
بهار و یادمان های سمبلیک نوروزی 
در نگاهی به یافته های باستان شناسی 

محدوده سد سیمره

جایگاه واقعی جشن های آیینی زرتشتی )ماه 

روز ها( در گاه شمار رسمی ایران

فراز و فرود سیاسی اصالح طلبی 
در پلدختر با نگاهی تاریخی به 

انتخابات های مجلس

بهار باد، باد زندگی
هر چند باد، خود یکی از واژه های افسونگر و جذاب برای 
در  که  آن جا  از  »کله وا«  اما  بوده،  نویسندگان  و  شاعران 
به  را  خرمی  و  گرمی  و  بهار  خود  با  و  می وزد  زمستان 
ارمغان می آورد؛ چیز دیگریست. سال ها پیشتر پدربزرگان 
هنگامه  زمستان  سردی  گاه  هر  زاگرسی  مادربزرگان  و 
کار  این  می گفتند  می بست،  »یخله«  آب ها  و  می کرد 
»کله سی« است و به فرزندان خود نوید می دادند که جای 
پیدا  »کله وا«  کله ی  و  سر  بزودی  به  زیرا  نیست  نگرانی 
می شود و پوزه ی یخ آلود دیو زمستان را به زمین می مالد. 
شنونده ی  خردساالن  که  همان گونه  اسطوره ای  باد  این 
قصه ی »گالره« و »کله وا«ی را شیفته ی خود می ساخت  

برای  شاعران زاگرس نیز فرینده و دوست داشتنی بود.
هرچند شعر لرستان غم آلوداست و بیشتر شاعران در وصف 
غم و ماتم داد سخن داده اند و خود را »ُکر« غم نامیده اند 
زاویه ای  از  لک  توانای  سرایندگان  اغلب  حال  این  با 
متفاوت به موضوع »کله وا« پرداخته اند و کوشش نموده اند 
به  که  سرو  کله وا  چهار  کنون  تا  بسرایند.  شاد  بهار بادی 
اشتباه با عنوان »کله باد« معروف شده اند  منتشر شده اما 
ما  به دست  این ها »کله وا«های دیگری هست که  از  غیر 
زیبای مالخنجربگ  این ها، سروده ی  از جمله  نرسیده اند. 
جای  بر  آن  از  ابیاتی  تنها  شوربختانه  که  است  آدینه وند 

مانده است: 
 کله وای هانای وای وهارون 

ایلچی بی زاول فصل گلزارون
خوت بمال وه خاک ایمومونه وه  

ویر بکه و ملک ایالخونه وه
وحشیان شاد بون و تماشای ُگل  

خیف زمسون وردارن ای دل
)به  »َکل«  جز  دو  از  شده  تشیکل  »کله وا«  است  گفتنی 
معنی گذرگاه و معبر( و »وا« می باشد، »وا« واژه ای لکی 

است به معنی باد.
به  آساره  نوروزنامه ی  خرم؛  و  خوش  سال  آرزوی  ضمن 
همراه چهار »کله وا «ی لکی و بهاربادی تازه که نخستین 
مخاطبان  پیشکش  می آید،  حساب  به  لری  »کله بای« 

فرهیخته می گردد.
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مقاالت

  

زمین چون عرصه میدانان تنگنکله وا )4( وه دم مســــیح بـــاد مــرادت»کله وا« هانای چه وخت لنــگن  چون کویره ی حداد آوان بجوشنبشکاوان ژه هم وه حکـــم بادت  زمین ژه کویره سرما هاوه جوشصحرا و سرزمین کول اِسبی پوشن  کووه ن طنطنه ی سپا و سامانتباخان ویرانه، بلبالن خامـــوش  تربت افشان کر وه داخــــانه وهسران ِسر مَنن ژه دیــر آمـــانت  ویـــت نمایان کر وه سر دیارانور َکرو ژیر بند ایـــــالخـــانه وه  کاوان برآور ژه َخم خانه ی خــمیغما کر کاوان سر کوی نســـاران  ژه هم شکاف در گل غنچه ی مریمبشیون سپای جم بسته ش ژه هم  قسمت َمـَدم وه شای نــجف کــوبَپیــک نــه باخان مسیحا دم دم  قبول بو ژه الی شای نجـــف ماوا»کله وا« هانای نَمم های وه کو؟  رحم بکه وه حــال زار و نـــزارانعرضه ی ذلیلی کـــمینه درگاه  فـــرد بی همتا، ســر پوِش دانــــابَـــرانه وه تــــاو وای وهـاران  قطــــــرات امــطار نه ارض فشاناهانای یا رحیــم، یا رحیم هانا     نیم نگا وه عرض جهان بینا کـــــــرقدرت نما کــــر َقدرت نــمانا  ژه رای شفقت عرضش قبول بــــــوریژان کرم ویت سراپــــاکـــر  مال محمود کرماشانیمحمود پژمرده و کلب درگای تو 

کله وا )3(

ژه دروه نون دنــگ »کله وا« خیزون »کله وا« خیزون،»کله وا« خیزون     

زنجیره زربــــاف یخ بنون ریزون         زمــــهریر ژه زور بازوش ُگریزون

عطرآلوده ی خاک کعبه ی عظیمن وایی َون ژه بـــرز روضه نعیمن  

فانیان بارن پـــری زنـــــــگانی تشریفش چوی بــو مسیحا ثانی 

نامه ی بـــشارت شـــــابهار وانا َدم بـــو ُقله قاف سرکاوون شانا 

سرزمین ژه لوث کثافت شورون خان دی ژه تخت جاللت تورون 

علف دانه ی در وه َگـــــردنه وه برفون ژه قله قـــــاف ورَکنه وه 

طــــــرح نقاشی پرکنه چینن سوسن هم جوار جوخه نسرینن 

خلعت پوشون کـــرد وه بانونه وه کاالی کرامت نمــــــــانونه وه 

مالن مالوون هــر یک وه َدنگی َهنی ُگل خیزون هر یک وه رنگی 

هنی ساز و سویر تاف و چمونن هـــم هــــــــی رن آهو رمونن 

هنی دشت وینه ی اُردی بهشَتن َهنی دل مایل سیران دشَتن 

نسیم شونه زلف سیاه چمونَن هنی باخ محرم باخچه ی بَنونَن 

حقه قدر فیض رحمت بزونا »فیلی« وصف فصل شاه بهار وونا 

ُمال حق علی سیاه پوش

هم  وه رعد و برق آتش پاره وه وخت سرنا کوس، وه نقار وه 

وه سر کالوون ساخَتن لنگر دی نه روی دنیا صد هزار سنگر 

جیگه ی سنگرش وه سوسن جاکر سنگر وه سنگر سامانش سا کر 

خیمه ی خزوش وه بون نی کر شوه خوان وینه ی سردار ری کر 

سنگر وه سنگر ثلچ هزیمت در خیمه ابیضیش کول بی قیمت کر 

کویون کالوون گشت خضرا باف  کر صحرا و سرزمین وه یه جا صاف کر 

اَ ژیر کرآشوی کمند کاوون صو صدات بیو و سر کالوون 

بار َخم ژه قلب خم داران تار کر توز و تَم یکسر ژه زمین بار َکر 

سوزی سرچیمون بی انازه کر هم روح ربیع ژه نو تازه کر 

ُگالن ژه دله ی ِگل هویدا کر بلبلون ژه شوق گلون شیدا کر 

رو مراجعت باز بکین ژه نو شمال تُرکه میر دخیلن وه تو 

تُرکه میر

کله وا )2(
»کله وا« هانای! وای وهارون وای وهارون،! وای وهارون  

گیون بخش چیمون، جالی ُگل زارون ولیعهد وشت! وکیل وارون 
جاهد وه جوالن جدی جدا َکر برف ژه فرق کویون فنا َکر 

باعث وجود موجود ُگلون بشکفتگی باخ شادی بلبلون 
سختی نه صفحه غبرا گریزون سرمای زمسون نه تختش خیزون 

ضد زمهریر سلیمون تسخیر چاالک و چابک جلد جهان گیر 
بنای بانی ذوق رنگ و بوی وهار تاراج دهنده واحد القهار  

بنور وه ی مجنون نیمه گیونه وه سکان وه سنگر تخته کونه وه 
اوسا عازم بو پی »خرم آباد« او یورت »تشکن« گذر کر وه شاد 

مداح چی چاو، کاخذ پرده ی ُگل »قلندر تپه« بچن خم حاصل 
راگه »مله دار« او »سر ویارون« چاالک َدر َهنی چوی هرده جارون 
ژه سر کالسون بگذر وینه تیر راگه »رومشگون« تا ملک هجیر 
بنور اَر ُگل ُگل جای خانون لُر »میشنون« مچین ساتی بدر ِگر 

بعد اَژ »مادیان«رو »پاپیل« »کویشت« گذر َکر اَژ تنگ»هاله« وه گل گشت 
او شیرین دشته باور او خاطر دشتی ِکن ژه دشت، بهشت زیباتر 
له »دره دراز« عبور کر ژه آو بِِپلک او »چنار« او تاف و عناو 

»پاپیل کشکان« راگه ُگل بنفش »مله شوانون« »دوره« »نای کش« 
باخاتش یَک یَک او نظر باور مچین اَر مقام خضر پیخمبر 

حکیمه سلطون خانم و مریم زیبا طلعتون اَر پای دارون َجم 
ر ژه گفتارشون ُگل چینی بِکَ ساتی تشریف بر او جوارشون 

خوش چنی حیاط قصر و عمارت شار تمام بگیرد وه صد بشارت 
تشریف بر او زید منزلگای »راوات« چو وه »شوه خان« بگیرد وه نشاط 

گذرگای یمین گذرگای یسار وه جاکه ی مچین ریت ماو وه دو جار 
بچو وه سیرون ُگلون خوش بو بِِپلک او نسار پاچه ی »اِسبی کوه« 

رودخانه »کشکون« »گاشمار« کلهو خوش وه احوالت دلیل تیژ رو 
چی باز پرواز َکر وه برزی بارکل بِِپلک او »چنار«سقا وه خوش دل 

یونه ی دل آرام هر جا دیارون نشاطن چنی دیارگه ی یارون 
پیخام بر پی دوس نه سکنای »بردبَل« بنور وه »کشکون« چم َچنی »پاچل« 

پروانه شمنار ملک تتار بو شمال اَمونت جوینده یار بو 
ژه دل بر مَدی دم دم آه  سرد گوناش منورین چوی بیان زرد 

هر دو زاری کیم تا وخت وصال خوشا وه حالت دلیل ُهم حال 
ُمال منوچهر کولیوند

 کله وا )1(
وای وهارون! هانای کله وای وای وهارون               ولیـعهد َوشـــت، َوکیل وارون
ُگل پاش و ُگل ریز، بذر ُگل کارون ـِل، شکرچـــه دارون  ـَر چـ شـکـوفه س
شنیار خرمون، ثُلچ سر داخون یــــخ پـاچ و یـــخ بَـن، بـالخ  باخـون 
بـردالعجوز َکـر و اردی بــهشت قدیــــــم قـراول، ایلچی نو ری دشت 
ژه ٌکه قــبله وه باز کر حرکت قــــبله مشتاقون مـــــــایه بــرکـت 
بدمن شمیم خاک نجف رشت له دشت و دامون کــویون و ِگل َگـشت 
واو ضریح بو مشک شای صاحو کرم رخ مال و معجر روی روضـه ی حـــرم 
وی کــــاو کویــون ُخم خالته وه ژاو دیــار ورگـــرد وی ولــــــاتـه وه 
جوالنگه و جیگه ی وحشی وایرون دم بدم وه بــــون بــــــرزی بایرون 
تار عنکـبوت باف، تافته روی َکتون سرتا سر زمـین، دشــــتون و وشتون 
صاف بَین  ژه دس ُمــخیالن زردون کـــــوره گالالن، کولیـــده حوردون 
میـل بسَتن چوی ِمل مینا گردنون تلــــــــــیفه ی تیژآو تاف دروه نون 
مر جالی جرار جنگ جو جــوهری مانو وه سرای ســـــرنی تو زه ری 
چمن وی لرزون مـاک مــرواری تخـت پا چمن پاک طال کاری 
ملون وه  مقوم موسیقار ماتن  موران همته زار گشت چمه راتن
زار زمینــن بی تو نه خواری یه چه فکری ون در نظر داری 
»کله وا« ایمسال فریادت نیه مر سابق ساالن ژه یادت چیه 
وختی وارد بین وَ ر ژه مناجات بور وه حاجتی قبله گای حاجات 
ظهور ژه قوم زمــستون پی کر پیـاپی پاچه ی پاهردون طی َکر 
وه امـــــــداد موج مطر وهارون هم   بیــاوه وه چوی هرده جارون 
شــــاید وردارن سر ژه خـاک و گل کاوان کـول حسرت توشون هانه دل 
نــوروز گـل هیـمان خلطان وه خاکن     ژه ی جـهت جامه ی جرگش چاک چاکن
جای سوسن هویچ جا دیاری نَین           وه تختـه ی یخ بن حـــصاری بَین

رایحه ریحـــون شونــــم پرورده اسرینه ی نسرین نسیم نحورده 
صحن کافوری پوشون چوی پرده سوز سرچیمون خزال تی چرده 
سمــسا، مفــرا، مرتع سویرون بال به َرضا چــتر چویرون 
گلــــریزون گل چهچهه ی بلبل شوق شقایق زردی زنبق گل 
تــمامی تاسـه ی توشون هانه دل گــردی گاللون بو چوی قرنفل 
خفته ی خاک پاک جای ایمومونی؟ تا کی مجاور ملـــــــک دامونی 
پِـی عـزم خــــــارت خزان وریـــزا ژاو   وخته که  باد خــزون خیز خیزا 
ژه جور دیجور گـــشتان کشـــماتن شش ماهه مردم وه َششدر ماتــن 
دی صدرنگ جوشن جـویای جـنگ َرنن            سبق ژه سکین سوهان سا، َسِنن
الماسه ی آو دار ژهرآلوده ی ژار چن ســـیف سرنی سوهانی آودار 
شمس خاور شوق هوربین لیوه پریشه ی پرشنگ، شیر میو میوه 
بقاء الشجر کشــــمیری ناژو نخل نمایان نو خیزون نو  
دوحة الرطب، زینت الحطب نارنج، ناربن، رمان، رطب  
توی و توی دره، رمله و رضو گیز و گل ارجن، گویج و گزو 
علــــف اروان، ارغـــوان رو خلیف و خیمه، خزاله خوش بو 
ژه جور ظهور زمهریر در ساق بال و شفتالو، شنگ و دن و داق 
چنگ وه ستن ژه دس ریزه الماسه بی وه میوه دار،ثمر چوین خاصه 
هفت روژ َمَنن هور چو ده برج حوت              بردالعجوز کین وه یانه ی یاقوت
یم کرَدن وه یاس، یم  بوان ِویَرد ژه جهد جرنگ جهد ثلچ سرد 
قوس برَدن وه گیان جانوران توس مرخ زرین بال هانه برج قوس 
ای روژه ظهور ژه  قومه ی پوسه ها برج آخر انتهای قوسه  
آو، له کهساران راهی بو راهی هفت روژ مَنن چو وه برج ماهی 
بال دار و  بی بال، زوردار و بی زور وحش و طیر و جن، مل و مار و مور 
عالم منتظر نفخه ی نجاتَن چم دار و بی چم َچمه رای راتَن 
نزدیک او کعبه ی پروردگاری کله وای َهرَچن تو حقی داری 
بلی امانت باو جاری هنی دل ژه خاک پاک کعبه نَمنی 
زورق نشینون درآری ژه َخم چوی باد شرطه، کشتی کیش یم 
رازق المرزوق محبوب البشر شمال بخش او شاه شاهون نجات در 
ظاهر پیش ماچان بن ابی طالب اسداهلل عرش اَر عالم خالب 
حارس سریر اوج افتخار حق او داماد احمد مختار  
تویله درختان بیدار که ژه خاو کله وا هانای باو بَدر او کاو 
قمر ژه شوقش مدرخشو وه شو هم وه زوج زلف زهرای بنت او 
چوار گوشه ی گردون ژیشون نوربخشه وه دو گوشواره ی هفتم عرشه 
ائمه ی عظام بوعشر اثنین وه حق پنج تن آل عبائین  
جنگ یخ بنون الماسه ریز َکر ژه ملک دامون باز هم آخیز َکر 
تخته ی یخ نه روی یم آواره کر برقع کافوری کویان پاره کر 
واو خرشت رعد هژبران زرد وو هی هی بزن هالته نورد 
وو شونه ی شونم شجر شکوفت وو تیوم تَم تلیفه ی توفت 
ظرف ظروفات موینا چپاو کر شو چپاول خان دیجور نه خواوکر 
کله وا هانای وخت چپاوه ایسه خان دی نه خافل خاوه 

کله بای )لری(
زمـــسو نیــشسه پا َونه َسر پا کله بای های کا؟ کله بای های کا؟ 

َمــری ِو تــونی، َسر ِمله بسته زویخ آویا زمــــسو، یخله بســته 

ـُر رازه دلـــیــا درده دار ُپــراپ زمــسونه ســــــرده، شوه درازه  

درویـن داربـلی دویه بیه درده هناسـه روزگار کله بای ســــرده 

تاگه بــــیاره زمـــینن وا گاو کله بای بیا تا بیــا افــــتـــــاو       

ِو کـــــی دمــا تو بیاریمو دا؟ کله بای های کا؟ کله بای های کا؟ 

دی د جـون خومو بیمونه بیزار کله بای هــــاوار، کله بای هــاوار 

سی نــــویـِن تو فره یه هول مو خِم ُکل عالم نیشس ِو کــول مو 

ـُمـاری بیار بیا َسرَمسی خـــــ کله بای بیا بهاری بـــــیــــــار 

گاره گاِر کوِگ سرنسار بــــــیار  سرسوزی وه سر کــوهسار بیار

پَــخش بَک ِد هوا بوخوش گیا خـــنه بــــنیشه ِو لوه ُگـــلیا 

دنــیــــان ِو اعجاز بُنه روی آو هی ِو ِهناست برفیاِن بـــــــتاو 

بلــبـلیان وه شوق بیار وا صحنه بیا گلیانه بـــــیار وا خــــــنه 

بو وه ملی چک وخِت جیــکــشه  مــوقه ِجیک َجک جالی لیـکشه

ُهرآوه سر شاخ بـلـــین بَِجِمـن  سایشـن وه سـر چــمن بََچِمن

بیـار و کـوی رو ســرُسزی گیا کله بای بیــا، کله بای بیــــــــا 

ولـیـعــهدی تو ســی همه بایا کله بای هـنا، کله بای هــــــــنا 

وه کیکه بهار زون زمسون ُکل ِک کــله بای ِکل ِک کـــله بای ِکل ِک  

شویا سرد و سیــــن دیه َدم باوا            کم هی چوی خرگوش خوت دی وه خاوا

َکم بَک دی بـاوه دی پِس پَس کونی هیزیر هیزبکه زور بَــک وه زونی 

هــناســه گرمــت به وه َمرِدمی آســـاره قـوسن زنجیر بَک ِزمی 

برف روی داریان شــک دی بَلَکه  ده گـــالل آوش ُگلـیان ســوز بکه

هی چوی مـسیحا جون بونا لَش گور کــــفِن برفی زمــــسونن بَشور 

ـُل کـلـاو بــــیا وا َچــَمن تا گه کــ کله بای بخن، کـــــــله بای بخن  

ـِنک کردن یه دوری به زی وه هـــــ تیتالی بکه واگه کـــــــــله سی 

سر بزن ُکل جا کل چی َسر َور که  وه بـــــهار آوی َچش روزگار تَر که

گــــری چوی گردآو خوت لیوه بکه چوی اور بــــهار گریوه بـــــــکه 

خو سیرآو بکه تشنه ی روزگــــارن  بیــل مـردم بوینن رنگ روی بهارن

چوی آیم دس وازی خالتمو بــــکه  سربلنـگ نــــــــوم  والتـمو بــکه

کــــــله بای رو تی دوس دلـــدارم  وش بـــو چو ســــیش بی  پــله مارم

ار دیت سر هیز ده بال چش واز کرد  هـــم چوی همیشه هنی هم ناز کرد

زلــــــفیا حــویل نــرم نــازارش        خو سیم دی وه چنگ سر ذوق بیارش

بو خوش هناسشن پخش بک د والت  وش بــو تا که مــــی بنیشمه تَمات

بو بلی اشگس ده عــــشق دوسش  ُحشک موه، موه چو، اُفتایه کـــوسش

تا گه تو نیای کــل چــــی کله بای  همه هان ده خـــاو هر کوم ویره الی

هیز خوت بیا د خاو هیـــزشـو دی  شور و شوق و ذوق زنئی شــو بـــی

کله بای کل که او کـــاو ســــوارن  بو چوی کل دلیا سیش بــــی قرارن

ِوش بو مر هم خوت خاطرخوا مو بووی  مــر خوت چوی موال هواخوا مو بوی

کله بای بــــیار خاک خـــوین رنگن  بــیار بـــک وه آو کــل دلیا سنـگن

محمد بساطی

یادنامه ی اسداله امیرپور 
هجوسرای بزرگ زاگرس

با آثاری از:
 ایرج کاظمی
محمد بساطی

و گفتگو ی محمد نظری با

گردآورنده ی

مجموعه اشعار
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درودی از گرین باال گرفته بر آساره
سالمی چون سراب زز غزل خوان، درودی از گرین باال گرفته، چو کوه 

