328های و ری در سال

و قم و کرج }کرج ابودلف در حوالی اراک  دست دیلمیان زیاری بود و شامل قزوین و زنجان
فعلی است{ و همدان }و بالتبع کمیجان نیز که در درون این محدوده قرار داشت{ و دینور 

کم پای ترکان به مرکز کشور ایران و بخصوص چغانیان ترتیب کماین}و به. شد دست یافتمی
 . نگارنده( به حوالی عراق عجم و جبال باز شد{ )کتاب تاری  کمیجان از

چه  ،تواند مفید واقع شودگذاری محل میقبول این فرض صرفاً در رابطه با تعیین زمان نام
 . باشدباستانی گبری چرگزی خود نشانگر سوابق تاریخی محل می وجود تپه

 مطالبی به شر  زیر آورده شده است:  کمیجانذیل نام نامه دهخدا لغتدر کتاب ارزشمند 
 ،تان بزچلو است که در بخش وفس شهرستان اراک واقع استقصبه مرکزی دهس»
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گری دارد و ظروف سفالین آن کارگاه کوزه 15باب دکان و  44این قصبه در حدود 
از نماینده ادارات دولتی بخشداری و بهداری . گرددبه اکار قراو شهرستان حمل می

عه بادی است که به قلقلعه خرابه کنار آ، از آثار و ابنیه قدیمی. در قصبه ساکن است
ده شکمیجان چنین گفته تسمیهدر رابطه با وجه. گبری یا چهارگزی معروف است
ر کمی و میالد دو براد. شده استکمی و جان تشکیل که کمیجان ترکیب از دو کلمه

کمی محل فعلی . انداند که به این منطقه آمدههخامنشی بوده از نوادگان سلسله
کیلومتری جنوب  18علی میالجرد واقع در شمال باختری )کمیجان و میالد محل ف

جان که بعد از کمی آمده است  کلمه. اندباختری( کمیجان را تصاحب و آباد نموده
 . است« کمی»باشد و نام کمیجان به معنی محل و مکان پسوند مکان می

« کمی»رسد که سال پیش یعنی زمان هخامنشیان می 2544قدمت این منطقه به 
آید که از شواهد موجود چنین برمی. این منطقه آمده و اینجا را آباد نموده است به

 «دها از اعتبار آن کاسته شده است.کمیجان زمانی بسیار دور پررونق و آباد بوده و بع
 
 کمیذان ■

شود و در مکاتیب به شکل کمیجان صورت کومیزان استعمال میاین لغت در زبان عامه به
کمیذان روی ریشه کمیذ و ان قرارگرفته ، اصل آن به نقل از ارباب مسالک، توارد گردیده اس

ای در ترکستان بوده و در کنار رودی بنام )کم( در حدود ختالن که عضو )جزو( اول نام طایفه
 . اندو چقانیان مسکن داشته و نام خود را از همان رود گرفته
)عجم( ان بخشی از( سرزمین عراق علیهذا این لغت از ترکستان وارد به )گویش ساکن

های( این های )آبادیگردیده و صورت خود را در محال عدیده )اشکال مختلف( در چهره دیه
عزیز آقای آدوربهادور معروف ، از وابستگان به این قریه. شهرستان تاکنون حفظ کرده است

 . ن استاست که قبر او نیز در همان قصبچه واقع و بازهم صورتی از قبر نمایا
  

 
 منبع و مآخذ: 
 کتاب تاری  کمیجان ت لیف آقای محمد کمیجانی  -
 اکبر دهخدا ت لیف آقای علی کمیجانذیل نام نامه دهخدا لغت -

 فرهاد جوادی ت لیف آقایهای ترکی کتاب فرهنگ نام -

 ت لیف آقای اسماعیل هادی  "دیل دنیز "کتاب  -

 دهگان کتاب تاری  اراک ت لیف آقای -
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 سیر تاریخی ایل برچلو و بزچلو 
 1محمد کمیجانی )جاوید راد(

 
 در کتاب تعلیقات مینورسکی آورده شده است که: 

هاي لوي اي ،ودو خانوار و ايل بودند كه ايالت حام  و پشتيبان اوليه صفوي بودندسی  
 .برد ايل نام م 23را تا ... بزچلو و، قرقلو، قوين، برچلو، قره بجقلو، شاملو، استاجلو

 
کنید نام دو ایل تحت عناوین برچلو و بزچلو در این نوشهههته همهانطور کهه مالحظهه می   

تاریخی ذکرشههده اسههت و گمان من نیز همان اسههت که درواقع دو ایل با دو نام مذکور از  
نواحی ترکستان و ماوراوالنهر به منطقه عراق عجم )حوالی همدان و اراک کنونی( مهاجرت 

 . اندیافته احیه اسکاننموده و در این ن
ازاین که در موارد ها پس از اسههکان این دو ایل در این ناحیه و پسرسههد مدتبه نظر می

 ،های مختلف آشکارشده استهای رزمی و جنگی آنان بر پادشهاهان سلسله گوناگون قابلیت
                                                                                                                       

شناسی دانشگاه تهران و آموخته رشته زمیندر کمیجان و دانش 1334کمیجانی )جاویدراد( متولد محمد  - 1
تی های دولوی همزمان با اشتغال در سازمان. شناسی از دانشگاه پیام نور استو فسیل کارشناسی ارشد چینه

های آب و و اجرای پروژه های فنیآب سمنان و مدیریت منابع آب ایران و امور مهندسی مطالعه و تهیه طر 
به مطالعات تاریخی و اجتماعی در خصوص منطقه کمیجان و  1373از سال ، های انتقال آبسدسازی و تونل

های دولتی بازنشسته شده و با فراغ بال و سال کار رسمی از فعالیت 35او اکنون پس از . برچلو پرداخته است
 34حاصل کار اداری و اجرایی وی تهیه بیش از . پردازدیجدیت بیشتری به امور مطالعات اجتماعی خود م

 های فرهنگیآمد تالشتهران و کرمانشاه و پی، های سمنانهای ت مین آب در استانگزارش فنی و اجرایی پروژه
داستان و اماال و حکم برچلو و ، فولکولور، تاری ، جلد مطلب درباره فرهنگ 25وی گردآوری و ت لیف بیش از 

سفید و منظومه بلند ، مانوی، قصیده، های غزلرسوم جاری در آن منطقه و سرودن اشعار در قالب آداب و
ها را در های ترکی و فارسی و نیز تهیه مقاالت اجتماعی و انتقادی بوده است که بیشتر آنحاج رضوان به زبان

یری گورد آن نیز حاکی از بهرههایی به پیشگاه محققین و دانشجویان عزیز تقدیم نموده و بازخقالب وبالگ
 . بسیاری از آن بوده است
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  .اندها را به مناطق دیگر و خصوصاً مناطق درگیری و مرزها کوچ دادهبخشی از آن
حال حاضهر سهاکن منطقه سولدوز )شهرستان نقده( از توابع آذربایجان    ایل قارا پاپاخ در

ایل ، قبالً نهام ایهل قاراپاپاخ  . کیلومتری جنوب غربی دریهاچهه ارومیهه اسهههت    24غربی در 
عنوان ایل بزچلو از این ایل به، های ایران و روسبورچهالی یها بزچلو بوده و در تهاری  جنگ   

 . یادشده است
 

کتههاب  71در صهههفحههه 
 خوانیم: مذکور می

ايل قارا پاپاخ )يا بوزچلو يا 
ترين بورچییال ا از قییدي  

ايالت ايران بییه شییی ییار 
رود و بنییا بییه اسییینییاد م 

تیاريي  اين ايیل ابتدا در   
محیا  بورچیال  )به مين    

رنگا در نزديك  دشت ب 
اراك در اسیییتییان مركزي 

اند و در زمان سیییاكن بوده
دود هییا )حییسیییكونییت  ن

چهارصییید سیییا  قبلا در 
بوزچلو ريیاسیییت ايیل به   

)يا « يیارعل   قیا  »عهیده  
اللهيیارخان يا يار  ل   ااا  

 . بود

 

 

   

آن به تعدادی آرای عباسی که در ای از کتاب عالمصفحه
شده است و دهنده شاه اسماعیل اشارهاز ایالت یاری

. جایگاه آنان را با القاب اروپایی مقایسه کرده است

.توجه شود 66و  91ردیف به .  
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ر ام که مسیهای جغرافیایی ترسیم کردهخط حرکت فرضی ایل را خودم بر روی نقشه

 . دهدحرکت ایل را نشان می
 

 جواربه علت رشههادت بر ایالت هم ها و اختالفات بین ایالتایل بزچلو همواره در درگیری
لو استاج، شدند که به همراه ایالت شاملوآمدند و یکی از ایالت شیعی محسوب میغالب می

از همین رو در اعصههار بعدی نیز موردتوجه شههاهان . به یاری شههاه اسههماعیل شههتافتند... و
جسههتان و صههفوی قرارگرفته و بنا به مصههالح سههیاسههی افراد ایل را جهت پاسههداری از گر 

در حدود سههه ، آن ایالت« گرجی»به سههاکنین « لزگی»جلوگیری از یورش افراد و طوایف 
به گرجستان کوچاندند و این ایل « یارعلی آقا»هزار خانوار از افراد ایل بزچلو را به ریاسهت  
 . نام خود را به منطقه سکونت خویش داد
پنبک و لوری سههاکن شههدند و این محال ، آغجا قاال، این سههه هزار خانوار در دهنه دربند

 . ایل به مدت حدود دویست سال در آنجا به کار کشاورزی و دامداری پرداختند
در این ایالت سههاکن و ، خان پسههر هراکلیوس والی گرجسههتانایل مذکور تا زمان گرگین

الحمایه و خهان )ژرژ( خود را تحهت  تها اینکهه گرگین  ، انهد تهابع حکومهت مرکزی ایران بوده  
از تبعیت دولت ایران سههرپیچی نموده و به دنبال آن در سههال ، ها قرار دادهگزار روسخراج
ها هم فرصهت را مغتنم شمرده و  روس. گرجسهتان را به روسهیه الحاق نمود  ، هجری 1216
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خان نگرگی، درنتیجه. لشهگر تزار روس را به سرداری یرکزوف به گرجستان گسیل داشتند 
خود و نزدیکان و اوالدش محبوس گردیده و جزای ، {جهای دریهافهت پهاداش }خیهانت     بهه 

دولت ، با الحاق رسههمی گرجسههتان به روسههیه . اش را بدین نحو دریافت کردخدمتیخوش
و روس  های ایرانایران نیز ساکت ننشسته و به مقابله نظامی برخاست و بدین ترتیب جنگ

 . آغاز شد
 

 خوانیم:کتاب مذکور می 74در صفحه 
ضافه قارا پاپاخا بايد ا، ير و كوچ سيصدساله ايل بورچال  )بزچلودرباره خط س 

خاستگاه اوليه ايل در دوره صفوي منطقه بورچال  )بزچلوا از توابع اراك ، كرد
هاي اين ايل در اين منطقه كه با و ه دان بوده و برخ  از طوايف و شاخه

وره نند و در دكهنوز در  نجا زندگ  م ، ايل مذكور به گرجستان كوچ نكردند
وچانده كشوتل  و  باران كويد }، صفوي كه شاخه اصل  ايل به محا  پنبك

سا  در  نجا به زراعت و دامداري پرداخت و نام ايل به  322شد{ و حدود 
حا  منطقه نيز اطالق گرديد و باز در اين منطقه نيز طوايف  از ايل مذكور تابه

 . كننددر بورچال  گرجستان زندگ  م 
كه ايل ناچار به عث ان  كوچيده بود تا از اين . ق. ه 3322و  3322 سنه در

وجود نهر بورچال  و روستاي قاراپاپاخ در تركيه ، طريق وارد خاك ايران شود
 . فيل  يادگار ه ان دوره است

طرف سل اس و خوي حركت ن ود و بيد از مدت  باز در به 3322ايل در بهار 
طرف استر باد كوچيد و شاخه شاخه مه   از  ن به  ستانه تجزيه قرارگرفته و

اصل   ن به منطقه سولدوز }در جنوب ارب  درياچه اروميه{ وارد شد و اين 
 . صورت گرفت 3321امر در سا  

 
 

بخشی از دو ایل بزچلو و برچلو از استان مرکزی ، طور که قبالً نیز گفته شدبنابراین همان
وجود منطقه بزچلوی فامنین و زنجان نیز . اندشههدهتقلکوچانده و به مناطق گرجسههتان من

 . حاکی از همین حرکت است
 : زمانی آن بدین شر  است نتیجه اینکه سیر تاریخی این ایل بدون در نظر گرفتن بازه

 مهاجرت از ماوراوالنهر و منطقه چغانیان و شهر چغان  -
 همدان مدت در منطقه برچلوی بین اراک و استقرار و اسکان طوالنی -
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ها از مسیر زنجان به گرجستان کندن و کوچ اجباری بخشی از دو ایل و اعزام آن -
 عباس دوم صفویهجری شمسی در زمان شاه 1415در سال 

جا ماندن بخش کوچکی از ایل در حوالی فامنین همدان و حوالی زنجان و تشکیل  -
 منطقه بزچلوی زنجان

 پنبک و شوره گول عزیمت گروه اصلی به گرجستان و استقرار در  -

 ه 1131انتصاب مهدی بیک رئیس ایل به سرکردگی قشون گرجستان در سال  -

 استمالک اراضی محال پنبک و شوره گول  -

 ساله در آن ناحیه  244سکونت  -

 هجری  1216الحاق گرجستان به روسیه در سال  -

از طریق خاک . ق. ه 1244و  1243آغاز کوچ و رجعت به میهن اصلی در سال  -
 ی عامان

  1244ورود به داخل ایران و حرکت به سمت خوی و سلماس در سال  -

 1244تجزیه بخشی از ایل و مهاجرت آنان به گرگان و استرآباد در سال  -

  1245دریافت اراضی سولدوز از عباس میرزا در رمضان  -

  1245ورود به منطقه سولدوز و استقرار در این ناحیه در سال  -
 

با سرفرازی و ، پرست تحمل کرده استین ایل شجاع و میهنباوجود مشکالت زیادی که ا
 . دهدافتخار در منطقه سولدوز و شهرستان نقده به حیات پرافتخار خود ادامه می

درنهایت گمان دارم که آن بخش از ایل که در اراک مانده و در کوچ اجباری به سهههمت 
اند و ارتباطی برقرار نکرده های خودایلیهم بعد از کوچ دیگر با، گرجسههتان شههرکت نکردند

 . اندماندهجا در محل اصلی و قدیمی ایل برچلو باقیهمان
ایل  ای اینها قبل با محققین و نویسندگان نقدهجانب از سهال دانم که اینالزم به ذکر می

ارتباطاتی داشهتم و از چندی پیش به دنبال شههناسایی و آشنایی با اهالی برچلوی ترکیه و  
 . ودم که اخیراً این فرصت دست دادگرجستان ب

علیرغم درخواسههت رسههمی خواهرخواندگی بین دو شهههر نقده و کمیجان تا زمان تنظیم 
ای از این درخواسههت گرفته نشههده اسههت و گویا این تقاضههای   این مقاله مت سههفانه نتیجه

 . وخم روابط اداری شهرستان نقده در حال چرخیدن استفرهنگی در پیم
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 ترکیه و نقده )سولدوز(، آذربایجان، جمعی از برچلوهای ساکن گرجستان مالقات با
خان ممدلی از برچلوهای سته از راست: درویش عثمان و زلیماز راست به چپ: افراد نش

نیا و حاجیلو از نویسندگان برچلوی افراد ایستاده از سمت راست: سپهری . گرجستان
محمد کمیجانی )جاوید راد( و خانم ، یزسید محمد چاووشی از نویسندگان تبر، نقده

وف آقای رئ، باسابقه نقده آقای خلخالی و خانم خلخالی از برچلوهای ژورنالیست، محوی
ان خانم قیمت از برچلوهای آذربایج، خانم دکتر بزچلو از محققین نقده، از محققین تبریز

ده روفعت ایستا. نشگاهنویسنده و استاد دا، و دکتر احمد نویان از برچلوهای ساکن ترکیه
 . مورادلی برچلوی باکو

 

 

 

 
 منابع و مأخذ 

 . شده است استفاده« تاری  کمیجان»در تنظیم این نوشتار از مطالب کتاب  -
ام که ضمن قدردانی در تدوین آن کتاب از منابع متعدد و مقاالت گوناگون بهره گرفته -

 «تاری  کمیجان»لطفاً به وبالگ ، بع و مآخذبرای اطالع از اسههامی منا، هااز نویسههندگان آن
WWW. KOMIJAN. PERSIANBLOG. IR و یا کتاب مذکور مراجعه فرمایند . 

http://www.komijan.persianblog.ir/
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با حفظ فرهنگ و  توسعه پایدار همراه
 زیست بزچلومحیط

 1اعظم رسولی
 

 مقدمه ♦
فرضی مسلم برای ادامه حیات انسان روی این سیاره ت پیشتوسعه پایدار همساز با طبیع

 هایخصوص نقطه عطف همسایگی استانهای بومی بهدر راستای پاسداشت فرهنگ. اسهت 
هایی که رو به خاموشهههی مرکزی و همهدان )منطقهه بزچلو( و احیهای نمهادهها و جهاذبهه       

 قاسمخانیچون مهندس طلبد که شعله وجودی دوستانی ودل میهمتی از جان، اندگراییده
 . ها را بشوییم و جور دیگر بنگریمما را بر آن داشت که چشم

گرفتگی یا نادیده خاک، های کمرنگهای اصیل هر منطقه درگذر تاری  دچار چالشسنت
ها باقی فرهنگ و سههابقه رفتاری ناخودآگاه خانواده، اما در جان و روان، گرددانگاشههتن می

گویی ریسمانی زرین ما را به دریایی از آوا و . گیردو احترام قرار میماند و مورد تقدیس می
 ،خواه سهوی این سهوسهوی نور باشیم یا پشت به آن   . کشهاند رنگ و بو و نور و نماد می، نوا

ها و طعم غذاهایمان الالیی و بازی، سوگ و سور، هاها و مالکالمروشهنش را در تکیه سهایه 
 . وکلوجهچون عطر عصرگاهی ت، چشیممی

احیاگر  بلکه باید حرکتی، گرائی نیست و نباید باشدحرکتی واپس، ایاین بازگشت ریشه
این انتقال . های قرن جدید باشههدهای مفید و معطر گذشههته برای حل چالشو ناقل مؤلفه

 .مهم با بستری سیمانی و فوالدی ممکن نیست بلکه با بستری از همان جنس همساز است
پرسهههت( ممکن سهههاالن دیجیتالگرائی برای طیف غالب امروزی )میانحتی حرکتی واپس

تواند نمی، کندای را محکوم مینشههینی که هر غبار و گردهبیماری آلرژیک پایتخت. نیسههت
                                                                                                                       

 دوستدار و کارشناس محیط زیست - 1
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ا از اگر اول خود ر، توانیم گویا و بویای آن عطر باشیمما می. پیم طبیعت سهالم باشد نسهخه 
دار ی پایما را به توسعه، د سرای سنتی در سایز دهکدهایجا. دانش بسیار امروزی شفا دهیم

ی سبز در بستری فرهنگی و هنری و اقتصادی و ما به توسعه. رساندهمسهاز با طبیعت نمی 
 .... نه شعار آن، اجتماعی محتاجیم

های کالن سههنجیده و ی امروز با رقم و عدد و صههفرهای واموقتی غالب چیزها در جامعه
وخاک سههالم را خریدیم و شههاید آب. توان خریدطبیعت سههالمت را نمی ...شههودمعامله می

باه اشتزودی بهاما به، هم کردیم و در برابر همسایگانمان خودکفایی گندم را ادعا کردیمروی
به قول چاپلین: با پول . بریمهای طبیعی و منابع ملی پی میخود در تخریهب زیرسهههاخت 

گویم شهههاید و من می... کتاب خرید ولی علم نه.. .شهههود خهانه خرید ولی آشهههیانه نه می
بوم ، قابل معامله نیسهههت، طبیعت خریدنی نیسهههت.... وخهاک خرید ولی طبیعت را نه آب

 ولی، رویه مصرف کود و سم و شخم خریدنی نیسترفته از حرص و آز و افزایش بیازدست
 . سختی قابل احیاستبه

سازد ها از ما حکیمی نمیاین... ها نیسهت ویهآوری خبرها و اطالعات و واگچالش ما جمع
های فولکلور را چون موجوداتی در حتی اگر تمام مؤلفه. ای حکیمهانهه بپیچد  کهه نسهههخهه  

ما در . سههازدسههازگانی نمیاین بیشههه و جنگل و بوم، آوری کنیمهای ذهنیاتمان جمعقفس
، اندشهههدهمومی تبدیلع تک به بلندگوی آموزشها تککنیم که انسهههانای زندگی میدوره

ترین که کم، نه حاکم بر آن، همراه طبیعتو ترویج سرشت پاک انسان... بدون آنکه بشنوند
وخاک و انسانی دوست آب. امری سهل و ممتنع است، محیطی را داشته باشدردپای زیست

در الفتی عمیق بافرهنگ طبیعی و سنتی که حاضر باشد ، های مرسهوم دوراز کلیشهه هوا به
وخاک اضهافات و زوائد شهخصهیت برآمده از عصر جدید را در همدلی با گیاه و حیوان و آب   

 . بزداید
و در این راهبرد در قدم اول حاضر به حرکات داوطلبانه برای شفای بنیادین خود از خود 

شههاید این غریبگی مجازی ما از اصههل  . گرایانهطلبانه یا شهههرتنه حرکاتی منفعت، باشههد
بهتر که ، اگر زمین و طبیعت را مادر خود بدانیم. ر دامان طبیعت رخت بنددمهان د حقیقی

ک این ی. پردازی نکنیم بلکه به صههدای الالیی او گوش دهیمسههرایی و دروغبرایش داسههتان
یمت غن. فرصت طالیی معناگرا برای اصال  سبک زندگی شخصی ما رو به نور و سرور است

رفتگی با بازشههناسههی عناصههر شههاخو و اصههلی  گشههمردن این فرصههت و رفع تهدید خاک
 ماال ًاین منطقه غنی:. پذیر استهای مختلف امکانساز بومی در شاخهفرهنگ
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 های توریستی: ی جاذبهدر حوزه ♦
 . آور استشاخو گردنه حاج رضوان در کوه زیبا و پر نباتات وفس که حیرت

 در پیشانی تاریخی:  ♦
 . لو که در دفاع از مرزوبوم ایران کوشید و خروشیدبهادرخان بزچ یدالورمردی چون آد

 در بین نمایندگان فرهنگی:  ♦
 . ه استها تابانداستاد عیسی بهادری که نقش طبیعت بزچلو را در آیینه فرش و تابلوفرش

 های بومی: در افسانه ♦
ای از تقهدس و راز و نیاز اسهههرارآمیز  خمهاربهاغی کهه در ههالهه     ( NEY NƏBI)نئی نبی 

 . شده استانپنه

 اهلل خسروبیگی )عاشیقعاشهیق ولی ، خنیاگران مردمی در ادبیات شفاهی فولکلور: ♦
 . های این دیار هستنددرویش( و عاشیق غالمرضا گالبی )عاشیق پاشا( از عاشیق

بوی اصالت و ، ها و غذاهای محلی و طبابت سنتی این دیارسور و سوگ و بازی

 . شرافت دارد
توسههعه پایدار در مناطق روسههتایی با اشههارت به  ترین نکاتمهماز  در ادامه یک سههری

 ،های توسعه برای آبادی و آبادانیترین پایهاز مهم. شودنشانگان خرد بومی این دیار ذکر می
 .ی حیات اسهت و بدون آن روسهتایی شههکل نگرفته است  حفظ و احیای ذخایر آب که مایه
که چهره غالب آن کویری بوده و الت ایران خصوص در فاهمیت حفظ و پاسهداشهت آب به  

تا به حدی است که همیشه موردحمایت ذهنی و عملی مردم بوده است و در برخی ، هست
 حفر قنات، اقدام عملی و خردمندانه ایرانیان برای حفظ آن. مناطق به تقدسی رسیده است

ریصههانه بعضی در گرفته اسههت و مته رقابت حتوجهی قراراسهت که در دوره جدید مورد بی 
فکرانه برخی مسههئولین در احداث سههلسههله  تر و جسههارت بیهای عمیق و عمیقحفر چاه

هم ، های زیرزمینی را به یغما بردی سههفرهخوان گسههترده هم، جبالی از سههدهای سههیمانی
در این منطقه نیز در . اقلیم خیلی مناطق را دچار چالشهی جدی در مرز تهدید نموده است 

چاه قنات که به خشههکی  244حدود . بینیمهایی را میمهره، ی بازیصههفحه دو سههوی این
 .... های عمیق که همت درمانطلبد و هم حفر بسیاری چاهگراییده و همت احیا می

ماری مع، توسعه پایدار روستایی حفظ بافت قدیمی و سنتی های اصیلی از دیگر مؤلفه
بدون ، وسههاز روسههتا از منابع محلیسههاختتهیه و ت مین مصههالح ، همسههاز با اکولوژی بومی
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 .سهرافکندگی مالی در برابر منابع مالی اسهتقراضی از مؤسسات مالی یا افراد متمول بوده است  
بدون تغییر شهکل روستاها به حالت امروزی در نمایی تقلیدی از شهر و اکاراً تقلیدی ناشیانه  

اه عالوه گیبا خاک محلی به، ند اندکبلکه یک خانواده توسط منابع مالی خود هرچ... و ناکامل
زد به نام کاه گل که بهترین تناسب و کارکرد را برای خشهتی دستی می ، دسهت کاشهت خود  
های آنتیک و دیگر شههده و سههنگکم فراموشمصههالح گل و چوب هم کم. این مناطق داشههت

آبادی و  64در این منطقه حدود . توان دیدنماهای کامپوزیتی را در بسهههیاری روسهههتاها می
 ماالً در. اندکردهروسههتا داریم که از مصههالح محلی بنا به شههرایط بومی اسههتفاده صههحیح می 

   .شده استبنا به شرایط منطقه از سنگ و گل استفاده... مناطق وفس و چهرقان و رکین و

همیاری و اشههتراک مسههاعی روسههتاییان در  ، هاپایداری بومی فرهنگ از دیگر اصییول
شههترک و محدود بوده اسههتی گویی ایشههان برادر و خواهر و از یک خانواده تقسههیم منابع م

مانند رسم شیرواره )واراچی/ وارئ . این اصل در مناطق مختلف اشکال متفاوت دارد. اندبوده
شود نام مختلف شناخته می 134داش / واراداش / وارا اوماق( که در مناطق مختلف ایران با 

بدین صورت که اوایل بهار که . و رسهمی جالب بوده و هسهت  و در بین گوسهفندداران بزچل 
شدند شیر میگروه و همهم، سه چهار خانواده باهم، کردنددوشیدن گوسفندان را شروع می

صههورت چرخشی برای یکی از شهیرشهان را به  ، کردندو هر چند روز که خودشهان تعین می 
گیری شههیر با اً در این منطقه اندازهدادند و اکارتحویل می، گیری کردهاعضههای گروه اندازه