سفر معنا گرفته، تقدیم به عوامل آساره
علی ندری 09160002086

دزدی سیم برق و تلفن
با سالم، ساکن خیایان سد ساحلی جلو مسجد امام علی هستم امسال 
چند بار سیم تلفن و سیم برقمون خونه ما و چند تا از همسایه ها رو 
دزد زد. مونده خودمونو ببرن، موندیم ]فالن اداره[ بابت چه کاری حقوق 

می گیره؟
09160005840

ساز چمری زیبا و حزن انگیز بود
بر  درود  بود،  و حزن انگیز  زیبا  آقای سلیمی خیلی  سرود ساز چمری 

آساره و تمامی زحمت کشان این نشریه نوپا. مخلص شما 
فرهاد نامداری گراوند از روستای کل سرخ   09160009208

به محیط زیست بپردازید
درود بر اهالی آساره لطفا در این شماره به محیط زیست بپردازید، در 

ضمن از آقای بساطی سپاسگزارم. 
09360000761   

نامه به استاندار حرف دل ماست
آساره ی عزیز! نامه باستانشناس دل سوز امیرمنصوری به استاندار خیلی 
دردآور است آنجا که به حق گفته اگر کسی از گذشته خود خبر نداشته 
ما  این حرف دل  استاندار  آقای  باشد.  امیدوار  آیند  به  نمی تواند  باشد 

کوهدشتی هاست.
09330005014 

ازدواج های دانشجویی
تنها تسهیالتی که دانشگاه برای ازدواج های دانشجویی در نظر می گیرد 
فراهم آوردن امکانات رفاهی 2 روز اقامت در مشهد مقدس است، آیا 
مسئولین امر نمی دانند  دانشجویان نقاط دورافتاده مثل کوهدشت باید 
سه برابرچیزی که قرار است به آن ها تعلق گیرد هزینه کنند تا شاید 
امکانات اقامت دو روزه شامل حالشان شود؟ آیا اینگونه می توان جوانان 

را به ازدواج تشویق کرد؟ 
احسان حسین زاده 09161000482

بسیجي شهید سید علي امیني
تاریخ شهادت: 1364/12/6

محل شهادت: سلیمانیه عراق، 
عملیات والفجر)9(

خانواده اي  در  سال 1343  در 
سادات  طایفه  از  متدین 
جهان  به  دیده  ُکرابداالني 
در  را  طفولیت  دوران  گشود. 
دامنه هاي  بلوط زارهاي  میان 
کوهدشت  درحوالي  زاگرس 
 1357 سال  اوایل  گذراند. 
کوچ  شهرستان  به  خانواده 
که  نگذشت  چندي  نمود. 
مردمي  تظاهرات  دامنه 
پهلوي  سفاک  رژیم  علیه 
نیز  کوهدشت  شهرستان  به 
به  نیز  علي  سید  شد.  کشیده 

همراه هم سن و ساالن نوجوانش از جمله سید مرادعلي حسیني  و سید علي 
عباس محبي در فعالیت هاي مبارزاتي ضد رژیم مشارکت نمودند. در بهمن سال 
1357 سید مرادعلي در جریان تظاهرات مردمي با تیراندازي مستقیم جالدان 
شاه به شهادت رسید و بدین سان وي یکي از دوستان نزدیکش را در راه احیاي 
ارزش هاي دیني از دست داد.  رابطه ی بسیار نزدیکي با سّید علي عباس داشت، 

به قول معروف رفیق گرمابه و گلستان بودند.
 با شروع جنگ تحمیلي رژیم بعث عراق علیه میهن عزیزمان ایران دو نفري 
به همراه دیگر مردان غیور این مرز و بوم عازم جبهه هاي نبرد حق علیه باطل 
ارتفاعات غرب و دشت هاي  مأوایشان شد  و  بعد منزل  به  زمان  این  از  شدند. 
به  نمود  متأثر  را  او  بسیار  فتح المبین  جنوب. شهادت علي عباس در عملیات 
طوري که دیدن  بي قراري و ضجه هایش در فراق آن شهید  هر نظاره گري را 

متأثر مي نمود.
 در آبان سال 1363 خودروي نظامي حامل وي که از اهواز به سمت پاسگاه زید 
در حرکت بود مورد اصابت گلوله توپ دشمن قرار گرفت و استخوان ران چپش 
اعزام و در بیمارستان  به شدت مجروح شد. بخاطر وخامت جسمي به تهران 
تهران کلینیک بستري شد. یک ماه بعد با دو عصا در زیر بغل به خانه بازگشت. 
مدتي را در کنج خانه به استراحت اجباري پرداخت تا بهبودي نسبي حاصل 
شود. دیگر طاقت ماندن نداشت؛ عزم سفر نمود، مادر بزرگ پیرش با عصبانیت 
داد زد که این لباس ها را ببرید تحویل سپاه بدید تا دیگر فکر رفتن به جبهه 
به سر این پسرک نزند! پیره زن ساده دل تصور مي کرد اگر لباس هاي رزمش 
را از او جدا کنند مي شود روح متالطمش را نیز به بند کشید. دست در گردن 
مادر بزرگ انداخت و گفت: ننه جان اگر ما جبهه نریم و از اسالم دفاع نکنیم، 

پس چه کسي باید برود؟
از  اعزامي  نیروهاي  همراه  به   1364 سال  بهمن  اواخر  مي گوید:  برادرش 
کوهدشت به جبهه کردستان رفتم، از قضا ما را به همان اردوگاهي بردند که 
ّسید علي آنجا بود. به گرمي از من استقبال نمود و مرا در چادر خود جاي داد. 
عملیات والفجر )9( در شرف آغاز بود، نیروها را آماده کردند. مسئول واحد گفت 
اجازه  نیافته و پالتین هاي پاي چپش  بهبودي کامل  که سّیدجان چون هنوز 
با  بماند.  باید در واحد پشتیباني  به وي نمي دهد  را  تحرک و جابجایي سریع 
امر نمود. شب عملیات شد  اّما طاعت  اینکه دستور فرمانده خوشایندش نبود 
و موسم خداحافظي؛ حال عجیبي داشت، بسیار شادان و سرحال بود در حین 
جدایي از ما تبسم معناداري نمود و گفت: شماها برید جلو ولي )من( شهید 
مي شوم! بعد از انجام عملیات والفجر)9( و کسب پیروزي در عقب راندن دشمن، 
بچه هاي گردان محّبین در منطقه پنج وین سلیمانیه استقرار پیدا کردند. سّید 
محموله هاي  و  آذوقه  داشتن  همراه  با  هم رزمانش  از  دیگر  تن  چند  و  علي 
تدارکاتي راهي خط مقدم شدند، در نیمه هاي راه به ناگاه خمپاره اي زوزه کشان 

از راه رسید و لحظه اي بعد سّید مسافر دیار باقي و وصال دوست شد. 
غم عشق تو کي به هر سر آیو         همایي کي به هر بوم و بر آیو
ز عشقت سرفرازان کامیابند          که خور اول به کهساران آیو

سوژه ها، نظرات، دیدگاه، انتقادات و 
اجتماعیپیشنهاد های خود را با آساره در میان بگذارید
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مهدیه سوری دارای شناسنامه شماره 419013594 به شرح دادخواست 
به کالسه 429/1/92 ش ح از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان روح اله مرادی نیا  به شناسنامه 5899763166 
ورثه  گفته،  زندگی  بدرود   خود  دائمی  اقامتگاه  در   1392/11/14 تاریخ  در 
زایچه  روح اله  فرزند  مرادی نیا  رضا  به 1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت 
زایچه  عادل  فرزند  سوری  مهدیه  متوفی2-  فرزند   )92/8/18(/5890200029
5929/)1369/6/30( همسر متوفی3- ملک رضا مرادی نیا فرزند شاه مراد  زایچه 
زایچه  سلطان مراد   فرزند  سوری  مرضیه   -4 متوفی  پدر   )1336/1/1(/1100
)1124(/)1340/5/23( مادر متوفی و متوفی ورثه حین فوت دیگری ندارد. اینک 
نوبت یک مرتبه آگهی  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گوهی صادر خواهد 

یارولی یاریان شد. م الف 3145  
رئیس شعبه اول حقوقی شواری حل اختالف شهر چغابل

رنگرزي  براي  کارگاهي  هیچ  لُرستان  استان  در 
بجز  کرمانشاه  استان  در  و  ندارد  وجود  گیاهي 
شیمیایي،  رنگرزي  هم  آن  هرسین  مانند  مناطقي 
رنگرزي  کار  ندارد.  وجود  سنتي  رنگرزي  کارگاه 
شاید  خانه  مردان  و  است  خانگي  کاري   ، خانگي 
عشایر  باشند،  نداشته  زنانشان  عمل  نوع  از  کمتر 
کوچ رو وقتي که در روستا ها ساکن هستند )همان 
زناني که قباًل در حین کوچ بکار رنگرزي پشم ها 

مي پرداختند( اینک در حیاط منزل خود با آسودگي بیشتر 
این  به  روي  فلز  از جنس  دیگ  مانند  خانگي  هاي  ابزار  با 
بین  در  گردو  انار،   ، مو  برگ  از  استفاده  پردازند  مي  کار 
این زنان رواج داشته است )با توجه به مصاحبه هاي انجام 
آموزش  و  فراوان  تجربه  واسطه  به  همچنین  شده(  گرفته 
از طریق نسلهاي گذشته استفاده از دوغ، قارا، لیمو اماني، 
نمک طعام، زاج سیاه و سفید و سایر مواد کمکي در بین 
آنها متداول است. یک رنگرز خانگي بدلیل عدم استفاده از 
با آن  وسایل سنجش مانند ترازو و ظرفي که حجم حمام 
به حد معیني در آید، عدم شستشوي صحیح قبل و بعد از 
رنگرزي، رعایت نکردن اصول کار در حین عملیات رنگرزي 
و همچنین دما و زمان هرگز نمي تواند رنگي را که امروز 

پدید آورده است فردا عیناً را بسازد.
 رنگ رزي عشایر توسط زنان و دختراني انجام مي گیرد که با 
وجود مشغله زیاد آن را انجام مي دهند، بدیهي است که آنها 
براي رنگرزي فرش، گلیم، نمک دان، ُجل یا هر دستبافته اي 
دیگر با استفاده از گیاهان بومي که در هنگام کوچ از قشالق 
به ییالق و یا برعکس وجود داشت استفاده مي کرده اند و 
مي توان این ادعا را داشت که فرشهاي رگه دار یا به اصطالح 
ابرش نتیجه کار همین رنگرزان کوچ رو بوده است، »رگه دار 
بودن کمتر در فرشهاي شهري و یا بافته کارگاههاي بزرگ 
و بیشتر در فرش بافندگان روستایي و یا عشایري دیده مي 
عبارتي  به  رضوي، 1372: 222(،  )آذرپاد، حشمتي  شود« 
دیگر مي توان گفت که، هنگامي که فصل کوچ ایل آغاز مي 
شد، بافندگان یا رنگرزان زاگُرس مانند دیگر مردمان ایل، از 
منطقه اي به منطقه اي دیگر کوچ مي کردند، بدیهي است 
که در چنین مواقعي فرشي که نیمه کار مانده بود را مانند 
دیگر وسایل زندگیشان با خود حمل مي کردند، اگر پشم 
رنگزاي  گیاهان  از  استفاده  با  که  فرش  این  شده  رنگرزي 

یا  ییالق  که  اي  منطقه 
زندگي  آن  در  قشالق 
اتمام  به  بودند  کرده 
یا  بافندگان  رسید،  مي 
بودند  مجبور  رنگرزان 
استفاده  با  را  پشم  که 
که  جدیدي  گیاهاني  از 
اختیارشان  در  طبیعت 
رنگرزي  بود  گذاشته 
کنند و در چنین حالتي 
یا  شدن  رگه  رگه  عیب 
به  ناخواسته  رنگي  دو 
چنانچه  آمد.  مي  وجود 
رنگرزي  در  آگاهیم، 

سنتي، کمتر رنگرزي مي تواند دو شید رنگي یکسان را با 
استفاده از یک گیاه بدست آورند مگر رنگرزاني که عمري را 

دراین کار سپري کرده اند.
به هر تقدیر، زاگُرسیان رنگ آمیزي پرمایه و گستاخانه را با 
رنگهاي شاد و تند مي پسندند و هر رنگ اصلي و شاد را به 
صورت گوناگون به کار مي برند: قرمز دوغي، آبي الجوردي، 
زرد گندلي، زرد کاهي و انواع فام قهوه اي بدست آمده از 
پوست گردو و جفت و همچنین طیف هاي مشکي و سفید 
از پشم خود رنگ، بطور مثال »رنگ هاي مورد استفاده در 
قالي بیجار به طور عمده رنگهاي شاد شامل رنگ هاي الکي، 
انواع آبي نیلي، سبز، سرمه اي و حتي زرد طالئي است« ) 
یاوري، 1384: 96( و »رنگ آمیزي قالیهاي همدان را نیز 
بیشتر رنگهاي شاد و متنوع تشکیل مي دهد«)همان، 105(. 
در مورد رنگرزي و استفاده از گیاهان رنگزاي استان لُرستان، 
بتوان  تا  نیست  دست  در  موثقي  منابع  و  مراجع  متأسفانه 
معلوم  آمده  بعمل  که  بررسیهایي  در  کرد.  استناد  آنها  به 
استان،  ایالت  و  عشایر  دور،  بسیار  زمانهاي  در  که  گردید 
نخهاي پشمي را در تیر ماه در دوغ خوابانده تا براي رنگرزي 
آماده شود »لرها از اُوره و گیاهاني چون َگنل )تلفظ محلي 
یا  انگوري  هاي  میوه  زعفران،  کالله  روناس،  ریشه  َگندل( 
توت ایراني، پوست میوه و جام بلوط، برگ درخت بلوط و 
انار که در آن دوران شناخته شده  تازه آن، پوست  پوست 
نفیس  هاي  قالیچه  و  بافت  در  بعد  و  کرده  مي  رنگ  بود 
بکار مي برده اند« )آریا، 1377: 34(. »رنگهاي قرمز، قهوه 
از  بیشتر  لُرستان  اي، سرمه اي، سفید و نخودي در فرش 
این  به  باید   .)8 )نصیري،1374:  دارد«  کاربرد  رنگها  سایر 
نکته اشاره کرد که، منطقه زاگُرس )استانهاي مذکور(، داراي 
زیبایي مي  با درختان وجنگلهاي میوه  زیبا  و  بکر  طبیعت 
باشد که رنگهاي فوق حاصل رنگرزي با برخي از این گیاهان 
داراي خواص  این گیاهان  از  تعداي  شناخته شده هستند، 
رنگزاي نهفته هستند، اگر درهاي این گیاهان رنگزا توسط 
دانش گشوده شود، شوند به وجود آمدن رنگ هاي لطیف، 
روشن در طیف هاي مختلف در فرش یا دیگر دستبافته هاي 
زاگُرس مي شود، تدراکات براي به دست آوردن این گیاهان 
زیادي  تعداد  نیست،  مشکل  زاگُرس  طبیعت  در  ارزش  با 
داراي  کشت،  قابل  و  وحشي  غیر  وحشي،  گیاهان  این  از 
ضایعاتي  مواد  همچنین  و  باشند  مي  رنگي  قوي  پتانسیل 
مانند پوست ذرت، گاه، جو، چغندر قند و نخد که در این 
منطقه زیاد است و قسمتهاي هرس شده ازدرختان و بوته ها 
مي توان براي رنگرزي سنتي استفاده نمود هر چند تعدادي 
بطور  به  گندل  و  انار  گردو،  پوست  مانند  گیاهان  این  از 
مورد  رنگزا  ماده  عنوان  به  گذشته  زمانهاي  از  و  کالسیک 
این  شناسایي  از  کامل  جزئیات  است.  گرفته  قرار  استفاده 
گیاهان و چگونگي استفاده از قسمت هاي مورد رنگرزي با 
این گیاهان در مبحث شناسایي گیاهان رنگزاي زاگُرس که 
موضوع اصلي این تحقیق مي باشد، شرح داده شده است. در 
مورد شیوه رنگهاي به کار رفته در فرش زاگُرس با توجه به 
تحقیقات میداني و مصاحبه هاي که صورت گرفت، مشخص 
شد که، گروه رنگ هاي زرد، قهوه اي، طوسي، دوغي، سبز و 

و گهگاه آبي و گروه قرمز مورد عالقه زاگُرسیان است. 
بررسي شیوه رنگرزي تعدادي مهمي از پرکاربردترین 

رنگ ها در فرش هاي حوزه زاگرس:
رنگ زرد: از مهمترین و پرکاربردترین رنگ مورد استفاده 
منطقه  فرش هاي  بخصوص  زاگرس،  حوزه  فرش هاي  در 
لرستان و کردستان است. رنگ زرد، یکي از عوامل تشخیص 
فرش زاگرس با فرش هاي بافته شده در مرکز ایران است و 
این به دلیل نوع گیاهي است که در گذشته براي تهیه آن 
استفاده گردیده است. در فرش هایي که در مرکز ایران بافته 
مي شوند، بخصوص فرش هاي اصفهان و تا حدودي شیراز 
براي تهیه رنگ زرد از گیاه اسپرک و بعضاً جاشیر استفاده 
مي شده است اما، براي رنگ زردي که در فرش هاي حوزه 
زاگرس به کار گرفته شده است از گیاه گندل استفاده مي 
شده است، گیاه گنل از گیاهان بومي منطقه زاگرس است) 
داده  توضیح  زاگرس  رنگزایي  گیاهان  به  مربوط  فصل  در 
شده است(. براي استان لرستان براي تیه رنگ زرد گندل، 
ابتدا پشم را در محلول پیشاب گاو به مدت 24 ساعت مي 
خوابنَدند و پس از آن، پشم را با استفاده از زاج سفید، زاج 
خور مي کردند. پس از اتمام مرحله زاج خور، پشم را همراه 
از  و پس  دقیقه مي جوشاندند  به مدت 60  گیاه گندل  با 
پایان رنگرزي، پشم را در محلول رنگرزي به مدت 10 الي 
12 ساعت مي خواباندند تا به اصطالح محلي رنگ خود را 

بگیرد. ذکر این نکته الزم است که، در منطقه 
همدان و کردستان براي رنگرزي رنگ زرد از 