این چرخش شیردهی و شیرگیری تا زمانی که دام دوشیده . چوبی از درخت مو بوده اسهت 
مراسم بومی شیرواره . شدگفته می« وارئ داش»به اعضای گروه هم . ادامه داشهت ، شهد می
همه راضی شده است که نوعی تعاونی خودجوش روستاییان بوده است و طوری انجام میبه

 . نوعی غنیمت شمردن زمان استشیرواره همچنین به. شدندو نسبتاً غنی می

نگر ما به توسهههعهه فرهنگی بومی در ایران و این منطقه نگاه کل  هیای از دیگر مؤلفیه 
بسههیاری از دانشههمندان و بزرگان در خصههوص ت ثیر  . اسههت... وخاک و هوا وطبیعت و آب

« گکارل گوستاو یون»عنوان ماال پروفسور به. اندیق کردهطبیعت بر رو  و روان انسان تحق
روانکاو شهههیر بر این عقیده اسههت که انسههان قسههمتی از طبیعت بوده و هسههت و عمده    

تر از مشهکالت روحی روانی ما از جایی آغاز شهد که رابطه انسههان و طبیعت هرروز گسسته  
بان نیز در جهت مطامع پیش شهههد و بسهههیاری از نقاط طبیعی همچون جنگل و کوه و بیا

گواه و شاهد بر این مدعا همین بس که هر . تجاری و مالی انسهان تغییر شهکل داده شدند  
ت رسد و ت ثیر مابانسانی با قرار گرفتن در کنار رود و کوه و طبیعت به احساس آرامش می
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ون بزرگداشت طبیعت در این دیار چ. آن حتی تا چند روز در رفتار او قابل مشهاهده اسهت  
با شروع شکفتگی طبیعت در ، بیشهتر مناطق ایران در مراسههماتی مال شروع سال تقویمی 

 و شب هایی چون سهیزده بدر و اول یای )شروع تابستان( و آیین نقالدی بهار اسهت و آیین 
توان دید که در های باسههتانی آب را میها آیینو مراسههماتی که در آن.... یلدا و آش باران و
 . آیدگفتاری دگر می

 ی پول رایج وسهرزندگی اقتصادی و تبادل کاال بدون مداخله ، های بومیاز دیگر مؤلفه

که  در حد نیاز بدون آزنوعی به. رفع احتیاج مردم از کاالهای محلی و بومی بوده اسهههت
های بزرگ جهان چون ایران دارد و در برخی کشورها به فکر ریشهه در فرهنگ اصیل تمدن 

. شده استهمین روحیه قناعت سهینه به سهینه به فرزندان منتقل می  . انداحیای آن افتاده
آلودگی و دورریز ، مصییرف سییوخت کمتر، تردد و حمل و نقل کمتر، اسیراف کمتر 

کمرنگی فاصله طبقات اجتماعی بدون تکیه به ، شادی بیشتر، فراغت بیشتر، کمتر

تر خانواده در زمان بزرگ، هادهماالً در برخی خانوا. از مزایای آن اسههت... و حسییاب بانکی
، ( به افراد کم سن و سال همکار در برداشت... نخود و، لوبیا، جو، برداشهت محصهول )گندم  

های موردعالقه گرلیک( تا در قبال آن خوراکیدادند )خرمنجیمقداری از محصهههول را می

ت شده را هم ارزش محصهول برداش زمانیعنی هم. تهیه کنند بدون پرداخت پولخود را 
ها به همکاری همچنین آن. کردندها را شریک میهم در شهادی برداشهت آن  ، آموختندمی

ها به حضور در فرهنگ شدند که خود باعث دلگرمی و دلخوشی آنهمیشگی هم تشویق می
که مورد احترام و دارای ارزش ذاتی بوده شهد و خود به خود طبیعت و ماحصل آن بومی می

یا در سایر موارد ماالً گندم و . شدارقام و متر و معیار حکام سنجیده نمی و هست با اعداد و
 . کردندجا میبهشیره را در اوایل زمستان و جو و کشمش را در اوایل پاییز پایاپای جا

باید به یاد داشهههته باشهههیم که جوامع توسهههعه پایدار محلی و بومی نباید به   خرآو در 
ی گسهسهته از طبیعت در فضهایی صرفاً دانشگاهی تبدیل    های نخبنمایشهگاه هنرورزی عده 

د گویترین افراد در این زمینه در بوانات فارس چنین میعبهاس برزگر یکی از فعال . شهههود
ام و دهشمن اول به یک روستایی واقعی و تولیدکننده محلی تبدیل... دوستان راز موفقیت»

ام مزرعه به گردشهههگران خارجی دردوم بهه خاطر ارائه خدمات پس از تولید محصهههوالتم  
تمام . عنوان یک کشههاورز و دامدار خوب به گردشههگران معرفی کنم ام خودم را بهتوانسههته

کنند و داشت و برداشت محصول را حس می، گردشهگران در مزرعه اینجانب مراحل کاشت 
با  لکنندی زندگی دامداری سنتی را اوطعم واقعی و کیفیت محصهوالت محلی را تجربه می 
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اگر . کنندام را مشهههاهده میکنند و زندگی اینجانب و خانوادهبو و دوم بها دیهدن حس می  
ا های روستایی باشند و بدوسهتان فقط به فکر نمایش روسهتایی بودن با شهیک کردن خانه   

اید ب، پوشهیدن لباس روسهتایی وارد این کار شوند و خدماتشان مال هتل و رستوران باشد  
خواسته تمام . دیگر نخواهند شهد و بعد از چند سهال سرخورده خواهند  بگویم هرگز عباس 

زندگی را لمس کنندی نه اینکه شاهد یک مترسک ، گردشهگران این است که در یک مزرعه 
ای باشههد که بتوان در آن با گونهآری ایجاد یک فضههای بومی پایدار و پویا باید به. «باشههند

نوعی که ضامن ادامه حیات انسان روی به. ردشهادی زندگی را آموخت و در آن مشارکت ک 
کپارچه این رویکرد ی. این سهیاره باشدی نه اینکه فقط به کار عکس و پوستر و سمینار بیاید 

ه گرا که خود نباید بای مصرفانسهان به خود و طبیعت سالم است در مقابل زندگی کلیشه 
 . کلیشه تبدیل شود

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میدیگر خصوصیات جوامع پایدار بومی  از 
 

  منظور ترویج زیست پایدار گاه و خود انگیخته ومشارکتی بهآجوامعی 

 مرکزی برای آموزش زندگی سالم و پاک 

  تالش انسان مدرن برای زندگی سازگارانه با طبیعت 

  ت مین نیازهای انسان در عین مراقبت از طبیعت 

 پذیرش مسؤولیت هر فرد در برابر زندگی  

 

 

 کلکم راع و کلکم مسئول 
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و انتقال زبان مادری  نقش زنان در احیاء
 به فرزندان
 1زهره عبدالهی

 
 

دیالال نددد د  الال الالل د الالدالال  د الالل دآنیالالرالالی  آلالال آ

د   لهد لجه الالندجز الال    دآنیریدیالال ن  آل آ
 

د

د الاللیالال ندجالال   دن نیالالرالال  دیالالهالال الالدیالالالالل  نن

 سندش ند  الس ندش ن،د یل ند  رجدندش ند  ال
 

د   
گون چهاالننا تارئ منه طرف  ، الر دییَرم تهارونیی رحمتئ قهاپئ چهالی   بولوت کئ خهارول 

یهاغاننا دییَرم داش آتورئ   2تولئ، ده الین توتوب آللومها گون یهاننورمیها منئ   کؤلگهه ، گولی
هردن نسیم یولالر بیللم ال چکیرئ باشوما و بو ، سینیاددان چاغاردمییام بئله ئمه کپنجره

 3الهی شوکر. ننهیعنی هامئ حالدا باشوم اوستو

د متن کوتاهی به ترکی بنویس –صدا و قلم  -کنندگان در تست قرار بود هر یک از شرکت
امّا در پایان آنچه مقبول افتاد صدا و ، دها اجرا شی نوشتهو همه و با صهدای خود اجرا کند 

 . گوینده و دستیار تهیه رادیو محلی، متن حقیر بود و از همان روز من شدم نویسنده

                                                                                                                       
زهره عبداللهی فرزند غالمعلی فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه  - 1

، مذهبی، عار وطنیبیت اش 2444ی حدود وی اکنون مشغول به هنر آموزگاری است و سراینده. اراک است
 . به ترکی و فارسی است... والیی و

 دولو: تگرگ2- 
 میزده بورادا وئریریک:الن بو متنین معیار تورکجهیسیله یازبورچالی شیوه -3

 دن یئتیشر دادینا فریادگؤی آلاله آدینی هر کیم ائلر یاد
 شاد، نااد اوالسسن ش، ایران اورگین شاد اوال آلاله آدینی یاد ائلرم هر گئجه گوندوز

ده الین توتوب کؤلگه، گون چاالندا تانری منه طرف گولور، دئیَرم تانرینین رحمتی قاپی چالیر بولود کی خاریلدار
هردن ، ینسمه کی یاددان چیخارتمییام بیلهرم داش آتیر پنجره، دولو یاغاندا دئیَآلنیما گون یاندیرمییا منی

 3الهی شوکر. و بو یعنی هامی حالدا باشیم اوستونده بیللم ال چکیر باشیما، نسیم یولالر
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پشیمانی و پریشانی  ناشی از چندین سؤال ، حسهی که در آن اضهطراب  ، حس خوبی نبود
 توانمچآیا می. تواند خوب باشدنمی، پاس  غالب باشدبی

ند وچدر آن بیست. کار من نبود، رفتماهانه دو برنامه با اجرای ترکی باید روی آنتن می
به مکالمه با پدر و مادر و غیرازآن شد سهال عمری که از خدا گرفته بودم ترکی خالصه می 

 .رفاقتی و حتی گفتگو در محل به زبان رسمی بود، تحصیلی، روابط کاری، اشعار، تمام افکار
ی معادل ترکی ها در گفتگو با مادرم از ماوقع جلسات یا امور کاری جمله و کلمهخیلی وقت

 شد: یافتم و همیشه این جمله مادر تکرار مینمی
 . دیم سن نمه دیدییهمن کئ بیلم

 
نقل ، سههخت بود، شههدای میدقیقه 44ی تولید یک جُنگ حاال چنین فردی باید واسهطه 

  .شداما باید از جائی شروع می. سالمتی و خداحافظی برای رسانه آسان نبودچاق، حکایت
، لربخشههی: نقیل. لریمیزبخشههی را گنجاندم با تیتر: مال. ها شههروع کردمالمالاز ضههرب

و در این مسهههیر شهههیرزن . هاداری و معرفی رسهههوم و آئیننکات خانه، های ترکیدوبیتی
ها ی ایندیگر منبع موثق من برای ثبت و ضبط همه. مادر نقش کلیدی داشت، مانزندگی

همین رسههم و  شههانی خاطرات کودکی و جوانیای بودند که همهزنان پا به سههن گذاشههته
ها و ی شههادیواس خود تجربه کرده بودند و اشههعاری که زمزمههایی بود که با تمام حآئین

تارودان ، چؤمچه قاشوق یاغ ایستیرئ، یاغوش آشئ، سهوت واراسئ . هایشهان بود سهوگواری 
 یاغوش ایستیرئ

یا زنانی که طبق یک سنت در هیبت مردان گله از دست . گردانی در روستاهمراه با عروسک
های محلی ها و بازیسنت اول تابستان و شادی. کردندران میربودند و از خدا طلب باچوپان می

شهههنیدم و همهه و همهه را بهه ترکی سهههلیس کمیجانی می   ، زادهکوه و امهام ، در دل طبیعهت 
گذشههت و پای صههحبت افراد هرروز که می. های پنهاناین گنجینه، زنان بودند، دهندگانانتقال

مهری که  یبردم و شعلهگویش زبانم پی مینشستم بیشتر به غنای فرهنگ و بیشهتری که می 
ور و که به شعاعی دشههدم وقتیگرفت و البته غمگین میاز این گذر در دلم افتاده بود باالتر می

ها و جاافتادگانی را که از صههحبت کردن دیدم جوانکردم و فراوان میتر از خود نگاه مینزدیک
 . کشندز آن خجالت میکنند و یا حتی اشان پرهیز میبه زبان مادری

کردیم و در این مسههیر باید سههلیقه به خرج  اما برای هر برنامه باید میهمانانی دعوت می
ی خود را معرفی دادیم تا افرادی از اصهناف و حررَف مختلف صحبت کنند و هنر و پیشه می
ر در نظهایی که با گزینه. هاولی افتاد مشههکل، اینجا بود که: عشههق آسههان نمود اول. کنند
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در .. .از مسئولین بومی گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران و عوام و، کردیمداشتیم صحبت می
شدند که محوریت برنامه زبان اما وقتی از اصهل موضوع مطلع می ، کردندابتدا اسهتقبال می 

گویا پرتگاهی دیده باشههنده با توضههیحات و توجیهات . رفتندتر میگامی عقب، ترکی اسههت
 دسته بودند:  4اما همیشه مدعوین ، فتند که سر برنامه حاضر شوندپذیرمی
 
 دادندی اول در آخرین ساعات انصراف میدسته ، 
 کردندشدند اما مقاومت کرده فارسی صحبت میی دوم حاضر میدسته ، 
 کردنددیدند محاوره را فراموش میی سوم میکروفون و ادوات ضبط را که میدسته .

شد عرقی ت کتابی و ترکی نام نوسی که ناخواسته بر زبانشان رانده میکلما، لرزش صدا
 . دانستندگوئی که هرگز ترکی نمی. نشاندشان میمشهود بر چهره

 کنم از پزشک نامی و یادی می.، گرفتندی چهارم قرار میاما نفرات اندکی در دسته
 راحتی و باافتخارند که بهی افرادی بودایشان در زمره، بومی شهرمان غالمرضا علیمرادی
  .ها بودندکردند و تقریباً عضو ثابت تمام برنامهو سلیس و روان ترکی صحبت می

 
ی ههم. کرد عدم اشتیاق بانوان به شرکت و گفتگو بودمورد دیگری که ما را از هدف دور می

ن اجتماع ی عظیمی چوی کوچک خانواده و چه عرصهای چه حوزهما واقفیم که در هر زمینه
ی وشهاگر گ. رودسرعت و لطافت خاصی پیش می، آن امر باثبات، اگر زنان آستین باال بزنند

از  توجهیبینیم که درصد قابلمی، ی خودمان داشته باشیمچشمی به آداب و سنن منطقه
ئین آبرای ماال . اندکما اینکه برخی نیز کامالً زنانه بوده، شدهها با دخالت زنان انجام میآن
 خوانی در حلقه کایریهمراه با بایاتی ینه سالماق و مونجوق سالماق که در شب عید قربانا

 . شدههایی از مراسم عروسی کامالً به دست بانوان اجرا میشده و بخشاز زنان اجرا می
 های مادر دریافترفتار و واکنش، ها را از زبانها و مهارتای اولین آموزشکودکان هر جامعه

ی فرهنگ ناملموس همچون توان نقش زنان را در ارائه و اشاعهکنند و هرگز نمیمی
چراکه صندوقچه ، نادیده گرفت و ناچیز شمرد... ورسوم و گویش وآداب، صنعتگری سنتی
 . چرخد مگر باهمت زنانها نمیدست نسلبهفرهنگ دست

  .نبع مصادیق فرهنگی باشندترین مترین و موثقتوانند مطلعنتیجه اینکه: بانوان می
مت سفانه بانوان امروزی . ی این زنجیر باشندو وای از روزی که زنان عصر ما آخرین حلقه

 ،ورزندکنند و از آموزش به فرزندان دریغ میدانند اما بدان تکلم نمیترکی را فقط می
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است و در  که تپش قلب زبان مادری و مصادیق فرهنگی منوط به جریان و انتقالدرحالی
 . رکود نابود خواهد شد

باره ها دراینآن. شهههان را پاس داشهههتند و به ما سهههپردندمادران و پدران ما زبان مادری
وخم ما نیز باید این گوهر نایاب را به فرزندانمان بسپاریم و نگذاریم در پیم، کوتاهی نکردند

 . زمان فراموش شود
گذرد و من اجرا و پخش شد می، مادری نوشتهامروز شش سال از اولین متنی که به زبان 

راحتی و باافتخار به ترکی تکلم امروز به. دانمی عطفی در زندگی خود میاین اتفاق را نقطه
ز ام نیای را به فرزند پنج سالهکرده و آن را دوست دارم و این زبان شیرین و میراث منطقه

 . دهمآموزش می
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ان در کمیج« ایل بزچلو»یخی پیشینه تار 
  امروز

 1خانی بزچلوییاکرم حسن
 

 منطقه در تبار ترک ایلی بزچلو، به ساکن در منطقه شیعی قوم تاریخی و فرهنگی هویت
 تغییرات و تحوالت دسههتخوش تاری  عرض و طول در که شههودمی اطالق امروزی کمیجان
 علویان هب بودن وابسته علت به هاآن تبار و قوم صفویه از قبل طوری که اند. بهبوده بسیاری
 گرفتند.  قرار تعقیب تحت
 
 گیری ایل بزچلو در زمان شاه اسماعیل صفویشکل ♦

مسلک و مدافع حقوق  با ظهور سهلسله صفویه خصوصاً در زمان شاه اسماعیل که صوفی 
جاعت شگیرد تا اینکه با درایت و این قوم زیر چتر حمایتی این سلسله قرار می، علویان بود

 ةسواری و درزمیناسهب ، شهمشهیرزنی  ، رزمی که مردمان این قوم خصهوصهاً در تیراندازی   و
های شاهان صفویه ها تجزیه با حمایتدوباره این قوم بعد از سال، فرهنگی و هنری داشتند

شهههان در اثر یک اتفاق بزرگ صهههاحب گیرند و با کوچ از سهههرزمین مادریای میجان تازه
 . شوندنشان خویش به نام بزچلو می نام و سرزمینی با

های داخلی و حتی عنوان بازوی شههاهان صههفوی م موریت بزرگی را در جنگ این فوج به
عنوان شهههمار بههای بیگرفته و با به ارمغان آوردن پیروزیبیرون از مرزههای ایران برعهده 

 . کنندوارستگانی در دستگاه صفویه ظهور پیدا می
                                                                                                                       

 تنیس هایرشته در گریمربی کارت و دارای بدنی تربیت کارشناس 1356متولد  بزچلویی خانیحسن اکرم - 1
 وی در حال. شوندمی محسوب کشور موفق مربیان ایشان از. کشوری مربوطه است هایفدراسیون از و فوتسال
 نظر اظهار به بنا نیز بخش و در این است دارعهده را میالجرد شهر هایدبیرستان از یکی مدیریت حاضر

 اداست و هنری فرهنگی شخصیت از رونمایی طول در حسنخانی اکرم. عمل کرده است موفق بسیار مسئوالن
 سفرهای و انجام و حمایت تشویق و با بوده کنار ایشان( کهریزی آقچه اکبر علی) همسرش توسط بهادری
 . نموده است زدنیماال آن غنی و فرهنگ بزچلو به را خویش و عشق عالقه خصوص این در، کاری
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 گذار ایل بزچلویه؛ پا«7آدوربادور» ♦

« بادورآدور»گذار ایل بزچلو عزیز آقا نوعی پایهشهههود اولین رئیس ایل و بهاینکه گفته می
تواند بر فرماندهی ازبک غالب ها در منطقه خراسهههان میهمراه با فوجش در جنگ با ازبک

ت که عنوان هدیه به شاه اسماعیل هدیه آوردی یک واقعیت و حقیقت اسشهده و سر او را به 
اما اینکه این سر بریده در کجا . (1377، شهده اسهت )دانشهنامه جهان اسالم   در تاری  ثبت

مستنداتی . ی بازی استجای بحث و پروژه، شودعنوان هدیه به شهاه اسماعیل هدیه می به
در این خصوص وجود دارد که در آن زمان لشگر شاه اسماعیل همراه با درباریان و صوفیان 

 . اندطقه کمیجان فعلی اتراق داشتهدرگاهش در من

عه قل»تا محل فوج که « چرگزین»های از تپه، ی شهاه صفویه که لشهکر گسهترده  طوریبه
در این منطقه پراکنده و در ، عنوان اولین محل اتراق ایل بزچلو بوده اسههتبه« آقچه کهریز

باعجله و هیجان با هدیه مخصهههوص خویش « آدور بادور»وقتی . اندحال مانور نظامی بوده
شاه اسماعیل در حالتی ، داردبسیار باال به درگاه شاه اسماعیل واردشده و هدیه را تقدیم می

با زبان ترکی خویش ، بیندبها را میهیکل با آن هدیه گراناین مرد قوی« آدور بهادور »کهه  
ه و ه شههدیعنی اینکه این سههری که آورد. گوید: چوخ باهالودور بو باش و بو باش گتیرنمی

 . کسی که این سر را آورده بسیار پربها و ارزشمند است

ماند و شهههاه و گروهی از قومش باقی می« عزیز آقا»بر « بههادر »لهذا از آن موقع عنوان  
آدور »درواقع . کندعنوان پیشههکش به مردمان این ایل هدیه میاسههماعیل این منطقه را به

 . نمایدگذاری میین را پایهدوباره در سرزمینی دیگر بزچلوی نو« بادور

 ،اصغر کمیجانی محقق و معلم فرهیخته شهر کمیجانبر اسهاس مصهاحبه شفاهی با علی  
صورت قاب شده در اختیار خان بهادری این سند را با مهر و امضای شاه اسماعیل بهعیسهی 

ر داشههته و وی آن را از نزدیک مشههاهده نموده اسههت و حتی عیسههی بهادری این واقعه را د
ذکر است این جمله هنوز در میان ترکان قالب یک تابلوی نفیس نقاشهی کرده است )شایان 

  .«باش گتیریر»شود که مگر تکلم می شودکمیجان موقعی که کسی باعجله وارد می

این تنها یک ارمغان ایل بزچلو بر شهاهان صهفویه و ایران اسهت که پس از شکست ازبک    
 ایمتوجه خواهیم شههد در مرزهای ایران امنیت تازه، باشههیم نگاهی به تاری  داشههتهاگر نیم

 . کندهای داخلی فروکش میشود و جنگبرقرار می

 

                                                                                                                       
 آدی بهادر عزیزآقا ملقب به -1
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 اعالم رسمی مذهب شیعه در ایران ♦

نوعی بسهتر رسهمیت بخشی شیعه موجودیت   خورشهیدی به  887تا  885های بین سهال 
های سیاسی و مذهبی زنینهای به خود گرفته و شهاه اسهماعیل و درباریانش اولین گما  تازه

خویش برای اعالم رسههمی مذهب شههیعه در ایران را در همین منطقه که تازه نام بزچلو بر  
 . دهندانجام می، آن نهاده شده است

 . 

 سمبل شیعه« آدوربادور» ♦

شههود رسههمی شههدن مذهب شههیعه ابتدا در ایل بزچلو مورد رایزنی قرار گرفته و گفته می
پس . شههودیکی از مسههاجد تبریز انجام می ن مهم پس از مدتی درسههپس ابالغ رسههمی ای

را سههمبلی برای شههیعه در تاری  بپنداریم و « آدوربادور»توانیم ایل بزچلو و باکمی ت مل می
 . بر آن باافتخار تمام صحه گذاریم

العه شده مطهای میراث فرهنگی ثبتوقتی ما تاری  باسهتانی کمیجان را که در قالب تپه 
هایی بانها و قرارگاه و دیدهها کاخشهههویم که این تپهبها این واقعیت روبرو می ، مهاییم نمی
 این گواهان... طهماسب وشوندی ازجمله تپه شاهاند که بانام شاهان صفوی بازخوانی میبوده

در درون خویش هزاران گواه و اسرار از آن روزها دارند که با شکاف هرکدام ، مسکوت امروز
 . های تاریخی ایل بزچلو پی خواهیم بردبیشتر به واقعیت، اهاز آن
 . 