محلول پیشاب گاو استفاده نمي کرده اند.
قهوه اي: زاگُرسیان، براي به دست آوردن رنگ 
قهوه اي و شیدهاي رنگي آن در منطقه لُرستان 
و کرمانشاه، پشم را در زاخ )زاج سفید( به مدت 
به مدت 24  را  1 ساعت مي جوشاندند و آن 
ساعت در حمام زاج باقي مي گذاشتند، سپس 
پشم زاج خور شده را با پوست گردو همراه با جفت به مدت 
1 ساعت مي جوشاندند و بعد از اتمام کار آن را در حمام 
رنگرزي قرار مي دادند و یا در سنندج با 50 در صد پوست 
بار رنگرزي مي کرده، به این صورت که  گردو، پشم را دو 
جوش  دماي  در  دقیقه   30 مدت  به  را  گردو  پوست  ابتدا 
عصاره گیري کرده و به اندازه نصف محتویات دیگ رنگرزي، 
به دیگ آب اضافه کرده و بعد پشم را وارد حمام مي کردند 
اتمام  از  به مدت 30 دقیقه مي جوشاندند و پس  را  و آن 
مرحله رنگرزي همین کار را دوباره انجام مي دادند و یا در 
منطقه همدان براي به دست آوردن شید قهوه اي ازپوست 
انار و پوست گردو استفاده مي کنند. به این صورت که پشم 
را زاج خور نکرده و بعد ار عصار گیري همزمان انار و پوست 
گردو، پشم را به حمام اضافه کرده و به مدت 1 ساعت آن 
را در دماي جوش رنگرزي مي نکنند و دیگر شیدهاي این 

رنگ را با درصد کمي از این مواد تهیه مي کنند.
قرمز: قرمز از رنگهایي است که در فرش هاي منطقه زاگرس 
به  از روناس  این رنگ  از آن استفاده مي شود و  به نسبت 
دست مي آمده است، اما در فرش هاي این حوزه بخصوص 
فرشهاي لرستان و کردستان رنگ دوغي نسبت به رنگ قرمز 
کاربرد بیشتري دارد، رنگ دوغي رنگي زیبا که مورد عالقه 
فرش بافان منطقه زاگُرس بخصوص در فرش هاي همدان و 
بیجار است، رنگ دوغي رنگي است که توسط روناس یا دوغ 
یا ماست به دست مي آید که دوغ به اصطالح رنگرزان محلي 
بدست  طریقه  کنند.  مي  استفاده  قرمز  رنگ  ُکشتن  براي 
آوردن رنگ دوغي در مناطق مختلف زاگُرس با هم متفاوت 
است. در منطقه کردستان بخصوص بیجار، رنگرزان محلي، 
پشم را ابتدا در پیشاب گاو قرار مي دهند و بعد از گذشت 
24 ساعت آن را همراه با زاج سفید به مدت 2 ساعت مي 
جوشاندند و پس از اتمام مرحله جوش پشم را به مدت 24 
 ( زاج  محلول  در  ساعت 
محلول داخل دیگ( قرار 
مي دادند، سپس پشم را 
روناس  رنگینه  با  همراه 
محلول  در  آمیزي  رنگ 
رنگ  درجه   45 دماي 
در  و  کنند،  مي  آمیزي 
آخر آن را در دوغ ترش 
رنگ  که  زماني  مدت  به 
مورد عالقه شان به دست 
دادند.  مي  قرار  آمد  مي 
و  ترشي  نکته  این  ذکر 
بر  ماست  یا  دوغ  مقدار 
شفافیت یا کدر بودن نگ 
قرمز روناس تأثیر گذار است. در منطقه لرستان به رنگهاي 
که با استفاده از دوغ به دست مي آید را بیشتر پیازي مي 
نامند. و روش به دست آوردن آنها به این صورت است که 
آنها ابتدا پشم را به مدت 24 ساعت در زاج سفید و آب لیمو 
زاج خور کرده و پس از این کار پشم را به مدت 48 ساعت 
در محلول روناس قرار مي دهند، پس از اتمام این مراحل 
پشم را بدون اینکه شستشو دهند در ماست نسبتاً ترش قرار 
مي دهند و بمدت 24 ساعت آن را در همین وضعیت قرار 
مي دهند و بعد از اتمام زمان ذکر شده پشم را با آب سرد 

شستشو مي دهند. 
آبي و سبز: پس از رنگهاي قهوه اي و دوغي، رنگ آبي مورد 
استفاده این منطقه قرار مي گرفته است، همانطور که پیشتر 
این رنگ استقاده مي کردند و  از  ذکر گردید عشایر کمتر 
این رنگ بیشتر در کارگاههاي رنگرزي رنگ مي شده است 
و بافندگان آن را از این کارگاهها تهیه مي کردند. در استان 
را  نیل  رنگرزي  است  مطالعه  مورد  مناطق  از  که  کرمانشاه 
به استناد به صحبتهاي یکي از اهالي این استان بازگو مي 
کرمانشاه،  استان  از شهرستانهاي  پاوه  کنیم، در شهرستان 
رنگرزي وجود دارد که در گذشته بهترین رنگ فرشهاي این 
منطقه هنر دست این رنگرز بوده است. با توجه به مصاحبه 
اي که با این خانم انجام گرفت اطالعاتي در زمینه استفاده 
این منطقه بدست  از گیاهان بومي براي رنگرزي در فرش 
آمد که در نوع خود بي نظیر مي باشد، خانم لطف اللهي که 
از بهترین رنگرزان این منطقه مي باشد »چنین اظهار داشت 
که در گذشته، زنان پشم مورد نیاز خود را براي تهیه قالي و 
سجاده از گوسفندان خود تهیه و مراحل ریسندگي را خود 
انجام مي دادند، و پشم را با استفاده از مواد محلي رنگ مي 
کردند. او درخصوص رنگرزي با نیل اظهار نظر جالبي داشت، 
در ابتدا ما نیل نداشتیم و بافته هایمان فاقد رنگ آبي و یا 
سبز بود و فرش ما در مقابل با فرشهاي دیگر مناطق رونق 
چنداني نداشت، در نتیجه نیل را به سختي و از روستاهاي 
همدان تهیه مي شد، و رنگرز محلي از روستایي که نیل را 
از آنجا تهیه مي شد، مي آمد و پشم هاي فرش تمام روستا 
را را رنگ مي کرد و در نتیجه رنگ آبي، رنگ گران قیمتي 
بود، و ما بعدها خود شیوه رنگرزي با نیل را از یاد گرفتیم و 
شیوه کار را چنین شرح داد، آنها پشم را به مدت 48 ساعت 
در محلول پیشاب گاو و رنگینه نیل در جایي که نور وجود 
نداشت قرار مي دادند، پس از اتمام این کار آنها پشم را با 
نیل و نمک در دماي پایین رنگ آمیزي مي کردند و رنگ 
هاي طیف آبي را به دست مي آوردند، و رنگ سبز را نیز با 
استفاده از نیل و گندل به دست مي آوردند، به این صورت 
که ابتدا پشم یا کاالي رنگرزي را با گندل رنگ آمیزي کرده 
و سپس آن را در محلول نیل قرار مي دهند و با تکرار این 
مرحله، رنگ به دست آمده را تیره تر مي کنند. در منطقه 
لُرستان نیل را متفاوت با دیگر مناطق به کار مي برند، به 
این صورت آنها پشم را با نیل و سریشم رنگ مي کنند به 
این صورت که در حین رنگرزي، سریشم را روي دیگ براي 
جلوگیري از احیاي نیل مي ریزند و پس از تمام کار رنگرزي 
پشم رنگ شده با نیل را در 5 درصد روناس براي به دست 
نکته الزم  این  پر کالغي رنگ مي کنند. ذکر  آوردن رنگ 
است که، رنگ زرد در دست بافته هاي زاگُرس با دیگر دست 
بافته هاي ایران تا حدودي فرق مي کند، رنگرزان اصفهان و 
شیرازي طیف زرد را با استفاده از اسپرک و جاشیر به دست 
مي آوردند، ولي در استان لُرستان و همدان خامه هاي زرد 
رنگ را با استفاده از گیاه َگندل و ُخویِشک که گیاهان بومي 

منطقه زاگُرس هستند، به دست مي آوردند. 
سیاه و سفید: در مورد رنگ سیاهي که در فرشهاي منطقه 
لُرستان وهمدان وجود دارد، ابتدا به وسیله پشم گوسفندان 
سیاه به دست مي آمد، ولي با توجه به استقبالي که براي 
استفاده از این پشمها بود، پشم گوسفندان این منطقه نمي 
توانستند نیاز آنها را برآورده کنند، زیرا بخشي از این پشم 
براي استفاده در نمد و گلیم مورد استفاده قرار مي گرفت، 
در نتیجه آنها از نیل و براده هاي آهن براي بدست آوردن 
رنگ سیاه استفاده مي کردند، هر چند که بعد ها براي تهیه 
این رنگ از مواد شیمیایي استفاده شد. ذکر این نکته الزم 
سفید  پشم  معموال  سفید،  رنگ  براي  زاگُرسیان،  که  است 
رنگ نشده به کار مي گیرند که البته از همان ابتدا سفید 
نیست و متمایل به عاجي و نخودي روشن است. رنگ هاي 
کاماًل سفید و به اصطالح برفي، حاصل افزود شدن زاج سفید 
به  زمان  مرور  به  هم  آن  که  رنگ  بي  پشم سفید  بر  است 

عاجي و شیري تبدیل متمایل مي گردد. 

جایگاه واقعی جشن های آیینی زرتشتی)ماه-           )کارشناس ارشد مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران(                                               بخش دوم و پایانی
شناخت زیبایی در رنگ و رنگ رزي سنتی زاگُرسروزها( در گاه شمار رسمی ایران

پرونده کالسه 9209986636500272 شعبه 101 دادگاه 
عمومی )جزایی( دادگستری شهرستان کوهدشت دادنامه 

شماره ی 9209976636501470 
خواهان: خانم احترام خوشناموند با وکالت آقای مجتبی 

رستمی به نشانی. 
خوانده: آقای ایمان خوشناموند به نشانی کوهدشت خیابان 
سپاه، خیابان نهضت سوادآموزی کوچه هشتم منزل فرشاد 

خوشناموند روبروی منزل صالح آزادبخت 
خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خانم احترام خوشناموند فرزند بهرام بگ 
ایمان  همسرش  بطرفیت  رستمی  مجتبی  وکالت  با 
عدم  گواهی  صدور  بخواسته  و  ولی اله  فرزند  خوشناموند 
امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه و اعتیاد خوانده و 
آزار و اذیت نمودن خواهان دادگاه با عنایت به جامع اوراق 
از جمله تصویر مصدق سند نکاح نامه  و محتویات پرونده 
رسمی شماره 25843 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج 
شماره 12 حوزه ی ثبتی شهرستان کوهدشت وجود عقله 
زوجیت دایم بین زوجین محرز و مسلم تشخیص داده و 
خواهان در جهت اثبات ادعای خود شهودی را به دادگاه 
صحت  از  حاکی  آنان  جملگی  اظهارات  که  کرده  معرفی 
عرایض خواهان است با این وجود و نظر به مراتب مذکور که 
عسر و حرج زوجه برای این دادگاه و تخلف زوج از شرایط 
ضمن عقد نکاح کاماًل آشکار است و در مورد خواسته آنان 
در جهت  انتخابی  دوران  و  دادگاه  تالش  و  مساعی  چون 
صلح و سازش اصالح ذات البین و انصراف زوجین از طالق 
و  نگردیده  واقع  موثر  مشترک  زندگی  ادامه  به  ترغیب  و 
طرفین همچنان اصرار به طالق و جدایی داشته و تنها راه 
عالج خود را در طالق می داند دادگاه به منظور رفع اختالف 

بین مشارالیها و به حکم آیه کریمه )فان خفتم شقاق بینها 
فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها و فان یریدا اصالحا 
امر  ارجاع  قرار  خبیرا(  علیما  کان  اهلل  ان  بینما  اهلل  یوفق 
قانونی  مهلت  در  زوج  که  نموده  اعالم  و  صادر  داوری  به 
نسبت به معرفی داور اقدام و زوجه وکیل ایشان اقدامی در 
نیاورده که دادگاه به درخواست  جهت معرفی داور بعمل 
زوجه نسبت به معرفی داور برای زوج اقدام و نهایتاً داوران 
انتخابی به موجب الیحه شماره ضم پرونده اعالم داشته اند 
اختالف  و رفع  آنان در اصالح ذات البین  تالش و مساعی 
بین زوجین موثر واقع نشده و به عدم امکان سازش طرفین 
اظهار عقیده نموده و زوجه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله 
نفقه،  قبیل  از  واجبه  حقوق  سایر  لکن  است  بخشیده  را 
زوجه  و  کرد  خواهد  مطالبه  متعاقباً  را  مهریه  و  جهیزیه 
مورخه 17/10/ 92  قانونی  پزشکی  گواهی  استناد  به  نیز 
حامله نمی باشد بنابرین دادگاه باستناد ماده واحده قانون 
اصالح و مقرارت طالق مصوب 28/8/1371مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن و مواد 1133،1139، 
1134، 1147،1145 همگی از قانون مدنی بند یک ماده 
گواهی  سال 1391  مصوب  خانواده  قانون حمایت  از   24
عدم امکان سازش بین طرفین را صادر و اعالم می نماید. و 
آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از گواهی عدم امکان 
سازش قطعی شده فرصت دارند تا به یکی از دفاتر رسمی 
ثبت طالق مرجعه و نسبت به اجرای صیغه طالق و ثبت 
رسمی آن اقدام نمایند. نوع طالق بائن است ضمناً حضانت 
محمدطاها  و  محمدرضا  نام های  به  مشترک  فرزندان  از 
خوشناموند با زوج می باشد. این رای غیابی و ظرف ده روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
آرش قاسمی 

دادرس دادگاه عمومی حقوقی کوهدشت 

اول و آخر یار

میردان نترسان چی سیاسته              تسلیم گیانان چوین قویته بَته

درگذشت نابهنگام برادر ارجمندت، مرحوم سید سیامک چراغپوران 
همگان را اندوهگین ساخت و ما نیز سخت متأثر شدیم، دعا کردیم 
و خواهیم نمود زیر سایه ی حضرت حق آمرزیده گردد، برای شما 

و خانواده ی محترم هم، سالمت و صبر تمنا را می کنیم.
طیب طاهری-محمدبساطی 

جناب آقای سید کیومرث چراغپوران

رضا حیدری شکیب

4441 000 1 222 شماره پیامک333

دادنامه 

سید محمود سیفيسرفرازان

جایگاه ماه روز زرتشتی 
در گاهشمار رسمی

 کشور

ترتیب
 ماه روز  
درگاهشمار 
رسمی کشور

ترتیب
ماه روز  
درگاهشمار
زرتشتی

جایگاه   
ماه روز
در 

گاهشمار
زرتشتی

نام جشن
ماهانه

)ماه روز(
در گاهشمار
 زرتشتی

ردیف

1 1 1 1/فروردین نوروز 1

/فروردین19 19 19 19/فروردین فروردینگان 2

2/اردیبهشت 34 33 3/اردیبهشت اردیبهشتگان 3

4/خرداد 68 66 6/خرداد خردادگان 4

10/تیر 106 103 13/تیر تیرگان 5

3/امرداد 131 127 7/امرداد امردادگان 6

30/امرداد 159 154 4/شهریور شهریورگان 7

10/مهر 202 196 16/مهر مهرگان 8

4/آبان 226 220 10/آبان آبانگان 9

3/آذر 255 249 9/آذر آذرگان 10

24/آذر 276 270 30/آذر    )شب یلدا( * 11

2/دی 284 278 8/دی دیگان اول 12

9/دی 291 285 15/دی دیگان دوم 13

17/دی 299 293 23/دی دیگان سوم 14

26/دی 308 302 2/بهمن بهمنگان 15

9/بهمن 315 315 15/بهمن   )جشن سده( * 16

29/بهمن 341 335 5/اسفند اسفندگان 17

25/اسفند 361 361 اول پنجه اهنود 18

26/اسفند 362 362 دوم پنجه اشتود 19

27/اسفند 363 363 سوم پنجه سپته مد 20

28/اسفند 364 364 چهارم پنجه وهوخشتر 21

29/اسفند 365 365 پنجم پنجه وهیشتوییش 22

مقایسه تطبیقی
جایگاه جشن ماه روزهای آیینی )زرتشتی( در گاهشمار رسمی کشور)هجری شمسی(

توضیح این که جشن های نوروز، تیرگان، مهرگان و شب یلدا، ربطی به ماه روزها در گاهشمار زرتشتی ندارند، با 
وجود این توسط زرتشتیان نیز رعایت می شوند.*ولی از آنجایی که جایگاه آنها در گاهشمار زرتشتی و گاهشمار 

رسمی کشور  با هم متفاوت است در این جدول گنجانده شدند تا تفاوت جایگاه آنها کاماًل روشن باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کورش شهبازی دارای شناسنامه شماره 19095 به شرح دادخواست به کالسه 920617 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شهبازی فرزند کورش به شناسنامه شماره 4190785644 
اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به1-   تاریخ 1392/12/1 در  متولد 1383 در 
نام پدر رضاقلی شماره شناسنامه 19095 متولد 1356 نسبت پدر متوفی، 2- فهیمه قبادی، فرزند  کوروش شهبازی 
علی اکبر شماره شناسنامه 26719 متولد 1360  نسبت مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گوهی صادر خواهد شد.  
جعفری 

رئیس شعبه اول حقوقی شواری حل اختالف کوهدشت

آگهی مزایده
شماره : 920329 

اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت در پرونده کالسه 920329 مطروحه فی ما بین 
فتحعلی محمدی و اردشیر خادمی در نظر دارد اموالی از قبیل دو نوع فرغون جوشی و پرسی متعلق به محکوم علیه 

به نام اردشیر خادمی را از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند:
1-تعدادفرغون های جوشی و پرسی هر کدام بالغ بر 200 عدد می باشد که قیمت هر عدد فرغون جوش 400000 
ریال و هر عدد فرغون پرسی 300000 ریال اعالم می گردد. ضمناً فرغون ها فاقد رینگ و الستیک می باشند و لذا 
شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده و می بایستی که 10 درصد قیمت پیشنهادی 
خود را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت انصراف وجه 

پرداختی مسترد نخواهد شد. 
2- مزایده در تاریخ 20/  1/ 1393  رأس ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان 
کوهدشت بر گزار می گردد، متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را در پاکت های در بسته تحویل نمایند و 5 روز 

قبل از مزایده از اموال دیدن فرمایند. 
افشین میرزایی مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کوهدشت   

 شماره ابالغیه: 9210106636108561  شماره پرونده: 9209986636100759 شماره بایگانی شعبه: 920890  
تاریخ تنظیم: 24/ 12/ 92 شعبه اول دادگستری عمومی )حقوقی( دادگستری 

متن آگهی 
باقر ضرونی  به طرفیت خواندگان: حیدر ضرونی و  تعاون شهرستان کوهدشت، دادخواستی  بانک توسعه  خواهان: 
نموده که جهت  دادگاه های عمومی شهرستان کوهدشت  تقدیم  مطالبه وجه سفته  به خواسته  منوچهر غالمی  و 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کوهدشت واقع در شهرستان کوهدشت ارجاع و 
به کالسه 9209986636100759 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن10/2/ 1393و ساعت 9:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان کوهدشت

 فرشید کسمرادیان شهرستان کوهدشت



بهار با آمدنش نوزایی طبیعت، امیدواری، تجدید حیات 
و نوشدن را به ارمغان می آورد. خاموشی زمستان را سر 
که  بهاری  به  امید  با  را  خوابیده اش  عناصر  و  می کند 
دوباره زندگی را در او بیدار سازد، به دوش می کشد. در 
کشور ما آغاز سال نو با نوروز و جشن های وابسته به آن 
هویدا می شود. در نوروز و سال نو و در فرآیند آفرینش 
آینده،  ناآشنای  ژرفای  پیمایش  در  و  طبیعت  دوباره 
همه را نگاهی نو و اندیشه ای تیز و توانمند و رفتاری 
مهمی  ابزار  جشن  گذشته  در  می دهد.  دست  بهنجار 
برای آگاهی دهی و وحدت بخشی به جامعه و نهادهای 
دینی بوده است، که نوروز نمونه بارز کارکرد اجتمایی 

و فرهنگی ایران و ایرانی بوده و هست.
ایرانی آفرینش شش پدیده اصلی هستی  اندیشه   در 
یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان در واقع 
فراهم آوردن عرصه ای برای مبارزه اورمزد، آفریدگار با 
این  از  و  بوده  اهریمن  یعنی  خویش  تباهکار  هماورد 
زیان کاری های  برابر  در  نیک  آفریدگان  این  حفظ  رو 
سپاه اهریمن، وظیفه حتمی آفریده ششم یعنی انسان 
دانسته شده است. این اندیشه سپس می بایست صورتی 
راستین به خود گیرد، از این رو ایرانیان پاس داشت این 
از آنجا که  آفریده ها را در چهارچوب جشن آوردند و 
آن  با  که  داشتند  نظر  در  را  زمانی  آفرینش  هر  برای 
هماهنگی بسیار داشته باشد، پس آن زمان آفرینش در 
تقویم سالیانه خود به جشن پرستش و احترام پدیده 
به  نعمت،  آن  به شکرانه  و  دادند  اختصاص  نظر  مورد 

جشن و شادمانی پرداختند. 
به عبارتی نوروز در آمدن بهار، پیوند ایرانی را با ایرانی 
و با گذشته و هویت خویش حفظ کرده است. نوزایی 
و  گل ها  شکفتن  و  روییدن  با  نوروز  بهار  در  طبیعت 
گیاهان نیز همراه است، به طوری که گل و سرگذشت 
داشته  جریان  انسان  رگ های  در  خون  همچون  آن 
تحوالت  در  نیز  گل  سرگذشت  رهگذر  این  از  است. 
پارسی  زبان  در  نیز  و  دارد  ردپایی  ایران  اجتمایی 
چنین بوده است. گل در مرز و بوم ایران سابقه زیادی 
دارد. شعر و ادب ما از دیرباز تا کنون گل ریز و گل بیز 
است و اگر می بینیم که در شعر و ادب پارسی بیش از 
دیگر سرزمین ها سخن از گل می رود، برای آنست که 
عشق  گل  به  کهن  دوران های  از  سرزمین  این  مردم 
می ورزیده اند و ایران زمین مهد پرورش گل بوده است. 
بیندازیم،   Pline پلین  طبیعی  تاریخ  به  نگاهی  اگر 
و گیاه سرزمین گل خیز  بوی گل  می بینیم که چقدر 

ایران را می دهد. 
میراثی که مغرب زمین از گل های گوناگون ایران برده 
است خود شایان گفتاری دیگر است. در میان گل ها، 
گل سرخ یا گل سوری بیشتر مورد توجه ایرانیان بوده 
کنار  و  گوشه  در  گل  این  وحشی  بوته های  هنوز  و 
زمان های  از  گالب  و  می شود  دیده  بفراوانی  روستاها 
در  و  مذهبی  مراسم  در  و  است  بوده  شناخته  قدیم 
است  استعمال  مورد  و هنوز هم  کار می رفت  به  طب 
گالب  هنوز  میهمانی ها  و  عروسی ها  جشن ها،  در  و 
که  نیست  شگفتی  جای  رهگذر  این  از  می گردانند. 
هنر کهن ایرانی و مرتبط با طبیعت و بهار در روزگار 

ساسانی به رشد و تکاپوی سترگی رسیده باشد.
محوطه های  در  باستان شناسان  مطالعات  پی  در   
یافته های  سیمره،  سد  آبگیر  محدوده  باستانی  
سرزمین  این  گذشتگان  دست ساخته های  از  فراوانی 
مکشوف شد که در خور نگرش اند. آنچه که مشخص 
صنایع  ساخت  در  رفته  کار  به  هنر  که  اینست  شد 
و  زندگی  نحوه ی  کننده ی  بیان  گونه ای  به  دوران  آن 
تحوالت اجتمایی زمان خود بوده اند که ارتباط انسان 
و ایدئولوژی اش را با محیط زیست اطرافش نیز بازگو 
مورد  باستانی  سایت های  مهم ترین  از  یکی  می کند. 
گذشته  مورد  در  فراوانی  اطالعات  حاوی  که  مطالعه 
انسان در کهن زیست »ترهان« کوهدشت بوده است، 
شهرک ساسانی »برزقاوله« رماوند است که یافته های 

گچ بُری تزیینی فراوانی را به نمایش گذاشته است. 
در ساختارهای معماری محوطه برزقاوله گچ به عنوان 
عنصری از طبیعت منطقه، نقش مهمی را در ساخت 
آنها  به  مربوط  تزیینات  و  کاخ ها  معماری  و  سازه ها 
بعهده دارد. مدارک و مواد فرهنگی، نقوش گچ بری و 
مفاهیمی  و  موضوعات  دارای  مطالعه،  مورد  آرایه های 
ظریف و زیبا هستند که زمانی نمای سازه ها و سطح 
دیوارهای کاخ یا نیایشگاهی را در محوطه »بَرزقاوله« 
این  می کرده اند،  تزیین  و  آراسته   Barzghawela
با  که  برزقاوله  محوطه  معماری  ساختارهای  از  بخش 
تزیینات گچ بری آراسته شده به احتمال دارای کارکرد 

آیینی بوده است. 
ساسانی  دوره  گچ بری های  موضوعات  از  بسیاری 
دوره  مذهبی  ارزش های  و  سمبلیک  جنبه های  به 
یافته های مورد مطالعه  و  پیدا می کند،  ارتباط  مذکور 
به احتمال  آنها  از به وجود آمدن  که مهمترین هدف 
ثبت عناصر سمبلیک و انتقال باورهای ایدئولوژیکی به 
افراد اجتماع زمان خود بوده است. برای نمونه در هنر 
الهه  دهنده  نشان  برخی  که  سیمره  برزقاوله  ساسانی 

آناهیتا هستند  را با جانوران و گیاهان تصویر کرده اند. 
گل ها  و  گیاهان  و  درختان  که  است  حالی  در  این 
از طبیعت و  از شادابی و خوش بویی، سمبلی  گذشته 
بوده اند.  آناهیتا  اردویسوره  یعنی  طبیعت  حامی  ایزد 
گیاهی  و  حیوانی  انسانی،  نقوش  میان  اینکه  کما 
مطالعه  مورد  گچبری  پالک های  روی  بر  رفته  بکار 
اوستا در  با گفته های سپند  به نمایش درآمده اند،  که 
ستایش بغ بانو آناهیتا، و ایزد بهرام پیوندی تنگ تر و 

ناگسستنی وجود دارد.
اشکالی که در روی  و  عناصر  از  عبارتی هر کدام  به   
نقوش گچ بری، نقش اندازی شده اند و ما بدان می نگریم، 
بیانگر آیین ها و اسطوره ها در اعتقادات کهن ایرانی و 
برای  همسایگانشان  و  اقوام  دیگر  هنر  از  که  الهامی 
قطعه  می باشند.  گرفته اند  وام  به  عناصر  این  ایجاد 
پالک  روی  بر  رفته  کار  به  گراز  سر  نقش  با  گچ بری 
گچ بری برزقاوله به همراه خوشه ها و برگ درخت مو، و 
گل برگ های کنگری بسیار زیبا نیز ویژگی هنر گچ بری 

دوره ساسانی را به نمایش می گذارد.
 نقش گراز بر روی آثار هنری دوره ساسانی در ارتباط 
با موضوعات اساطیری ایرانی و ایزد بهرام یا ورثرغن، 
و  نشان  اوستا  در  گراز  می باشد.  پیروزی  و  فتح  ایزد 
یا  بهرام  ایزد  مظاهر  از  یکی  و  نیرو؛  و  قدرت  سمبل 
جمله  از  ایرانیان  دینی  متون  بنابر  است.  پیروزی 
تصویر  سپند،  اوستای  یشت  بهرام  بخش  گفته های 
دیده می شود.  بهرام  ایزد  از  توجهی  قابل  پردازی های 
تا   1 کرده های  که  است  کرده  بهرام یشت شامل 22 
10 آن ده تجسم ایزد بهرام را بیان کرده است. بر این 
اساس ایزد بهرام از عالم فرا انسانی هر بار به گونه ای 
به سوی آشوزرتشت آمد. مضاف بر اینکه در کنار طرح 
نیز  مو  درخت  برگ  و  خوشه ها  نقش  برزقاوله،  گراز 
این آرایه تزیینی به گونه ای برگرفته  نمایان است که 
مو  درخت  است.  هلنی  هنر  موضوعی  بُن مایه های  از 
آیین  با  ارتباط  در  را  آنها  می توان  که  انگور  خوشه  و 
دیونیزوس خدای شراب و تاکستان ها در یونان باستان 

دانست. 
ساسانی  دوره  معماری  دست آوردهای  مهمترین  از 
گل  گیاهی  نقش  وسیع  کاربرد  به  می توان  برزقاوله 
گچ بری های  تزیینات  میان  در  آبی  نیلوفر  یا  لوتوس 
کاخ ها اشاره کرد. با اینکه نقش گیاهی برزقاوله با نقش 
شباهت هایی  ساسانی  دوره  ایران  گوناگون  گل های 
برزقاوله  محوطه  کار  تزیینی  هنرمند  اما  است  داشته 
مردمان  هنر  از  آرایه های گچ بری هر چند  در ساخت 

سرزمین های مجاور تأثیر گرفته، 
در اجرای آنها ویژگی های سبک 
محلی و بومی را نیز دخالت داده 
محلی  سبک  عبارتی  به  است؛ 
همان فرم خاص هنری می باشد 
مورد  تزیینی  گچ بُری های  که 
گچ بری  آرایه های  از  را  مطالعه 
می کند.  متمایز  مناطق  دیگر 

این  بردن  بکار  در  سیمره  برزقاوله  هنرمندان  شاید 
پیشینیان  هنری  میراث  از  تنها  نه  گچی  آرایه های 
خالقیت  بلکه  گرفته اند،  بهره  ایران  ساکنان  و  خود 
هنری خویش و هنر محلی را نیز دخالت داده باشند. 
همان طوری که در باال گفته شد، گل در مرز و بوم ایران 
سابقه زیادی دارد، برای آنست که مردم این سرزمین 
ایران  از دوران های کهن به گل عشق می ورزیده اند و 
مهد پرورش گل بوده است. از آغاز آب و درختان باغ 
و  زبان  اعتقاد،  مذهب،  نشانگر  پرندگانش  و  گل ها  و 
از گل ها پس  ایرانی بوده است و همچون شرابی  هنر 
است.  مانده  باقی  شکل  همان  به  هزاره ها  گذشت  از 
میراثی که مغرب زمین از گل های گوناگون ایران برده 

است خود شایان گفتاری دیگر است.
از  گذشته  گل ها  گفتیم؛  هم  پیشتر  که  همان طوری 
شادابی و خوش بویی، سمبلی از طبیعت و ایزد حامی 

طبیعت یعنی اردویسوره آناهیتا بوده اند. 
بیرون  سر  آب  از  آفتاب  با  که  گویند  نیلوفر  درباره ی 
می آورد و باز با آفتاب فرو می رود، بستگی مهر با نیلوفر 
نیز در داستان جشن مهرگان آمده که موبد موبدان در 
نیلوفر  نزد شاه می آورد گل  روز جشن  خوانچه ای که 
و  با چشمه  کرمانشاه  بستان  در طاق  می نهاد.  آن  در 
در  و همیشه  است  آن  که جلوی  زیبایی  برم کوچک 
کنار یادمان های مهری دیده می شود، پیکر مهر با پرتو 
خورشید دور سر او بر سنگ تراشیده شده که روی گل 
نیلوفر ایستاده است. با توجه به نقش گل الله برزقاوله 
با ساقه یا پیچک های گیاهی به هم پیوند  از پایه  که 
در  وفور  به  الله  گل  که  است  ذکر  به  الزم  خورده اند 
هنرمندان  دیرباز  از  و  می شود  دیده  منطقه  طبیعت 
در اجرای این طرح آشنایی داشته و دل بستگی نشان 

داده اند.
در  مطالعه  مورد  گیاهی  موتیف های  از  دیگر  یکی 
مو  درخت  برگ  و  انار  نقش  با  برزقاوله  یادمانی  بنای 
جنبه های  از  می دهد،  نشان  را  سمبلیک  ترکیبی  که 
نیز  مو  درخت  برگ  است.  نگرش  خور  در  نیز  هنری 

است.  رفته  کار  به  ساسانی  هنری  آثار  روی  بر  بارها 
انار  که  است  روشن  اساطیری  موضوعات  مطالعه  با 
آناهیتا  ایزد  با  طبیعت،  در  شاداب  میوه ای  عنوان  به 
شراب  تهیه ی  برای  انار  آب  و  می باشد  ارتباط  در 
َمستی آور، به مانند خوشه ی انگور، در چهارچوب آیین 
و  ارتباط  ساختار  این  و  است  گرفته  قرار  دیونیزوس 
پیوند اسطوره ایزد آناهیتا به همراه خدای دیونیزوس 
را در دوران ساسانی خاطر نشان می سازد. به عبارتی، 
هنری  اثر  این  در  انگور  همراه  به  انار  میوه ی  ترکیب 
در  مختلف  درختان  پیوند  دهنده  نشان  هم  ساسانی، 
انیمیشن  نوعی  و هم  زمان  آن  بین جامعه کشاورزی 
در  که  است،  گذاشته  نمایش  به  را  نمادین  حرکت  و 
هنر گچ بُری ساسانی بازی نگاره ها در ترکیب بندی های 
تکامل جریان های  این اصول  و  مختلف دیده می شود 

گوناگون دوره های پیشین می باشد.
نقش  حاوی  سیمره  گچ بری  قطعات  از  دیگر  برخی 
واحدی  نقش  دارای  تزیینات  این  می باشند،  انسانی 
تکرار  آنرا  بارها  روزگار  آن  هنرمندان  که  هستند 
مربعی  گچ بری  پالک  یک  از  است  عبارت  و  کرده اند 
این زن  را نشان می دهد.  که پیکره ی یک زن ملبس 
یا دختر جوان و زیبا دارای چهره ای آراسته و ابروانی 
کمانی، بینی عقابی و کشیده، چشمانی درشت، دهانی 
تنگ، گونه هایی برجسته و چانه ای باریک می باشد و در 
حالی که سینه ای برآمده و فراخ و کمری باریک دارد، 
نقش شده است. تارهای زلفش را که با فرم خاصی تا 
زیر گوش می رسد، گیس بافته هایی زده و با گیره ای که 
به صورت نواری سه تاری است از بغل سر بسته است 
و دوباره در قسمت باالی پیشانی گیسوانش را با نواری 
دیگر که به دور سرش پیچ خورده و در وسط پیشانی با 
یک گل برگ پنج پَر تزیین یافته، می بینیم، این گل برگ 
پنج پَر در وسط پیشانی که به وسیله ی نواری دو تاری 
به دور سرش پیچ خورده شبیه یک دیهیم نیز می باشد 
که این دختر جوان بر سر دارد. ایشان که ایستاده نشان 
داده شده است، در دست چپ یک گل برگ سه شاخه ای 
با تاج های پنج پَر، که در میان پنجه اش به سمت باالی 
شانه گرفته است دارد، و در دست راستش نیز با همان 
حالتی که دست چپش دارد پرنده ای شبیه شاهین که 
بال هایش را رو به سوی این زن جوان باز کرده گرفته 
است. در گردن این زن یک گردنبند بزرگ )رشته ای 
مروارید( دیده می شود که عبارتست از؛ هشت مهره ی 
درشت و ِگرد  در دور گردن، که در وسط این هشت 
مهره و در جلو سینه یک مهره ی چهارگوش و مکعبی 
شکل قرار دارد، در قسمت میانی این مهره چهار گوش 
یک برآمدگی گرد و تزیینی کوچک وجود دارد. در زیر 
این مهره چهار گوش و مکعبی شکل، سه مهره ی گرد 
کوچک قرار گرفته است که در قسمت زیرین آنها، به 
سه آویز بلند و به شکل قطره ی اشک منتهی می شوند 
که بر روی سینه و در وسط پستان های پیکره آویزان 
شده اند. لباسی که بر تن این پیکره می بینیم به مدل 
اندام  به  تا روی زانو  باال  از  باال تنه کوتاه می باشد که 
فرفره ای  به حالت  زانو  زیر  در قسمت  و  زن چسبیده 
باز شده است و تا مچ پای او می رسد. یک کمربند ) 
از جنس پارچه یا چرمی؟( به میانش بسته شده است 
و  تاب  کمی  با  و  خوردن  گره  از  پس  آن  سر  دو  که 
خمیدگی بر روی ران چپش افتاده است. چین وچروک 
و تاب خوردن زیاد این لباس ، گواه بر مرغوبیت جنس 
بی  است.   شده  بافته  ابریشم  از  که  دارد  پارچه ای 
باورهای  بیان کننده ی  آرایه ی هنری  این  شک وجود 
آیین های کهن  با  ارتباط  در  منطقه  اعتقادی ساکنان 

ایرانی است.
با  بسیار  بسیار  که  زیبا  و  جوان  دختر  پیکره ی  این   
اردویسوَر  یعنی  حاصل خیزی  و  آبها  الهه ی  همان 
برایش  آبان یشت  )با همان خصوصیاتی که در  آناهیتا 
بیان شده( شباهت و پیوندی ناگسستنی دارد، می تواند 
بیانگر وضعیت اجتمایی، مذهبی و ایدئولوژی جامعه ی 
ایزدان  از  آناهیتا  بانو  بغ  چراکه  باشد،  ساسانی  ایران 
ایران باستان  کهن آیین مزدیسنایی در آن هنگامه ی 
است و مهراب نیز که مکانی سپند می باشد، با ایزد مهر 
پیوندی نزدیک دارد و از روزگاران گذشته ی باستان با 
است.  بوده  ارتباط  در  مزدیسنایی  و  میتراییسم  آیین 
کمای اینکه نقوش گیاهی و گلها گذشته از شادابی و 
خوش بویی، نیز سمبلی از طبیعت و ایزد حامی طبیعت 
یعنی اردویسوره آناهیتا بوده اند. اهمیت جانوران تزیین 
شده، گیاهان و نقش مایه های نمادین در هنر ساسانی 
موضوعی است که هنوز نیاز به اندیشه بیشتری دارد. 
به دیدگاه  با توجه  اگر  تصویرپردازی در هنر ساسانی 
خاصی  اهمیت  شود،  بررسی  باستان  ایران  جهان 
می یابد. بدین ترتیب در هنرهای تزیینی، نقش مایه های 
از  جانوری چون گاو، اسب، قوچ و خروس، و گیاهان 
جمله انار و الله، از نظر فرهنگی، اقتصادی و مذهبی 
حائز اهمیت بسیارند. گذشته از این، آنها تجلی نویدها 
و نعمت های زندگی هستند که به شکل استعاره های 

بصری بیان شده اند.
پس بهار را می ستایم، و نوروز را هم می ستایم..