 بزچلو؛ هویت فرهنگی و تاریخی این قوم شیعی در منطقه ♦

هایی بانام بزچلو دارند که هایشهههان پسهههوندامروز نیز بسهههیاری از مردمانش در سهههجل
وم ن قارزشههمندترین سههند برای این ایل و مردمانش و برترین هویت فرهنگی و تاریخی ای 

 . شیعی است که باید پاس داشته شود

بر این نکته اذعان دارند که آدور بادور ، طبق شهههواههد بسهههیهاری از بزرگان ایل بزچلو   
گذار ایل بزچلو در ملک شههخصههی خود در اطراف بانک ملی کنونی مدفون اسههت ولی بنیان

ر محلی در های محلی برخی از رؤسههای ایل بزچلو در محل اتراق خودشههان دطبق گفتمان
نماید خان بهادری در خاطراتش بازگو میچراکه عیسههی. قلعه آقچه کهریز مدفون هسههتند

ی زمانکه یکی از رؤسای ایل بزچلو بوده گرفته است و خان که مادرم نام مرا از نام عیسهی »
 هایش سخن گفتهعنوان رئیس ایل بزچلو و از دالوریخان بهکه کودک بودم پدرم از عیسی

رفتیم و برایش دعا خان میوعه بیرونی قلعه بر سهر مزار عیسی بارها با پدرم در مجم. اسهت 
 . خواندیممی
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 گرجستان تا عهدنامه گلستان« پنبک»های تاریخی ایل بزچلو از واقعیت ♦

در دوران صهههفوی گرجسهههتان که آن موقع بخشهههی از قلمرو ، نویسهههانبنا بر گواه تاری 
برای دفع حمالت این  لذا، داغستان قرار گرفت هایلزگیدرازی دسهت  ها بود موردصهفوی 

اومت مق هاگرجستان کوچیدند تا در مقابل حمالت لزگی« پنبک»قوم بخشی از بزچلوها به 
از این کوچ در آنجا ماندگار شهههده و گروهی به سهههرزمین مادری خویش آنان پس. کننهد 

ی گذرانند و حتستان روزگار میبازگشهتند که امروز نیز با نام و تبار خویش در کشهور گرج  
 . وندشعلویان شرق ترکیه محسوب می روند که امروز ازبخشی از این قوم نیز به ترکیه می

آنچه مهم اسهت این قوم با هویت در هرکجا بوده و هستند در طول تاری  پس از صفویه  
 هایا سرمایهنیز م موریت مقدس خویش را در دفاع از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران ب

های های مختلف ازجمله جنگکه در جنگطوریبه. اندمادی و معنوی خویش پاس داشهته 
 . اندفتوحاتی به نام ایران داشته« عباس میرزا»تحت فرماندهی ، روسیه علیه ایران

پاشی ایران و این قوم را سبب شد ولی اگرچه عهدنامه گلستان بیشتر بهانه تجزیه و ازهم
برخالف امروز که ارزش زمین را به « عباس میرزا»بینیم که از این عهدنامه می دربندهایی

 .گذرداز زمین و منابع مهم می، نمایندبندی میاش تقسهههیممعادن و منابع درونی و برونی
« زاعباس میر»دربندهایی از عهدنامه گلستان کوچاندن بخشی از نیروی انسانی که در نظر 

  .بازمانده ایل بزچلو نیز بوده است ه و آن را عملیاتی نموده که شاملتر بوده را گنجاندمهم
ازاین عهدنامه به سرزمین مادری بزچلو بخشی از گروه ایل بزچلو که در ایروان بودند پس

گیری قومی از ایل شههود برای شههکلشههوند و این آغازی میهای دیگر کوچ داده میو بخش
درواقع کوچ اجباری بزچلوها به . شهههودمی« قره پاپاق»بزچلو بانام و نشهههان مختلف به نام 

دو عامل مهم در ، ها و پیمان گلستاندر جنگ با روس« عباس میرزا»گرجستان و شکست 
 شههان شههدهتجزیه این ایل یا بهتر بگویم دوری بخش بزرگی از این ایل از سههرزمین مادری

 . است
 
 پیشینه تاریخی بزچلو در کمیجان امروزی ♦

ها همین منطقه کمیجان امروزی ین مردمان دارای سرزمین هستند ولی عقبه آناگرچه ا
های خویش و درایتی که عنوان یکی از روسای ایل بزچلو با رشادتخان بزرگ بهنقی. است
در پی آن بود که دوباره با ایجاد یک ایالت خودمختار نام و نشان این ایل را ماندگار ، داشت

 . یابدها این آرزویش تحقق نمینماید ولی باوجود تالش
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 خان بزچلو و خسروخان امیر تومان از رؤسای ایل بزچلوتصویر نقی

 . 
 ؛ پیشتاز تاریخ و فرهنگ ایران«بزچلویی»نام ماندگار  ♦

 «بزچلویی»ولی این ایهل به مرکزیت کمیجان از ماموریت خویش غافل نشهههده و با برند  
امروز شههایسههته اسههت هویت   . تاز بوده و خواهدبودخویش در تاری  و فرهنگ ایران پیشهه

المللی دوبهاره بهازخوانی شهههده و پیونهد مجدد این ایل با تبارش در    تهاریخی این ایهل بین  
ههایی از داخهل و خارج ایران در دسهههتور کار قرار گیرد تا با این دسهههتاوردها گامی   بخش

 . افزایی فرهنگی داخلی و خارجی برداشته شودارزشمند در هم
 
 
 
 
 
 

 
 منابع

 .538صفحه ، جلد چهارم. 1377، دانشنامه جهان اسالم -1
آوری سخنان بزرگان و گذشتگان حاصل جمع، بخش عمده مطالب موجود در این مقاله -2

 . منطقه بزچلو است
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 میرزا اصغر رجیل
 1اسم مرادیابوالق

 
 

 سخن کوتاه:
شما . کندوپرورش کمیجان بررسی میآموزش، آبادانی اهمیت میرزا اصهغر را در عمران و ، این مقاله

 . در این مقاله با بخشی از تغییرات و تحوالت تاری  معاصر کمیجان آشنا خواهید شد
 

، السلطن معاص، اصرر مسجدمیرزا مدرسغ  و ، کمیجان، رجیل میرزا اصغرر  کلید واژگان:

 قاجار، قحطی، یخچال سنّتی
 
 میرزا اصغر چگونه میرزا شد؟ ♦

ه اینکه مردی ب. را موشکافی کنیم« میرزا»برای آشهنا شهدن با میرزا اصهغر باید اصطال     
اصهغر چگونه لقب و عنوان میرزا را به دست آوردی یک پرسش است و یک  نام اصهغر یا علی 

 . طلبدبررسی کوتاه را می
توجه به تغییرات فقیه و امام با، خواجه، ها واژگانی مانند شهههی هها و دهه هدرگهذر سهههد 

وم مفه، گیرند و به عبارتی اصطال مذهبی در جایگاه اصطال  قرار می اجتماعی و، سهیاسی 
 . منحصر به محدوده زمانی است و مشمول تاری 

های چار دگرگونیاصههطال  میرزا نیز درگذر ادوار تاریخی و ادوار سههیاسههی تاری  ایران د
طور مشخو از روزگار تیموریان تاکنون این دگرگونی به. مفهومی و مصهداقی شهده اسهت   

                                                                                                                       
ایران از  تاری  آموختهوی دانش. در شهر کمیجان دیده به جهان گشود 1354در سال  مرادی ابوالقاسم - 1

 1382ین همایش بین المللی ایرانشناسی در سال در دوم. باشدمدرس می های تهران و تربیتدانشگاه
 و "تا دیروز... کمیجان"آقای مرادی کتاب . مقاالت ایشان درباره کمیجان و برچلو ارایه و چا  شد، خورشیدی

 . اندهای اخیر به رشته تحریر درآوردهرا در سال "نقدی بر کتاب کمیجان سرزمین مادها وتات ها"مقاله
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 . باشدقابل بررسی می
افشهاریان و زندیان بر شاهزادگان و نوادگانشان  ، صهفویان ، لقب میرزا در روزگار تیموریان

 . امامقلی میرزا، القاص میرزا، مانند الوند میرزا شد:گفته می
ای از انحصار درباری گونهبه، یرزا در زمان دودمان قاجار به دلیل خاصیت ذاتی اصطال م

کسههانی را در بر ، ای خوشههنام به نام عباس میرزای ولیعهدبیرون آمد و عالوه بر شههاهزاده
حتی . باشهههندخان امیر کبیر میسهههی و سهههپس میرزا تقیها ازجمله میرزا آغاگرفت و آن

امیر و کبیر که هرچند کبیر ، خان، زمان داشههت: میرزاچهار عنوان را هم، خان فراهانیتقی
 . «امیر»صفتی بود برای 

ک شاه را فقط ی... دیوانیان و، درباریان. کردندشاهان نیز به تنها اصطال  شاه بسنده نمی
 درباریان و سهههپس دیوانیان او را قبله عالم. کردندتر خطاب میدرجه از خداوند یکتا پایین

 نامیدندهمی، نه حتی قبله مسلمانان جهان، )جهان(
در کنار نام دیوانیان نیز ، شهههده حکومت قاجارمیرزا یا امیرزاده در میانه راه عمر سهههپری

میرزا ، شاه قاجار(میرزا رضها کرمانی )قاتل ناصههرالدین ، نشهسهت و در واپسهین روزگار آنان   
نگار انگیرخان صوراسرافیل )روزنامهگذار مدارس رشهدیه( و میرزا جه حسهن رشهدیه )بنیان  

ازجمله کسانی بودند که میرزا ، آزادیخواه دوران محمدعلیشاه و از شهدای انقالب مشروطه(
که این لقب از سهههوی آزادیخواهان و مشهههروطه خواهان به برخی از اینان . بودند، شهههدند

کردندی داده روشهههنفکر بودنهد و یها نقش مهمی را در تحوالت اجتماعی آن عصهههر ایفا می  
در این راسهتا باکسانی در  . ای بس مهم در تاری  بیداری ایرانیان اسهت و این نکته. شهد می

د مانن. شههان اکتسههابی اسههت نه موروثی شههویم که جایگاه یا لقب اجتماعیتاری  آشههنا می
 . خان مستشارالدولهان و میرزا یوسفباقرخ، ستارخان، نادرشاه

. ه پهلوی از دربار و مجموعه دولت و حاکمیت رخت بربستاصطال  میرزا در دوره رضاشا
ار کم در کنای از رواج افتاد و کممانند سکه "الناس علی دین ملوکهم"این اصهطال  بر پایه  

 . ای شد برای طنزشهر و روستاها نشست و گاهی دستمایهنام برخی باسوادان پایین
رود و اینکه او چگونه میرزا ر به شمار میهای واپسین دوره قاجامیرزا اصغر رجیل از میرزا

شدی باید به دو ویهگی ایشان بپردازیمی یکی اینکه میرزا اصغر خوشنویس بود و آن را آشکارا 
 . بینیم و دیگر آنکه وی صدا و لحن خوش داشتاش مینامهکم در وصیتو دست

اشد ببررسی میی قابلدهداینکه این دو خصهیصه چگونه او را مورد استقبال دربار قرار می 
های پیش کاربرد خط نسهههتعلیق و ثلث برای و بهاید گفت که در دوره قاجار مانند سهههده 

دربار و دیوانیان . بسهههیهار نیاز بود ... کهاری و تبلیغ فرایض دینی و هنر کهاشهههی ، کتهابهت  
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های دیوانی صهههادر کنند و همچنین فرمان، کوشهههیهدنهد تا به بهترین و زیباترین خط  می
 . به خط خوش وابسته بود، ها تا زمان اختراع دستگاه چا و استنساخ کتاب گردآوری

صههدا بودهی به روایت دهد که میرزا اصههغر خوشآنچه درسههتی این موضههوع را گواهی می
اند و یا به نشین او بودهاند و همهای سال دیدهگروهی از کسان است که میرزا اصغر را سال

 . داناند و تنها از کسان موثق شنیدهره میرزا را درک نکردهباشد که دوروایت دیگرانی می
اندکی به چگونگی پیدایش سههلسله صفویه ، های شههیعیدرباره جایگاه تبلیغ در حکومت

در برپاداشتن آن سلسله نقش اصلی را بازی کردند « قزلباش»پردازیم تا دریابیم: ایالت می
تحکیم و تابیت سلسله نوپای صفوی به ، پسهر شاه اسماعیل ، تهماسهب اول و در زمان شهاه 

نهادینه شهدن تشهیع از نوع سهیاسی و صفوی وابسته بود و در این راستا صفویان نخستین    
برای ، عهالمهان شهههیعی از منطقهه لبنهان وجبل عامل را به دربار فراخواندندی با آمدن آنان    

 ی آیینیجنبه، انهای بلندی برداشته شد که ازجمله اقدامات آناسهتقرار مذهب شیعه گام 
سوگواری امام حسین )ع( بود که ها برپاداشتن ترین آن آیینمهم. بخشهیدن به مذهب بود 
شههاملو و ، افشههار، هایی مانند قاجاردرواقع ایل. شههدخوانی همراه میبر سههر منابر با روضههه

دند و کوشیعلما در تقویت باور و اعتقاد مذهبی شیعیان می. وخاک بودندنگهبان آب، بزچلو
همهه این اقدامات بدان دلیل  . کردنهد سهههاالران در اداره سهههرزمین ایفهای نقش می دیوان
بایسهت نخسهتین دولت نوپا و فراگیر شیعه در ایران برای بقا و دوامش   گشهت که می برمی
تالش کند و ایران در دوره صفویان برای ، جانبه در برابر همسایگان سنی مذهبطور همهبه

 . همسایگان سنی مذهب ای شیعی شده بود در میانند جزیرهنخستین بار مان
افشاریه و زندیه در تبلیغات مذهب کوشیدند ولی ، های شیعی صفویههرکدام از سهلسهله  

مسههل م اسههت که هر سههلسههله حکومتی برای  . نقش صههفویان و قاجار از دیگران پررنگ بود
این میان سههلسههله حکومتی  هایش تبلیغات وسههیع انجام داده اسههت و دررسههیدن به آرمان

هایش شاه قاجار دریکی از سفرازجمله ناصرالدین. قاجار نیز به این نیاز حیاتی کامالً آگاه بود
خانه تئاتر اروپاییان را دید و خوشش آمد و در بازگشت به ایران دستور داد تا تکیه، به اروپا

 . های سوگواری تشیع ساخته شوددولت برای برگزاری آیین
های سهوگواری تشهیع تا امروز صهدای رسا و خوش مورد اقبال آحاد    برپاداشهتن آیین در 

مردم قرارگرفته است و در زمان قاجار که اتحاد شیعه کماکان یک موضوع جدی بودهی نظر 
خوانان و نمود تا جایی که تعزیهازپیش به خود جلب میاههل تشهههرع و اههل عرف را بیش  

از شهههمار اینان . توجه اجتماعی قرار گرفتنددر جایگاه قابلمداحان در این مقطع از تاری  
ارتباط  ،و شاید دیگر اینکه. شودهمراه می ای بخت با ایشانگونهمیرزا اصغر بود که شاید به
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هم در آن، خهان کمیجان با دربار قاجار آن بخت را همراهی کرده بودی تا ایشهههان در تهران 
 1.کنار کاخ گلستان پرآوازه گردد

زمین و امالک خرید و بخشی از ، قنات. در کمیجان آب و ملک، یرزا از گذر این جایگاهم
 . اش آمده استنامهالمنفعه هزینه کرد و شر  آن در متن وصیتدرآمدش را برای امور عام

 

 
 الملکیاد:کمالتکیه دولت اثر زنده 

 
 اصغر رجیلروزگار میرزا علی ♦

به او در دربار و ، به دلیل کوتاهی قدش. ه جهان گشههودش دیده ب. ه 1264او در سههال 
سههالی و شههایع اسههت که او در روزگار خشههک. گفتندمیقد( )مرد کوتاه« رجیل»، کمیجان

باشد  2«پانزده قران»سهالی  رسهد همان قحط به نظر می. قحطی به یاری نیازمندان شهتافت 
اسهههت و  ش. ه 1236رابر با سهههال نمودندی بهای قدیم از آن به تلخی یاد میکه کمیجانی

 3.)سال گرسنگی و قحطی( نامیده است «سال مجاعه»عبداهلل مستوفی آن را 
 

بخت زدگان نگونقحطی. هموطنهان را گرفهت  رحمهانهه جهان    بی، قحطی، در آن سهههال
کوشههید آنان را با آمدند و میرزا از پنجره طبقه باال میگرد می 4جلوی خانه میرزا، کمیجان
نی کهه بر نخی آویختهه بود از مرگ حتمی نجهات دهد و این اقدام او بیش از همه    تکهه نها  
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 . ها شدهاش در خاطرهاو را نامور و خوشنام نموده و سبب جاودانگی، اقدامات نیکش
ها در خالل جنگ جهانی اول سبب وقوع قحطی شدند که امروزه گفتنی اسهت انگلیسی 

، شمسی 1237گوید: در سال احمد کسروی می 5 .نامندبرخی آن را هولوکاسهت ایرانی می 
توان گفت یک سهههوم مردم از میان آمد و می جنهگ جهانی در میان بود و گرانی نیز پیش 
د و گرفتندیدم که توانگران دسههت بینوایان نمیرفتند و در آن سههال در تبریز آشههکارا می 

کفنی ند و مردگان از بیداشتمردند پروا نمیوقتی خویشان و همسایگانشان از گرسنگی می
 6. ماندندروی زمین می

 

 
 علی اصغر میرزا نامهی نهم از وصیتبرگه
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 میرزا اصغر در سمت چپ او ایستاده السلطنه نشسته است؛عاصم

 
 اصغرمجموعه مدرسه و مسجد میرزا علی ♦

یعت مهری طبعبادی دستخوش بی -های اخیر ساختمان این مجموعه فرهنگی در سهال 
معماری آن به سبک . مانده اسهت ها قرار گرفت و تنها بخش ناچیزی از آن برجایو انسهان 

شودی در کوره آجرپزی ویهه همان بنا هایی که در نمای آن دیده میآجر. دوره قاجاریه است
 . شده بود و زمین آن کوره بخشی از بنای هنرستان شدپخته
این مدرسهههه در بخش . پراکنده از رونق افتادهای خانهمکتب، با سهههاخت این مجموعه 
دروسی بود که ، ی میان این مدرسهه با مدارس شهرها تفاوت عمده. همتا نداشهت « بزچلو»

تر از مدارس شهههد و مدت تدریس در این مدرسهههه کوتاهدر مهدارس شههههرها تدریس می 
 . های بزرگ بودشهر

رس دیگر نقاط ایران اشتراکات فراوان ی میرزا اصغر با مداآموزش مدرسه، هابا این تفاوت
های جوییم که با گفتهی مرحوم احمد کسههروی بهره میدر اینجا از نوشههته. داشههته اسههت

 او آورده است: . شاهدان عینی این مقاله اشتراکاتی دارد
م[ در ایران  1346ش/ . ه 1285]انقالب مشروطیت: ، باید دانسهت پیش از مشروطیت »

در ، ها که کسهانی که مال  شدن خواستندی یکی از آن مدرسهه ه بوده: درس خواندن دو گون
ها خواندن و نوشتن یاد که بچگان در آن، هاخانهو دیگر از آن مکتب، آنجا درس خواندندی

شد بود و در هر شهری چند مدرسه شمرده میها در ایران فراوان میمدرسهه . گرفتندیمی
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و فقه و ، و منطق و اصهههول، ی از صهههرف و نحو عربیها که در آن نشهههیمن گزیدندو طلبه
که در ایران جنبش مشهههروطه آغازید این هنگامی. ها درس خواندندیو مانند این، حکمت
نخسههت باید دانسههت که جز از ، هااما مکتب …داشههت ها رواج و رونق خود را میمدرسههه
ینان جز خواندن که در دربار و و ا، توانگران و بازرگانان فرزندان خود را نفرسههتادندی، اعیان

هایی که امروز هسههت نبودی و توده انبوه به درس نیاز دانش. بازار به کار آید نخواسههتندی
نارسهها و نادرسههتی در میان   ها برای یاد دادن الفبا یک شههیوهاز آن پس در مکتب. ندیدی
و  ها را خواندنخواست تا شاگرد الفبا را نیک شناسد و کلمهو یکسهال کمابیش می . بودمی

 . نوشتن تواند
ازآن جز و عم )جزو بازپسههین بچه چون به مکتب رسههیدی نخسههت الفبا خواندی و پس 

و از ، ی قرآن را )آن نیز وارونهازآن بازماندهغاز کردی و پسآ« قل اعوذ» قرآن( را از سههوره
و ، و ترسل، صابو جامع عباسههی و ن، های گلسهتان ازآن کتابآغاز به انجام( خواندی و پس

و بدینسههان ، یکی پس از دیگری درس خواندی، و تاری  معجم را، و تاری  نادر، ابواب جنان
پس از چند سههال به این نتیجه رسههیدی که فارسههی را خواندن و نوشههتن . زبان یاد گرفتی

ر دارفتار آخوند مکتب، از آن سوی درنگ شاگردان در مکتب و رفتار ایشان با یکدیگر. تواند
و  ،پهلوی هم نشستندی، شاگردان دو شکجه گسترده به روی زمین، با آنان سهتوده نبودی 

به تنها همگی شههاگردان یکایک ، آخوند دم پنجره جای بلندتری گرفته نشههیمن سههاختی 
و هر کدام که درس را روان پس ندادی یا خط را نیک  …، و نوشتن آموختی، درس گفتی

آموزی این بود معنی مکتب و شیوه درس. ایش زده شدیها یا پاهننوشهتی چوب به دسهت  
این بود ، ها را برگزیدندی و مکتب گردانیدندیداران مسهههجدو چون بیشهههتر مکتب، هاآن
 « ها را مسجد نیز خواندندیآن
 
این مجموعهه فرهنگی عبهادی در کنهار بازار و کنار جوی آب قنات بزرگ کمیجان قرار     

شده است و اما های شهید حجازی و شهید امینی واقعخیابانداشت که امروزه در حدفاصل 
شد و به شرق آن نیز محله محله بازار نامیده می، درگذشته همان حدفاصل از شمال و غرب

 . گفتندگاه میکولی
ی میرزا اصههغر از کمیجان بودند و شههماری نیز از روسههتاهای بیشههتر شههاگردان مدرسههه

 . رسیدنفر می 16موزشی به شود هر دوره آگفته می. همسایه
 ،شی  رضا ضیغمی، آبادیشههی  تقی عیسی»های آن مدرسهه عبارت بودند از  علما یا مل ا

ن برخی از این علما یا مالیا. «شی  عیسی، خبریالعابدین خوششی  زین، میرزا باقر ناطقی
 . ی سپهدار اراک بودندآموختگان مدرسهاز دانش
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ت سیس مدارس جدید دولتی در دوره رضاشاه و  ش. ه 1312مرگ میرزا اصهغر در سال  
 . از دالیل اصلی کاهش و افول مجموعه مدرسه و مسجد میرزا شد (ش .ه 1344ه1324)

ی کمیجان در نخسههتین مدرسههه ، خان سههرهنگی ابوالقاسههمشههود مدرسههه گفته می
سههه میرزا بوده اسههت که ویرانه آن در ضههلع جنوبی مدر، وپرورش به سههبک جدیدآموزش
شاعر پرآوازه ، پاید و دبسهتانی به نام مولوی اما این مدرسهه دیری نمی . اصهغر قرار دارد علی
 . در کمیجان پا به عرصه هستی گذاشت، جهان
 

 
 شمسی9836ویرانه مدرسه سرهنگ در سال 

 

 
 . داناصغر سلطانی فر در جلو ایستادهکه استاد علیآموزان دبستان مولوی کمیجان دانش
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 یخچال سنتی ♦
( کمیجان YUXARE HASAR« )یوخارئ حاصهههار»اصهههغر در محله به دسهههتور میرزا علی

شده است که خیابان شرقی آن تا کشتزارهای ساخته شد: در جنوب شرقی چهارراهی واقع
، مروزها. پیونددآباد مینی گرد کشیده شده و خیابان غربی آن به قنات حسنزهیرآباد و نی

یخچال ». ای از حیاط یکی از شهههروندان کمیجان محفوظ مانده اسههت در گوشهههاین بنا 
. هایی داردها تفاوتهای سههنتی در کشههورمان اسههت که با آنای از یخچالنمونه« کمیجان

 نه در سبک، برداریدر نوع بهره، شهود با یخچال شههرسهتان میبد   برای نمونه این بنا را می
 . مقایسه نمود، معماری
 

 
 ی بیرونی یخچال شهرستان میبدنما

 
این یخچال برای طبقه ، با توجه به گنجایش اندک یخچال موجود و روایت شاهدان عینی

هم به آن، زمان شهدن عاشورا و تابستان گرم شهده بود و یخچالدار با هم مرفه شههر سهاخته  
 . کردمند میخنک یخچال بهرهعزاداران را از آب، احترام سیدالشهدا

 ،شده است و دیوار و سقف آنبه شهکل مکعب توخالی در عمقی از زمین ساخته  یخچال 
 . از سنگ و مالط گل آهک )ساروج( است
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 نمای درونی یخچال کمیجان

 
میراب ابتدا آب قنات ، در فصل سرما و یخبندان»گفتند: برخی از شهروندان کمیجان می

پس س، سرریز شده، نشههینی آنا پس از تهکرد تای مینی جرد( را وارد برکهنی گرد )نینی
آب را قطع ، شهههدازآنکه بخشهههی از یخچال از آب پر میپس. گرددبه درون یخچال جاری 

های ی  پر دادند تا یخچال از الیهاین کهار را چنهد بهار انجام می   . تها ی  ببنهدد  ، کردنهد می
 . کردندتدریج ی  را کنده و استفاده میآنگاه در فصل گرم سال به. شدمی
 
 مسجد و مدرسه و حمام کمیجان، مجموعه بزرگ بازار ♦

هایی شدند تا کمیجان در دوره پهلوی اول خانه و سهپس مدرسه میرزا اصغر بستر مکتب
به همت اماال میرزا اصغر رجیل و ، ی داشتن دبستان شود و به عبارتی این شهرشهایسهته  

ه هایی را درگذشتوپرورش شایستگیآموزش توسعه ةدرزمین، صهغرا  البانویی نامدار به نام م
 . از خود نشان داده بود

ای نشان از بالنگی کمیجان و گونهبه، ی میرزا اصغرشدن مجموعه مدرسهدرواقع سهاخته 
هایی مانند اراک و تهران وپرورش بوده اسههت که از مدارس شهری آموزشبزچلو در عرصهه 

را در فراهم نمودن شههرایط ، ارباب کمیجان، نهالسههلطالبته نباید نقش عاصههم. الهام گرفت
 . برای ساخت مدرسه نادیده گرفت

 شود:در اینجا به نکات مهم درباره این مجموعه اشاراتی می
ی الگوی شههههرسهههازی ایران قدیم بوده قرار گرفتن این بناها در کنار یکدیگر بر پایه -1

 . شودمی وفور دیدههای قدیمی ایران بهاست که نظیر آن در شهر
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شهههده از این اسهههت که آب از عناصهههر ها در کنار جوی پرآب قنات برگرفتهبنای آن -2
 . پاکیزگی را شرط اساسی مسلمانی دانسته است، مقدس ایرانیان بود و دین اسالم

 . شدحمام یا گرمابه بایستی در کنار آب روان ساخته می -3
، هم بوده که سهههوداگران و بازاریانجوار بودن مسهههجهد و بهازار ت کیدی بر این م  هم -4
 . گاه خدا را فراموش نکنندهیم
باهم بودن مسهههجد و مدرسهههه ت کید بر این مهم بود که ایمان به خدای یکتا و پای  -5

 . باید با علم توأمان باشد تا سبب خیر گردد، بندی به اخالق
که نشههاط  اینغمه. شههد تا جوی روان نغمه بسههرایدشههیب زمین مجموعه باعث می -6

 . کرد و به گذر عمر اشاره داردزندگی را یادآوری می
گونه مسههجد و مدرسههه را  فضههای بهشههت ، درختان تنومند بید و چناران بلندقامت  -7

 . بودند شکوهمندتر کرده
السلطنه در فراهم نمودن بخشی مهم از آباد نمودن کمیجان هرچند میرزا اصهغر و عاصم 
وان تکشاورزان و کسبه بازار را در این زمینه نمی، ن مدرسهنقش داشهتندی ولی نقش معلما 

 . نادیده انگاشت

 
 

 نوشت:پی
 . یاد حاج رضا ضیغمییاد عباس هاشمی و زندهزنده، خبرییاد حاج مسلم خوشهای زندهاز گفته .1

قران هر . است "صاحبقران "نام قران کوتاه شده واژه. قرران واحد پول ایران در دوران قاجاریه بود .2

هر قران بیست شاهی . شدقران معادل یک تومان می 14شاهی یا هزار دینار بود و هر  24معادل 

. شدقران( گفته می 1٫25ریال هم به یک قران و پنج شاهی ). و هر شاهی پنجاه دینار ارزش داشت

 . شدضرب می دو قران و پنج قران، یک قران، های ده شاهی )نیم قران(صورت سکهقران از نقره و به

میالدی که جنگ جهانی اول ازجمله عوامل  1317زمان با هم. 33ص ، پیشین، عبداهلل، مستوفی .3

 . قحطی بود

ها پس از میرزا سال. درست روبروی ساختمان زایشگاه امروزی کمیجان قرار داشت، ی میرزاخانه .4

 . خانه و پستخانه کمیجان شدی وی تلگرافخانه، اصغر

، شمسی(1236-1238قحطی بزرگ )، محمدقلی، ها: مجدرباره نقش انگلیسیبرای مطالعه د .5

 3. تهران، 1387، های سیاسیمؤسسه مطالعات و پهوهش، ترجمه: محمد کریمی

 . 53ص ، 1368، انتشارات امیرکبیر، تهران، تاری  مشروطیت ایران، احمد، کسروی .6

 . 13ص ، همان، احمد، کسروی .7
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 میرزا اصغر

 

 
 نشسته است، خان کمیجان، سلطنهالعاصم
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 زندگینامه مّلا صغری
 1اسد کمیجانی

 
 

شمسی در محله  1285صغری خانم کمیجانی بزچلوئی فرزند کربالیی اسماعیل در سال 
او این لقب را از . نام مادرش شهههربانو معروف به طاها خانم بود . بازار کمیجان متولد شههد 

السههلطنه ارباب عاصههم. کردالسههلطنه کار میاو در قلعه عاصههم. دالسههلطنه گرفته بوعاصههم
طاها خانم برای ارباب و . شهههدمحسهههوب می کمیجان و چهل پارچه روسهههتای اطراف آن

ای بیش نبود همراه مادرش صههغری که دختربچه در آن موقع. کردها آشههپزی میزادهارباب
 . رفتبه قلعه می

در جمع دختران ارباب به کالس دروس فارسی و  السهلطنه صغری هم پیشهنهاد عاصهم  به
رود و ازآنجاکه هوش و ذکاوت زیادی داشهههته در جمع دختران ارباب از محضهههر قرآنی می

علوم متداول ازجمله ادبیات فارسی و ریاضی و مخصوصاً ، شودمند میعلمای آن زمان بهره
که بعدها نحویبه. رسهههدگیرد و به مقام اسهههتادی میعلوم قرآنی را به نحو احسهههن فرامی

 .های زیادی برخوردار بودندشاگردان مالصغری از مهارت. نمایدشهاگردان زیادی تربیت می 
ها وانیخگرفتند تا تعزیهدر سههطح عالی زبان ترکی را هم فرامی، یعنی عالوه بر تالوت قرآن

ن رسهههد با جوامال صهههغری وقتی بهه سهههن ازدواج می . را بهاشهههکوه تمهام برگزار کننهد   
راهیم میرزا اب. کندای به نام میرزا ابراهیم فرزند کربالیی همت علی ازدواج میودوسالهبیست

السههلطنه در آن زمان کدخدای وقت کمیجان بود و برحسههب شههغل خود که به قلعه عاصههم

                                                                                                                       
ایشان نوه صغری کمیجانی بزچلوئی مشهور به مال صغری . یر بازنشسته ادبیات استاسد کمیجانی دب - 1
 . باشندمی
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کند و ثمره ازدواج او یک پسر و یک با مال صغری آشنا شده و ازدواج می، کردوآمد میرفت
 . دهدبعد از ازدواج مال صغری بازهم به آموختن ادامه می. دشودختر می

شهههود و با حسهههاب ابجد ای از عرفان و علوم مختلف در او نمایان میکه دریچهطوریبه
دعای  گفتماالً به بعضی می. کندکنندگان را بیان میصهغیر و کبیر آینده و دعای مراجعه 

 ات خوب شود و بهخیرالنساو دعا بگیری تا بچه تو نزد ارمنی است باید به همدان بروی و از
گفت دعای تو نزد سادات طباطبایی است و چنانچه دعای کسی نزد خودش بود بعضهی می 
 . یافتندنوشت و بیماران شفا میدعا می

پایدی زیرا همسهههرش در جنگ جهانی اول در اما زندگی شهههیرین مالصهههغری دیری نمی
مال صههغری دو بچه را در . رودمریض شههده و از بین می طور مرموزیها بهدرگیری با روس

نه و خافرسای کشاورزی و در زمستان با دایر کردن مکتبتابستان باکارهای سخت و طاقت
اً کند که اکاراو شاگردان زیادی را تربیت می. کندهای مردم بزرگ میآموزش و تربیت بچه
 . شوندمیخوانان بنام کمیجان حساب قاری قرآن و از تعزیه

نسل . ها استروی در نقاب خاک کشهید ولی هنوز یاد او بر سهر زبان   1348او در بهمن 
الدعوه بودن و علم او سخن به نسل از بزرگواری او و خدمات فرهنگی و دینی او و مستجاب

 . گویندمی

 
 یاد و نامش گرامی باد

 

 
 مزار مرحومه مال صغری کمیجانی سنگ
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 تاد رضا محمودیاسزندگینامه 
 1محمد آقامحمدی

 
 
 تولد و تحصیالت ●

شههی  احمد محمودز میالجردز مرحوم اسههتاد رضهها محمودز فرزند مرحوم آیت اهلل  
هجرز قمرز دیده  1337االولی سال هجرز شمسى برابر با جمادی 1237ال در س عراقى

به جهان گشههود و در طفولیت تحت نظر پدر بافضههیلت خویش قرار گرفت و مقدمات علوم 
 . اسالمى و هنر خوشنویسى را از محضر پدر بزرگوارش فراگرفت

اد و نبوغ ذاتى سههتاد رضهها محمودز پس از خواندن مقدمات علوم اسههالمى به لحاظ اسههتعدا
گیرد و جهت تحصیل علوم جدیده اش که وکیل دادگسترز بود قرار میموردتوجه شهوهر  خاله 

شهود و پس از وقوع جنگ جهانى دوم به موطن خود میالجرد بازگشته و سپس  عازم تهران می
 آیت اهللایشان در مالیر در مدرسه شی  الملوک در نزد عموز بزرگوار خود . شوندعازم مالیر می

 . به تکمیل علم و دانش خود پرداختند حاج شی  هادز عراقى میالجردز
 

 ارتباط ایشان با دانشمندان ●

مدت اقامت در تهران با دانشهمندان آن دیار مجلس انس و بحث داشت که از  ایشهان در  
الدین محدث و دکتر سهههید جعفر آن دانشهههمنهدان مرحوم جالل آل احمد و عالمه جمال 

 . توان نام بردشهیدز و دکتر داستانى پاریزز را می

گان و آقاز م آقاز ابراهیم دهقدر در اراک نیز با اسهههتادانى نظیر مرحواین اسهههتاد عالی

                                                                                                                       
بعد از سوم . در شهر میالجرد در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود 1364محمد آقامحمدی متولد  - 1

. قم گذراند درن سال را در اراک و بعد از آ 6راهنمایی در حوزه علمیه مشغول تحصیل علوم دینی شد که 
ه بنا به عالیق ذاتی ب. ایشان در حال حاضر در سطح حوزه با معادل کارشناسی ارشد اشتغال به تحصیل دارند

کتاب فرزانگان میالجرد  اندکه به ترتیب شاملتاری  و فرهنگ میالجرد تاکنون تحقیقاتی در این باره داشته
 . و نس  خطی میالجرد است دگینامه شهدای میالجردزن، تاری  و علمای میالجرد، 1384چا  شده در سال

http://www.milajerd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=573:%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&catid=34:%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF&Itemid=27
http://www.milajerd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=573:%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&catid=34:%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF&Itemid=27
http://www.milajerd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=573:%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&catid=34:%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF&Itemid=27
http://www.milajerd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=670:%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89%E2%80%8F-&catid=34:%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF&Itemid=27
http://www.milajerd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=670:%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89%E2%80%8F-&catid=34:%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AF&Itemid=27
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 اهلل بینشآقاز فرج، استاد محمدرضا محتاط، تراب هدایىابو
زنجانى و سهید عطاواهلل مجدز و سههید شکراهلل روشن رابطه  
داشههتند و همواره با مراجع عظام قم و علماز اعالم همچون 

کارم العظمی ماهللآیت، آیت اهلل شههی  جعفر سبحانى تبریزز
همدانى و آیت اهلل استاد على العظمی نورز اهللآیت، شهیرازز 

 . دوانى تهرانى و دیگر بزرگان حوزه در ارتباط بودند
 
 خدمات اجتماعى ●

اسههتاد رضا محمودز در مدت اقامت در میالجرد به انجام 
کارهاز فرهنگى و مکاتبه با علماو و دانشههمندان و پیگیرز و ت سههیس مدارس و کتابخانه  

پاس خدمات ایشههان به نام این از احداث گردید و بهانهپرداختند و بعد از ایشههان کتابخمى
گذاری شهههد که خانواده آن مرحوم حدود دویسهههت جلد کتاب به این کتابخانه بزرگوار نام

 . اهداو نمودند
 

 
 کتابخانه استاد رضا محمودی در میالجرد

 
 تألیفات ●

 شر  دعاز کمیل  -1

 تصحیح منش ت امیرنظام گروسى -2
 . ومهتاری  میالجرد و ح -3

 تقریرات درس اصول مرحوم استاد دکتر محمود شهابى -4
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 خان پارسااهللتلخیو سفرنامه حاج نبی -5

 حال بزرگان و خوشنویسان منطقه شراوشر  -6

 یک دوره کامل قرآن کریم به خط نستعلیق -7

تحریر موضوعات گوناگون اعم از آیات شریفه قرآنى و احادیث و نظم و نار عربى و  -8
 نستعلیقفارسى با خط زیباز 

، «دانشمند»، «هنر و مردم»مقاالت متعدد تاریخى و تحقیقى که در مجالت  -3
« الله سرخ»و « سروش»نامه و هفته« کیهان فرهنگى»مجله ، «روزنامه اطالعات»

 استان مرکزز به چا  رسیده است
 

هجرز شمسى در  1372تیرماه سال  15شنبه عاقبت رو  بلند این استاد فرزانه در روز سه
 . سالگى به ملکوت اعال پیوست 75 سن

 

 
 نمونه خط استاد رضا محمودی
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 مکاتبه استاد رضا محمودی با مجله هنر و مردم
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 نمونه خط استاد رضا محمودی
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 قرآن مکتوب به خط استاد رضا محمودی
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 نمونه مکاتبه استاد رضا محمودی با انجمن خوشنویسان
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شعار آخوند مّل نامه و ابررسی زندگی
 ای اسدالله آمره

 ایاحمد آمره
 

 1336زمستان 

 
شمسی در خاک پاک آمره دیده  1218ای حدوداً در سال مرحوم آخوند مال اسداهلل آمره

ی خودش در های طوالنی به ارشاد مردم این دیار پرداخت و به گفتهسال. به جهان گشهود 
شهتاد سال از عمر شریفش را صرف عزاداری و ذکر  حدود ه، ی عزاکتاب ارزشهمند منظومه 

 . بیت نموده استمصائب اهل
ی مرحوم آخوند مال اسهههداهلل از هوش و ذکاوت باالیی برخوردار بوده اسهههت و در حوزه

العظمی حائری و درکنار علمای بزرگی اهللی اراک در محضهههر بزرگانی همچون آیتعلمیهه 
دین و آقا ضیاوالدین عراقی تلمّذ نموده و به انواع علوم آقا نورال، آقا محسن عراقیچون حاج

های های به یادگار مانده از او در زمینهکتاب. اندو فنون شعری و علوم عربی نیز مسلط بوده
 . گوناگون بیانگر این مدعا است

بلکه ایشان . شهده است ی خدمات علمی آن مرحوم فقط به این روسهتا محدود نمی حوزه
بنا بر نقل بزرگان وی در حل . ی بزچلو و نواحی همدان نیز بوده اسههتنطقهمرجع علمی م

ی بیماران با اسههتفاده از طب سههنتی منش  خدمات مسهائل شهرعی و علمی و حتی معالجه  
 . اندهای مردم بودهای برای تودهارزنده

به نام ای در منطقه ،انداین عالم بزرگوار در سههفری که به درجزین همدان و قروه داشههته
ای در مورد تعیین دیه که نامهبا انتقاد از مصالحه، پیشهخور که علمای معروفی داشته است 
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نامه با رعایت مسائل ادبی و خودشهان مجدداً اقدام به نوشههتن مصالحه ، ها نوشهته بودند آن
 . گیردنمایند که مورد تحسین علمای آن دیار قرار میشرعی می

خط زیبای ، تهه و اسهههتعهدادهای خدادادی آن مرحوم  ههای برجسههه یکی دیگر از ویهگی
 . های ت لیف شده مشهود استنستعلیق است که نمونه دست خطشان در کتاب

خصوص سرور و ساالر شهیدان و بیت و بهی وافر آن مرحوم به عزاداری اهلشوق و عالقه
ر به یر او منجنظی بیآشهنایی او با علم تفسهیر و علوم تاری  اسالم و فنون شعری و قریحه  

ها اسهت بهترین و  که سهال . گرددی کنزالمصهائب می سهنگ منظومه خلق اثر عظیم و گران
 . خوانی در این منطقه و بسیاری از مناطق دیگر استترین منبع تعزیهغنی

خوانی به دلیل فقدان اشهعار  ی علمی و مذهبی در ابتدا با تعزیهاین شهخصهیت برجسهته   
بر اسههاس ، اندکه بزرگان روسههتا نقل کردهچنان اما آن. کردندخوب و مناسههب مخالفت می

ازآن گیرند و پسبینند تصهمیم به اصهال  اشهعار و سرودن اشعار پرمحتوا می   خوابی که می
 . گیرندکارگردانی تعزیه را نیز در روستا بر عهده می

ورایی دارند و ای در خلق و نشر اشعار عاشمرحوم آخوند مال اسهداهلل سههم و جایگاه ویهه  
منظومه اشههعار عاشههورایی او که حاکی از تسههلط کامل ایشههان به اوزان و بحور عروضههی و  

  .باشدی ایشان به تاری  اسالم نیز میبیانگر احاطه، ها و فنون مختلف شعری داردآرایه
 شود ووفور دیده میهای معنوی تشههبیه و تلمیح و کنایه و تضههمین بهدر اشهعار او آرایه 

خصهههوص در ملمع زیبایی که در پایان ط او به علوم قرآنی و عربی در اشهههعارش و بهتسهههل
گیری اسههتادانه از قافیه و ردیف و اسههتعمال  بهره. انکارناپذیر اسههت، منظومه آورده اسههت

تخلو . ی شهاعری است های هنرمندی وی در عرصهه واژگان فاخر عربی و فارسهی از نمونه 
ای کتاب تاری  ادبیات ادوارد براون جلد چهارم هم اشاره باشد که درمی« مخلو»شعری او 

 . قدر شده استبه نام این شاعر گران
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 اشاره شاعر به تخلص خود )مخلص( در اشعارش )برگرفته از کتاب کنز المصائب(

 
به یادگار گذاشتن آثار ارزشمند و ، ی علمیاین عالم ربّانی پس از خدمات فراوان و ارزنده

خوانی سههرانجام دریکی از روزهای زمسههتان سههال دن سههبک جدید در تعزیه و تعزیهبنا نها
بخش خاک گهرخیز خورشهههیدی چشهههم از جهان بسهههت و آرامگاه او امروزه زینت 1348

 . روستای آمره است
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 . 
 ررسی و تحلیل ابیاتی از اشعار مرحوم آخوند:ب ■

 است: این شاعر بزرگوار ابتدای دیوان خود را چنین زیبا آورده
  مطل ا یارب دیباچه ای آدین یازماغی

  ای اسم ذات اطهرین آرایش کالم
 عنوان وصفین عالم ایجاده چون نظام

 
 های ادبی در شعر مرحوم آخوند:هایی از فنون شعری و آرایهنمونه
 

کیکبدم کرههدددلکیدددم   ه   کککمند ککنره ک
ک

ک گهکگئ  ب  هکحسدددآسکایدددممدلک من  ه  ک
ک

 ی تشبیهیش= اضافهی بام عرکمند کنگره
 . 

ک ممنککیکصهصهکظو مک  للکدوگو و کیو  و
ک

ک صغه مک و وبکم هوشیدویدون نکا کرلیکک
ک

 . صرصر ظلم= اضافه تشبیهی به معنی ظلمی که مانند تندباد است
ک. 

ککفّم ککوفلکمژگمنکتککتوتوبد و ک وو وموک
ک

کیدددندمنکوکدآا ک دمئدم کمئآبه مدلکبدم  نکتکککککک
ک

 باران تک = مال باران شمهای چمهگان تک = مال مهه
 . 

کیددمدلیک  له میکیددد ونک   مدد  مکبوکمئآبه مددل
ک

  و ککتالطمک مدد  کموبکب هکرمددتمنکتددک
کک

 تشبیه بلیغ
 . 

ک یکهالبک بهویک ددم ککک  خدند ده
ک

 یکدم  یک من  کهدده ک وکهدد لل
ک

 تشبیه کامل با جناس ناقو
 . 

 تلمیحات و اشارات و تضمین از آیات قرآنی: ■
   بشددده تکخم قیدددآهکحک1 یکهدددلکهتک تی

ک

 " ی هبتک  سدددمرلکوک دشدددقّک   مهک"صدددو  آنلک
ک

  هتکحه میکیآتکو  عک  ن یکجهم  کیدددب تک مت
کک

 گآنسکبوک شددبهیکم تکهشددآمکم   دددهکک مآلل
ک

 

 ی قمر(سوره مبترکه 31و  55)اشاره به آیات  

                                                                                                                       
سی نازل او حضرت خاقندا بیر چوخ عالملره گؤره هل اتی آیه، شه هل اتی: حضرت امیرالمنین علی )ع( - 1

 ت(. )هه. گؤندریلیب
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  نک  ن یک آخآبکدظم  کیآتگونککآمیکبهبکخآمدلک
ک

 هی لآو کصدددکک بآب یکگف کفوبکجه  کمن شدددک
ک  

کمددد دددبدددتک کبدددیمدددندددمی کمدددس    دددم  
ک

کبددوگددونککسدددد  ددمک  ددبددیکفدد  کک  خدد   ددم
ک  

کبددی کذ ت ک  ددا بککک ی کخدد  وددد   بدد  ددت
ک

کذو  دد ددالبککک کخددلددّم  کمددهددآددمددس کیددم    وی
ک

ک کامددنددم"م دددمددونکددد ت  "مدد سک  خددتککددمن 
ک

کمدنددمهدآمیک ملددلککک    مکمسددد دد ک   ه  اخده
ک

 " و ک"  سدددال ک یکخلککمددمکک یدددوبکک
ک

 هددددلککمک شدددبه  ددمکخسدددهوکدآبوک    کک
ک

کد ددمتدکشددد ددیک  وحکدبیکتددممدد یکبال  ن
ک

 نمییکطوفمنکمکهبکوکبال  کبوگونککشدد ی
کک

کوفددمکککک کبددهب کمددل ک ی کخدد   ککددلددآددم  هددمدددی
ک

کم بددتکک کبآددتکمویدددیکرمه نکمنمطدو     
ک

 
 هایی زیبا ازملمعات: نمونه ■

 ی شمر لعین با حضرت اباعبداهلل )ع( در ظهر عاشورا:مکالمه
ک کدده ککک ک یدددددوب کمددمک کخددلددک   ی

ک

کدفسدددیک کو  ت لم یدد ددلددکک  آو 
ک

ک مدده ددمددیکککک کرددمیددبددت ک انو   بددآددلدد  
ک

کمارمکککک ک آعکفآددل ک د دآنددمی  ردلدمددمی
ک

کددد  مددتک مددآددآددتککفددم دد    یددددیکئددآدده
ک

کیدددو ک ددد  کک کو   یدد لددکک  آو 
ک

 هدددککتدمدآه  ک محسدددآسککمسکیدددنیکبی
ک

کمدد سکتددبددلددّمکک ک بددمککخددآدده   نّ
ک

کاتددمددد  نک  خیک رالک مآآددتک  کآمسددددل
ک

 بد دد ک  نبیک  میدددمفیک  م ظّمک
ک

کمددبددمفددمتددآددنددلککک ک  لددل  یدد ددلددآددو ددسک جدده
ک

ک کجددهددنددمکککو کئدد  ی کمدد ددو ی   نّ
ک  

 دارد:مرحوم آخوند در بیت زیر تخلو شعری خود را بیان می
کجا یکخآهکدیآبک مآللک جهکیآتک حسمنکگآنسک حمتمسبآسکیآتک"مخل "خیوصک

 . 
 استفاده از واژگان غنی فارسی و عربی:  ■

ککددهکدعک و ددمددمنککککک کهدددبددم   هددددمهدآدسکوفددم
ک

کرددندد ددمککک کبددآددلددمددا ک و  ک ددم  کنئددنددل کو  ن غ
ک

کک.کک

کایدددمددمنککه ددم ککبه   ک یکخلککهددددم   1 
ک

 م مددتک و مددمک  خیک ددم کوک ددمو  مکربددم 
ک

کک.کک

کجددمددتم نککککک ککشدددددمن کیددددده     مددو  ددآددمن
ک

 بو و  یکمنابک م  سک ودبوک شبهک و  یکرآمن
ک

کک.کک

کبددنددآددم ککککککک کدددو  ک مددت کیدددددس کمددغددنددّی   ی
ک

ک مدد  ددبکبددهبددم ک کیددلددبددآددمددیکندددبککددفدده
 

ک

                                                                                                                       
 آسمان کریاس: گویلره چاتان سارای، ییاکریاس: شاهین سار - 1
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 ای )برگرفتهاسداهلل آمره اکبر )ع( در قالب شعر به خط آخوند مالشهادت حضرت علی

 از کتاب کنزالمصائب(
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انی خوکه ابراز احساسات مشتاقان تعزیه و شیعیان در مراسم تعزیهحسن ختام سخن این
خوانان مناطق و نواحی ی تعزیهو چشهههمهان گریهان و محزون آنهان و همچنین ابراز عالقه   

موسیقی لفظی و معنوی در  مختلف برای اسهتفاده از دیوان شههعر مرحوم آخوند و آفرینش 
اشد بی بزچلو مینظیر منطقهآخرین مدعا بر هنرمندی این شاعر کم، شعر عاشورایی ترکی

از خوانندگان عزیز و ادیبان . که امیدوارم گام ناچیزی در معرفی ایشهههان برداشهههته باشهههم
 . ی اغماض بنگرندهای موجود را به دیدهمحترم تقاضا دارم کاستی

 

  
 ای با عنوان جُنگ عزالد کتاب مجموعه اشعار ترکی آخوند مال اسداهلل آمرهتصویر ج
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 ای در روستای آمره برچلوآرامگاه مرحوم آخوند مال اسداهلل آمره
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 زندگینامه صفدر عاشری
 محمد آقامحمدی

 
 ش .ه 1334ل اسفند سا 25اکبر در تاری  مرحوم جناب آقای صهفدر عاشری فرزند علی 

های میالجرد مشهههغول خانهدر میالجرد به دنیا آمد و بعد از طی مراحل کودکی در مکتب
 . تحصیل و فراگیری قرآن شد

 
ایشهههان از طبع شهههعری باالیی برخوردار بودند و 

یکی از آثار . مانده اسههت اشههعار بسههیاری از او باقی
 هزار دو در که باشدمی «زیبا و زشت»ایشهان کتاب  

 در کتاب این بیشههتر اشههعار. رسههید چا  به هنسههخ
 سههیل مورد در هم شههعر و یک انقالب وقایع مورد
 . دارد میالجرد ش. ه 1342 سال نوروز
 

 حتی و بود چا  آماده که جلد دوم زشههت و زیبا
شهههده بود بهه علت  هم انجهام روی جلهد آن  طراحی

تصههادف و مرگ ناگهانی ایشههان به چا  نرسههید و  
گوید )البته فرزند آن مرحوم می رودهای آن کتاب هم از بین میشههتهنومت سههفانه دسههت 

ها گیرد و بعد از سالهای این کتاب را از او مینوشتهموقعی که کوچک بوده شخصی دست
شهههود و بنا به دالیل نامعلوم از پس چیز میرود آن شهههخو منکر همهکه دنبال کتاب می

مرحوم که  خوشبختانه یک نوار کاست با صدای آنکند( ها خودداری مینوشتهدادن دست
، های میالجرد و کمیجانشعرشامل مانده است که اشهعار جدیدش را ضهبط کرده بود باقی  

 . استداماد و مادرزن  و عروس و مادر شوهر، گاو و تراکتور

 
 مرحوم صفدر عاشری
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 تصویر روی جلد کتاب زشت و زیبا اثر مرحوم صفدر عاشری

 
کنند و در کارخانه ریسههندگی مشههغول کار  ین مهاجرت میایشههان بعد از ازدواج به قزو

 رد تصادف اثر در سال چند از بعد شهوند که مت سفانه می
سهههالگی به  25سهههن  در ش .ه 1353 خرداد 23 تاری 

پیوندند و در قبرستان میالجرد به خاک رحمت ایزدی می
 . روحش شاد یادش گرامی باد. شوندسپرده می

 آن مرحوم فرزند ای احمد عاشریدر اینجا جا دارد از آق
 زشت کتاب از جاماندهبه نسخه آخرین و اطالعات این که
اجازه انتشار آن در سایت  و گذاشتند ما اختیار در را زیبا و

 . میالجرد را به ما دادند تشکر و قدردانی کنیم
 

احمد عاشری فرزند 
 مرحوم صفدر عاشری

 



 111 
 

 بازگو را میالجرد سیل وقایع و نوروز عید مراسمات گونو که بایرام در ادامه شهعر معروف 
 .  ایمآورده نماید رامی
 

 وبایرام گون ■
 
 شاد اوالر گردمیله اهل اولوببایرام  اول

 لشاد اوالریب دیخیلدن چیسی دن وار غصهیهر کیم
 اوالر لمکلرینده دادؤچ وقوز -لر قوچرلدورؤا

 جوان را پیر والر دامالاربایرام آخشامی چیخ
 . نحاجی زما، باقر، نجمه، حسن، ممدلوگ کلبه
 . 
 م آگه سنیییلیئمه تا ایت توجه عرضئا

 1رسنیؤا باخسان گدهامی هر دام دبالر اویرییاند
 بعضی سسلر سوسنی، بعضی سسلر کلبه کوثر

 نیرالالر دامرلر بوش قویارنئان ادالغرض دام
 . نیراللر شامئیرهم یاوشاق با، آرواد، گلین، قیز
 . 

 ر بلکه گله شیرین جانییز یولدادؤلر گبعضی
 اوجا بوی اوغالنی، ارداشی یا قیزقباجیسی یا 

 انیفرز یولدا آچماز سوؤرجمع اولماسا گیطخاتا 
 نیبیر ماش 2دانقراعگلدی ، ورق ووروب ونردؤده گ بیر
 چنییا قارداش رگلی ونم اوغلیروشن خان ینزلرؤگ -
 . 

 نییالر قاپرب گویا چالییناگهان بیر سس گل
 ر باطنییدبیاما قال، ظاهراً خوشحال اولوب

 نییر چاالن بو قاپینه کیمدوزؤا -زؤا ئیری دئه
 ر دوروبیالده چمداند، آچار یقاپ ایله ولح

 .  ر دوروبیجان اوغالند کر اوال شیرینوداجان شوای خ
 . 
 

                                                                                                                       
 ریگؤرسنی: گؤرسن - 1
 . نظرده توتوالردی( شهری "تهران"ده قدیم زامان عراق دئدیکده عموما  )هم، اراک عراق: - 2
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 الر اهل خانه سر به سررالغرض خوشحال اوال
 ر خبرئو ئیرلری دئاقربادان ه و قوم و خویش
 ر دردسریبدیچکش چوخ یر تازه گلمییول خرابد

 یلیهئش دقیقه استراحت ائب رایستی ولؤنگ
 . یلیهئذره فراغت ا واما قویمازالر اون

 . 
 1گلی آرخدان، بو شهردن گلی یین بیلمز کهبیلم
 باغدان گلی، داغدان گلی 2لیرهرخ یباش واوست

 بو شهر تهراندان گلی، بیماشین بات، یول خراب
 اغاوغلی آ زون جواب ای قونشومیرسئری وئیر وا
 . ایغب پالچیم بوالشوا اوستغتمیشم آرخ آتمائگ
 . 
 دسترخانی، قیو قاش جامتور ؤگ یغز یئی قیزیم تآ

 س بایدانییم، واشال، شربت، قیقات، ورشوت، سوغان، سو
 قازانچانی ه قارائککزوم یؤتوررم اؤده گ من
 یینئیلهبعداً شامیز میل ا، نیدئه اهکر اللوش

 . یینئیلها میل اغقاچما وزا، لیرگ لئس بیر ده گؤررن
 . 