نام ماه ها در 
تقویم محلی  

لرستان
بااین  است  زمان ساسانیان  در  یزدگردی  تقویم  از  برگرفته  محلی  تقویم 
تفاوت که تقویم محلی ما بر مبنای آب و هوای منطقه نیمه گرم تعین 

شده است که از این قرارمی باشد که ماه اول محلی
1 نوروزماه است که برابراست با بهمن ماه و آغاز وهار محلی

2 ماه خاکه لیه یا اسفندماه آغاز روزگاربلند و حرکت گله ها به چرا
3 ماه عید یا فروردین ماه و پنجه درد که پنج روز نحس سال می باشد که 
از این پنج روز سه تای آن میانه و دوتای دیگر نحس می باشدکه دوم و 
چهارم روز نحس هستند ما در این 5 روزکاری انجام نمی دهیم و سفری 

هم نمی کنیم. این سه ماه اول سال می باشد بنام وهار
چره گران  زمان  و  است  چوپانی  سال  آغاز  اردیبهشت  یا  میریان  ماه   4
گوسفندان که نشان دهنده تابستان محلی ما است که چوپان ها مزد یک 
ساله خود را در این ماه دریافت می کنند و سال جدید را شروع می نمایند. 
البته در این ماه که از نظر محلی مقدس است، دام داران جشن های نذر و 
نیاز خود را انجام می دهند، یعنی  سه روز تمام شیرگله ها نذر می باشد، 
پس وقتی که شیر نذر است کسی حق ندارد از شیر و  ماست و کره آنها تا 
پایان این سه روز نباید مصرف شود پس از سه روز صاحب نذر هرکدام به 
میزان کره جمع شده خود باید نانی بنام گرده تهیه کنند و با هم در یک 
روز مشخص آن را انجام می دهند و کسی بنام سید آن نان گرده که با کره 
مخلوط شده دعا می دهند و بین بزرگ و کوچک مردم قسمت می شود 

این یک نمونه ازچندین جشن است که در این سه ماه صورت می گیرد.
5- ماه گاه کر خرداد که در اثر گرمی هوا گاوها عصبی می شوند و از خود 

صدا های عجیبی در می آورند.
6- ماه مشرقان یا ماه آگرانه است که برابر است با تیر ماه آخر تاوستان 

محلی
7- ماه مرال یا مردادماه که آغاز پائیز محلی است

برای  را  دام داران خود  ماه  این  در  ماه  واگیژه شهریور  یا  ماله ژیر  ماه   -8
حرکت به محلی دیگر آماده می کنند.

9- ماه ماله ژیر دوم یا مهرماه که در این ماه مردم کوچ زمستانی را فراهم 
می کنند یعنی آماده می شوندکه زمگه را بازسازی نمایند.

درختان  یاخزان  خزو  محلی  زمسان  آغاز  آبان  ماه  یا  تویل تَکن  ماه   -10
که باز مردم ما برای شکرگذاری به پیشواز آرامش طبیعت می روند و در 
این راه به قول خود قربانی در این فصل می کشند به این صورت که هر 
کس به میزان درآمد خود گوسفند و یا بزی در راه خدای مهربان قربانی 
می دهند نوع تقسیم گوشت نذری را این طور تقسیم می نمایند که اول 
سیدی را پیدا می کنند که با پخت این نوع نذرها آشنا باشد بعدآن آقا با 
خواندن دعائی گوسفند را سربریده و گوشت با استخوان را در دیگ بزرگی 
ریخته و قسمت هایی که قابل خوردن نیستند آن را در گودالی می ریزند 
و با خاک روی آن می پوشانند ومقداری نان تافتون که نانی سبک ونازک 
میباشدتهیه شده وگوشت آماده با دست گوشت را داخل نان گذاشته  به 
میزان مصرف هر شخص که حضور دارد تحویل او می دهند و بقیه را بین 
همسایه ها تقسیم می کنند البته در وقت خواندن دعا نیاز به یک نفر خلیفه 

است که بوسیله چیزی کمرخود را ببند و دستمالی نیز بر سر ببند.
11- ماه سیه یا چهل زمستان بنام آذر ماه که جشن اهل حق ها در این 

زمان برگزار می شود.
12- ماه سیر یا دیماه که پایان زمستان محلی است و از این نظر آنرا سیر 
می گویند که بهار در راه می باشد و در این فصل درب انبارهای آزوقه ناچاراً 
باز می شود که بلکه آن بفروش برسد. لذا با پوزش از عزیزان این تقویم 
محلی در طول سال دارای جشن های فراوانی می  اشدو به علت کمی وقت 
آن را جمع جور کرده نگارنده برای نوشتن این تقویم فقط چند ساعت 

وقت داشتم امید است مرا به بزرگی خودتان ببخشید.
نویسنده: حاج حسین آزادبخت مومه وند
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باستان شناس

تلنگر

هنوز عصبیت!
به نام خداوند بسیار بخشنده و بسیار مهربان

اشاره: ضمن عذرخواهي از شهروندان متمدن و با شخصیت مان، در متن 
معضالت  از  یکي  پوست کنده،  و  رک  ساده،  صورت  به  شده  سعي  زیر 
اجتماعي که گریبان گیِر شهري با مردمي اکثراً فرهیخته و اجتماعي، بیان 
شود. لذا پیشاپیش امیدوارم به کسي بر نخورده و باعث آزرده خاطر شدن 

احدي نشود چرا که هدف صرفاً تلنگري براي یادآوري و اصالح است.
اما: این جا شهِر من است! در خیابان ها که مي گردي تقریباً هر روز سر 
مي بیني  را  بدني  و  لفظي  درگیري هاي  عمومي  گذرگاهي   یا  چهارراه 
به  طبیعي  ابتدا  نیستند،  سنگ  و  آدم اند  آدم ها  این که  به  توجه  با  که 
اما  پیش مي آید!  هم  برخورد  آدم ها  مواجهه ي  در  باالخره  مي رسد.  نظر 
موردي که قابل توجه است، وجود تعصبي خاص در رفتار برخي از مردم 
این جاست که گاهي به توحش هم نزدیک مي شود. مثاًل کسي با کسي 
و حق  دعوا  علت  به  توجه  بدون  آن ها  بستگان  آن طرف تر  شده،   درگیر 
خاطر  به  صرفاً  انسانیت،  به  توجه  بدون  حتي  و  موضوع  بودن  باطل  و 
وابستگي فامیلي یا طایفه اي، از هر وسیله ي قتاله اي که دم دست داشته  
خودشان  قول  به  و  برده  یورش  مقابل  به طرف  و  کرده  استفاده  باشند 
جنِگ خیاباني راه  مي اندازند)1( بعضاً و به ندرت در بین طرفین نزاع گاهي 
طیف تحصیل کرده، فرهنگي،  نظامي و ... هم دیده مي شود که جاي تأسف 

مضاعف دارد! 
اگر به دادسراها و دادگاه هاي این شهر مراجعه فرمایید خواهید دید که دو 
واقعه، بیشترین انرژي این محافل را -نسبت به جاهاي دیگر- مي گیرد: 
1- اختالفات خانوادگي و معموالً آدم هاي اول بخت که در سرحد طالقند. 
2- دست و پا شکسته ها و چاقوزده ها و چاقوخورده ها و گرفتاران دست 
توحش! براي تأیید عرایِض حقیر، سري به آمار اعدامي هاي قصاص مربوط 

به نزاع هاي خیاباني مان، بزنید!
از طرفي در شهر مان، درگیري هایي هم داریم که به هیچ وجه به دادسرا 
کشیده نشده و طوایف شریف به صورت کدخدامنشي آن ها را حل و فصل 
کرده و از آمار پرونده هاي دادگاه خارجند. در این دسته از نزاع ها طرف 
شبانه  رزم  با  مثاًل  یا  کرده،  آشتي  و  عفو  ندرت  به  یا  زیان دیده شخصاً 
تشکیالت  از  و مستقل  مي زند  احقاق حق  و  قصاص  به  روزانه دست  یا 

انتظامي و قضایي و مملکتي عمل مي کند!
از تکمیل و ارجاع به دادگاه در  البته پرونده هایي هم هستند که پیش 
پشت صحنه )بازهم کدخدا منشي( مختومه شده و حتي رضایت محضري 
خیر  به  ختم  و  کرده  مواجه  سردرگمي  با  را  قضایي  محافل  و  خورده 
مي شوند! هر چند هنوز آثار کدورت و جرم در آن ها ختم نشده باشد! که 

معموالً آتش زیر خاکستر آن ها پس از مدتي سر باز خواهد زد.
اما پایان تلنگر:

و  اجتماعي  روابط  در  باشند  متوجه  باید  دست  این  از  شهرونداِن 
حتي  که  نمي دانیم  مسلمانان  ما  آیا  هست!  هم  خدایي  برخوردهایشان 
کبود کردن صورت یک انسان، گناهي بزرگ است؟! پس چرا ما به راحتي 

دکوراسیون هم دیگر را تغییر مي دهیم؟!
یا  فامیلي  نسبت  که  دیدیم  نزاع  حال  در  را  کساني  خیابان  در  اگر  آیا 
قفل فرمان  مثاًل  با  که  است  کافي  دلیل  همین  دارند،  ما  با  طایفه اي 
خورد  را  مقابل  طرف  دست وپاي  چهار  پرس وجو  بدون  ماشین مان 
فیلم  خیاباني مان  گریزهاي  و  جنگ  از  کسي  کاش  کنیم؟!  خاکشیر  و 
مي گرفت که بتوانیم حالت چهره و عملیات انجام شده مان را ببینیم و پي 

ببریم این حرکات، در دنیاي متمدن، چه قدر مضحک و مالل آور است!
داریوش جعفري 92/12/16
مدیرمسئول ماه نامه پیشوک

پانوشت:
1-  در شهر من اگر بین دو نفر نزاعي پیش بیاید نمي گویند: »دعوا شده« بلکه 

مي گویند »جنگ است!« و در این »جنگ ها!« مثاًل نمي گویند »برو فالني را 
کتک بزن« بلکه مي گویند »برو او را بُِکش!« )ُکشتن یعني کتک زدن!(

شاید زاگرس را در نخستین چشم انداز با طبیعت و قله های 
رفیعش بشناسند.خوشه هایی از قلل مرتفع با ژرف دره هایی 
که از همان دیرباز نیز اقوام کهنی را در دامنه های پُر آب 
و  بلندی  اما  است.  داده  بلوطش جای  انبوه  و جنگل های 
رفعت قله های زاگرس تنها به  طبیعت کوهستانی منحصر 
نمی شود. بلکه فرهنگ زاگرس و آن روح اساطیری جاری 
در هستی انسان کهن این سامانه است که بلندترین قله  
این زیستگاه  کوهستانی پر جاذبه ولیکن هنوز ناشناخته 
محسوب می شود. شکوه زاگرس تنها در کوهستانی بودنش 
نیست که در سیاره ما رشته کوه ها بسیارند، بلکه بایسته 
ُگرده ی  برتخته  بارش  که  گران مایه ایی  میراث  آن  است 
واقع  در  قدیمی سنگینی می کندو  قلمرو  این  بومی  اقوام 
عظمت  اوج  ایرانیست،  فرهنگ  و  تمدن  از  اصیل  رُکنی 

قله های زاگرس به حساب آورده شود.
سرشت  پروراندن  با  سرزمین  این  در  بومی  انسان  زیرا   
در  فرهنگی اش  ظهورات  و  هنر  تجلی  و  خود  خاص 
بخشیده  ناب  اصالتی  کوهستان ها  این  به  هزاره ها  طی 
است. اصالتی که پیش از هر چیز متعلق به آن دسته از 
مردمانی ست که ستون دوام آوردگی موجودیت و بومیت 
فالت  غرب  کوهستان های  در  مسکون  کهن  اقوام  این 
ایران است. از گنجینه های مدفون در شهرها و واحه های 
باستانی گرفته تا فروغ مفرغ ها، از پل های شکسته تا خرابه 
خالقیت  یادمان  که  کوشک ها  و  کاخ ها  ویرانه  و  قلعه ها 
و  محلی  دولت های  تشکیل  از  است،  قدیم  معماران  ناب 
امپراتوری مادی و پارسی که از این مناطق سر برآوردند 
که  طوایفی  خویشاوندی  نظام  و  کهن  اجتماعی  بافت  تا 
و  زبان  از  بوده،  غنی  اجتماعی  سرمایه های  حاوی  خود 
گویش ها و لهجه های تند قبیلگی تا ادبیات لطیف و رابطه 
آن با ادبیات ملی پارسی، از مدل زندگی چوپانی به عنوان 
اقوامی گله پرور تا سلحشوری دودمان ها و حماسه هایی که 
ایل زادگان در طی نبردهایشان آفریدند، از سنن و رسومات 
و رنگ آمیزی ظریفی که تنوع فرهنگ و ادب و هنر و رقص 
و موسیقی تمامی شاخه های بومی اقوام زاگرسی را در پس 
یک هستی مشترک منعکس می کند همه و همه به عنوان 

خوشه قلل مرتفع زاگرس به چشم می آیند.
 قله های رفیعی که به بهترین وجه ما را به تأمل وا می دارند 
که: مردمی کهن چگونه در گذر روزگاران و شوگاران در 
دامن آن به دنیا آمده، زندگی کرده و سپس می مرده و در 
می پرورانده اند؟  را  خود  هستی  پی درپی  نسل ها  بسترش 
از  چیز  هر  از  پیش  که  هستند  قله ها  همین  نیز  اینک 
ژرفای دره ها پژواک می دهند که روح زاگرس هنوز زنده 
است و انسان زاگرسی با تکثر و گستردگی اقوامش هنوز 
این زمانه پُرجنب و جوش  بار دیگر در  نمرده و می تواند 
برده و در عرصه های ملی و فراملی  به سر  پویا و پوینده 

بلندی ها  یادمان   اگر  البته  پذیرد.  تأثیر  و  گذاشته  تأثیر 
پاس  را  و هنری اش  فرهنگی  و  انسانی  قله های  و عظمت 
داریم.  زین سبب کاری که نشریه آساره به نام »یادنامه«ها 
و ویژه نامه های آساره به همت سردبیر آن محمدبساطی در 
طی این چند شماره شروع و انجام داده است را باید کاری 
شایسته در این زمینه در نظرگرفت.                                                                                                         
چیز  همه  عظیم  تحقیقی  کار  یک  مانند  یادنامه  اصوالً 

از  مطبوعاتی  فعالیت های  حوزه  در  اما  نمی گوید  را 
شاخص های یک نشریه واال و بی ادعاست که تنها هدفش 
جا  و  واقعی شان  هستی  از  مردم  عمومی  درک  باالبردن 
و  فرهنگ  پدیداران  به  حرمت  و  احترام  ایده ی  انداختن 
هنر و بزرگان یک سرزمین و ارزش آنان در تمام سطوح 
اجتماع است.                                                         

مطلق  مفهوم  به  نه  مدرنیته  که  بپذیریم  اگر  روی  هر  به 
است  "سنت"  بازاندیشی  معنای  به  بلکه  شدن  صنعتی 
یادنامه ها و ویژه نامه ها می توانند به ما این کمک را برسانند 
که در این بازاندیشی به نفع توسعه ایی مدرن و پایدار که 
رشد فرهنگی و شکوفایی خالقیت ها بستر اصلی آن باشد 
یادنامه ها  این  ارزش  لذا  نماییم.   حرکت  بهتر  و  قوی تر 
این  ناشناخته  عظمت  که  است  این  در  ها  نامه  ویژه  و 
که  افرادی  همه  یعنی   قله ها؛  می کند،  پدیدار  را  قله ها 
دوششان  بر  قومی  جاذبه  و  بومی  هنر  و  فرهنگ  این  بار 
بوده و ستون زندگی نیاکان ما بوده و به گونه ایی عام در 
حافظه تاریخی ما جای دارند و همین طور رویدادهایی که 
بدانها گره خورده و هویت ما در گذر  سرنوشت قومی ما 
زمان با آنها دست و پنجه نرم کرده است و ما نباید بگذاریم 
تا فقط در خاطره های کهن ساالن و معمرین خاندان ها و 
آورده شوند،  یاد  به  نوشته های محلی  و  روایات  یک سری 
بتوانیم  که  دهیم  و سویی حرکتشان  به سمت  باید  بلکه 
روح  آن  می توان  یادنامه ها  بواسطه  کنیم.  زندگی  آنها  با 
بومی و ریشه هایی  را کشف کرد که مدت هاست برای ما 
تک خطی  توسعه  دل بستگان  چشم  در  و  شده  بی اهمیت 
بر طبل  فقط  و  انکار  را  قومی  هویت  احساس  و  روح  که 
توسعه به قیمت نابودی محیط زیست و تخریب طبیعت 
می کوبند به چشم نمی آیند و به شکلی مزاحم توسعه مد 
نظرشان بوده و برای برخی نیز که به خاطر روزمرگی از 

تبار خویش بریده اند نماد بی فرهنگی و عقب ماندگی یک 
قوم قلمداد می شود.                                                           

باری، ظرفیت های قوم ما سرشار از چهره ها و رویدادهایست 
ترتیب  ویژه نامه ایی  یا  یادنامه  می توان  کدام  هر  برای  که 
حیات  حقیقت  بتوان  بهتر   آنها  واکاوی  مدد  به  تا  داد 
با شکوهی  و  بار دیگر  را  و آن  باز شناخت  را  قومی خود 
ما  قومی  از وجود  بسیاری  ابعاد  بهتر ساخت. در حقیقت 

دارد  عاطفی  ما چسبندگی  با  ولی چون   است  ناشناخته 
نظام  و  اجتماعی  بافت  گفت:  می توان  نیست  شدنی  رها 
خویشاوندی ما همراه با کارنامه سران طوایف و خوانین و 
کاًل اشرافیت ایلی ما هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته است، 
هنوز ما به درک منطقی از رویداد مهم اسکان عشایر در 
نقش  نیافته ایم،  آن دست  پیامدهای  و  اول   پهلوی  عهد 
قیام  و  مهم  رویداد  و  ایران  مدنی  جنبش های  در  الوار 
اصوالً  و  بختیاری  به رهبری سران  آزادی طلبانه مشروطه 
خود  برای  هم  ما  قومیت  با  رابطه  در  آن  کشمکش های 
مردم و هم در حیطه حیات ملی ایرانیان شفاف نگردیده 
و همچنین  مشترک  ریشه های  و  تباری  پیوندهای  است، 
اکراد(  و  )الوار  زاگرس  اصیل  اقوام  میان  در  قومی  تکثر 
ناملموس و ناشناس است و جای تحقیق و بازنگری دارد، 

می توان در رابطه با شکل گیری حکومت های بومی از جمله 
اتابکانِ لر ویژه نامه هایی ترتیب داد،

 هنر زاگرس که اصلی ترین جانمایه هستی انسان بومی و 
باستانی این سامانه گسترده کوهستانی است ناشناخته و 
ادراک زیبایی شناختی آن هنوز ناپیداست. ما از قله های 
رابطه  و  آن  تاریخی  ریشه های  و  زاگرس  اقوام  موسیقی 
فاقد  ما  بی خبریم.  ایران  ملی  موسیقی  بر  آن  تأثیر  و 
شناخت معنوی از حیات قومی و فرهنگ و هنر خویشیم 
زاگرسی  الهیات  از  بهتر  عبارتی  به  یا  معنوی  میراث  از  و 
مانند  خود  بومی  آیینهای  در  موجود  معنویت  همچون 
کیش یارسانی چیزی نمی دانیم، جامعه روستایی و سبک 
و شیوه ی خاص زندگی روستایی ما هنوز بررسی و مورد 
کنکاش قرار نگرفته است، آگاهی زیست محیطی ما خفیف 
و رابطه معنوی ما با طبیعت مخرب و آزارگر است که جای 

ویژه نامه دارد و بسیار موارد دیگر...
بنابراین یادنامه ها و ویژه نامه های بسیاری درباره هر کدام 
دارد  ما وجود  ابعاد گوناگون حیات قومی  و  موارد  این  از 
آنها  وسیله  به  می توان  و  داشته  بسیار  پردازش  جای  که 
واکاوی  برای  جنبشی  و  افکند  خویشتن  بر  تازه  نگاهی 
به  و  انداخت  راه  به  خویش  هویت  و  سنت  بازشناسی  و 
تعبیری برای فعالیت های تحقیقاتی و امور پژوهش قومی 
مدد  به  آساره  که  آنچه  نمونه   عنوان  به  کرد.  ایده سازی 
یادنامه هایی  دوستان  دیگر  و  بساطی  محمد  خالقیت  و 
است  داده  ترتیب  غضنفری«  »محمدحسین خان  برای 
از حیات  واقع بینانه  از کارنامه خوانین و شناخت  رگه ایی 
آنان را بازگو نموده است  که باید گسترش یابد؛ یادنامه 
شادخویی  بُعد  پدیدارکردن  »مومه«  مومن علی جوزی پور 
شادیانه  و  طنازی  فرهنگ  در  موجود  عامیانه  حکمت  و 
اقوام زاگرس نشین است که در تمامی ایالت و مناطق چه 

»مومه«ها که باید پیدا و معرفی گردند.
 آنچه که در شماره ی پیش در یادنامه »امام قلی عزیزی« 
شد  گفته  کوهدشت  اهل  یارسانی  چیره دست  تنبورنواز 
ژرفای  و  زاگرس نشیان  موسیقی  درخشندگی  از  برگی 
روح هنر زاگرسی ست که باید بسط یافته و هنرمندان و 
موسیقی مناطق دیگر را در نظر بگیرد. اما نکته مهم آن 
است که این کار نمی تواند فقط بر دوش اهالی نشریاتی که 
داعیه خدمت بی مزد و منت را به فرهنگ هم تباران و ایران 
دارند قرارگیرد بلکه همت و توش و توانی عمومی می طلبد 
کما اینکه هزینه ها و مشکالت مالی برای نشریات مستقل 
فرهیختگان  عموم  باید  دلیل  همین  به  است  دهنده  آزار 
و شیفتگان تعالی فرهنگ زاگرس و پهنه گونه گون ایران 
زمین نشریه آساره و تمامی نشریات مستقلی که خواهان 
بومیان  فرهنگ  خور  در  ویژه نامه هایی  و  یادنامه ها  ارائه 

زاگرس  هستند، را یاری نمایند.

رضا جودکی نژاد

ارزش یادنامه ها و ویژه نامه ها

امیر منصوری

بهار و یادمان های سمبلیک 
نوروزی در نگاهی به یافته های 

باستان شناسی محدوده سد سیمره

حاج حسین آزادبخت



بقیه  با  بودن(  گردان  دلیل  به  سنتی)  زرتشتی  یا  )قدیم(  یزدگردی  گاهشمار  بین  می شود  مالحظه  که  طوری  به 
گاهشمارهای جدول، نشانه ای از تطبیق و هماهنگی وجود ندارد. به همین گونه هم بین گاهشمار هجری شمسی با بقیه 
. ولی بین گاهشمار جاللی و زرتشتی فصلی هماهنگی و تطبیق کامل وجود دارد افزون بر این که بین آن دو با گاهشمار 
میالدی ) در صورتی که همیشه روز اول فروردین ماه یا نوروز اعتدالی مطابق 21 ماه مارس باشد( و این اتفاقی است که 
در گاهشمار زرتشتی فصلی رایج در هندوستان و بقیه کشورهایی که گاهشمار رسمی آنها گاهشمار میالدی است – به 
دلیل ثابت بودن روز نوروز و تطابق آن با روز 21 ام ماه مارس ، رخ می دهد. ولی در گاهشمار فصلی رایج ایران ) 
سالنمای دینی زرتشتی( به خاطر تبعیت و تطبیق روز نوروز هر ساله آن با نوروز اعتدالی در گاهشمارخورشیدی رسمی 
کشور) گاهشمار هجری شمسی (چنین تطابقی بین آن با گاهشمار میالدی وجود ندارد. چرا که به دلیل تفاوت های 
اساسی بین مبدأ ، طول سال ، نحوه کبیسه گیری و فصلی نبودن گاهشمار میالدی، روز نوروز اعتدالی همیشه در روز 21 
مارس اتفاق نمی افتد بلکه بین 19 تا 21 مارس در حال تغییر است، بدیهی است در سال هایی که مثل امسال که نوروز 
اعتدالی مطابق با 21 ماه مارس میالدی است ، بین گاهشمار زرتشتی فصلی رایج در ایران)سالنمای دینی زرتشتی( با 
گاهشمار فصلی کشورهایی مثل هندوستان که گاهشمار رسمی آنها گاهشمار میالدی است و نیز بین آن با گاهشمار 
اعتدالی جاللی )ملکی (هماهنگی و تطبیق کامل وجود دارد. بدین ترتیب به طوری که مشاهده می شود اتفاقی که 
در  گاهشمار فصلی زرتشتی رایج در بین گروهی از زرتشتیان خارج از ایران و نیز گاهشمار فصلی رایج بین گروهی از 
زرتشتیان ایران یا  سالنمای دینی زرتشتی، می افتد چیزی نیست جز همان اتفاقی که در سال 448 یزدگردی)قدیم( 
در زمان جالل الدین ملکشاه برای تطبیق نوروز در گاهشمار سنتی زرتتشتی )یزدگردی( با نوروز اعتدالی، رخ داد و 
هدف از آن اصالح گاهشمار سنتی زرتشتی یا یزدگردی )قدیم( و تبدیل آن به یک گاهشمار خورشیدی اعتدالی بود، 
که در  آن نوروز یا اول سال خورشیدی همیشه در جایگاه شایسته خود ) هنگام دقیق ورود خورشید به برج حمل( 

درست  بماند،  ثابت 
همانند همان هدفی که 
امروزه تنظیم کنندگان 
گاهشمار  مجریان  و 
در  زرتشتی  فصلی 
عبارت  .به  دارند  نظر 
فصلی  گاهشمار  دیگر 
غیر  چیزی  زرتشتی 
گاهشمار  همان  از 
اعتدالی  خورشیدی 
گاهشمار  به  معروف 
ملکی  جاللی  یا  جاللی 
به همین جهت  نیست. 
می  راحتی  به  هم 
فصلی  گاهشمار  توان 
سالنمای   ( زرتشتی 
و   ) زرتشتی  دینی 
ی  شید ر خو ر هشما گا
و  جاللی  اعتدالی 
را  میالدی  گاهشمار 
یک  صورت  به  یکجا 
به  تطبیقی  گاهشمار 
و  زیر،تهیه  صورت 

تنظیم کرد.

ادامه در صفحه 5

 از آنجایی که در یکی دو دهه ی گذشته  گروهی از 
به  انگیزی  شگفت  بطور  جوان ها،  ویژه  به  مردم 
و  آورده اند،  روی  باستان  ایران  دیرین  آیین های 
به خصوص  آیین ها،  برگزاری  به  دلبستگی خاصی 
جشن های باستانی نشان می دهند، در همین رابطه 
هر از چند گاهی در سایت ها و برخی نوشته هایی 
که به بحث در مورد این جشن ها  می پردازند، به 
زمان  تطبیق  چگونگی  درباره ی  پرسش هایی 
با گاهشمار رسمی کشور یا  برگزاری این جشن ها 
تقویم هجری شمسی بر می خوریم ، که نیاز به یک 
دارد.  کننده  قانع  کم  دست  و  علمی  دقیق  پاسخ 
روز 16 مهرماه  باید  را  مثال: جشن مهرگان  بطور 
برگزار کرد یا روز10 مهرماه !؟ جشن شب یلدا را 
باید شب 30 آذر ماه برگزار کرد یا شب24 آذرماه 
!؟ جشن سده را باید شب 10بهمن ماه برگزار کرد 
یا شب 9 بهمن ماه، و یا شب 15 بهمن ماه !؟ جشن 
تیرگان را باید روز 13 تیر ماه برگزار کرد یا روز 10 
را  اسفندگان  ماه!؟ جشن  مهر  اول  یا حتی  تیرماه 
روز29بهمن  یا  کرد  برگزار  ماه  اسفند   5 روز  باید 
به  اشاره  پرسش ها  این  تمام  در  البته  که  ماه!؟ 
روزهای سال در گاهشمار رسمی ایران یا گاهشمار 
علت  و  است.  اعتدالی)هجری شمسی(  خورشیدی 
امر هم چیزی نیست جز عدم تطبیق جایگاه  این 
با  )فصلی(،  زرتشتی  گاهشمار  در  سال  روزهای 
گاهشمار رسمی ایران یا تقویم هجری شمسی، که 
 – )یزدگردی  ایران  سنتی  گاهشمارهای  همانند 
فصلی – جاللی – حتی غازانی ( که گاهشماری ست 
خورشیدی و هرسال آن مرکب از 12 ماه 30 روزه 
هنگام  شمسی  هجری   1304 سال  در  ولی  است. 
دقیق  طول  رعایت  برای  جدید-  گاهشمار  تنظیم 
فصل ها وتطبیق آن با طول طبیعی فصل های سال- 
طول هر یک از شش ماه اول سال را 31 روز و طول 
هر یک از پنج ماه بعدی را 30 روز و در نهایت طول 
ماه آخر سال را 29 روز و در سال های کبیسه 30 
آغاز  همان  از  ترتیب  بدین  گرفتند.  نظر  در  روز 
اجرای گاهشمار هجری شمسی در سال 1304 بین 
این گاهشمار با گاهشمار جاللی یا جاللی ملکی از 
که  آمد  پدید  اختالفی  ماه  روزهای  تطبیق  نظر 
با  زرتشتی  فصلی  گاهشمار  تطبیق  در  امروزه 
گاهشمار رسمی ایران یا تقویم هجری شمسی خود 
 448 سال  از  صورتیکه  در  می دهد.  نشان  را 
سال  تا  جاللی)ملکی(  تقویم  آغاز  یا  یزدگردی 
سال  با  مطابق  شمسی،  هجری   1304
847جاللی)ملکی( از نظر تطبیق روزهای سال بین 
روزشمار سال در گاهشمار جاللی با روزشمار سال 
چنین  زرتشتی  سنتی  گاهشمار  در  روزها  ماه  یا 
دو  این  تفاوت  تنها  و  نداشت.  وجود  اختالفی 
نامیدن  یا  نامگذاری  روش   در  فقط  گاهشمار 
سنت  اساس  بر  که  گونه  بدین  بود.  سال  روزهای 
نام  دارای  سال  ماه  هر  روزهای  تمام  زرتشتی 
مشخص و معینی بود که ریشه در تاریخ کهن ایران 
زمین داشت و پیشینه آن را می توان در تاریخ های 
ثبت شده در کتیبه ها و سفال نوشته های نسای باز 
دید.  روشنی  به  پارت ها(  اشکانیان)  دوره  از  مانده 
روشی که بعد از ورود اسالم به ایران تا کنون توسط 
ایران  در  دیگر  عبارت  به  رعایت می شود.  بهدینان 
بعد از اسالم یک تقویم خورشیدی رواج داشته که 
به نام گاهشمار یزدگردی معروف است که مبدأ یا 
یا  ساسانی  پادشاه  آخرین  تاجگذاری  روز  آن  آغاز 
یزدگرد سوم در سال 632 میالدی مطابق با سال 
گاهشمار  این  ولی  است.  قمری  هجری  یازدهم 
دو  با  یا  صورت  دو  به  اجرا  و  عمل  در  یزدگردی 
روایت متفاوت رواج داشته است، که اساس و اصول 
در  آنها  تفاوت  تنها  و  است  بوده  یکی  دو  آن 
نامگذاری روزهای ماه بوده است، بدین ترتیب که 
بین  رایج  یزدگردی  گاهشمار  در  ماه  روزهای 
زرتشتیان ایران بر اساس سنت زرتشتی هر یک از 
در  که  صورتی  در  بود،  ویژه ای  نام  دارای  روزها 
غیر  ایرانیان  بین  در  رایج  یزدگردی  گاهشمار 
و  معین  شماره  با  تنها  ماه  هر  روزهای  زرتشتی 
گاهشمار  در  مثال  طور  به  می شد.  مشخص 
یزدگردی)قدیم( زرتشتی نام روز اول هر ماه هرمزد 
روز ) هرمزد- اهرمزد-اورمزد( بود و نام روز دوم هر 
ماه بهمن یا بهمن روز و در نهایت نام روز آخر یا 
سی ام هر ماه انیران یا انیران روز بود،که برای تمایز 
گاهشمار  ما  این جستار  در  گاهشمار  دو  این  بین 
رایج با نام های ویژه برای هر روز ماه یا "ماه روز" را 
که  گاهشماری  و  نامیم  می  زرتشتی  گاهشمار 

با شماره مشخص می شود را  تنها  روزهای ماه آن 
این  دوی  هر  دیگر  سوی  از   . یزدگردی  گاهشمار 
گاهشمارها چه زرتشتی چه یزدگردی گاهشماری 
روز   365 آنها  سال  طول  که  هستند  خورشیدی 
ثابت است ،که در آن هر سال مرکب از 12 ماه 30 
عنوان  به  که  افزوده  روز  پنج  بعالوه  است  روزه 
پنجه ی اندرگاه در پایان اسفند ماه به روزهای سال 
در  اصل  در  که  اندرگاهی  پنجه ی  می شود،  اضافه 
پایان سال یعنی پس از سی امین روز اسفند ماه به 
روزهای سال اضافه می شد تا طول سال 365 روز 
یزدگرد  تاجگذاری  زمان  در  چون  ولی  شود.  تمام 
سوم ساسانی این پنج روز اضافی یا پنجه پایان سال 

 ( ماه  آبان  پایان  در  ماه  اسفند  جای  به 
قرار  سال(  ماه  هشتمین 

داشت ، بعد از آن هم 
یا  پنجه  این 

را  روز  پنج 
جای  به 

ن  یا پا

سفند  ا
به  ماه، 

یک  عنوان 
رسم سنتی همیشه 

قرار  ماه  آبان  پایان  در 
روز   365 سال  طول  تا  می دادند 

طول  که  این  به  توجه  با  نتیجه  در  شود.  تمام 
میانگین سال 365 روز و5 ساعت و48 دقیقه و 46 
ثانیه است ،گاهشمار یزدگردی )زرتشتی( هر سال 
به اندازه 5 ساعت و 48 دقیقه و 46 ثانیه نسبت به 
گاهشمار اعتدالی جلو می افتد و همین جلو افتادن 
حدود یک چهارم روز در هر سال موجب می شود 
گاهشمار  بین  سال  پنج  گاه  و  چهار  هر  در  که 
روز  )زرتشتی(یک  یزدگردی  گاهشمار  و  اعتدالی 
سال  در  نیز  دلیل  همین  به  بیاید.  پدید  اختالف 
قمری  هجری   11 سال  با  مطابق  میالدی   362
نوروز  با   ) زرتشتی   ( یزدگردی  نوروز  بین  فاصله 
اعتدالی ظاهراً به90 روز رسیده بود و در سال 448 
جاللی  تقویم  وضع  زمان  )زرتشتی(  یزدگردی 
)ملکی( این فاصله فقط 18 روز بود ، که با کبیسه 
کردن این 18 روز ) و یا حذف این 18 روز( نوروز 
و  منتقل  بهاری  اعتدال  به  )زرتشتی(را  یزدگردی 
ریزی  پی  را   ) ملکی   ( جاللی  اعتدالی  گاهشمار 
کردند که گاهشماری خورشیدی است و هر سال 
آن 365 روز و5 ساعت و 48 دقیقه و46 ثانیه است 
و کبیسه گیری در آن از نظم و ترتیب معینی پیروی 
می کند که حاصل آن کبیسه های چهار سالی و پنج 
سالی است ، و همان طور که در باال گفته شد دارای 
12 ماه 30 روزه و یک پنج روز اضافی است که در 
افزوده می  بدان  ماه   اسفند  پایان  و در  آخر سال 
جانشین  تواند  می  راحتی  به  ترتیب  بدین  شود، 
گاهشمار یزدگردی)زرتشتی( ثابت یا فصلی گردد. 
جاللی-  گاهشماری-  این  تاریخ  گواهی  به  گرچه 
غیر  حتی  یا  رسمی  گاهشمار  عنوان  به  گاه  هیچ 
رسمی ایران رواج نیافت ولی دانشمندان ،مورخان و 
مهم تر از همه منجمان کشور آگاهی کافی از آن را 
داشتند ، و بر اساس همین گاهشمار جاللی بود که 
به مرحله  ایران  را در  اعتدالی غازانی  بعدها تقویم 
اجرا درآوردند) حدود سال 680یزدگردی-زرتشتی 
(. با این وجود طراحان و مجریان گاهشمار اعتدالی 
رسمی ایران در سال 1304 هجری شمسی ، بدون 
صرفاً  کشور  در  گاهشماری  سنت  گرفتن  نظر  در 
برای رعایت مبنای طبیعی و نجومی طول فصل های 
سال )که مطابق آن تعداد روزهای هریک از ماه های 
مرکز  یکنواخت  غیر  ظاهری  مدت حرکت  با  سال 
و  برابر  البروج  منطقة  دایره ی  روی  خورشید 

و  روز  را 186  اول سال  ماهه   6  ) است  هماهنگ 
شش ماهه دوم سال را 179 روز محاسبه و تنظیم 
کردند ،  در نتیجه هریک از شش ماه اول سال به 
یزدگردی-زرتشتی  گاهشمار  روز)مطابق   30 جای 
وجاللی( دارای 31 روز و پنج ماه بعدی 30 روز ) 
و  زرتشتی وجاللی(   – یزدگردی  گاهشمار  مطابق 
در  و  روز   29 عادی  سال های  در  سال  آخر  ماه 
بین  گونه  بدین  و  شد،  روز   30 کبیسه  سال های 
به  و  جاللی  گاهشمار  با  هجری شمسی  گاهشمار 
از نظر تطبیق  با گاهشمار فصلی زرتشتی  تبع آن 
آمد  پدید  اختالفی  سال خورشیدی  ماه های  طول 
که قابل حل نیست و هر گونه تالش برای تطبیق 
از  می توان  نه  که  چرا  است،  فایده  بی  آنها 
شمسی  هجری  ماه های  طول 
نه  و  کرد  کم  چیزی 
طول  به  می توان 
ی  ه ها ما
و  جاللی 

نیز 

تشتی  ر ز
ی  چیز
بدیهی  افزود. 
این  اصاًل  که  است 
گاهشمار  یعنی  گاهشمارها 
شمسی  هجری  و  زرتشتی)یزدگردی( 
برای  که  هستند  متفاوتی  گاهشمارهای  کدام  هر 
رفع نیازهای متفاوتی وضع شده اند و نیازی هم بر 
بین  از  از سوی دیگر  نیست.  آنها  تطبیق و تطابق 
جشن های باستانی ، جشن نوروز و جشن شب یلدا 
زرتشتی  آیین  به  ربطی  و  هستند  ملی  جشن  دو 
کاماًل  نوروز  یا  سال  اول  جشن  جایگاه  و   ، ندارند 
مشخص و معین است و شب یلدا هم شب بلندترین 
شب سال است که در قدیم و پیش از وضع تقویم 
در  یا  قدیم  آذرماه  سی ام  روز  در  شمسی  هجری 
سال  روز  امین   271 شب  و  سال  روز  امین   270
برگزار می شد ) بر طبق دوگاهشمار یعنی گاهشمار 
یزدگردی یا زرتشتی و گاهشمار جاللی ( که با روز 
24 آذر ماه در گاهشمار جاری کشور مطابقت دارد 
را در276امین  یلدا  مردم جشن شب  امروز  ولی   ،
روز سال یعنی روز سی ام آذر ماه وشب روز اول دی 
هجری  گاهشمار  یا  ایران  جدید  گاهشمار  در  ماه 
جشن  جایگاه  چنین  هم  می کنند.  برگزار  شمسی 
سده نیز از قدیم معین و مشخص شده است ، که 
،روز  پیداست  جشن  این  اسم  از  که  طور  همان 
برگزاری آن پنجاه روز مانده به پایان سال است که 
در گاهشمار جاری کشور روز 315امین روز سال یا 
جشن های  بقیه  ولی  است.  ماه  بهمن  15ام  روز 
به  که  )جشن هایی  روزها  ماه  جشن   یا  باستانی 
مناسبت همخوانی نام روز ماه با نام خود ماه برگزار 
می گردند( جشن های آیینی هستند و باید مطابق 
گاهشمار آیینی زرتشتی برگزار گردند و تالش برای 
گاهشمار  در  نام  هم  روزهای  با  آنها  دادن  تطبیق 
رسمی یا گاهشمار هجری شمسی ،امری بی مورد 
چند  از  هر  که  ایرادهایی  جهت  همین  به  است. 
)ماه  آیینی  این جشن های  تطبیق  عدم   از  گاهی 
روزها( در گاهشمار فصلی زرتشتی، با روزهای هم 
هجری  کشور)تقویم  رسمی  گاهشمار  در  آنها  نام 
از  آگاهی  نا  از  ناشی  شود،  می  شمسی(گرفته 
تفاوت های  نیز  و  ایران  در  گاهشماری  پیشینه ي 
گفتنی  است.  با همدیگر  گاهشمار  دو  این  بنیادی 
عنوان  تحت  آن  از  اینجا  در  ما  که  آنچه  است 
چیزی  بریم  می  نام   ) زرتشتی  فصلی  )گاهشمار 
زرتشتی  یا  یزدگردی  گاهشمار  همان  جز  نیست 
سنتی ایرانی که همانند تقویم جاللی در آن نوروز 
یزدگردی )زرتشتی سنتی( با نوروز اعتدالی تطبیق 