 ئییمن ددنیسجهئیرام گاب قبااایل بوندان ق دوققوز
 یمئین ددانین جفاسییلئیلدادی سقچای شاقوررقو
 مییئن ددانیهاراس، ب هاردانیرده گلگهل میلئس

 یئدیقازانچانی ، مچهؤب چیدئری ویران ائچوخ ی
  .یئدینمکدانی ، نیمچه، شقابی اوتوبوب -کاسه 

 . 
 ئیهد یرام مبارکلراب بیرده گلگهل میلئس

 یهئز فتیرلردن ییرمیق، پلو یاغلیهاردا وار 
 یهئبیر شیشکلردن یاون، ش قویونئب، یچچئآلتی گ
 مسجده حال پریشان دردیله ولدوکؤخلق ت
 هلهئحم اخدایا ر یقخطاکار، یقکاربیز گنه

                                                                                                                       
 گلی: گلیر - 1
 چامورلو، لی: پالچیقلیخرره - 2
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 . 
 اقجهره قویوب نماز حاجت قیالؤنی میآل

 اقجاوال یا اولمیا راحت قیال مازیندست
 اقجری غارت قیالئری هر ییمهلئده رحم ا لئس
 دیردهداوار طولهو  یله سن مالئرحم ا، اغل آئیس

 . دیرله بیلمه درهئب یش واریمئی، داغبو، واری کند
 . 
 یههر کوچیبالفوری قاچ یلئتدی بؤلر گشییک

 یههبالر کوچیالجکلی قاچ، لیهچکم، لیاچیرم
 یههبالر کوچیدا قاچ اوشاقالر، آروادالر، قیزالر
 هنه محل گلدی تماشایه تمامؤک، لیعملک

 . ایله مرداده سالم تیر، نویئا یناسفندییخدی 
 . 
 ل گلدی هاوارئسیئنه ، رالرخیلییی، رالریریغیچ
 ب مال و داواریقیریل یقداوارل، لهوب طویلیآخ

 نمه واری هر وجو، ق اولوب یارمایپالچ، بیایسالن
 نهیبیر - ب بیریقاریش لیقسامان، لهوحیط و طو

 . بیرینه –ب بیر یقاریش لوقاودون، قاالق و کرمه
 . 

 یکائیلهتور ورگنی محکم ؤعزت باال قاچ داش گ
 یکائیلهم بیلمرم نم ئله هئصبر ا ایرمچیغبارات 
 یکائیلهز جمع یخاطریم، لرؤیر اغسی، اریاتله وطو

 رهیز گله سیمان گتئر تیر باقغچا، کلبه غالم
 . رهیتگان غدانا یور درؤد، رسو آپاریدا ی یغپالچ
 . 

 علیاله دوستنبی، گولمه یدن آدام گتتدقاچ ک
 سن گلیئده د علیداش، گله ئدی رقمیرزا با
 علیقنبر و کلبه شمس، ممدعلی محمود و

 میز رجب یاخشی سسین وار سن ده ال قوی هاوارا
 .  . یوخودا بلکه دوراقونشو عبداله قالیبدیر 

 سینهن کوچهیرالسلیمانلیل قوناق گلدی ئس
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 هسینگوشه نویئتشریف آپاردی دیب ا یوروببو
 سینهتوشه نرامیایرحم و مروت ب ییبهتمئا
 شیلبری بیر یول جاالدی، 1کوپپوالنی، دینیکن

 . االدیج چکدی یغیلباس، نیترخنه، نیشیره
 . 
 علی گیلهله دوستب عبدایدئب اوردان گیل چیخئس
 عبداله بیلهقورخدی شی ، لیغاب سامانیقاچ زئت

 لهای سرعت لوغواودون، لیغیروب سامانودولد
 سالدی طنفه 2سوپپانیدم  یه قاچدی اوهلووط
 . سو دولوب هر طرفه، لدیؤیر اغسی، له یاتدیوطو
 . 

 ولرینهئا نب قونشوالرییچئگ یدلد نیطووله
 3لرینهومو نخسارت صاحابی وباغچادا وورد

 ولرینهئرد اگهدایا میلوگلدی خ دنهل نئس
 یاالریچایی باغلورردیلر قوهتمئیایدا بیر گ

 . االریگرک آغلی یپامال اولوب ایند، داوار - مال
 . 

 وز صبح سفیدداولدی گون، جهئچدی گئالغرض گ
 )روز عید است و مبارک باشد این عید سعید(

 ریش سفیدکوثر  نده کلبهیوئا ومیزبان اولد
 دئیهلر یرام مبارکاتا گله اوغالنالری ب

 . یهئیاغلی اگیردکلر ی، آلتی بادام، ولوغش نئب
 . 
 سیهشربت کاس، ورشوت، خودچیول و نوغو ن لیقباس

 سیقارین برنامه، یبادام وارد، آلما، پرتقال
 سیبرنجی تازهنوهم فتیر هم ن، هم اگیردک
 گون وار یهر کس قارینپاد یناحال واقعاً خوش

 . گون وار یمهیاد، اوتسا، هسهایستؤنلو نه گ هر
                                                                                                                       

 ظرفی سفالی برای نگهداری غالت - 1
 . سوپا قودوقدان بؤیوک اوالر، یئنی یئتمه ائششک، سوپپا: سوپا - 2
 درخت انگور - 3
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 . 
 ئیرهر نمه گلدی ی 1ریدنیقارللر چوخ دَبعضی

 ئیراز دم ی ونواوست ورسوک 2دنئف اورتا بیر ده گر
 ئیرهم یبا لیغیباس، ن برنجیون، ومورتای غآ

 کولدی آی هاوارؤدر قارنیم سئا بیر ده گؤردون داد
 . دم بوالر ن ازیپالتارالر، درئا 3یاناب غیچوخ تیخ

 . 
 رمگهئرما ووخ هیل بیر دانئیلر راضی دبعضی
 گهمیغومورتا یییولالر  الدینیز اوؤاما ا
 4باخ چوخ بیلمگه انساندا، ریییهرمئیور وؤس چوخ
 اولما داداش دار وزؤگ، مزلرئد کچوخ بیلم ابون
 .  ار اولما داداشونیادا خود، سخی اول، خیل اولماپا
 . 

 نانیگوده قالئگل ا، ونغزلره وورؤبعضی س اولما
 نانیگومورتا آلیز یرمیق، رر گلیئخول هر یوس ئتگ
  نانیگ 5اوردا دور سیرتال، ومورتاگر یلر رییهرمئو

 منیقیزبس خا نااحوالی، ینان حالیبلکه یانس
 . جانیم ندو خوش گلدی -، نیرسئب ویریومورتا گتیبیر 
 . 

 همهخجالت چک بب ئتدور گ ئیهبیر نفر یوخدور د
 همهچک بب ال، لهئشرم ا، سنلیئیدکی سن طلبکار 

 همهاللری الجک بب، زادهئم وده یوخدو ئا بلکه
 لهئانصاف ا، لهئرحم ا توکتدینشقابی از دم وب

 . لهئت صاف ائگ ینیقلب، نیانین وفاسیویوخ بو د
 . 
 
 
 

                                                                                                                       
 دله . فا، یئین آدام وزونا باخمادانب، دل قارین: هر نه گؤرسه آغینا - 1
 سنتاروف ائدن: تعارف ائده - 2
 قوسماق، غایان: اورگی بوالنماق - 3
 لیکچوخ بیلمک: زرنگ - 4
 لوس شدن. فا، سیرتالماق: سیرتیقالنماق - 5
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 بو خبری صفدر یازیریعرضیمه  وئر قوالق بیر
 وینده سحریئااؤز ی قوجا آرواد شدوتوموا

 ر ایچرییردی گیریبدئسالم و یبیر نفر گلد
 دیهمئی هیم زاد دهیرامیز مبارک داادی بئد
 .  دیهمئزاد ی هئمما آتوردی ویوروب دیبده اوب
 . 
 

 ائو صاحیبی دئییر:
 تؤکوم گوالب الین توت، ائیله شیرین آغزین بویور -

 کومچؤدی تمت کَالوکوش، بادام وار، رماوخ بویورون
 تؤکومناب عه نوت جیبیتآی باالم  1لسونواوزوم قارا

 ومورتا دوغمادییفریک اصالً  آغ قیچی سینمیش
 . افسوس بوغمادی یک، پیشیک بوغسون قارغیشم یدهلئیا

 . 
 چنئلیرله فریاد ائخبر وار به میرزا صفدر ن

 نیردئلشاد ایبیزی د، سؤزلری یاخشی دوزلدیب
 نیردئنی ناشاد ااشمود، نورگولدوردوستالری 

 خوسونوخلق ا، وئرچاپا ، پس انشااهلل بی کتاب یاز
 . سنه جاکت توخوسون، گلسه وشیدن چوخ خوشئا

 

 

  

                                                                                                                       
 قاراولسون: قارا اولسون - 1
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 ،شدددددددخدددد ندددد  نددددقدددد
 نقد شددد خ ا  ند   خ

 

رسامخانا، رسامالر 
 و خییطییاطییالر  

 
 
 یزیآقچه کهر اکبریعل. «ییبزچلو برجعلی رزایم»بزچلو  نامدار ●

. چلوبز لیا نقاشخانهدرباره موزه  ییبزچلو یزیکهر آقچه اکبریبا عل مصاحبه ●
 قاسمخانیاحسان 

 ییبزچلو یزیآقچه کهر اکبریعل. بزچلو لیا نقاشخانهسمبل ، خاک هنر تیحکا ●

 یرزاق یمصطف. یتورپاغ نینیسیع ●

 ییبزچلو یزیفاطمه آقچه کهر. نایس عشق ●

 یزیقچه کهرآ اکبریعل. یبهادر یسیاستاد ع نامهیزندگ ●

 یحسن چهرقان. یچهرقان یذوالفقارخان داراب دسترهیچ خطاط ●

 یزیکهر آقچه اکبریعل. ریتصو تیبزچلو به روا لیا نقاشخانهو  موزه ●
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 «بزچلویی برجعلیمیرزا »ر بزچلو نامدا
 آقچه کهریزی اکبرعلی

 
 

 . ستا« امیر هنر»همه شوکت هنرهای سنتی قرن معاصر مرهون 
 

هجری شههمسی در  1243بزچلوئی یکی از نوابغ هنری اسهت که در سهال    برجعلیمیرزا 
این هنرمند . منطقه بزچلو )کمیجان امروزی( در دهکده آقچه کهریز دیده به جهان گشههود

، سهههفالگری، معماری، کاریکاشهههی، نگارگری، در چندین رشهههته هنری ازجمله نقاشهههی
خان در عیسیاولین و ت ثیرگذارترین استا. تمام بودنویسهی و طر  نقشهه فرش اسهتاد    خوش

بهادری بود تا جایی که عیسی بهادری در خاطرات خویش در وصف جایگاه و بزرگی استاد 
در طول دوران کودکی تا  برجعلیومشههق هنری که میرزا درس»نویسههد خویش چنین می

 . «بودبرای فتحی تازه در هنر کافی ، اوایل دوران نوجوانی به من داد

در چند  برجعلیکه استادم ازآنجایی»نویسد: عیسی بهادری در ادامه خاطرات خویش می
همین عامل باعث شد از همان کوچکی دیده و نظر و دستانم به فراگیری ، رشهته استاد بود 

 . «باشی استهنرهای مختلف پَر کشد و امروز من هرچه دارم از این نقاش
های حرم امام رضهها )ع( و امام حسههین)ع( کاریز کاشههیدر بخشههی ا برجعلیطر  میرزا 

یکی از کارهای هنری باارزش وی ترکیبی از چند هنر شامل . نقشی آسمانی پیداکرده است
متر سانتی 56متر در سانتی 42نگارگری و تذهیب است که بر روی چوبی به ابعاد ، نقاشهی 
مایش درآمده ست که تصویر این بازی چوگان به ن در مرکز  این اثر نفیس صحنه. کارشهده 

 . بینیداثر هنری را در شکل زیر می
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میرزابرجعلی همچنین از اولین شههاگردان مدرسههه دارالفنون در رشههته نقاشی بود و هنر 
 الملک از محضرکه استاد کمالطورییافتی بهالملک برتری مینقاشهی ایشهان از آثار کمال  
 . ایشان هنرآموزی کرده است

 

  
 
 از تبعید با پای پیادهآغ ●

شود که درخواست می برجعلیشهاه از میرزا  الملک به دربار ناصهرالدین قبل از ورود کمال
کند و به همین خاطر این دعوت شههاه وقت را قبول نمی برجعلیوارد دربار شههود ولی میرزا 

. کندرک میمورد غضب درباریان قرارگرفته و شبانه تهران را با پای پیاده به مقصد بزچلو ت
ل ای نقاشههخانه. شههودایل بزچلو مشههغول به کار می نقاشههخانهپس از ورود به این منطقه در 

نقاشهههخانه را از پدربزرگ اسهههتاد این . کنددوباره دایر می، ها تعطیل بودبزچلو را که مدت
خان بهادری در مجموعه قلعه بزچلو خریداری و با جذب هنرمندان و هنردوسههتان عیسههی

 . کندهنری را شروع میکار 

های خارجی از اراک شهروع کار ایشهان مقارن با اوج تولید و صادرات قالی توسط شرکت  
های ایشههان برای تاجران فرش در آن به همین دلیل طر  نقشههه قالی ازجمله فعالیت. بود

های نقشه فرش این استاد در اصهفهان مجذوب طر  « ظل السهلطان » نقاشهخانه . زمان بود
گیری مورداسههتفاده و نیز سههبب اوج نقاشههخانههای ایشههان در این شههود و طر میبزرگ 

 . گرددهای ظل السلطان میو طر  نقاشخانه

ه گیرد تا اینکوقت قرار میبزچلویی بسههیار موردتوجه درباریان  برجعلیهای اسههتاد طر 
 ان دلجویی کند و درخواند تا از ایشرا فرامی برجعلیشاه در سفر به اراک استاد ناصهرالدین 
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و « یباشنقاش»شاه قاجار را ترسیم و شاه لقب تصویر ناصرالدینبرجعلی همان زمان استاد 
 . کندایران را به وی عطا می« امیر هنر»

کند و یکی از خود هنرنمایی می نقهاشهههخهانهه   این مرد بزرگ تها اواخر قرن دوازدهم در  
یز استاد عیسی بهادری ن یعنی یل بزچلو استا نقاشخانهترین شاگردانش که اسطوره ارزنده

رنسانسی در هنرهای زیبا و سنتی ، دهدبه سبب اسراری که استادش در اختیارش قرار می
 . آوردایران پدید می

 
 کنندرحم نمی« باشینقاش»قبر سودجویان به سنگ ●

رگ از م قبر خویش را قبلزیست و عارفی بزرگ بود که سنگبسهیار ساده برجعلی میرزا 
قدری هنری بوده که چند ماه بعد از فوتش توسط سودجویان این سنگ به. خودش نقش زد
طبق خاطرات اسهههتاد بهادری میرزابرجعلی به خواسهههت خود در حیاط . رودبهه یغمها می  
ذره وجودش برای او از این کار نیز این بوده که ذره نیت. ایل بزچلو مدفون است نقاشهخانه 

 . ه خادمان به فرهنگ و هنر قرار گیردهمیشه زیر قدمگا

ه الملک بکمال. الملک داشههته اسههتای با کمالاین هنرمند بزرگ رابطه بسههیار دوسههتانه
ای به استاد بهادری در مدرسه مستظرفه داشت و با عشق و توجه ویهه جعلیبرخاطر میرزا 

که از شهاگردان ارشد  بنا به خاطرات اسهتاد عباسهعلی پورصهفا    . کردعالقه او را حمایت می
 . دوآمد بودر رفت برجعلیمیرزا  نقاشخانهالملک به استاد کمال، استاد بهادری است

 
 فرصتی که شاگرد به لطف بخشش استاد کسب کرد ●

 لیبرجعالملک بارها اذعان داشههته بود که اگر میرزا به گفته اسههتاد پورصههفا اسههتاد کمال
توانست وارد دربار الملک نمیهرگز کمال، پذیرفتمیدعوت شاه وقت را برای ورود به دربار 

باشی اگر دعوت دربار را برجعلی نقاش میرزا. آوردشهود و هرگز این شانس را به دست نمی 
 برجعلی عشق و عالقه میرزا. شهد که در تاری  نظیر نداشت ای جهانی میپذیرفت چهرهمی

اگرچه او وارد دربار نشد ولی . بار شهد زیسهتی مانع ورود ایشهان به در  به هنرآموزی و سهاده 
 . اش جهانی شدشاگردی تربیت کرد که به خاطر هنر زیبا و خالقانه

 
 در بزچلو بماندبرجعلی شاید حکمت بر آن بود  ●

واسههطه تربیت شههاگردی توانا )بهادری( در ایل بزچلو که ایلی فرهنگی و در طر  نقشههه تا به
انزد بود بار دیگر تمام خالقیت و زیبایی درون این ایل از وجود در جهان زب... بافی وقالی و قالی
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استاد عیسی بهادری دوباره تقدیم بشریت شود و در ادامه این راه استاد بهادری شاگردی چون 
 . همچنان جهانی باشداستاد فرشچیان تقدیم بشریت کند که هنر ایران 

مدیون مرد بزرگی ، قرن معاصر همه شهوکت در هنرهای زیبا و سهنتی در  گذاری اینپایه
لقبی که در هیم دورانی به هنرمندی عطا . ایران نامید« امیر هنر»است که شاه قجری او را 

لو را بزچ و پس خاک پرگهر استان مرکزی. جز در سیاست که به امیرکبیر عنایت شد ،نشد
 . بهاترین مردان و زنان را در خود پرورش داده استستاییم که گرانمی

. بالیدنمی، عنوانی که از طرف شهههاه قجری به ایشهههان داده شهههد هرگز به برجعلیمیرزا 
طال بوده( را که همراه  دها سههکهشههده صههکه بخش زیادی از مبلغ نقدی )که گفتهطوریبه

نماید و چندین با دسههت بزرگان دین صههرف امور کودکان یتیم می ، این عنوان بوده اسههت
به ، چراکه به گفته خودش همسههرش گرجی خانم. هددسههکه هم به همسههرش هدیه می 

جهت پیشههرفت و بالندگی هنری ایشههان  
هجران زیادی کشهیده و همپای ایشان در  
ترویج هنر ظریف و آسهههمانی قالی بزچلو 
تالش نموده اسهههت و بهترین بافنده طر  

که طوریبه. نقوش فرش ماهی بوده اسههت
بسهیاری از تاجران بزرگ سههفارشات طر   

. دسپردنش ماهی را به این بانو مینقشه فر
گفتنی اسههت که نقشههه قالی موسههوم به   

ترین بهالوق )مهاهی( از دیرباز ازجمله رایج  
 . های منطقه بزچلو بوده استنقشه
 

شههاه بار گفته شههد در سههفر ناصههرالدین
خواهد همراه او به دربار ببرد دیگر از او می
بههاشهههی دوبههاره امر امیر را ولی نقههاش

د و در خصهههوص رفتههاری کههه پههذیرنمی
شاه با امیرکبیر داشته اعتراض ناصههرالدین

همین . سهههتایدنماید و امیرکبیر را میمی
موضوع باز باعث رنجش شاه قاجار شده و 

 . نمایدهمان روز عراق )اراک( را ترک می

 
سنگ مزار گرجی خانم همسر میرزا 

روستای  بزچلوئی در قبرستان برجعلی
 آقچه کهریز
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زور هم شهههده به اصهههفهان ببرد تا جزای این خواهد او را باطان از برادرش میالسهههلظل
 کند وولی شهاه خواست برادرش را رد می ، نی را به او گوشهزد نموده او را تنبیه نماید نافرما
 . در حال خود زندگی کند برجعلیگوید بگذارید میرزا می

که خانم طوریبزچلویی مورد عنهایهت خاص مردم و بزرگان بزچلو بوده به   برجعلیمیرزا 
 یشتر از هرکسی تحت ت ثیر پیام وب، که از خیرین نامی منطقه بود« قدس السهلطنه بیات »

المنفعه عنوان یک بانوی خَیّر کارهای عامگیرد و بهرفتهارههای این مرد آسهههمهانی قرار می   
 . دهدزیادی در اراک و منطقه بزچلو انجام می

السلطنه والی کمیجان عالقه زیادی به میرزا داشته و بارها هدایای خود را در قالب عاصهم 
باشههی بیشههتر این هدایا را به فرسههتاده اسههت و نقاشمی برجعلییرزا م نقاشههخانهکمک به 

شهههاگردان و اطرافیههان خویش بههذل و 
 . کرده استبخشش می

هایی از فوج بزچلو از ایشان به نقاشی
هایی از قالی همچنین طر . یادگارمانده

صهههورت خام و نقاشهههی شهههده در  بهه 
ایههل بزچلو از ایشههههان  نقههاشهههخههانههه
عالقه اسههتاد به  به خاطر. موجوداسههت

امیرکبیر ایشان بارها تصویر امیرکبیر را 
نقاشی کرده که یک نمونه از این کارها 

وی هیم موقع نام ونشانی . موجود است
زد و بهها از خویش در آثههارش نقش نمی

اخالص تمام سههعی بر آن داشت که در 
هنر و ادبیههات هنری خویش خههدا را 

 . معنایی تازه دهد
 

قرن دوازدهم ایهن ههنهرمنههد اواخر    
هجری دیده از جهان فروبسههت و طبق 

های کشورهای اروپایی نگهداری خاطرات بهادری آثاری از ت ثیرگذارترین اسهتادش در موزه 
ها و مساجد فرد ایشان در کاخهای منحصربهکاری و طر همچنین از آثار کاشهی . شهود می

آخرین . ه یادگار مانده استقاجاریه در شهرهای مختلف ازجمله تهران و اصفهان و مشهد ب

 
 برجعلینقاشی چهره امیرکبیر توسط میرزا 

 بزچلوئی
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ن خطی در شهصهت نیم جز برای اسههتاد بهادری   آبرجعلی کتابت قر کار هنری اسهتاد میرزا 
ها برای شههروع کتابت به علت کهولت سههن از دنیا بوده که ایشههان پس از صههحافی کتابچه

ت بها این کتاکه پس سهههالکند تا اینرود و توفیق این کار هنری و مذهبی را پیدا نمیمی
نویسان بالد به خواسهت اسهتاد بهادری این کتابت توسههط یکی از خوش  ، ماندمسهکوت می 

پذیرد و امروز این مجموعه به نام مجموعه فراههان بهه نام محمدحسهههن فراهانی انجام می  
ن سپهر و آبه نام قر، ها در کنار سهههراب سپهری بودهرهنمای نفیس و به علت اینکه سههال

امضاهای زیادی . ن هنر معروف استآن با هنر و هنرمندان به قردرکل به خاطر عجین شهد 
 . در این کتابچه وجود دارد... سهراب سپهری و، استاد پورصفا، از استاد بهادری

 

  
اد های رهنمای نفیس از استدریافت کتابچه

خان بهادری پورصفا شاگرد ارشد استاد عیسی
 اکبر آقچه کهریزی بزچلوئیتوسط علی

 محل. های رهنمای نفیسکتابچه
ایل  نقاشخانهنگهداری: موزه و 

 بزچلو

 

 

 

 

 
های این متن برگرفته از مصاحبه شخصی نویسنده با استاد عباسعلی پور صفا و کلیه نوشتهتوضیح: 

  . های رهنمای نفیس استاطالعات موجود در کتابچه
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 کهریزی بزچلویی آقچهاکبر با علی مصاحبه
 ایل بزچلو نقاشخانه درباره موزه

 قاسمخانیاحسان 

 
اندازی راه، های اخیر در منطقه بزچلو افتاده استترین اتفاقاتی که در سالیکی از مهم

 ،ایل بزچلو در روستای آقچه کهریز است که به علت اهمیت این موضوع نقاشخانهموزه و 
با مؤسس این موزه ، تصمیم گرفتیم برای قرارگیری بهتر در جریان چندوچون این اتفاق

به سخن بنشینیم و اطالعات حاصله را در اختیار « اکبر آقچه کهریزی بزچلوییعلی»آقای 
 . مخاطبین خود قرار دهیم

 
آقای آقچه کهریزی لطفاً بفرمایید که شما از چه زمانی به گردآوری آثار  -7

 مند شدید؟مرحوم استاد بهادری عالقه

دکی دلباخته استاد بهادری شدم و در طول سی و اندی من در یک فرایند هنری از دوران کو
وار با فعالیت فرهنگی و هنری خودجوش ضمن رونمایی از شخصیت فرهنگی سال فردوسی

توانستم مجموعه قلعه هنری موزه و ، آوری آثار ایشانو هنری استاد عیسی بهادری و جمع
ای در ش ن و گذاری نموده و موزهها تعطیلی از نو بنیانایل بزچلو را پس از سال نقاشخانه

 . منزلت استاد بهادری ت سیس نمایم

طبق ابالغ استاد فرشچیان رونمایی از شخصیت فرهنگی و  1332با توجه به اینکه از سال 
ه در ایل بزچلو ک نقاشخانهبنا به پیشنهاد ایشان ، تر شدهنری استاد عیسی بهادری رسمی
را بنابر پیشنهاد استاد فرشچیان با برداشت وام بانکی  مالکیت یکی از کشاورزان روستا بود

خریداری کرده و مجدداً این مرکز هنری را احیا نمودم و قالب موزه را نیز به این دارالفنون 
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بار دیگر مردان  ،امیدوارم با تحوالتی که در این مکان ایجاد خواهد شد. هنری افزون نمودم
 . خاک هنری پرورش یابد بزرگی چون استاد عیسی بهادری در این

 
محل قرارگیری موزه و ، لطفاً مختصری در مورد روستای آقچه کهریز -7

 . ایل بزچلو توضیح دهید نقاشخانه

 هایآقچه به معنای شکوفه سفید و آقچه کهریز به معنای کاریز یا چشمه حاوی شکوفه
 های سفید داخلزنند و این شکوفهدرختان شکوفه می، رسدوقتی بهار فرامی. سفید است

ای بنام آقچه کهریز رسد و در آن لحظه واژهآب سفید به نظر می. شودآب کاریز ریخته می
از این خاک . این تولد چو ارمغانی است چراکه در هر بهاری تولدی تازه دارد. شودمتولد می
ی ها استاد عیسهای زیادی تقدیم جامعه بشریت شده است که یکی از این شکوفهشکوفه

 . بهادری است
 

 شما در چیست؟ شاخصه متمایزکننده و ویژگی اصلی موزه -۹

نوعی قلعه فرش ایران در منطقه بزچلو در دهکده آقچه کهریز قرار دارد و تنها قلعه هنر و به
ا ایل بزچلو ب نقاشخانهموزه و ، استاد عیسی بهادری نقاشخانهدر مجموعه این قلعه در کنار 

در طول فرآیند هنری خویش چون ، پرافتخار هنری دوره صفویه قدمتی برگرفته از تاری 
 .در رشد و بالندگی مقوله هنرهای زیبا و سنتی ایران سهم داشته است، دارالفنون امیرکبیر

باشی و بزچلویی )معروف به نقاش برجعلیهای هنری چون میرزا اسطوره نقاشخانهاز این 
شاه هنردوست قجری دریافت نموده و اولین ، شاهلدینامیر هنر ایران که این القاب را از ناصرا