همان  آن  اساس  وجود  این  با   ، است  شده  داده 
یزدگردی  گاهشمار  یا  سنتی  زرتشتی  گاهشمار 
است، که در آن هر سال مرکب است از 12 ماه سی 
روزه بعالوه پنج روز اضافی یا پنجه اندرگاه است که 
به پایان اسفند ماه افزوده می شود.گرچه این نوع 
گاهشماری در ایران بسیار جدید است و پیشینه ي 
آن به چند دهه پیش بر می گردد. به هرحال این 
نوع گاهشماری گرچه در ایران جدید است ، در بین 
پیشینه   ) هندی  زرتشتیان   ( هندوستان  پارسیان 
نوع  این  حقیقت  در  است.  سال  صد  از  بیش  اش 
گاهشماری یا گاهشمار فصلی زرتشتی و استفاده از 
جای  به  دینی  شعار  و  مراسم  اجرای  برای  آن 
گاهشمار زرتشتی سنتی یا همان یزدگردی یا قدیم 
و نیز گاهشمار شهنشایی )شهنشاهی( به 107 سال 
پیش بر می گردد، یعنی به سال 1906 میالدی که 
در این سال یکی از پارسیان بمبئی بنام خورشید 
اجرا  به  و  را وضع  تقویم فصلی زرتشتی  جی کاما 
درآورد ، که یک گاهشمار خورشیدی اعتدالی است 
گاهشمار  سال  طول  همان  آن  سال های  طول  که 
یا  نوروز  که  است،  365/2425روز  یعنی  میالدی 
اهرمزد روز فروردین ماه در آن مطابق با روز 21 ماه 
فصلی  گاهشمار  این  دیگر  عبارت  به  است.  مارس 
گاهشماری است خورشیدی که روز اول سال آن به 
طور ثابت در روز 21 مارس قرار دارد و هر ماه آن 
مطابق سنت زرتشتی 30 روز است و پنجه اندرگاه 
در آخر اسفند ماه بدان افزوده می شود) یعنی ازروز 
ماه   21 از  دوباره  نو  سال  و  مارس(  20ماه  16تا 
مارس سال بعدی آغاز می شود و کبیسه گیری آن 
میالدی  گاهشمار  در  کبیسه گیری  با  مطابق  نیز 
است، و روز کبیسه را هم اوردادروز می نامند. امروزه 
بین  در  هندوستان  بر  عالوه  فصلی  گاهشمار  این 
از  برخی  و  آمریکایی  و  آلمانی  از زرتشتیان  برخی 
گاهشمار  آنها  رسمی  گاهشمار  که  کشورهایی 
میالدی است نیز اجرا می شود و هیچ مشکلی هم 
که  این  دلیل  به  ایران  در  ولی  نمی آید.  پیش 
خورشیدی  گاهشمار  کشور  رسمی  گاهشمار 
 31 یک  هر  سال  اول  ماه  که شش  است  اعتدالی 
روزه و پنج ماه بعدی 30 روزه و سرانجام ماه آخر 
سال یا اسفند ماه در سال های عادی 29 روزه و در 
ماه های  نام  ولی  است  روزه   30 کبیسه  سال های 
دوازده گانه سال همان نام گاهشمار سنتی باستانی 
 ، است  جاللی  و  ،زرتشتی  یزدگردی  از  اعم  ایران 
بدیهی است که با اجرای گاهشمار فصلی زرتشتی  
بین این گاهشمار با گاهشمار رسمی ، اختالف های 
این  از سوی دیگر   . آمد  چشمگیری پیش خواهد 
همه  پذیرش  مورد  زرتشتی  فصلی  گاهشمار 
قرار  ایران-  از  ایران ،چه خارج  زرتشتیان- چه در 
همان  زرتشتیان  از  گروهی  هنوز  و  است  نگرفته 
گاهشمار  همان  یا  سنتی  زرتشتی  گاهشمار 
یزدگردی را بکار می برند ، که یک سال خورشیدی 
تمام  روز   365 آن  سال های  طول  و  است  ناقص 
یک  گاهشمار  این  هم  دلیل  همین  به  است، 
گاهشمار گردان است که هر چهار سال یک روز با 
گاهشمار خورشیدی اعتدالی اختالف پیدا می کند، 
به خاطر همین هم امروزه بین گاهشمار خورشیدی 
همان  یا  زرتشتی  گاهشمار  و  ایران  اعتدالی 
یزدگردی یا قدیم 245 روز فاصله وجود دارد و به 
خورشیدی   1392 سال  نوروز  هم  جهت  همین 
اعتدالی مطابق با ششم آذر ماه 1382 یزدگردی یا 
یزدگردی  نوروز  بر عکس  و  است  )قدیم(  زرتشتی 
سنتی  زرتشتی  یا  یزدگردی)قدیم(   1383 سال 
1392خورشیدی  ماه  تیر   28 با  مطابق 
نحو  همین  به  است.  شمسی(  اعتدالی)هجری 
جایگاه روزها و ماه های گاهشمار زرتشتی سنتی یا 
مثل  گاهشمارها  سایر  با  مقایسه  در  یزدگردی 
و  متغیر  میالدی  حتی  و  ، جاللی  فصلی  زرتشتی 
گردان است. برای روشن شدن مطلب و نیز جایگاه 
در  گردان  نوروز  و  اعتدالی  خورشیدی  نوروز  دو 
گاهشمار زرتشتی یا یزدگردی ، چگونگی تطبیقی 
هجری  ماه  فروردین  اول  از  را  ها  گاهشمار  این 
یزدگردی  ماه  فروردین  اول  تا   1392 شمسی 
)زرتشتی(1383، به صورت جدولی درآوریم ،که در 
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»قواعد دستوری در گفتار مردمان لک« 

نویسنده: علی ایوتوندی
انتشارات: خلیلیان
چاپ: اول 1392

شمارگان: 500 نسخه
قیمت: 12500 تومان

تعداد صفحات: 202 ص
دستور  به  کتاب  این  در  کوهدشتی  جوان   پژوهشگری  علی ایوتوندی 
زبان لکی پرداخته و به نکاتی نو در شناخت زبان مردمان لک رسیده 
است. او به ساختار آوایی زبان لکی تا بدانجایی که امکان داشته نظر 
انداخته و نیز به ساختار دستوری زبان لکی از زاویه ای متفاوت نگریسته 
پارسی  اوستایی،  زبان های  با  لکی  زبان  واژگانی  و  و ساختار دستوری 
باستان، پهلوی، کردی )بیشتر گویش ها(، لری، تالشی، تاتی ، گیلکی 

و... را در این کتاب مورد مقایسه و بررسی قرار داده است.
»قواعد دستوری در گفتار مردمان لک« در 21 فصل تدوین شده است 
که دو سوم آن به ساختار دستوری زبان لکی و یک سوم آن به مقایسه 
زبان لکی با زبان های یاد شده، پرداخته است. این کتاب سعی بر آن 
لحاظ  از  و  بپردازد  لکی  صامت های  و  مصوت ها  تمام  به  که  داشته  
آواها،  پردازش  ندهد.  نشان  وابستگی  دیگر  رسم الخط های  به  نگارشی 
مقوله  به  کامل  پرداختن  فعل،  ساخت  به  پرداختن  لهجه ها،  اختالف 
این  از ویژگیهای کتاب  اسم، صفت، قید، ساختار جمله در زبان لکی 
است. نویسنده خود مدعی است که  »اگر این کتاب را بخوانید آن وقت 
خواهید فهمید چرا ما لکی را "زبان لکی" معرفی می کنیم.« عالقه مندان 
شهر  کتاب فروشی های  و  مطبوعاتی  دکه های  از  را  کتاب  می توانند 
این  دیگر  کتاب  زنور«  »امام زاده  است  گفتنی  کنند.  تهیه  کوهدشت 
نویسنده  که در آن به زنور قلندر و طایفه زرونی پرداخته، بزودی روانه 

بازار نشر خواهد شد.
****

چاپ دوم مجموعه شعر لکی »پژاره« 
سروده ی کرم دوستی منتشر شد

مجموعه شعر لکی »پژاره«، سروده ی چامه سرا و نویسنده ی نام آشنای 
لَک، از سوی انتشارات سیفا با شمارگان یک هزار نسخه و بهای 8000 
تومان دوهفته ی پیش  تجدید چاپ شد و روانه ی بازار کتاب گردید و 

در دست رس عالقه مندان و شعر دوستان قرار گرفت.
آساره گفت: » چاپ  به  باره  این  در  کرم دوستی سراینده ی مجموعه 
نایاب شد و در دسترس شعر دوستان  نخست پژاره در مدت کوتاهی 
قرار نداشت،  نظر به درخواست و اشتیاق عالقه مندان، با هزینه ی یکی 
از دوستان چاپ دوم این مجموعه به همان شکل و شمایل و اشعار به 

زیور طبع آراسته گردید.«  
ویژگی منحصر به فرد این مجموعه، شناخت ژرف و بینش مندی است 
که سراینده آن از فرهنگ و آداب و رسوم لکی دارد. این مهم برگرفته 
واژگانی  دایره  آن،  بر  افزون  می باشد.  زیست بومش  به  شاعر  عشق  از 
گسترده ی شاعر و بهره ُجستن از کهن واژه های َخص و غلیظ لکی به 
شعرهای این مجموعه ویژگی ای داده که تاکنون در هیچ دفتر شعری 
»پژاره«،  جلد  پشت  تأمل برانگیز  طرح  در  است.  نشده  دیده  مشابه 
و  می تازد  بی تاشا  سیاهی ها  به  رو  سپید  اسبی  بر  سوار  »کاوسوار«ی 
»هوره« می خواند. انگار دارد این ابیات را که در باالی صفحه و پهلوی 

قلم شاعر نوشته شده اند، می خواند:
هوا دل گیر و هوگه دویر و ریویاری َچنی َسخته

حکیم ناشی، لشت هوکاره بیماری َچنی َسخته
پِژاره راَحتت نِیلی، ِگری چوی َدرد کاکیله

چوی کاوَمل تا سحر آساره بِشماری َچنی َسخته
ِگری و زاری اَر َدرموِن روزگارت بو

نَقاِرنی، نَتونی َدنگت اِیرآری، َچنی َسخته
از سروده های این مجموعه، مناظراتی چون »مپل و خلیف« و  »سگ 
و گرگ« بر سر زبان ها افتاده و اغلب غزلیاتش نیز گرما بخش محافل 
ادبی مناطق زاگرس نشین شده است. »ادبیات عامه ی لکی« کتاب دیگر 

دوستی است که به زودی منتشر می گردد. 
****

دستور خط فارسي براي مطبوعات و رسانه هاي گروهي

 کتاب »دستور خط فارسي براي مطبوعات و رسانه هاي گروهي« کاري 
است از کیانوش رستمي )صاحب امتیاز هفته نامه ی محلی سیمره( که 

از سوي انتشارات شاپور خواست منتشر شده است. 
این کتاب با توجه به ضرورت و اهمیت دستور خط فارسي در رسانه هاي 
گروهي به رشته تحریر درآمده است و در آن با استفاده از منابع معتبر 
علمي و تجربیات شغلي نویسنده، تالش شده رسم الخطي واحد براي 
رسانه ها تدوین شود. کتاب مذکور ضمن پرداختن به دشواري هاي خط 
بیان اصول و قواعد درست نویسي و  به  و شیوه امالي فارسي کلمات، 
امالي درست واژه ها در دستور خط فارسي مي پردازد. نگارنده که خود 
نزدیک بیش از 10 سال در روزنامه نگاري سابقه دارد معتقد است که 
استفاده هم زمان از یک رسم الخط واحد در وسایل ارتباط جمعي بسیار 
ضروري است؛ زیرا خط و زباني که در رسانه ها استفاده مي شود پس از 
مدتي خواسته یا ناخواسته، به عنوان خط یا زبان الگو در میان مخاطبان 
از این رو کتاب فوق مي تواند به عنوان یک منبع علمي  رایج مي شود. 

سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
 »دستور خط فارسي براي مطبوعات و رسانه هاي گروهي« داراي یک 
نوشتن  لزوم  آن  مختلف  قسمت هاي  در  و  است  مقدمه  و  پیش گفتار 
دستور خط، تعریف دستور خط و تفاوت آن با دستور زبان، معایب خط 
واژه هاي چند  برخي  رسم الخط  آن،  بهبود  راه حل هاي  و  فارسي  فعلي 
واژه هاي  امالیي  فرهنگ  و  هم آوا  واژه هاي  فرهنگ  فارسي،  و چون دار 
مشکل،... مورد بررسي قرار گرفته است. در پایان کتاب نیز سه جدول 
مورد  واژه هاي  امالي  اندکي  فرصت  در  مي خواهند  که  کساني  براي 
براي  فارسي  است. کتاب دستور خط  تنظیم شده  بیابند  را  نظر خود 
مطبوعات در رسانه هاي گروهي پاییز 1392 با شمارگان 2000 نسخه، 
قیمت 50/000 ریال و در 95 صفحه از سوي انتشارات شاپورخواست 

به بازار عرضه شده است. 

ریاست جمهوری  برگزاري  از  که پس  بحث هایي  از  یکي 

تا  و  شده  مطرح  یازدهم 
شورای  مجلس  دهم  انتخابات 
اسالمی  نیز تداوم خواهد یافت، 
در  گرفته  شکل  جناح بندیهاي 
مجلس آینده است. اصولگرایان 
از  دوسوم   حدود  تصاحب  با 
انتخابات  جریان  در  کرسي ها 
بواسطه  راه یافته  از مستقلین  زیادي  تعداد  نهم و جذب 
را داشتند  باال  نیز دست  نهم  فضای موجود، در مجلس 
اما آنچه سواالت جدي را باعث شده، چند دستگي همین 
اصولگرایان در مجلس  نهم است اصولگرایاني که مشخصاً 
و  احمدي نژاد  مخالفان  سنتي،  اصولگرایان  گروه  سه  در 
حامیان دولت سابق جاي گرفتندامااینک پس ازشکست 
آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اصولگرایان  سنگین 
فضای سیاسی کشورشاید طوری دیگررقم بخورد، لیک 
آنچه مسلم است چندصدایی در فضای سیاسی و رقابت 
کامیاب  واصالح طلبان  خورده  شکست  اصولگرایان  داغ 
مجلس  در  ریاست جمهوری،  انتخابات  نتیجه  حیث  از 
گمانه زنیها  هم  امروز  همین  از  خورد.  خواهد  رقم  دهم 
براي انتخاب نماینده آینده شهرستان پلدختر بر اساس 
جای  که  آنچه  است.  شده  آغاز  تقسیم بندي  همین 
کنونی  سیاسی  فضای  که  است  تأثیري  دارد  بررسی 
خواهد  پلدختر  شهرستان  اصالح طلبان  سرنوشت  بر 
گذاشت،اصالح طلباني که پس از شهادت شهدای رحیمی 
نمایندگان ادوار اول و دوم مالوی، یکه تازعرصه سیاسی 
بودند، استارت قدرت چپ های پلدخترهمان جایی شکل 
گرفت که شهیدنورالدین رحیمی نماینده میان دوره ایی 
اول و نماینده دور دوم مالوی در مجلس شورای اسالمی 

در سانحه هوایی به شهادت رسید.
اسالمی  شورای  مجلس  اول  دوره  انتخابات  در 
شهیدسیدفخرالدین رحیمی از مجموع 56554 هزار رأی 
با کسب 18629هزاررای به مجلس راه یافت، شیخ علی 
بابایی، دکتر حیدر میرزایی از جمله رقبای مهم وی بودند، 
اول  میان دوره ایی مجلس  در  ترور شهیدرحیمی  از  پس 
برادرش نورالدین بدون رقیب قدرتمند درعرصه انتخابات 
و به پاس مجاهدت برادر بزرگوارش با کسب 53734هزار 
رأی روانه مجلس شد. پس از سپری شدن آن نیم دوره در 
انتخابات دوره دوم سیدنورالدین رحیمی با کسب 35984 
هزار رأی در مقابل شیخ علی بابایی روحانی برجسته چپ 
پیروزی رسید وی در سانحه  به  دارای17714هزار رأی 
هوایی به شهادت رسیده و لذا در انتخابات میان دوره ایی 
رحیمی،  نورالدین  ازشهادت  پس  مجلس   دوره  دومین 
مقابل  در  رأی  19477هزار  کسب  با  ملک آسا  کریم 
کرسی  به  موسوی  سیدعلی حسین  رأی  15844هزار 
و  ویسیان  سپیدشت،  مالوی،  انتخابیه  حوزه  نمایندگی 
معموالن رسید. در انتخابات میان دوره ایی  دومین دوره 
حضور  مجدداً  بابایی  علی  شیخ  اسالمی  شورای  مجلس 
تنها130رأی  بازماند و  به دور دوم  راه یابی  از  داشت که 
دوم  مرحله  در  برای حضور  موسوی  ازعلی حسین  کمتر 

داشت، وی در مرحله دوم از ملک آسا حمایت کرد.
در مجلس سوم هم ملک آسا وعلی حسین موسوی  رقیبان 
اصلی بودند که باز نماینده مالوی در مجلس دوم با کسب 
31409هزار رأی در مقابل22062هزار رأی موسوی روانه 
مجلس شد دیگر کاندیداهای این دوره علی پور دریکوند و 
حجه االسالم سید محمد کاشی ملقب به »کاشانی« کاندید 
حریفان  به  پلدختربودندکه  راست  جناح  حمایت  مورد 
قدرتمندی برای ملک آسا و موسوی مبدل نشدند، سیطره 
مجلس  در  نکشید  طول  چندان  پلدختر  در  جناح چپ 
در  سیاسی  قدرت  با  پلدختر  چپ های  وداع  که  چهارم 
ابتدای دهه ی هفتاد محسوب می شد پس از حذف کریم 
و  دوم  ادوار  در  مالوی  انتخابیه  حوزه  نماینده  ملک آسا 
سوم، جناح چپ  گرچه پس از رد صالحیت نماینده خود 
با عباس وفایی به میدان آمده اما بسیاری از حامیانشان 
یا خانه نشین شدند و یا از دیگر کاندیداها حمایت کرده 
و در یک انتخابات نابرابر قافیه را به علی بوالفتح واگذار 
کردند در آن انتخابات سه کاندیدا حضورداشتند که علی 
یک  در  شده  ردصالحیت  ملک آسای  درغیاب  بوالفتح 
شد،عباس  رأی  32600هزار  صاحب  یک طرفه  رقابت 
وفایی هم با10253هزار رأی و محمدحسین فوالدی نیز 

با8549هزار رأی دو رقیب ناکام بوالفتح بودند.
در دوره پنجم درغیاب کاندیدای چپ، این جریان عماًل 
بدون طرح استراتژی و معرفی کاندیدای واحد در جریان 
رقابت داخلی راست گرایان که بین علی بوالفتح نماینده 
شاهرخی  سیدمحمدمهدی  و  مجلس  در  پلدختر  وقت 
گردید  تجزیه  گرفت،  شکل  راست ها  تازه کار  کاندیدای 
اصالح طلبان در مجلس پنجم باتقسیم ناخواسته حامیان 
خودبین این دوکاندید تکه تکه شده و بیس سیاسی خود 
و  دادند  دست  از  ششم  مجلس  تاریخی  انتخابات  تا  را 
دوم  دور  به  انتخابات  کشیدن  از  پس  پنجم  مجلس  در 
در  رأی  32914هزار  کسب  با  شاهرخی  سیدمهدی 