استاد بهادری در دوران کودکی و اوایل نوجوانی بوده( و استاد عیسی بهادری نابغه هنر شرق 
  .اندپا به عرصه بشریت گذاشته، که استاد محمود فرشچیان شاگرد ایشان بوده است

هادری و شاگردان ایشان ازجمله این موزه هنری که صدها نقش از نقوش ارزشمند استاد ب
ای موزه، شودقیمت از سهراب سپهری در آن نگهداری میاستاد فرشچیان و آثاری ذی

ها های ایران است که بازدیدکنندگان و تماشاگرانش دوست دارند ساعتمتفاوت با تمام موزه
در . کنندپیدا ها شورونشاط هنری دست های آنهمه آثار و زیباییدر موزه باشند و از این

نگهداری « اقیانوس آرام»های استاد بهادری بانام ها و نقشهمجموعه طر  نقاشخانهاین 
 ،مبنا بر آن است که با کارهای ارزشمند. دهدشود که در حین تماشا به آدمی آرامش میمی

مند های عالقهامیدوارم ایرانی. این موزه و آثارش در فهرست آثار جهانی به ثبت رسد
همچنین مردم جهان بتوانند در اولین فرصت از این مکان فرهنگی و تاریخی که 

 . دیدن نمایند، ترین نقطه فرهنگی جهان استاسرارآمیز
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با توجه به ت ثیرگذاری که در بحث ارتقای هنرهای زیبا و سنتی ایران داشته  نقاشخانهاین 
رستان هنرهای زیبای اصفهان مراکزی چون مدرسه مستظرفه و هن. قابلیت ثبت جهانی دارد

اند و امروز بخش بزرگی از هنر اصفهان مدیون این قرارگرفته نقاشخانهتحت ت ثیر این 
ویت ه، دارداست و اگر امروز استاد فرشچیان پیام هنر ایران را به جهانیان ابالغ می نقاشخانه

 طبق اسناد و. گرددبازمی نقاشخانهواسطه استاد بهادری به این هنری استاد فرشچیان به
استاد  بوده و برجعلیطر  اصلی تابلو عصر عاشورا که طرا  آن میرزا ، بیانات شفاهی بزرگان

 . شده استایل بزچلو نگهداری می نقاشخانهدر ، بهادری آن را تکمیل نموده بودند
 

  .ایل بزچلو صحبت نمایید نقاشخانهلطفاً مختصری در مورد تاریخچه  -7
های گذشته دستخوش تحوالت زیادی شده است و برای لو در طول قرنایل بزچ نقاشخانه

 جعلیبرهجری شمسی توسط میرزا  1256آخرین بار پس از یک دهه تعطیلی در سال 
ن اکنوشده و همتوسط استاد بهادری مدیریت نقاشخانهاحیاشده است و پس از ایشان این 

ه کهریزی بزچلویی است که طبق خواست اکبر آقچبر عهده علی نقاشخانهمدیریت و اداره این 
، فرهنگی، شمار سیاسیهای بیشخصیت. انددار شدهاستاد فرشچیان این فرآیند را عهده

ه شااند که ازجمله ایشان ناصرالدینایل بزچلو گذاشته نقاشخانههنری و مذهبی گام در 
 ا به این مرکزطبق شنیده و بازگویی بزرگان روست، قجری است که در سفر به عراق عجم

، یسهراب سپهر، الملکاستاد کمال، محمدرضا شاه پهلوی، امیرکبیر. اندهنری ورود پیداکرده
. اندورود پیداکرده نقاشخانههای دیگر به این استاد محمود فرشچیان و بسیاری از شخصیت

در  هنقاشخانبارها در این ، که سهراب سپهری در دوران بازنشستگی استاد بهادریطوریبه
زندگی کرده و آثاری را نقش  نقاشخانهوآمد بوده و در سفر اول بیش از چند ماه در این رفت

 . شودنگهداری می نقاشخانهزده که چند نمونه از آثار ایشان در موزه و 
 

 شوند؟توجهی نگهداری میموزه چه آثار شاخص و قابل در -6
م رهنمای نفیس و قرآن هنر و یا خاک هنر و مجموعه قرآن خطی استاد عیسی بهادری بانا

، شدهش زدهنق برجعلیترین اثر نقاشی از امیرکبیر که توسط میرزا قرآن سپهر در کنار قدیمی
ازجمله شاهکارهای سهراب . شودنگهداری می نقاشخانهازجمله آثاری است که در این 

از  قیمت پسر ذیاین اث. اثری است به نام مسافر، شودنگهداری می نقاشخانهسپهری که در 
قرائت مجموعه اشعار سهراب با این عنوان برای استاد بهادری بنا به خواست ایشان نقش زده 

بافی استاد بهادری و ایل در کنار صدها طر  و نقشه قالی و مجموعه ابزار قالی. شودمی
وزه مبخش این های نقاشی و نگارگری و کارهای منبت استاد بهادری زینتتعدادی از تابلو
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استاد بهادری در این موزه  برجعلیهمچنین آثار دیگری از میرزا . المللی استملی و بین
 .شودنگهداری می

 .شده استتصاویر برخی از اشیا موزه طی بخش مستقلی ارائهتوجه: 
 

 
از  ناتفاق جناب آقای مهندس سلیمانی فرماندار محترم کمیجابازدید گردشگران به

 ایل بزچلو نقاشخانهموزه و 
 

در جریان سفر اخیر ریاست محترم شرکت فرش ایران قرار شد که موزه و  -5
باره دراین. عنوان یک پاتوق فرش به فعالیت خود ادامه دهدایل بزچلو به نقاشخانه

 . توضیحاتی ارائه بفرمایید

ته نهفطبق برنامه سازمان ملی فرش ایران در هر استانی که ازنظر فرش استعدادی در آنجا 
 نمایند و اینیک مرکز برای کل استان ت سیس می، و در این خصوص سابقه تاریخی دارد

ماال در همدان این پاتوق میدان عین القضاه عنوانها باهم در ارتباط خواهند بود بهپاتوق
شده و در این راستا در استان مرکزی قلعه آقچه کهریز به خاطر نام و نشان همدان انتخاب

بزچلوئی و استاد بهادری و نیز سابقه  برجعلیکز در فرش و به خاطر استاد میرزا این مر
در این . تشده اسعنوان یک پاتوق فرش انتخاببه، تولید نقشه فرش و قالیبافی ةطوالنی درزمین

ش بایستی برای تولید فرکارهای زیربنایی که می، ریزی برای احیای فرشفرآیند ضمن برنامه
شاهده مریسی گرفته تا بافت در اینجا قابلز چیدن پشم گوسفند و رنگرزی و ن ا، فراهم شود

 . موردتوجه خواهد بود، خواهد بود و از این لحاظ برای تجار فرش و گردشگران فرش
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 9812زمستان ، ایل بزچلو نقاشخانهدکتر کارگر رئیس مرکز ملی فرش ایران در موزه و 

 
خواهید با مخاطبان ما در میان ارید که میای ددر پایان اگر سخن ویژه -5

 . بگذارید لطفاً بیان کنید
مشت کی نقاشخانهانگیز بوده است که نشان این ایل بزچلو دارای ساختاری شگفت نقاشخانه

این نشان را ، دادخاک بوده که در هر دوره هرکسی که خالقیتی در هنر از خود نشان می
البته  .یم دوباره این روند را احیا و برای همیشه ماندگار نماییمامیدواریم بتوان. کرددریافت می

ایل بزچلو بسیار طوالنی است که بیان آن به درازا  نقاشخانهاندازی موزه و این فرآیند راه
ایل بزچلو دارای مکتب هنری در  نقاشخانه. اختصار بیان شدعلت بهاینبه. خواهدکشید

لی بوده و هست و امروز هم امید بزچلو برای جهش در های مختلف ازجمله نقشه قامقوله
باید این را اذعان دارم که جهش در هنر بزچلو یعنی . ایل بزچلو است نقاشخانههنر همین 

 . جهش در هنر ایران
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 لوایل بزچ نقاشخانهسمبل ، ک هنرحکایت خا
  1کهریزی بزچلویی آقچه اکبرعلی

 
 

زچلو پیوست فرهنگی یک معلم از ایل ب نقاشخانهامروز موزه و 
شد مگر به خاطر تعهدی که بالد و این محقق نمیاهالی بزچلو است که به دیرینه بزچلو می

پدرم )مرحوم اسماعیل آقچه کهریزی بزچلویی( در آخرین لحظه جان دادن ایشان در به 
 قلعه آقچه کهریز دادم که گفتند: 

 . هنر را در اینجا جاری کن پسرم اینجا را دریاب و دوباره فرهنگ و  -

ها و های اشعار و داستاناگر از کودکی زمزمه، شدهمچنین شاید باز این محقق نمی
امید دارم با ادامه راه . شنیدمهای بزچلویی مادرم )فاطمه حسنی بزچلویی( را نمیحکایت

چراکه . نمایم ایل بزچلو را چون گذشته جهانی نقاشخانهدوباره ، بتوانم با کمک دوستان فعال

                                                                                                                       
وعه قلعه دهکده آقچه کهریز در مجم1353اکبر آقچه کهریزی بزچلویی متولد بیستم شهریورماه علی - 1

پایان رسانده و در ادامه ایل بزچلو به نقاشخانهتحصیالت ابتدایی را در اتاق ارسی . )حیاط بیرونی( است
به علت عالقه . دهدتحصیالت راهنمایی خویش را در مدرسه راهنمایی شهید موسوی روستای فامرین ادامه می

از این دانشسرا  1374شود و در سال ای شهید دستغیب کمیجان میزیادی که به آموزگاری داشته وارد دانشسر
در ادامه مسیر با تحصیل در مقطع . نمایدتک روستاهای بزچلو تدریس میشود و در تکالتحصیل میفارغ

که طوریبه، رودپیش میهای معلمی با خالقیت بهدر طول فعالیت، لیسانس مشاوره در دانشگاه فرهنگیان
ایشان  1385در سال . شودعنوان برترین معلم در تدریس حائز رتبه میمادی در استان مرکزی بههای متسال

 ای که به کار پهوهش وشوند و با توجه به عالقهعنوان برترین معلم در تدریس انتخاب میدر سطح کشور به
ت لیف نیز اولین مجوز کتاب شده و در کار عنوان پهوهشگر برتر استانی انتخاببه1332از سال ، تحقیق دارند

 های موردنظر هنوز چا نمایند که کتابخویش با نام خادم کوچک خانه خدا و قانون در جنگل را دریافت می
اند و در کنار کار از کودکی دلباخته فرهنگ و هنر دیار خویش خصوصاً استاد عیسی بهادری بوده. اندنشده

آوری آثار استاد بهادری و رونمایی از شخصیت فرهنگی این هنرمند جمعمعلمی بنا به اصرار پدر و مادرشان به 
ایل بزچلو را پس از سه دهه فعالیت به یک موزه  نقاشخانهاند در این فرآیند نظیر همت گماشته و توانستهکم

 . تبدیل نمایند
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دارم که اینجا روزی  بزچلو معدن فرهنگ و هنر است و باید پاس داشته شود و ایمان
 . باران خواهد شدشکوفه

 

 
 جعبه حاوی خاک هنر

 
گرم در سههه صههندوق چوبی که اکنون در صندوق امانت  1284مشهت خاک به وزن  یک

ترین خاک ایران و سههنگگران ترین وفرهنگی، گذاری شههدههای کشههور امانتیکی از بانک
ای پرافتخار و غنی دارد دیرینه، این خاک که به نام خاک هنر نام و نشان دارد. جهان است

آفرینی نموده اسههت و در بسههیاری که در رشههد و اعتالی فرهنگ و هنر ایران و جهان نقش
ای و شههناسههنامه دارای سههندکه این خاک  ،قرار نموده اسههت ها را تبدیل بهقراریموارد بی

 برجعلیخورشیدی به دست میرزا 1266میالدی مطابق با سال  1887قوی اسهت در سال  
این . باشهی و اولین اسهتاد رسهمی عیسهی بهادری( رسیده است    بزچلویی )معروف به نقاش

دهکده آقچه کهریز منطقه بزچلو )کمیجان فعلی( بوده  یایل بزچلو نقاشخانهخاک سمبل 
 . نقشه راه هنر بوده و خواهد بود های دورو از زمان

بنا به اظهارنظر بزرگان و اسهناد تاریخی پس از تولد عیسی و گذر ایشان از دوره کودکی  
اصرار  شانیا یبرجعل رزایم یاز سو یسیبر نابغه بودن ع دیو با ت کبرجعلی با استادی میرزا 

س لذا پ .ملک قدم گذاردالبه مدرسه مستظرفه کمال دیبا یهنرآموز یبرا که حتما کندیم
بیند که فرزندش اسهههتعداد مادر می 1343از چنهدسهههال از درگذشهههت میرزا در سهههال   

ای در هنر خصوصاً طر  نقشه فرش و طراحی و نگارگری دارد و پیوسته سفارش العادهفوق
گیرد عیسهی را به مدرسهه مستظرفه   بنابراین تصهمیم می . شهود میرزا در ذهنش تداعی می

عیسهههی با هزار ناز که دل از خاک هنر دارد به مدرسهههه . در تهران بفرسهههتد الملککمال
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ر پردازد و دآفرینی میالملک به هنررود و تحت نظر استاد کمالالملک میمسهتظرفه کمال 
ادش فرمان استانگیزد و بنا بهالملک را برمیمدت کوتاهی شگفتی همه خصوصاً استاد کمال

 . اد خطاب کنندشوند او را استهمه موظف می
عیسی  ،داشته برجعلیالملک با میرزا ای که استاد کمالبه خاطر ارتباطات بسیار دوستانه
شود که استاد آمیز باعث میشهود و همین نگاه محبت در مدرسهه مسهتظرفه ویهه دیده می  
جریان هنرآموزی عیسی ادامه دارد . وآمد داشهته باشهد  بهادری از همان زمان به دربار رفت

شود و علت را جویا می. بیند عیسی دل در کار و هنر نداردالملک میه روزی اسهتاد کمال ک
به مادر عیسی از طرف استاد . وخاک خویش استتنگ آبرسهد که عیسی دل به نتیجه می

قرار اسههت و دل به هنرآموزی رسههد که عیسههی به خاطر خاکش بی الملک پیغام میکمال
 . ندارد و خیال بازگشت دارد

ین ترقرارخود بی، شههنودقراری عیسههی و خیال بازگشههت فرزند را میمادر وقتی پیغام بی
ی نزدیک چراکه او )عیسهههی( در آینده. شهههودشهههود و تمام وجودش پر از آشهههوب میمی

با موسی . به این خاک دهد کننده خاک هنر اسهت و امید دارد که پاسخی شایسته دریافت
حلی کند تا راهبسههیاری از اهالی فرهنگ و هنر مشورت می)همسهر مریم و پدر عیسههی( و  

 . ای نرسیده استبرای شکستن قرار فرزندش پیدا کند ولیکن هنوز به نتیجه
بیند که دوست ( میبرجعلیقدر میرزا گرجی خانم دوسهت و همسایه مریم )همسر گران 

تعریف  ریم ماجرا رام. پرسدعلت را از او می. نازنینش دریای تلخی و دریای غم شهده است 
 . دهد در این راه او را کمک کندکند و گرجی خانم هم قول میمی

نماید که سمبل گیری میمریم نتیجه، ها مشهورت با اصهحاب فرهنگ و هنر  پس از مدت
ر اکنون دهم، ی نزدیک به دست عیسی رسدایل بزچلو را که قرار است در آینده نقاشهخانه 

چراکه عیسهههی دلتنگ خاک هنر . ین سهههمبل او را قراری تازه دهداختیار او قرار دهد تا ا
 پیغام مادر این است. فرستدلذا این سهمبل را با پیغامی آسمانی به نزد فرزندش می . اسهت 
، مطمئن باش ما به خاطر تو. عیسهههی جهان آرام بهاش و بهه هنرآموزی دل سهههپهار    »کهه  
های آقچه چراکه تو یکی از شکوفهزنی ولی باید صهبر پیشهه کنی تا شهکوفه   . قرارترینیمبی

اگر دلتنگ خاک زادگاه . هستی، های سهفید ایران عزیزمان است کهریز که چشهمه شهکوفه  
 ها راقراریاین خاک سمبل دهکده تو است که از روزگاران بسیار قدیم بی، خویش هسهتی 

گاه نخاک زادگاهت منتظر شکوفایی و آ. شکسته و شکوه هنر زادگاهت را پاس داشته است
آن هدیه را گرامی دار و با آن . سنگ فرستادیمای گرانکه برایت هدیه بمان. شکوه تو است

 .ای خواهد زدتو نقش تازه بدان تو را قراری تازه خواهد داد و به رشد و شکوفایی. انس بدار
آن را در محراب عبادت خویش قرار ده و گاه انگشتان خویش . گاه بر آن بنگر و لمسش کن
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به  ها را دریابی وا بر آن آغشته کن این خاک پر از شکوفه سفید است و تو باید آن شکوفهر
سفارش همیشگی استاد تو است و تو روزی که  این خواست پدر و مادر و. شکوهش رسانی

تا آن . ای به خود گرفته و به اوج خواهی رسههیدبه زادگاهت برگردی این خاک شههکوه تازه
 . «...غربت )خاک هنر( را پاس دار و آن را حافظ باشروز این یک مشت خاک 

. کنداو با چشهههم و دل آن را دریافت می و رسهههدآری پیغام و خاک هنر به عیسهههی می
زند و ای در سههکوت سههر می گریه. کندنگرد و آن را لمس میهمانند هدیه آن خاک را می

در پیغامی . گیردخود می ای بهکند و قرار تازهماال دسهههت پیدا میگویها به آرامشهههی بی 
 نماید:گونه به مادرش ابالغ میاحساسات خویش را این

مادر جان با شههنیدن پیغامت و لمس خاک هنر آرامشههی تازه یافتم و قراری تازه به خود 
هایی از این خاک فرمان تو عمل خواهم نمود و شکوفه خواهی بهگرفتم و حال که چنان می

هایی در راستای این خاک خواهم زد و آن خاک ها و نقش را شهکوفا خواهم سهاخت و طر  
به شما . را گرامی داشهته و گاه انگشهتان خویش را بر آن آغشته و بر آن نظاره خواهم کرد  

دهم که این خاک را شههکوفا خواهم سههاخت تا آن روز برایم دعا کنید تا بتوانم اطمینان می
این . عرش بر فرش است را عملی نمایم آرزوی دیرینه خویش و استادم که همان زدن طر 

چون گذشته نقشه راه هنری خواهد بود و برعظمت . است ایل بزچلو نقاشخانهخاک سمبل 
یقین دارم نقشه راه هنر خواهد شد این خاک که یادبودی از اجداد . اش خواهم افزوددیرینه

 . ترین خواهم کردو نیاکانم است را جهانی
ایی و برای برآوردن خواسههت پدر و مادرش آن هدیه را عیسههی به جهت رشههد و شههکوف 

با ، آمدهر موقع غمی به سراغش می. دهدگرامی داشهته و آن را در محراب خویش قرار می 
اسههتاد بهادری بارها انگشههتان ، ی شههاگردان آقای بهادریبه گفته. گیردای میآن انس تازه

های آسههمانی خویش را ی از طر خویش را به این خاک آغشههته و آن را لمس کرده و برخ
آنگاه آن را درروی کاغذ ، زدهقبل از به روی کاغذ آوردن درروی این خاک نقش و نگاری می

های سفید است و این خاک پر از شهکوفه ، چراکه یقین داشهت . آورده اسهت نقش فرود می
ار ال وارد کمادر همین جهت باپشتکار بی. هایی از این خاک را به شکوه رساندباید شهکوفه 
، دگیرای به خود میبه گفته استاد بهادری این خاک در تهران منظره تازه. شودو تالش می

ستاد ا، استاد حسین بهزاد، الملککه بسیاری از اساتید ایشان ازجمله استاد کمال یطور به
صنایع  اسهماعیل آشهتیانی و بسههیاری از شههاگردان و اسههتادان مدرسه مستظرفه و مدرسه  

سیاسی و ، اجتماعی، های فرهنگیبای اصهفهان و شهخصیت  مه و هنرسهتان هنرهای زی قدی
شهریار شاعر ، دوسهتان هنری ایشهان ازجمله سههراب سهپهری آسهمان شعر و شعور ایران     

آن زمان به این خاک نظر داشهتند و آن را لمس و انگشتان خویش را به  ... بلندآوازه ایران و
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 . اندید بر آن آغشته کردهنشانه ت ی
این خاک ، پس از هجرت اسهتاد بهادری به اصفهان برای ت سیس هنرستان هنرهای زیبا 

و در آنجا هم بسههیاری از بزرگان هنر ایران و جهان . شههودنزد اسههتاد بهادری نگهداری می
بیش از همه به این خاک نظر داشته و بارها آن « رضا ابوعطا»و « رسهتم شهیرازی  »ازجمله 

 . اندرا لمس کرده
نیز شههههرت یافته « خاک غربت»این خاک که به خاطر ماندن در غربت به یک مشهههت 

ولیکن به علت اثرگذاری این خاک در ، شوداست و گاه نام خاک غربت نیز بر آن اطالق می
این خاک برای استاد بهادری بسیار ارزشمند . مشهورتر است« خاک هنر»فرهنگ و هنر به 

نظیر فرشهههش برگرفته از این یک های بیه اذعان خودش طر که بطوریبها بوده بهو گران
های فرش خویش را طوری طر  زد تا با مشههت خاک هنر اسههت و روی این اصههول او طر 

همخوانی داشههته باشههد و پیامی از خاک به جهانیان  ،خاک که منظر آفرینش آدمی اسههت
د و نقوش بشریت ایشان ای در باب خلقت انسهان از خاک بگشای صهادر نماید و گفتمان تازه 

 . زیرا بهادری باورش بر این است ،ای است از یک مشت خاک هنرخود گواه زنده
پس باید پیامی از عرش داشته باشند تا ، شهوند ها هسهتند که بر زمین پهن می این فرش

خاک پیامدار آفرینش است )بخشی از سخنان دوست و شاگرد . بشهر از عرش غافل نباشهد  
نوعی برای پاس  های هنری استاد بهی آفریدههمه. اسهتاد پور صفا( ، هادرینزدیک اسهتاد ب 

های یک مشت خاک هنری بوده و استاد بر اساس به پدر و مادرش برای شههکوفایی شکوفه
های خاک زادگاهش و نوعی شکوفهخوانی داشته و بههایی زد که با خاک هماین اصل طر 

بایست معنایی تازه خاک اوج خالقیت است و می. اندآرمان بزچلو را به اوج شهکوفایی برسه  
یابد و بشریت در راستای این پیوند صلح و دوستی و زندگی را پاس دارند و برای شکوفایی 

های فرش استاد برای آغاز گفتمانی تازه است که بشریت به آن امروز طر . قسهم شهوند  هم
زند تا در راسههتای ری نقش میهای خویش را طوفرش، پیرو این اصههل. نیاز اسههاسههی دارد

آن صهلح و دوسهتی و آزادی در پناه گفتگو است و   . همدیگر باشهند و این پیام بزرگی دارد 
 هایسعی دارد طر ، جای آسهمان بر زمین نظر انداخته بیند بشهر به که اسهتاد می ازآنجایی

و به  ههای خویش نقش زنهد تها بشهههر آسهههمهان را به زیبایی تمام بازیابد    عرش را بر فرش
طورکلی این به. برای هم شهدن است ، ای تازه سهوق پیدا کند و آن آسهمانی شهدن   اندیشهه 

  .های نقشه قالی استاد عیسی بهادری استمشت خاک نقشه راه استاد بهادری و نقشه طر 
بازنشسته  1345سال خدمت برای هنر ایران و اصفهان در سال  33استاد بهادری پس از 
ی عیس. گرددبرمی« آقچه کهریز»ای که به زادگاه خویش داشته به قهشده و با توجه به عال

. بهاترین آثار اوسههتبهادری هنوز این خاک را همراه دارد و به گفته خودش این خاک گران
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داند و آن را تر از هر اثر خویش میاین خاک را ارزشههمند
ورزد و باور دارد این خاک مراقب اسهت و به آن عشق می 

 . نگردر او است و با دقت و ظرافت بر آن میمادر آثا

گذرد تا اینکه استاد بهادری بار دیگر قصد دارد روزها می
ولیکن باور دارد این یک مشههت خاک . به هجرتی دیگر رود

هنر نقشهههه فرهنگی هنر زادگهاه خویش اسهههت و باید در  
او . زادگهاهش بماند تا هنر این سهههامان در پویایی باشهههد 

دوباره فرصت برگشت خواهد داشت یا نهه بر دانست آیا نمی
گیرد کههه خههاک هنر را در این مبنهها تصهههمیم بزرگی می

 نقاشههخانهزادگاهش برای حفظ عزت و شههوکت هنرش در 
چراکه باور دارد خاک . ایهل بزچلو بهه هدیه و امانت گذارد  

روز این هها اسهههت و بهاید روزبه  زادگهاهش پر از شهههکوفهه  
او باور دارد بار دیگر . خود گیرند ای بهشکوه تازه، هاشکوفه

 .از این دیار هنر با سبکی نو و خالقانه جوانه خواهد زد
مباشر ، منظور درمانقبل از ترک زادگاه خویش و عزیمت به فرانسه به 1363لذا در سال 

سههپارد و خواند و این مشههت خاک هنر را به او به امانت میخویش )نایبش خلیل( را فرامی
 .کند این خاک را به دست صاحبش برسانتوصیه می. کنداک را بر او بیان میتمام قصه خ

 کند:مباشر سؤال می
 صاحبش کیستچ  -

 دهد:استاد پاس  می 

، )آقچه کهریز( که دستی در هنر داشت آن را به هرکدام از فرزندان این آب و خاک  -
ایل  نقاشخانهباید در  ی این خاک را بر او بیان کن و حتماً این پروسه هنربسپار و قصه

هایی از خاک آقچه کهریز به شکوفایی بزچلو ادامه داشته باشد تا روزی که باز شکوفه
 . سر زند

. دهد خاک را به صاحبش خواهد رساندگیرد و به استاد قول میمباشر خاک را به امانت می
خالقیت استاد آخرین . و این آخرین خداحافظی استاد بهادری از زادگاهش و خاک هنر بود

 نقاشخانهبرای صیانت و رونمایی و شکوفاسازی هنر زادگاهش در بزچلو و استمرار هنر در 
 ایل بزچلوه

 
یوسف آقچه کهریزی 

کننده بزچلویی اولین دریافت
 خاک هنر
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ها نزد خویش نگه مباشههر خاک را سههال 
پیوسههته جویای کسههی از فرزندان  . داردمی

زادگاه استاد بهادری است که دستی در هنر 
ها رو او پس از سههالداشههته باشههد و از این 

سپارد و استاد را به اسههتاد پورصفا می خاک
هها که یکی از  یکی از سهههال پورصهههفها در 

هنرمندان زادگاه اسهتاد بهادری به اصههفهان  
موضوع خاک هنر را طر  ، رودنزد ایشان می

دارد باید قبل از ترک نمهایهد و اعالم می  می
لذا . جهان وصهیت استادش را اجرایی نماید 

سههرعت ه بهخواهد کاز هنرمند بزچلویی می
در کارگاهش نقاشههی نماید تا استعداد او را 
 1محک بزند و یوسف آقچه کهریزی بزچلویی
هنرمند توانای بزچلو از این آزمون سههربلند 

آید و ایشههان شههایسههتگی دریافت بیرون می
 . آوردخاک هنر را به دست می

                                                                                                                       
 کیکود از است که بزچلو ایل نقاشخانه و باخالقیت نامی استاد یوسف آقچه کهریزی بزچلویی هنرمند - 1

 ازیس مجسمه، نگارگری، نقاشی جمله از مختلف هایرشته در ارزشمندی و آثار داشته نقاشی به خاصی عالقه
. اندهداشت نگه زنده بزچلو ایل نقاشخانه در را هنر نوعی به ایشان. است نموده خلق ...و قالی ترسیم نقشه و

 یجانمای شهرکمیجان ترمینال میدان در که« کمانگیر آرش» به نام است ایمجسمه استادکار کار این نمونه
 و از است نموده شرکت مختلف سطو  در هنری و فردی جمعی هایدر نمایشگاه ایشان همچنین. است شده
 یابداع هنری مکتب ثبت ایشان در حال. اندقرار گرفته تشویق مورد اسالمی وارشاد فرهنگ وزرارتخانه طرف
 . هستند خویش
 علیعباس استاد جمله از بهادری استاد شاگردان از اصفهان به متوالی سفرهای با دهه دو از بیش طولدر یوسف
چنین هم. اندشده بزچلو ایل نقاشخانه هنر چرخه حفظ و باعث اندداشته و هنر فیض کسب. ..و و ابوعطا پورصفا
 ستادا شاگردان اند و ازشده مندبهره ایشان هایراهنمایی از اندداشته فرشچیان استاد با که دیدارهایی با ایشان

 رد ایشان. شودمی نگهداری بزچلو ایل و نقاشخانه موزه در ایشان از آثاری. شوندمی محسوب نیز فرشچیان
 اگردانش خواست بنا به بزچلو ایل و نقاشخانه موزه طرف و از داشته ایالعاده فوق استعداد نیز نو شعر سرایش
 بهادری عیسی استاد وصیت به توجه با. است شده عطاا ایشان به «هنر خاک سپهری رابسه» عنوان بهادری

 از پس ایشان، باشد داشته هنر در دستی که کهریز آقچه فرزندان از یکی توسط هنر خاک دریافت جهت به
 بمحسو یبزچلوی هنرمند این برای هنری درجه برترین و این اندبوده هنر خاک کنندهدریافت بهادری استاد
 ظیرنبی خاک این سازیشکوفه و باعث داشته و پاس گرامی را هنر خاک امانت حفظ با یوسف استاد. شودمی
 عاشق کودکی دوران از خودش همچون که «سپینود»و دختر خانمش  ذوقخوش هنرمند این برای. اندشده

 . داریم سرافرازی نیز آرزوی خانم «آرزو» خانواده مادر این برای. داریم بیشتر توفیق آرزوی است نقاشی
 

 
نگاری استاد محمود فرشچیان و نامه

ایشان با مقامات مسئول جهت همکاری 
 برای گردآوری آثار استاد بهادری
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 یوسف آقچه. شوددارد که این فرایند باید طی یک مراسم انجام اسهتاد پورصهفا اعالم می  

جانب ماند تا اینکه اینمدتی مسکوت میکهریزی بزچلویی از اصهفهان برگشته و این فرایند  
اکبر آقچه کهریزی بزچلویی که از بدو نوجوانی در پی رونمایی از شههخصیت فرهنگی و علی

ای طبق نامه، با دیداری که با اسهتاد فرشچیان داشتم ، امهنری اسهتاد عیسهی بهادری بوده  
تر وارد این جریان هنری شههدم تا اینکه موضههوع خاک هنر در مسیر این صهورت رسهمی  به

م موریت قرار گرفت و این خاک را با دسههتخط و مسههتنداتی از اسههتاد پورصههفا از ایشههان   
 . دریافت نمودم تا به یوسف بسپارم

 
 

 
خصوص رونمایی جمهور در دولت یازدهم در نامه استاد فرشچیان به دکتر نجفی معاون رئیس

 اکبر آقچه کهریزیاز شخصیت فرهنگی و هنری استاد عیسی بهادری با مأموریت علی
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داری این ها امانتایل بزچلو انجام شد و پس از مدت نقاشخانهمهم طی مراسمی در این 
خاک توسهط اسهتاد یوسهف آقچه کهریزی به خاطر سهی و اندی سال تالش در رونمایی از     

گذاری موزه و آوری آثار ایشههان و بنیاننری اسههتاد بهادری و جمعشههخصههیت فرهنگی و ه
یوسهف بنده را شایسته دریافت این خاک دانست و این  ، ایل بزچلو نقاشهخانه احیای مجدد 

خاک را به من تحویل داد و طبق مکاتباتی که فاطمه دخترم با شهههاگردان اسهههتاد بهادری 
از اینجانب خواسههتند ، ش قرار گرفتندی معصههومداشههت و ایشههان تحت ت ثیر قلم و چهره

تا به خاطر اینکه دختر سمبل رویش و زایش ، کننده ثانویه خاک هنر فاطمه باشههددریافت
 . دوباره هنر در خاک هنر شکوفا شود ،هست

این . همه این اقدامات تالش در جهت رویش و زایش هنر نوین در این خاک هنری است
به اندیشه ، ی یک مشهت خاک هنر را شهنیدم  ظه که قصهه باور کنید آن لح. آغاز راه اسهت 

بازماندم که چگونه خاک آسههمانی را فتح و زمینی را زیبا سههاخت و آرامشههی پدید آورد تا  
یافتم در خاک خالقیت و . ها برای فرهنگ و هنر پدید آید و شههاهکارها خلق شههودشههاهراه

طور حتم باورهای آسمانی را به، صدایی است که اگر با چشم و گوش دل بر آن تمرکز یابیم
ها ارمغانی تازه خواهیم شههکوه و شههکوفایی را به فرهنگ و تمدن انسههان. خلق خواهیم کرد

این هم بافتنی و هم . بخشهههید
یافتنی اسهههت و چه زیبا مادری 
زیرک و خالق آن را یههافههت تهها 
فرزند خویش را آرامشی دهد تا 
در فراسههوی این آرامش فرهنگ 

هههان جههان و و هنر ایران و ج
 . ای به خود گیردخالقیت تازه

در گرداگرد یک مشههت خاک 
زادگاه ، از زادگاه هنر ایران بزچلو

فهرش و مههینیههاتور نوین ایران  
، )دهکهده هنرههای زیبای ایران  
آقچه کهریز زادگاه استاد عیسی 
بههادری( آری گویا یک مشهههت  

ی هنر( بهها خههاک هنر )عصهههاره
ترین خاک )کربال( ماندگار شد )طر  گنبد و در آسمانیآسمان پیوند خورده بود که هنرش 

 
لعظمی علوی ااهللآغشتن انگشتان حضرت آیت

 گرگانی به خاک هنر
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طر  ضریح امام شهید که ، های امام حسهین )ع( توسههط اسههتاد عیسههی بهادری( گلدسهته 
تواند این پیوند را احسههاس کرد که مرجع می، های این خاک اسههتی آرمانپروردهدسههت

یدن حکایت این العظمی علوی گرگانی پس از شههناهللشههریف شههیعیان جهان حضههرت آیت
 . خاک انگشتان خویش را بر این خاک آغشته نمود

 
به جهت تهیه مسههتندات دقیق از خاک هنر و رونمایی از شههخصههیت فرهنگی و هنری   

بیش از چهل سفر کاری فقط به اصفهان و چندین سفر کاری هنری ، استاد عیسی بهادری
پنجاه شخصیت فرهنگی و هنری به تهران و سایر شهرهای ایران رفتم و با بیش از سیصد و 

در سفرهای هنری به اصفهان به نزد شاگردان آقای بهادری رفتم و . امداشته مالقات و غیره
سند و یادبود  به منزله ید و در دفتری کهایشهان خاک هنر را ت ی ، پس از چندین مصهاحبه 

خاک را این . نظر خویش را نسههبت به این خاک مرقوم داشههتند ، شههده بوداین خاک تهیه
 . هایی به یادگار در این دفتر نقش زدندمبارک دانسته و طر 

 

  
یادداشت استاد عباسعلی پورصفا در دفتر 

 یادبود خاک هنر
دفتر یادبود خاک هنر که نظر دوستان و 

شاگردان استاد بهادری در مورد خاک هنر 
 شده است در این دفتر ثبت
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گذاری خاک هنر در فرمانداری شهرستان مانتمراسم ا، پس از تهیه مستندات این خاک
کمیجان با حضههور نماینده عالی دولت و نماینده میراث فرهنگی و نماینده قضههایی و برخی 

این خاک در سه صندوق قرار گرفت و درب آن توسط نماینده . دیگر مسهئوالن برگزار شهد  
لی ایران شههعبه قانونی قضههایی برای مراقبت بهتر پلمپ شههد و در صههندوق امانت بانک م 

سازی شودی تا در های فرهنگی آگاهکمیجان قرار گرفت تا ش ن و منزلت این خاک با برنامه
ی قانونی این خاک جهت عنوان نمایندهخانم اکرم حسن خانی به. جایگاه مطلوب قرار گیرد

 . شده استفک پلمپ و پلمپ مجدد در مراسمات خاص فرهنگی انتخاب
 

 
 ی خاک هنر در فرمانداری کمیجانگذارمراسم امانت

 

 
 رئیس بانک ملی کمیجان درحال جانمایی خاک هنر در صندوق امانت بانک ملی
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نوعی باعث رنسانس در هنرهای سنتی زیبای این خاک در قرن معاصهر چاشنی هنر و به 

نر تواند چاشنی هبار دیگر این خاک می، به حقیقت اگر با ظرافت بنگریم. ایران شهده است 
چراکه هر اندیشمند و هنرمندی . شهده و رنسهانسی در هنر پدید آورد و نقشه راه هنر شود  

تحت ت ثیر این خاک قرارگرفته و ابراز داشته باید با ابتکار ، که حکایت این خاک را شهنیده 
ای یافتهبه اذعان کارشناسان این خاک در هر کشور توسعه. به این خاک پاس  مناسب دهد

ما  .کردندسهههاختند و آن را به میراثی جهانی تبدیل میای میهایی برای آن موزهتنبه، بود
نیز در پی این موزه هسههتیم و یقین داریم خاکمان جهانی اسههت و تنها کافی اسههت آگاهی 

خود این خاک نقشههه راه خودیآنگاه به. فرهیختگان جهانی را نسههبت به این خاک باال بریم
اک سمبلی از خاک گوهربار ایران عزیز است و راه برای خلق این خ. هنر جهان خواهد شهد 

 . شاهکارهای برتر فراهم خواهد آورد و آن روز نزدیک است
با توجه به اثرگذاری اسهههتاد عیسهههی بهادری در هنرهای سهههنتی و زیبای ایران در قرن 

گذاری چهارده رشههته از معاصههر که با ت سههیس هنرسههتان هنرهای زیبای اصههفهان و بنیان
سههاله در این هنرسههتان و خلق آثار   33هنرهای زیبا و سههنتی ایران و مدیریت و تدریس 

یاد اسههتاد زنده، جهانی در این چهارده رشههته و تربیت شههاگردانی چون اسههتاد فرشههچیان 
هنر ایران را برای صدها سال ازنظر شکوفایی تضمین ، همراه بوده است... عباسعلی پورصفا و

ر هنر را پاس داشهته و احیا نموده و راه را برای خلق شاهکارهای  وانموده اسهت و فردوسهی  
لذا افکار و اندیشه و آثار این استاد بزرگ باید پاس داشته شود و . بزرگ فراهم آورده اسهت 
بهاترین اثر استاد بهادری جهت ثبت به لحاظ مراقبت و عنوان گراناین مشهت خاک هنر به 

این امیدی است . چراغی تازه برای هنر برافروخته شهود گذاری شهود تا  اثرگذاری بهینه ارج
که چشههم و دل در هنر دارند و این عصههاره هنر ی هنردوسههتان و هنرمندان تازه برای همه

این . داند چه اسههراری در این خاک نهفته اسههتکس نمیاسههت برای هنر و هنرمند و هیم
بخش بزرگی از اسههرار این  مرورزمان آشههکار خواهد شههد وخاک پر از اسههراری اسههت که به

ش شده و آن را با اثرانگشت خوییاد استاد عباسعلی پور صفا به بنده بازگو خاک توسط زنده
 . مرورزمان آشکارسازی خواهد شداند که بهید نمودهت ی
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 . تائید خاک هنر با آغشتن انگشتان استاد عباسعلی پورصفا به آن

  .اکبر آقچه کهریزی بزچلوئیاستاد پور صفا و علی، ااز راست به چپ: دختر استاد پور صف 
 
وجود این ، رسهههانی این خاک به جامعه جهانیبا اطالع، گویمیقین و با علم مطالعه میبه

ها تر از همه اینی خوبی اسهههت برای اهالی فرهنگ و هنر ایران و جهان و جالبخاک مهده
های ه کمی مراقبت و تابش آفتاب و قطرهتنها ب. این خاک زنده و قابلیت شکوفاسازی است
که پس از شنیدن های اشههک فرهنگ دوسههتان بارانی نیاز دارد که این هم از زاللی و قطره

این . برای این خاک کافی خواهد بود، شودحکایت این خاک در صورتشان هویدا شده و می
ی از خاک میهن هایی را تقدیم بشههریت کرده و امروز چه زیبا مشههتخاک پیوسههته شههکوفه

دهد برای خلق شاهکارها ی آسمان و آسمانی شدن را در دل هنر نجوایی تازه میعزیز مهده
 . ترین راه به آسمان خواهد بودکه راه خاکی همیشه نزدیک

 

 

 
توضهیح: مطالب ذکرشهده در این مقاله برگرفته از مصهاحبه شههخصههی با شاگردان و دوستان استاد    

  . گاشته شده در دفتر خاک هنر استعیسی بهادری و مطالب ن
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 عیسی نین تورپاغی 
 مصطفی رزاقی 

11/9/1391  

 
تورپاق آغاجالرین . دیرسیتورپاق انسهانین یارانیش ماده . هر تورپاغین بیر ماجراسهی وار 

تورپاق شهههاهالرین . دیرتورپاق اؤلولرین یاتاغی. دیرتورپهاق گوللرین دایاغی . دیرآنهاسهههی 
 . دیرلرین یاتاغیتورپاق دفینه. ردیایستگی

ن مهارتلی نیبوزچالی ائلی. عیسی بهادری. دیرنین تورپاغیبو تورپاقالردان بیری ده عیسی
ندن لریعیسههی بهادری هنرینی اوشههاقلیقدا ائلین کیلیم. هنرین اسههتادی 14. هنرمند اوغلو

هوسهههلهه کاغاذ اوزرینده  لرینی لرین نقشههههو فرش لرینکی کیلیماو ائولرینهده . گؤتوروب
اونو  .جه کشههف ائتدیجه وقتیندهآناسههی اونون بو یولدا اسههتعدادینی یئرینده، چکدیگینده
تهرانین اینجه صنعت )صنایع ، علم داشههدا قازیالن کیمی قاالرغی اوالن چاغ، اوشهاق ایکن 

وستاد ا، الملک اونو بیر هنرجو یوخاونون اوستادی کمال. سینه گؤندریبمستظرفه( موسسه
یئنی یئتمه جوان هنرکندینه . شهههاگردلره اونو اوسهههتهاد چهاغیرمهاغی امر ائدیب   . گؤروب
 ،اوسهتاد اؤزونو مغرور توتماییب گؤردوگونه شهادت وئریب . میش کدخدا لقبی تاپدیگیرمه

هنر کیمین الینده اولورسههها اونا اوسهههتاد دئمگی حتی اؤزونه واجیب ، هنری اوجاالندیریب
 . بیلدی

فن اوزوکلرینی بهارمهاقالرینا تاخماغا داوام   ، رجو عالقهه ایلهه هنرلری اؤرگنمگهه   یئنی هن
دن سهونرا بشهری طبعین اقتضهاسهینا گؤره وطندن اوزاق دوشمک اونو     اما بیر مدت. ائتدی

 .سههیز یئریمگه مجبور ائتدیسههیز هوسیئرده نفس، اوجاالردان ائدیریب، قاناددان سههالیب
دوشمگینی گؤروب یئنه ده ایتی باخیش ایله اونون بو  اوسهتاد هنر شهاگیردینین هوسههدن  

 . درده ندن دوشدوگونو آنالییب آناسینا بئله بیر مکتوب گؤندرمک قرارینا گلدی
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مشکل  .لریندن اوالجاقدیرجک نهنگنینگ گلهسیزینگ نورسته جوانینگیز هنر دریاسی»
لری ال. کؤنگلو اوشهههویوب، بوردادیر کی بیزیم باالجا نهنگ ایندی وطن هواسهههینا داریخیب

ون وطنه قاییتسهها وطن تورپاغی بون، بونو دا بیلیرم کی. اوّلکی عیسههی دگیل. هنره گئتمیر
و درده ب. یه قاییتماغا قویمایاجاقدن تهراندا هنرکدهاونو یئنی. آیاقالرینا آغیرلیق سههاالجاق

 . یازیب« یله سیز چاره تاپا بیلرسینگیزیالنیز آنا محبتی
ق بیر مکتوب آنالی، جک باخیشههلی آنا بو دردی زامانیندا درمان ائدیب گله، نافراسههتلی آ

ین نیه تؤکوب نامهیانیندا بیر اووج تورپاق کیسهههه. دیاونو مؤهورلهه ، محبتی ایلهه یهازیهب   
 . ده تورپاغین حکمتینی آنا محبتی ایله ایضا  ائتدینامه. سی ائتدیضمیمه
وطن  .سنینگ داریخدیغینگی دویوب آنالدیم. ه گلدیمنه اوستادینگدان بیر نام. اوغلوم»

اللرینگ هنرده کئییمگه ، اؤزونگو تک غربت ائلده احسههاس ائدیب. سههنه غریب گؤرسههندی
تورپاق  همین. بو تورپاق اجدادینیزدان قاالن تورپاقدیر. سنه بیر کیمیا گؤندریرم. باشهالدی 

. ینانرینگ کئییینده اونا باتیر گبارماقال. وطنی سنه گؤندریریم. دیرسهنینگ اصهیل وطنین  
دن سهههنینگ بارماقالرینگ اوجوندان بدنینده شهههریان بو تورپاقداکی هنر کیمیاسهههی یئنی

امیش بو تورپاغین آچیلم. دن قیزیشههدیراجاقدیرسههنینگ قلبینگه چاتیب اونو تازه، تاپاجاق
 . «جکسناونالری چیچکلندیره، سن اونالرا باغبان اولوب. گوللری چوخدور

ن یاتان سینی آالن کیمیین عیسی بو تورپاغین اینسیاؤلوشگه. بو تورپاق معجزه تؤرتدی
بو  .هنر میدانیندا هنرلر گؤرسههتمگه باشههالدی ، دن یئنی بیر روحالتزه. بارماقالری اویانیب

سی اؤزو بو هنر عیسهی . اوندان یوز قات یوخاری ایدی. اوّلکی عیسهی دئییلدی  عیسهی داها 
یولوژی گویا ایندییه کیمی ب. ی رو  آلیب هنر گؤیلرینده قانادالنماغا باشالدیتورپاقدان یئن

عیسی  .مگه تعهد یاراتدیاسهتعدادا دایانان انسهانا بیر وحی گلیب اوندا انسانالری هنرلر بزه  
سی عی. هنر میدانین بهادری. اوسهتاد و شهاگیردلر تزه بیر عیسی گؤروردورلر  . مبعوث اولدو

 روحونون، لندیرن عیسههی ایندی کیمی هنری غریزه اوزوندن اؤزونده جلوهایندییه . بهادری
او غریزه هنرینهدن چیخیب اراده هنرینه  . سهههی ایلهه بو یولهدا یئریمگهه بهاشهههالدی    اراده

 . بورونمیشدی
کی اوستادلیق لیاقتنی بروزه ایچینده، عیسهی ظاهری مراحل سهووشهدوردوقدان سهونرا     

سهی الده اصهفهان شهرینه روانه   اوسهتادین اجازه نامه . دوظاهرده ده اوسهتاد اول . چیخاریب
عیسهههی بیر نامه ایله وقتین حاکمیتندن اوردا بیر . اوردا یهالنیز ایکی هنر وار ایدی . اولهدو 

بو  .سینی اییرمگه باشالدیسهی آلیب اون دؤرد هنر رشته مک اجازهدانشهکده تاسهیس ائله  
اد لریندن بیری معروف اوستاونون شاگرد. دیلرین هر بیرینده نئچه شاگرد پرورش وئررشته

 . دیرفرشچیان
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سیاسی  .نین حالی پریشان اولدواؤلکه. نین یئلی سهیاسی فضادا بیر طوفان قوپاردی زمانه
نین عیسههی بهادری. زمانه دنیزی چالخاندی. دیقوی ائله -دییشههیکلیکلر حاکملری گؤتور

آرخا ، یاورک یارال. باد فنایه گئتدیلر، گلیبیه توش گول اوغولالریندان ایکیسههی قهر زمانه
او بو  .نین اوسهههتونده بیر الی گؤتوروب دریایه تؤکدونین تورپاغیبو طوفان عیسهههی. خالی

یا وئریب اؤزو خارج «پورصههفا»تورپاغی اماندا سههاخالماق اوچون اونو شههاگردلریندن بیری  
و آما وطن آرزوس. اوردا دا اؤلدو. دوفرانسهه اونون اوتراغی اول . یه گئتمگی ترجیح ائتدیاؤلکه
ائله اونا  .وطن تورپاغیندا دفن ائتمگی وصیت ائتدی، سینی یاد تورپاقالریندا یوخجنازه، ایله

 . ایرانا قاییداجاغینا امیدوار ایدی بیر زامان. «امانی قبردیر»گؤره ده اوردا کی مزاری 
بو طوفان اونون یاراتدیغی . دیزمهانین قهری اونون تورپهاغینی یئلهه وئرمهک نیتینده ای    

ا داشدان داش. سئلدن سئله سالدی. الدن اله سالدی. قیمتلی اثرلری ده بوردان اورا سهپدی 
. دیریسسینی« ستایش عیسی»اونون ان بؤیوک نامعروف اثرلریندن قلم وورولموش . چالدی

لرین وینی عیساونون هدفی بو سینی. او بو اثری نئچه هنرین قاریشیغیندان عمله گتیریب
 . رنجور اولدو بیلینمی. دینی رهبری پاپا گؤندرمک و اونو اسالم دینینه دعوت ائتمک ایدی

ین نسههیاکبر آقچه کهریزی اؤز همشههری تا اینکه علی. همین تورپاق شهاگردینده قالدی 
 قاپی بو اثرلری -او قهاپی . هنرینهه وورولوب اونون اثرلرینی یئنیهدن توپالمهاغها قرار وئردی    

او  .عاقبت تاپدی. دن چوخ او کیمیاصفت تورپاغین آردییجا ایدیهر نه. آختارماغا باشالدی
ده اؤز بیری مؤهورلنیب بیر جعبه، یه وئریلدی«موزه ملی»بیری . تورپهاغی اوچ یئره بؤلهدو  

 . بیلمیرم هاردادیر... سی دهبیر حصه. یانیندا ساخالنیر
وز یتانینی دونن آذرین اون بئشهههی مین اوچاکبر آقچهه کهریزی بو تورپاغین داسههه علی

تورپاغی  او بو. دیدن روایت ائلهسینده تزهبیلیمی موسسهدوقسهان آلتی ایلینده تهراندا ائل 
ؤزلرینین هنر اوستادالرینین گ بو تورپاق بوتون. نین تورپاغی تانیتدیردیبورچالی یا بوزچالی

 . سیدیر دئدیسورمه
 === 

 یازیدان سونرا: 
  آدور  .آدور بادور )بهادر(دان قالمیش ایمیش نین بویوک باباسیتورپاق عیسیبو

بادور آدی منه تاریخین او اوجوندان آغارمیش قاشالری آلتیندا نئچه دورانالرین 
وی شخصیت بیر اسطوره، حوادثینی گؤرموش گؤزلرله بیزیم عصره نظاره ائدن

 . کیمی گؤرسنیر
  قدیم بُزچلو( آقچه کهریز کندینده دونیایا  ینده کمیجان -1284عیسی بهادری (

 . ده دونیادن گئدیبده پاریس -1365، گؤز آچمیش و
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 یلمیرمهئم نه ب حاق یندا آما اونون، یازدیمسا شیدیبسیاسی طوفان ائ . 
 اکبر آقچه کهریزی و آقای اوستاد عیسی بهادری حاق یندا دقیق معلوماتی آقای علی

 . جاوید بیلیرلر
 بیر شعر دئمیش کی اونون ایکی بندی  نین تورپاغی حاقداد عیسیآقای جاوی

 . دیربئله
 بیر اووج تورپاق دگیل
 قدری گرک بیلینسین

 ، ی هنردیرزنجیره
 بیز قویماریک قیریلسین

 . 
 ، علی اکبر، من، سن

 هر یئرده واردی هنر
 اله  -ال وئرمک گرک

 . فرهنگیمیز دیریلسین
 

 ین لریننین گولدستهبیری امام حسین )ع( حرمی نین اثرلریندنعیسی بهادری
 . دیرطرحی

 کهریزی ایندی کمیجاندا عیسی بهادری آدینا بیر موزه تاسیس اکبر آقچهعلی
 . ائدیب

 ایمیش« بُزچل و»قدیم آدی  نینکمیجان محالی . 
 دیربیر مستند فیلم ده ایشلنمکده نین حاق ینداگویا عیسی بهادری . 
 ده فرانسه ده ساخالنیلیرهله نئچه اثرینین عیسی بهادری . 
 ا یازمیرنی اوستادی آناینین بیرینده بئله گلیب کی گویا نامهاینترنت سایتالری ،

 . عیسی اؤزو یازیر کی داریخمیشام
 نین توضیحلری اینترنتده:اکبر آقچه کهریزیعلی 
 

 داستان یک مشت خاک! 
http://markazi. isna. ir/Default. aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=64539 
عیسی بهادری اصفهاندا تاسیس ائتدیگی هنرستاندا اوتوز ایلدن آرتیق مدیریت ائتدی 

او هنرستاندا اوالرکن . دن دیریلتدی و اوندا رنسانس یاراتدیو صفوی هنرینی تزه
ین اونالردان بیری انگلستان. رئیس جمهور و پادشاه اونون گؤروشونه گلیرلر، ملکه 76

http://markazi.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=64539
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عیسی اوندان نئچه نقش ووروب کی ایندی وایکینگهایم . دیرسی ملکه الیزابتملکه
 . قصرینده ساخالنیلیر

بوردا دا هنر . کهریزه قاییدیردن آقچهتزه. ده بازنشست اولور -1343عیسی بهادری 
لرینی انسانین یارانماسی اساسیندا چکیر و نقشه اوردا خالچا. داوام ائدیر یاراتماغا
 . سینی چکیرنقشه« فرش بشریت»معروف 
ئییر د. بو تورپاغی شاگردینه وئریر، یه گئدندهده درمان اوچون فرانسه 1358-عیسی 

 . بیلروال نیز اجکده ده سیزین یول نقشهسی اولدو گلهبو تورپاق منیم یولومون نقشه
 

 کهریزینی اصلینده استاد فرشچیان بیر نامه ایله عیسی اکبر آقچهآقای علی
 . نین شخصیتینی تانیتدیرماغا تعیین ائدیبدیربهادری

 کهریزی اثری توپالیاندا شاگردلردن بیری بو تورپاغین وارلیغینی مطر  آقای آقچه
 ضوعنون صحتینی شاگردلردناو دا اصفهانا سفر ائدیر بو مو. اونا وئریر ائدیر و اونو

 . آلیر
 سی یر حصهب. نین امانت صاندیغیندا ساخالنیلیربو تورپاقدان ایکی حصه بانک ملی

 . استفاده اولونور نین تانیتماسیندالرده عیسیده فرهنگی برنامه
 لکه ب. نین دئدیگنیه گؤره بو معمولی باغچا تورپاغی دئییلمیشکهریزیآقچه

 . ساخالنیرمیش نین خاندانینداعیسی
 :آدور بادور اوچون بو سایتا باخا بیلرسینیز 

 و فرهنگی هویت و بزچلو /امروزی  کمیجان در «بزچلو» تاریخی پیشینه
 منطقه در شیعی قوم این تاریخی

http://www. diyareaftab. ir/news/31839/print/ 
 شینی نین بالریخراساندا اؤزبکلرله ساواشیر و اونالرین فرمانده« آدوربادور»زیزآقا ع

 . دورقوروجوسو نینبو شخو برچلو ائلی. اسماعیله پای یولالییرشاه
 میز ایرانین خدمتینده نین بیر فوجو وار ایمیش کی همیشه اؤلکهبزچلو ائلی

ه کهریزداهمیت وئریرمیش و آقچهگرلیک یانیندا هنره ده بو ائل نظامی. ایمیش
 . قورولوب ایندی موزه دهبو نقاشخانه. بیر نقاشخانه دوزلدیبدیر

 نین هم و غمی بو تورپاغی صلح و هنر مظهری اوالراق بیر کهریزیاکبر آقچهعلی
 . دونیالیق سیمبوال چئویرمکدیر

  

http://www.diyareaftab.ir/news/31839/print/
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 عشق سینا
  1بزچلویی فاطمه آقچه کهریزی

 

 
های پر از مهر و صمیمیت استاد عیسی بهادری را در حکایت و احسههاس هاوقتی هیجان

تمام احسههاسههم بر آن شههد که قدر و منزلت فرهنگ و هنر بزچلو را   ، خاک هنر شههنیدم
ها بودم که پدرم که سهی و اندی سال در رونمایی از  در گرداگرد این اندیشهه . قدرشهناسهم  

 ،یسی بهادری( در جستجوگری استنظیرش )استاد عفرهنگ و هنر بزچلو باشهخصهیت بی  
صههدایم زد و گفت دخترم نزدم بیا تا حکایت هنرنمایی عیسههی را برای شههما بازگو کنم تا  

سالگی بهادری را  14پدر با تمام احساس حکایت طر  نگارگری . درسهی تازه گرفته باشهی  
ای طر  شکه پس از شنیدن حکایت و تماطوریبه. برایم بازگو نمود که بسیار تازگی داشت

 . های دید خود مطلبی در این خصوص بنویسمبر آن شدم که از زاویه

ها شود برای بردن باختمی. ولی پیشتاز شد، ها خوردشهود خواسهت و شهکست   آری می
 . ولی باور کرد که هر چیزی شدنی است، داشت

                                                                                                                       
. است اول مقطع متوسطه سوم آموز سالدانش، خورشیدی1382 متولد بزچلویی کهریزیآقچه  فاطمه - 1

 ونماییر در پدر کار کمک زمانی که ایشان مدت و در دارند انگلیسی زبان رشته در ایالعاده فوق استعداد ایشان
 بهادری استاد شاگردان موردتوجه ایشان یچهره، اندبوده بهادری عیسی استاد هنریو  فرهنگی شخصیت از

شده  اهدا فاطمه خانواده بهو  نقاشی ایشان تصویر بار چندینو  قرارگرفته است استاد عباسعلی پورصفا ازجمله
 . است

ده ش انجام بهادری شاگردانو  فاطمه بین هایینگارینامه، هنر خاکو  بهادری استاد خصوص در همچنین
 ردها نامه این اصلی نمونه. کنندمی یاد تاریخیو  فرهنگیهای نامه عنوانبهها نامه این از برخی از که است
 ورصفاپ استاد که بوده این، است اهمیت حائز بسیار که اینکته. شودمی نگهداری بزچلو ایل نقاشخانهو  موزه
 مینا هنرمندشان دخترخانم نماید و ازمی یاد پدرشو  فاطمه از شانهنری شریف عمر از لحظه آخرین در
 . شودمی نیز گونه همینو  نمایند نقاشی را فاطمه چهره بار دیگر که خواهندمی
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 زدهآفریند که کارشناسان هنر را شگفتترین سهن و سهال اثری می  وقتی عیسهی در کم 
هایی دارد که باید آن را این بدان معنا اسههت که خاک بزچلو ظرفیت و پتانسههیل ، نمایدمی

، یبزچلوی برجعلیاو برای تحقق آرزوی دیرینه استادش میرزا . برای شهکوفاسهازی شهکافت   
ن اگرچه در ای. مادر و خودش تصمیم گرفت که با تیزبینی و تیزهوشی به مدرسه هنر برود

هرگز کسی را در این راه . هرگز قهر نکرد. ولی هرگز ناامید نشهد ، دراه بارها شهکسهت خور  
های خدایی که بهار آمد و در بهار عشهههق خویش را بارنگبلکهه پیش رفهت تا این  ، نیهازرد 

ه کس بکس باور نداشهت عیسهی عشق سینا بر دل دارد و هیم  آن روز هیم. بازتابی تازه داد
 . ی هنر ایران شود و چنین نیز شددانست او قصد نموده سیناگفته پدر نمی

 

 
 .سالگی نقش زده استتصویری خیالی از عشق سینا که عیسی در چهارده

 
مخصهوصاً آنانی که دل و اندیشه  . باور دارم باید کودکان و نوجوانان بزچلو را ترغیب کرد 

 هایها و دلهای بزچلو بهانه آفرینند تا خالقیت از کنج چشههمباید برای بچه، در هنر دارند
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ما امروز بر این . کوچک ایشههان به پرواز درآید
ایل بزچلو در زادگاه استاد  نقاشخانهباوریم که 

تواند عیسههی بهادری )دهکده آقچه کهریز( می
باید با تماشای . یک فرصت برای همه ما باشد

ها را احسههاسههی تازه  بچه، نقوش نهفته در آن
ر امروز تابلوی نفیس عشهههق سهههینا د. دهیم

. هزار پیام برای ما دارد، ایل بزچلو نقاشهههخانه
من بهاور دارم سهههینای ایران برای تماشهههای  

سرک کشیده و  نقاشخانهعشقش بارها به این 
. پس باید در آنجا رفت و نفس کشید. کشدمی

برای بازآفرینی و رویش دوباره عشق سیناها و 
به یاد دارم دوستی از تهران . عشهق شههریارها  

نه ما وقتی عشههق سههینا را دید و  آمده بود خا
گفت من حکایت این اثر ، حکایت آن را شنید

آری . امرا از شهریار شاعر پرآوازه ایران شنیده
چرا نبهاید  ، همهه ظرفیهت داریم  وقتی مها این 

ببالیمچ وقتی برای شهاگردان استاد بهادری در  
خش زیادی از همه بر آن خاک بالیدند و آنگاه هنوز ب، خصهههوص خهاک هنر نامه نوشهههتم 

 . هایش آشنا نیستندکودکان و نوجوانان و جوانان ما با این خاک و ارمغان
ک عنوان یدوستانه مهندس صرافی بهامروز از طریق این رسانه که به لطف و نگاه فرهنگ

هم  بارکنم برای یکاز تمامی اهالی بزچلو دعوت می، شده استفرصت در اختیار ما گذاشته
ایل بزچلو( بگذارند و با تماشای نقوشش  نقاشخانهدم در هویتگاه خویش )شده خانوادگی ق

با تمام احسهاس برای فتحی تازه احسهاسهی تازه به فرزندانشان انتقال دهند که این شدنی    
 نقاشخانهمعمای عیسی و هزاران نقوش جاری در ، سپاس عیسی، اسهت و امروز عشق سینا 

اینکه ما چگونه و با چه باوری این . ای دیگرایل بزچلو فرصههتی اسههت برای تربیت سههیناه 
ها را باید شست جوری دیگر باید دید تا چشم، کنمعشق را بکاریم به نظر سهراب رجوع می

چون تابلو عصههر ، ایل بزچلو یک افتخار برای همه ماسههت نقاشههخانهماندگار شههد و امروز 
چهره نفیس امیرکبیر ، ع(های امام حسین )طر  گنبد و گلدسته، سینامجلس ابن، عاشهورا 
امام خمینی )ره( و در ، چهره سههههراب سهههپهری، چهره پهادشهههاهان ایران و جهان ، ایران

 
کهریزی بزچلویی در اکبر آقجهپدرم علی

ه برای زادمحضر استاد هوشنگ جزی
 بررسی و تایید اثر عشق سینا
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برای ماندگاری سینای هنر ایران درودتان باد . نخستین گام عشق سینا در آن نقش زده شد
 . که این خاک شایسته برترین درودها است

فرهنگ و هنر بزچلو  در سههت دل و اندیشهههها اجا از پدرم قدردانم که سههالمن از همین
او را همیشه بامحبت به سفرهای هنریش بدرقه کرد تا پدرم در ، از مادرم سهپاسگزارم . ددار

برگشت با دستانی پر از عشق برگردد و به یاد دارم که روزی پدرم از اصفهان با عشق سینا 
غان ایل بزچلو به ارم قاشخانهنگویا خود سینا و نوجوانی عیسی را به شهر و خانه و . برگشت

 . آورده بودی به حقیقت چنین بود
 

 
  و جوابیه ایشان به استاد پورصفا در خصوص خاک هنر نوشتم ای که مننامه
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 زندگینامه استاد عیسی بهادری
 اکبر آقچه کهریزیعلی

 

 
هریز در روستای آقچه ک 1284شهههریور سههال  24خان در عیسهی بهادری فرزند موسهی  

های هنری خویش اولین آموزه. واقع در بخش بزچلو )کمیجان فعلی( دیده به جهان گشههود
 . تفراگرف« باشینقاش»معروف به  برجعلیمیرزا ، بدیل عصر خویشمحضر استاد بی دررا 

 ،در چندین رشههته از هنرهای زیبا و سههنتی اسههتاد بود   برجعلیبا توجه به اینکه میرزا 
و  ازلحاظ شخصیتیبرجعلی یش عیسی به هنرهای سنتی شد و استاد همین روند باعث گرا

که برای اولین طوریبه. هنری و اخالقی عیسههی را تا اوایل دوره نوجوانی اعتالیی خاص داد
 ،برجعلیسهالگی در کنار گرجی خانم همسر میرزا  بار عیسهی جسهتجوگر و خالق در هفت  

برده عنوان برترین قالیباف بزچلو از ایشان نامسهالگی به بافی را نیز شهروع و در سهیزده  قالی
های استاد بهادری بافترا مفروش کرده از دست نقاشهخانه شهود که چند قالی که امروز  می

 . در دوران نوجوانی است

که در میان ایل  نکته مهم این اسهت که استاد بهادری در دوران کودکی در بازی چوگان 
ها افسرده دهد و مدتی از چشهمان خویش را از دست می یک، ای داشهته بزچلو جایگاه ویهه

از این حاالت بیرون آمده و  برجعلیولی بها حمایت مادر و گرجی خانم و میرزا  . شهههودمی
شده در حین بازی کفتری بهانه این از دست دادن  البته گفته. سهپارد دوباره دل به هنر می

 . شودچشم می
الت مقدماتی و ابتدایی به تهران رفت و در مدرسه پایان رسهاندن تحصی عیسهی بعد از به 

در  .به تحصیل هنر پرداخت، گشتالملک اداره میصهنایع مستظرفه که به سرپرستی کمال 
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و  پرسپکتیو، آناتومی، این دوران مبانی نقاشی کالسیک
سههازی را نزد استاد اسماعیل آشتیانی فراگرفت طبیعت

ی ارزشمندی درباره هاو از استاد حسین بهزاد نیز آموزه
به علت عالقه به اصههفهان و مرکزیت . مینیاتور آموخت

، هابرای مطالعه کاشههی، هنرهای سههنتی در این شهههر 
سهههفرهای ، های بناهای تاریخیهها و نقهاشهههی  بریگم

 . دادپهوهشی به این شهر انجام می
 

بعد از پایان یافتن دوره تحصههیل در مدرسههه صههنایع 
رستان هنرهای زیبا در تهران به استخدام هن، مستظرفه

به سرپرستی این  1315در سههال ، اندازی هنرسهتان هنرهای زیبای اصههفهان درآمد و با راه
، مینیاتور، او در آنجا ضههمن تدریس )دروسههی نظیر طراحی فرش. هنرسههتان انتخاب شههد
 .به احیای هنرهای سنتی ایران و نوآوری در طراحی ایرانی پرداخت، نقاشهی رنگ و روغن( 
 ،بعد از سی سال سرپرستی هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 1345عیسی بهادری در سال 

، به سهمت مدیرکل صهنایع اصهفهان منصهوب شد و ازآنجاکه مقام اداری موردعالقه او نبود    
 . پس از دو سال بازنشسته شد و به زادگاهش آقچه کهریز بازگشت

 

 
 

 
 استاد عیسی بهادری
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ان را پیگیر شهههد و سهههبک جدیدی از ایل بزچلو معادالت هنری ایر نقاشهههخانهوی در 
درواقع . های عراق عجم بود را نقش زدترین سهههبک به نقشهههههای قالی که نزدیکنقشهههه
کاری خاص خود که ظریفسبک اصفهان ، کاری ایشان در نقشه قالی دو سبک استسهبک 

تر بافندگان بزچلو و شههههرهای اطراف طراحی را دارد و سهههبک بزچلو که برای بافت راحت
اش تالشی در جهت احیای های دوران بازنشستگیبنا به اذعان خودش نقشهه . موده اسهت ن

 .طر  اسهلیمی و ختایی در قالبی ساده و قابلیت بافت برای اکار بافندگان عراق عجم است 
اند و امروز بیش از صههدها گونه از این گذاری نمودهها را اقیانوس آرام نامایشههان این نقشههه

شههود که به اذعان اسههتاد ایل بزچلو نگهداری می نقاشههخانهای اسههتاد در هها و طر نقشههه
نظیر هستند که در تاری  تکرار نخواهد شد ای بیها گنجینهها و نقشهه فرشهچیان این طر  

 . )مصاحبه حضوری و گفتگوی تلفنی با استاد فرشچیان(
 

 
 یان )سمت راست(د فرشچواستاد عیسی بهادری )سمت چپ( در کنار شاگردش استاد محم

 
ایران را به مقصههد پاریس ترک گفت ولی قبل از ترک ایران خاک هنر را  1364در سههال
 های آقچه کهریز که دسههتیایل بزچلو بود برای تحویل به یکی از بچه نقاشههخانهکه یادگار 

ایل بزچلو )خاک  نقاشخانهاینک این سمبل به مباشهرش سپرد و هم ، در هنر داشهته باشهد  
های آخر عمرش را در او سههال. شههودصههندوق امانت بانک ملی ایران نگهداری می هنر( در

در همین شهر از دنیا رفت و در آرامگاه پرالشز پاریس  1365پاریس زندگی کرد و در سال 
 . به خاک سپرده شد
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 معرفی تعدادی از آثار استاد عیسی بهادری

ر موزه هنرستان هنرهای از کارهای معروف بهادری اسهت که د « بشهریت »طراحی فرش 
نیز از آثار دیگر اوست که در « تولد انسهان »طر  فرش . شهود زیبای اصهفهان نگهداری می 

. شههده و اکنون در موزه هنرهای ملی ایران موجود اسههتاداره فرهنگ و هنر )سههابق( بافته
 توسط غالمعلی صفدرزاده حقیقی، اثری دیگر از بهادری است که زیر نظر او« شهکار چرخ »

از آثار دیگر او در همین . بافی هنرسههتان هنرهای زیبای اصههفهان بافته شههددر کارگاه قالی
. نام برد« هاپروانه»و « تشههعیر»، «تنازع بقا»، «سههتاره دریایی»های: توان از فرشزمینه می

شده از آثار ممتاز دیگر بهادری نیز در دو موزه نامبرده و همچنین چندین طر  و فرش بافته
های خصوصی در داخل و ها و مجموعهموزه آسهتان قدس رضهوی و موزه  ، ه فرش ایرانموز

 . شوندخارج از کشور نگهداری می

نگارگری و تذهیب از او  ةدسههت و خالقی بود و آثار متعددی درزمینبهادری نگارگر چیره
محمد  معراج حضهههرت»ای با عنوان نگاره، یکی از آثار او در این زمینه. مانده اسهههتبهاقی 
 . شوداست که در موزه هنرهای ملی ایران نگهداری می« )ص(

یکی از تابلوهای او با . توجهی ساخته استاو تابلوهای نقاشهی رنگ و روغن متعدد و قابل 
معماری شهههری و ، موجود در موزه کتابخانه نیاوران« ای در شهههر اصههفهان محله»عنوان 

همچنین یکی از تابلوهای . دهدنمایش می زندگی اجتماعی اصهههفهان را در دوران هنرمند
 . شوددر موزه لوور پاریس نگهداری می« سینامجلس ابن»وی با عنوان 

آن را بدون دریافت -های حرم امام حسین )ع( کاری گلدستهبهادری طرا  نقشهه کاشی 
چراغ و نمای هنرسهتان هنرهای زیبای اصفهان  گنبد آرامگاه حضهرت شهاه  ، -مزد انجام داد

ترمیم ، همچنین او قسهمتی از کاشهی دور مسهجد امام اصفهان را که آن ریخته بود   . سهت ا
کاری دیوار بیرونی بیمارستان تاریخی عیسی طر  کاشی، از آثار دیگر او در این زمینه. کرد

 . بن مریم در اصفهان است

اوست که ها در ساختمان موزه زمان تهران از آثار دیگر بری اتاق اصفهانیهای گمطراحی
ز دستی )ازجمله: میشماری نقشه برای آثار صنایعاو طرا  تعداد بی. اندمعروف« تشعیر»به 

معمای  ،عشق سینا، سپاس عیسی. کاری( نیز بوده استمنبت، زنی و مشبک فلزقلم، خاتم
 «اقیانوس آرام»های ایشان است که به مجموعه های قالی از آفریدهعیسهی و برخی از نقشه 

همچنین برخی از آثار . شههودایل بزچلو نگهداری می نقاشههخانهدارد و در موزه و شهههرت 
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نگارگری ایشهههان درکنار وسهههایل و 
ابراز شخصی و هنری ایشان در موزه 

ایل بزچلو نگهداری  نقهاشهههخهانه  و 
 . شودمی

 
هایی که عیسی بهادری جایزه

ها شده مفتخر به دریافت آن

 است:
 عیسهههی بهادری موفق به دریافت

های متعدد ازجمله مدال هنر نشههان
نشهههان ، از نمایشهههگاه کاالی ایران

سهههپههاس و علمی و هنر از وزارت 
دیپلم دونور و مدال طال از ، معهارف 

نمایشههگاه جهانی بروکسههل و نشان 
علم و هنر از طرف دولههت فرانسهههه 

 . گردید
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منابع

 بزچلوایل  نقاشخانهبرگرفته از آثار استاد بهادری در موزه و 
 کتاب نگارگران اصفهان و تهران ت لیف سید محمود افتخاری

 
طرح نقشه قالی بانام نقش هستی یا 

محل . اثر استاد عیسی بهادری، جهاننقش
 ایل بزچلو نقاشخانهنگهداری: موزه و 
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دست ذوالفقارخان دارابی یرهخطاط چ
 چهرقانی

 1حسن چهرقانی
 

 
قمری  1343در سههال ، خانمرحوم ذوالفقارخان دارابی چهرقانی فرزند مرحوم بخشههعلی

شههمال غربی  روسههتایی اسههت که در قسههمت ، چهرقان. در روسههتای چهرقان به دنیا آمد
در اوان کودکی . کنندشههده و مردم آن به زبان تاتی صههحبت میشهههرسههتان کمیجان واقع

د به همراه مادر و برادرش پدرش چشم از جهان فروبست و به علت سختی معیشت ناچار ش
ع چی از توابخان به نزد دایی خود سرهنگ میرزا نصراهلل بیات که در روستای طمهسهلیمان 

، اهمیرزا نصههراهلل با پذیرش سههرپرسههتی و کفالت آن. مهاجرت کند، کردیهمدان زندگی م
رد و نام کهمدان در مکتبخانه ثبت ذوالفقارخان را که کودکی بیش نبود در روستای وزندان

 . آموزش وی ازآنجا آغازید
به ، ازآنجاکه میرزا نصهراهلل دارای خطی زیبا بود و در خوشههنویسههی مهارت زیادی داشت 

خان خوشنویسی را وامدار رو ذوالفقارازاین. خان در این زمینه همت گماشهت ذوالفقارتعلیم 
، در دوران نوجوانی به همراه مادر و برادرش به زادگاه خود. میرزا نصههراهلل اسههت، دایی خود

ها و خهان دسهههتخط از ذوالفقهار . بردسهههرچهرقهان بهازگشهههت و تها آخر عمر در آنجها بهه     
                                                                                                                       

توابع شهرستان کمیجان استان  در روستای چهرقان از1353حسن چهرقانی دبیرآموزش وپرورش درسال - 1
ان انگلیسی از مرکز تربیت معلم شهید رجایی با مدرک فوق دیپلم زب 1375 وی درسال. شد متولد مرکزی

دانشگاه  رشته زبان انگلیسی از نیز مدرک کارشناسی خود را در 1381شهرکرد فارغ التحصیل شد و در سال 
مندی به تاری  و فرهنگ و هویت بومی زادگاه خود و نیز عالقه ایشان به دلیل عالقه. فرهنگیان اراک اخذ نمود
های مختلفی را در این زمینه ها و کتابنوشته، اسناد، ها و اسناد قدیمینوشتهبه گردآوری نس  و دست

 . آوری نموده استجمع
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به دلیل سههواد و معلومات زیاد و خط . جای مانده اسههتبههای بسههیار زیادی خوشههنویسههی
های اهالی های تعزیه منطقه و شههکایات و دادخواسههتنوشههتن بسههیاری از نسههخه ، خوش

 . روستای چهرقان بر عهده وی بوده است

مانده  خط هم مهارت داشههته و چند اثر هم در این زمینه از او باقینقاشههی ةوی درزمین
نویس که خود ایشههان تهیه و های نجومی دسههتتوان تقویمثار او میازجمله دیگر آ. اسههت

شهههود از وی یهک جلهد قرآن نفیس   گفتهه می . تنظیم و نگهارش نموده اسهههت را نهام برد  
ر آثار وی بیشت، مت سفانه چون ایشان فرزندی نداشتند. نویس نیز به یادگار مانده استدست

همچنین . ت چندان مناسههبی به عمل نیامدپراکنده و متفرق گردید و از آثار ایشههان حفاظ
سال در سرانجام . ای ضهربی هم مهارت زیادی داشته است هبنایی و زدن طاق ةوی درزمین

 . سالگی به دیار باقی شتافت 87در سن  1353
 شود:ذوالفقارخان دارابی چهرقانی اینجا آورده می تصویر چند نمونه از آثار

 

 
 ذوالفقارخان دارابی خط اثر مرحومیک نمونه نقاشی
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 خط اثر مرحوم ذوالفقارخان دارابییک نمونه نقاشی

 
 یک نمونه از خط نسخ 
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 خط مرحوم ذوالفقارخان دارابیقسمتی از دعای افتتاح به
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 خان دارابی )خط شکسته(ای به خط ذوالفقارنامه
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اکرم )ص( به خط مرحوم  شعری در مورد حروف )م ح م د( نام مبارک پیامبر

 ذوالفقارخان دارابی
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 ایل بزچلو به روایت تصویر نقاشخانهموزه و 
 کهریزی آقچهاکبر علی

 

 
 ایل بزچلو نقاشخانهساختمان موزه و  

 

 
 زادگاه استاد عیسی بهادری، نمایی از تنها قلعه هنر و قلعه فرش ایران در دهکده آقچه کهریز
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 ایل بزچلو نقاشخانهر نقاشی استاد عیسی بهادری در موزه و جعبه مخصوص ابزا
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 دویست باالی چرمی با قدمت بندهای با خامه کشیوزن مخصوص تصویر ترازوی

 موجود در موزه سال
 

 
 مؤسس از یادگاری است که بهادری به ساروقی کاظم کربالیی اهدایی وضو ظرف
 به عدو ب بروجردی العظمیاهللآیت به ئریحا عبدالکریم شیخ اهللآیت قم علمیه حوزه

 بهادری عیسی به ادامه و در کربالیی کاظم ساروقی
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 ،فرش نقشه طرح، نگارگری هنر که بهادری عیسی استاد شخصی بینذره مجموعه

 گرفت؛ این خود به تازه و شکوهی شد دگرگون هنری ابزار این زیر. ..تذهیب و
 . هستند بهادری عیسی - بزچلو ایل قاشخانهن و موزه سمبل هنری ابزارهای

 

 
. ددار شهرت نفیس یا سپهر رهنمای به که بهادری عیسی استاد خطی نفیس قرآن

 مایهگران شاعر و نقاش دست در مدتی که شودمی گفته سپهر به آن قرآن علتاینبه
 . است بوده سهراب سپهری در امانت

 



 167 
 

 
 سپهری سهراب اثر «آیدیبرم آب صدای چون سفرم رد هنوز، مسافر»تابلو  از نمایی

 بهادری نزد کهریز آقچه در سهراب که یزمانمدت در بهادری استاد خواست به بنا که
 . کندمی یرا تداع سهراب شعر مجموعه سه اثر این. است شدهترسیمبوده 

 
 در ن کهاایش شاهکار چند کنار در که سپهری سهراب اثر ماهی نقشه از طرح نمایی

 . اندزده نقش بهادری استاد نقاشخانه در، کهریز آقچه در حضورشان زمانمدت
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 گره هاینک جهت به بهادری عیسی استاد به الملککمال استاد اهدایی بافیقالی شانه

 بافیالیق ابزار این درواقع. داد پیوند زیبایی به سنت با را فرش نقشه و نوین کالسیک
 . است بهادری دست به مدرنیته با نتس دهنده پیونده

 

 
 عیسی استاد متر اثر 83/9متر  83/6ابعاد  در ایران قالی نقشه ترینبزرگبخشی از 

 بهادری عیسی استاد موزه نگهداری محل. بهادری
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 محمدرضا اهدایی. بهادری عیسی استاد نقاشخانه ورودی درب ماهی مخصوص قفل

 . خورشیدی9858 سال در بزچلو ایل نقاشخانه از بازدید در هنگام پهلوی شاه

 

 
 نگهداری محل که بهادری عیسی و استاد برجعلیمیرزا  یهاآلبوم از مجموعه یک

 . است بوده صفوی دوران نگارگری هایطرح
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