در  رسید،  پیروزی  به  رأی  با22496هزار  بوالفتح  مقابل 

مرحله اول آن انتخابات شاهرخی باکسب 18615 رأی، 
حزب  کاندیدای  کشوری  رأی،عیسی   10948 بوالفتح  
رأی،عباس  مجیدبختیاری4862  رأی،  کارگزاران5403 
میر4183 رأی،علیپور دریکوند3141 رأی، فریده فرزین 
ساالر  رأی،   2308 پورحسینی  ابراهیم  رأی،   2710
اسکندر  رأی،  بازگیر2152  رأی،نصرت اله  باهر2225 
جعفری2083 رأی و امام علی فرهادی راد با 1140 رأی 

به ترتیب در رتبه های اول تا دوازدهم قرارگرفتند.
با  و  پلدخترکوچک تر شده  انتخابیه  مجلس ششم حوزه 
اتفاق جدیدی  این حوزه  از  و سپیدشت  ویسیان  حدف 
رقم خورد درمجلس ششم تکثر کاندیداهای اصالح طلب 
مانع پیروزی اصالح طلبانی شد که پس از دوری هشت 
ساله از قدرت می توانستند با استفاده از فضای باز سیاسی 
دولت خاتمی با یک کاندیدای واحد پیروز آن کارزار در 
تنها  نه  اما  پلدختر شوند  وقت  نماینده  مقابل شاهرخی 
در این مهم کاری از پیش نبردند بلکه نفس حضور دو 
دیدگاهی  اختالف  زمینه ساز  اصالح طلبان خود  از  طیف 
در بین چپ هایی در شهرستان پلدختر شد که با تغییر 
گفتمان سیاسی کشور به اصالح طلبان شهرت یافته بودند 
در  متهم ساختن هم دیگر  انتخابات ضمن  آن  از  و پس 
بوجود آوردن فضای شکست کل اصالح طلبان به دو طیف 
اصالح طلبان مدرن، جوان ترهای تحصیل کرده و سنتی 
حامیان ملک آسا و زیرمجموعه احزاب سنتی اصالح طلب 
تقسیم شدند در آن انتخابات عماًل سیدمهدی موسوی گر 
چه از حمایت هجده تشکل اصالح طلب بهره می جست اما 
با حضور خود در انتخابات مانع پیروزی علی مرادی  اولین 
فرماندار خاتمی در پلدختر و کاندید دارای شانس مسلم 
و مقبول ترشد و با گذشت 15سال از آن روزها همچنان 
فعاالن سیاسی اصالح طلب با حسرت از آن اتفاقات روایت 
می کنند فرجام کارمرادی شکست تحمیلی خودی ها بود 
به جای صندلی مجلس روانه  را  ازانتخابات وی  بعد  که 

صندلی فرمانداری شهر گچساران نمود.
طی  که  خورد  رقم  دیگر  اتفاق  یک  ششم  مجلس  در 
از  مرادی  علی  نفع  به  چهارم  دوره  نماینده  بوالفتح  آن 
انتخابات کنار کشید. در آن انتخابات شاهرخی با 20022 
رأی، مرادی با 14662 رأی ،مهدی موسوی با7450 رأی 
،فریدون شهسواری 906 رأی ،محمدتقی کاییدی 356 
رأی، سبزخدا سلیمانی با219 رأی، یداهلل تقوی نیا با94 
رأی وعلی سلیمانی با70 رأی رتبه های اول تاهشتم آن 
انتخابات راکسب کرده که به استثنای شاهرخی و علی 
سلیمانی وشیخ تقوی دیگر کاندیداهابه طیف اصالحات 

گرایش داشتند.
حکایت مجلس هفتم متفاوت تر از سایر ادوار بود اینک 
اصالح  تمامی  ششم  درمجلس  آنها  شکست  از  پس  که 
و  راستگرا  رقیب  بر  پیروزی  برای  را  خود  عزم  طلبان 
سیدمهدی  و  ساخته  مصمم  و  جزم  خویش  اصولگرای 

موسوی رقیب دیروز مرادی در مجلس ششم به یکی از 

ارکان تبلیغاتی اصالح طلبان با کاندیداتوری علی مرادی 
برای  فضا  و  بود  شده  تبدیل  پلدختر  پبشین  فرماندار 
نظرمیرسید  تربه  پلدخترمحتمل  گرایان  چپ  پیروزی 
از  خیلی  که  بود  آن  از  ریزتر  نگهبان  شورای  صافی  اما 
فعالین سیاسی اصالح طلب برای کاندیدای مورد حمایت 
چند  عمال  مرادی  رد صالحیت  با  و  بودند  متصور  خود 
دستگی مجددآ در بین این طیف بوجود آمد تا آنکه با 
تایید صالحیت دکترعلی فروتن  کاندیدای گمنام اصالح 
طلبان در ده روز مانده به انتخابات فضای تحرک در بین 
این طیف بوجود آمده و اصالح طلبان نگاهی خوش بینانه 
به پیروزی این کاندیدای گمنام اما بومی خود داشته تا 
اینکه پس ازاعالم نتایج انتخابات آنها تنها موفق به کسب 
قریب 17هزار از آرای سنتی خود در مجلس هفتم شده 
و این بارشکستی کم رنگ تر از گذشته را پذیرا شدند. 
شاهرخی در آخرین کامیابی ماه عسل گونه خود صاحب 
26هزار رأی شده و بوالفتح نماینده دوره چهارم 3781 

رأی وعباس میر نیز1346 رأی کسب کردند.
ادوار  در  پلدختر  نماینده  شاهرخی  سیدمهدی  گرچه 
پنجم، ششم و هفتم سه رقیب اصلی خود را با نام »علی 
بوالفتح، علی مرادی و علی فروتن« پشت سرگذاشته بود 
اما علی چهارم یک پزشک نام آشنا بنام »علی کاییدی« 
بود که این بار شاهرخی را تنها با اختالف کمتر از سیصد 
رأی زمین گیر کرد، مجلس هشتم با حمایت غالب اصالح 
طلبان درهجده بهمن 1386در جلسه ایی بزرگ از رقیب 
شکست  به  که  خورد  رقم  شاهرخی  سیدمحمدمهدی 
نماینده شهرستان پلدختر در ادوار پنجم و ششم و هفتم 
اکبری، ساالرباهر و علی  پرویز  انتخابات  انجامید در آن 
مرادی و منوچهر شاکرمی رد صالحیت شده و الهی نژاد 
و  رفت  کنار  کاییدی  نفع  به  تبلیغات  آخر  روز  در  هم 
کاییدی  علی  مانده  باقی  کاندیدای  چهار  بین  از  نهایتاً 
 21981 شاهرخی  سیدمهدی  مقابل  در  رأی  با22376 
و  رأی   2000 آزادی  داریوش  رسید،  پیروزی  به  رأی 

سیدباقرموسوی هم تنها4 رأی کسب کردند.
نماینده  برای  گونه  باتالق  انتخابات  یک  نهم  مجلس 
می رفت  بشمار  اسالمی  شورای  مجلس  در  پلدختر 
انتخاباتی که شاید پس از مجلس ششم آزادترین انتخابات 
علی  بنام های  کاندیدا  سیزده  که  بود  پلدختر  تاریخ 
پورحسینی،احمد  ابراهیم  کاظمی،  حمیدرضا  کاییدی، 
احمدعلی  کاوه،  فرشاد  محمودنژاد،  کرمی،علی همت 
نورعلیوند، نورالدین احمدی، محمدصادق داودی،علی اکبر 
فروتن  وعلی  آکسونیان  ماندانا  ایمانی،  دیناروند،هدایت 
نتایج  امااعالم  کردند  نام  ثبت  انتخابات  در  برای حضور 
بررسی صالحیت ها از سوی شورای نگهبان فرجام خوشی 
نداشته  اصالح طلبی  گرایش  با  داوطلبین  نفراز  دو  برای 
از  احمدی  نورالدین  انتخابات  به  مانده  روز  دو  نهایتاً  و 
با  کاظمی  و  کاییدی  و  کنارکشید  انتخاباتی  رقابت های 

کسب بیشترین آرا در یک انتخابات پُرحاشیه به دور دوم 

سیاسی  فعال  نیروهای  انتخابات  اول  مرحله  در  رفتند، 
اعظم  بخش  که  شده  تبدیل  چندطیف  به  اصالح طلب 
آنها به اردوگاه سیاسی کاییدی و کاظمی پیوستند، در 
در  کاظمی  و  کاییدی  رقابت  سوای  شاید  انتخابات  این 
در   25900 رأی   با  کاییدی  برتری  به  که  دوم  مرحله 
مقابل 20700 رأی رقیب انجامید، رقابت در سایه ایی بین 
نیروهای اصالح طلب شهرستان شکل گرفته بود که دامنه 
آنها  بین  کش داری  و  دامنه دار  اختالفات  به  رقابت  این 
از این طیف یا خود را اصالح طلب تر  رسیده و هر کدام 
قلمداد کردند و یا در بحث گفتمانی خود را از دیگری با 
کیفیت تر، اکثریت دار و محق تر... می پنداشتند لذا شاید 
چپ ها  حیات  سیاسی  تقسیم بندی  در  اگر  نباشد  بیراه 
درون  اختالفات  دوران  بخواهیم  پلدختر  شهرستان  در 
مرادی  حامیان  ششم  مجلس  دوره  سه  به  را  گفتمانی 
معتقدین  و  کاییدی  حامیان  هشتم؛  موسوی،مجلس  و 
نبرد  مرحله ایی  دو  کارزار  و  نهم  مجلس  و  سکوت   به 
مجلس  حوادث  نماییم،  تقسیم  کاظمی«  و  »کاییدی 
از  حمایت  در  اصالح طلبان  تصمیم گیریهای  و  نهم 
بین چپ های  کاییدی و کاظمی شکاف درون گفتمانی 
دیروز و اصالح طلبان امروز را عمیق تر از دیروز نموده و 
ترازوی  با  را  اصالح طلبی  معیار  مدعیان  از  برخی  اینک 
حمایت از کاظمی می سنجند، گرچه حامیان اصالح طلب 
کاییدی نیز به سابقه اصالح طلبی خود در ادوار گذشته 
چشم داشته آن را دست مایه رقابت های درون گفتمانی 

می دانند.
نامزدهای  انتخاباتی  تبلیغات  زودهنگام  شروع  با  اینک 
همگی  که  پلدختر  در شهرستان  دهم  مجلس  احتمالی 
نظر  به  اول  نگاه  در  اصولگراهستند  جریان  به  منتسب 
مي رسد  که این چند دستگي به سود گروه هاي تغییرطلب 
تمام خواهد شد. اصالح طلبان پلدختر در شرایطي که در 
به  باشند،  سلیقه  اختالف  تجربه  به  مجبور  خود  درون 
طور طبیعي بیشتر باید به مدارا تن بدهند و از بین این 
جماعت، آن گروهي که پیشروتر باشد، در جهت فضایي 
بازتر و عادالنه تر تالش خواهد نمود و در نهایت معرفی 
کاندیدای نهایی این طیف در صورت تایید صالحیت از 
سوی شورای نگهبان با توجه به تکثر موجود برای پیروزی 

درمجلس دهم شانس خواهدداشت.
سکه چند دستگي اصول گرایان پلدختر در آستانه مجلس 
دهم اما روي دیگري هم دارد که شاید چندان خوشایند 
اصالح طلبان نباشد. اصالح طلبان اگر همچنان با صافی ریز 
شورای نگهبان و رد صالحیت ها مشابه مجلس چهارم و 
هفتم و هشتم روبرو باشند و بخواهند با یکي از کاندیداهای 
اصول گرا تعامل کنند و با دیگري ستیز، احتماال جایگاه 
خود را در نزد افکار عمومي به عنوان یکي از جناح هاي 
اصلي شهرستان پلدختر با تقسیم حامیان به چند دسته 
از دست خواهند داد. دوقطبی اي که تاکنون در یک سوي 
محافظه  دیگرش  سوي  در  و  اصالح طلب  گروه هاي  آن 
چندین  در  پلدختر  امروز  اصول گرایان  و  دیروز  کاران 
وهشتم   وپنجم  چهارم  مجالس  استثنای  به  انتخابات 
به چندقطبی  از گذشته  اینک کمرنگ تر  بودند  ایستاده 
اصولگرایان، کاندیداهای قومی و مستقل و... مبدل شده اند 
فعالیت اصالح طلبان منوط  برای  نظر می رسد فضا  به  و 
به تصمیم شورای نگهبان و فضای سیاسی کشور در دو 
سال آینده باشد گرچه در یک منظر دیگر برخی عادت 
به دیدن رقابت هاي سیاسي در قالب این دو جناح دارند 
و به همین دلیل است که وقتي کاندیداهاي یکي از این 
دو گروه در انتخاباتي حضور نداشته باشند از دید این عده 
آن انتخابات غیررقابتي به نظر مي رسد، حتي اگر چندین 
برابر مورد نیاز، کاندیدا در صحنه باشند! در زاویه ایی دیگر 
می توان گفت بزرگترین موفقیت اصالح طلبان شهرستان 
باشد  این  مي تواند  اصولگرا  جریان  با  تقابل  در  پلدختر 
اصول گرایان  به شکست  باعنایت  این جریان  جایگاه  که 
این  انتخابات یازدهم ریاست جمهوری آینده سیاسی  در 
جناح  به عنوان یکي از دو جناح اصلي سیاسي در نزد 
افکار عمومي تضعیف شده و رقابت مورد انتظار در دور 
و جوان تراصالح طلب  فراگیرتر  محوریت جریان  با  آینده 
حاصل شده و پیروزی های سیاسی تسهیل ترحادث خواهد 
شد، آنقدر که دیگر چندان حضور این جریان در صحنه 
رقابت با اصالح طلبان دشوارتراز ادوار گذشته نباشد. اما 
با نگاهی به سه سطح تحلیلی مذکور به نظر می رسد که 
منافع  شوق  به  پلدختر  شهرستان  اصالح طلبان  چنانچه 
کوتاه مدت، به شکل گیری دو یا چند جریان قدرتمند 
در  دهند،  تن  اصولگرایان  جناحی  درون  رقابت های  در 
بلندمدت از صحنه سیاسی شهرستان حذف خواهند شد 
امروز  تصمیم  و  کنش  به  روز  آن  رقابت  گفت  باید  لذا 
بستگی دارد و یک انتخاب درست در معر فی کاندیدای 
واحد که مورد تایید اصالح طلبان و وثوق مردم باشد یقینا 
آنها را در برابر رقبایشان بعنوان یکی از شانس های مسلم 

برجسته ترخواهدکرد.
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فراز و فرود سیاسی اصالح طلبی در پلدختر با نگاهی تاریخی به انتخابات های مجلس

سیاسی

عباس دارایی

سید مهدی شاهرخی شیخ علی بابایی سید نورالدین رحیمی

کریم ملک آسا علی فروتن علی بوالفتح

سید مهدی موسوی علی کائیدی سیدفخرالدین رحمی

رام 21 7 رام 21 6 رام 21 6

باد 22 8 باد 22 7 باد 22 7

دی 23 9 دی 23 8 دی 23 8

دین 24 10 دین 24 9 دین 24 9

ارد 25 11 ارد 25 10 ارد 25 10

اشتاد 26 12 اشتاد 26 11 اشتاد 26 11

آسمان 27 13 آسمان 27 12 آسمان 27 12

زامیاد 28 14 زامیاد 28 13 زامیاد 28 13

ماراسپند 29 15 ماراسپند 29 14 ماراسپند 29 14

انیران 30 16 انیران 30 15 انیران 30 15

فصل زمستان

دی
اهرمزد

دی
1

دسامبر
16

بهمن
اهرمزد

بهمن
1

ژانویه
15

اسفند
اهرمزد

اسفند
1

فوریه
14

بهمن 2 17 بهمن 2 16 بهمن 2 15

اردیبهشت 3 18 اردیبهشت 3 17 اردیبهشت 3 16

شهریور 4 19 شهریور 4 18 شهریور 4 17

سپندارمذ 5 20 سپندارمذ 5 19 سپندارمذ 5 18

خرداد 6 21 خرداد 6 20 خرداد 6 19

امرداد 7 22 امرداد 7 21 امرداد 7 20

دی 8 23 دی 8 22 دی 8 21

آذر 9 24 آذر 9 23 آذر 9 22

آبان 10 25 آبان 10 24 آبان 10 23

خور 11 26 خور 11 25 خور 11 24

ماه 12 27 ماه 12 26 ماه 12 25

تیر 13 28 تیر 13 27 تیر 13 26

گوش 14 29 گوش 14 28 گوش 14 27

دی 15 30 دی 15 29 دی 15 28

مهر 16 31 مهر 16 30 مهر 16 مارس

سروش 17 ژانویه/1 سروش 17 31 سروش 17 2

رشن 18 2 رشن 18 فوریه/1 رشن 18 3

فروردین 19 3 فروردین 19 2 فروردین 19 4

بهرام 20 4 بهرام 20 3 بهرام 20 5

رام 21 5 رام 21 4 رام 21 6

باد 22 6 باد 22 5 باد 22 7

دی 23 7 دی 23 6 دی 23 8

دین 24 8 دین 24 7 دین 24 9

ارد 25 9 ارد 25 8 ارد 25 10

اشتاد 26 10 اشتاد 26 9 اشتاد 26 11

آسمان 27 11 آسمان 27 10 آسمان 27 12

زامیاد 28 12 زامیاد 28 11 زامیاد 28 13

ماراسپند 29 13 ماراسپند 29 12 ماراسپند 29 14

انیران 30 14 انیران 30 13 انیران 30 15

اهنود اول 
پنجه 

16

دوم 
پنجه

اشتود 17

سپته مد سوم 
پنجه

18

وهوخشتر چهارم 
پنجه

19

وهشتویش پنجم 
پنجه

20

جایگاه واقعی جشن های آیینی زرتشتی)ماه روزها (در گاه شمار رسمی ایران
ادامه ی صفحه 4

   ناگفته نماند بین گاهشمار دینی زرتشتیان ایران و گاهشمارهای 
فصلی زرتشتیان هندوستان و حتی آمریکا، یک تفاوت عمده وجود 
دارد و آن هم تفاوت در مبدأ این گاهشماری هاست. بدین گونه که 
گاهشمار فصلی زرتشتی رایج در هندوستان و آمریکا بر اساس همان 
مبدأ گاهشمار سنتی زرتشتی یا قدیم است، در نتیجه گاهشمار فصلی 
زرتشتی مطابق با سال میالدی 2013 )1392 هجری شمسی( آنان 
دارای تاریخ 1382 است. درصورتی که در گاهشمار ایرانی یا گاهشمار 
تاریخ 1382از تاریخ3571  استفاده  ایران به جای  دینی زرتشتیان 
شده است بدین معنی که امسال 3571سال از مبدأ گاهشمار فصلی 
سندیت  هرگونه  فاقد  تاریخی  چنین  که  می گذرد،  ایران  زرتشتیان 
توسط  ظاهراً  تاریخ  مبدأ  این  وجود  این  با  است،  تاریخی  و  علمی 
به طوری که  به رسمیت شناخته شده است،  تهران  انجمن موبدان 
در پیام تبریکی که امسال به  مناسبت فرا رسیدن نوروز سال 1392 
توسط  رییس انجمن موبدان تهران منتشر شده است دقیقاً به همین 

تاریخ3751 اشاره شده است و در آن آمده است:
» آغاز سال 1392 شمسی برابر با روز اورمزد از ماه فروردین سال 
3751 و فرارسین بهار طبیعت...« البته درست یا نادرست بودن این 
مبدأ 3751ساله تأثیری در روش محاسبه یا تطبیق این گاهشمار با 
بقیه گاهشمارها ندارد . بدین ترتیب همان طور که گفته شد چون 
است  زرتشتی  دینی  و  آیینی  جشن  یک  سال  روزهای  ماه  جشن 
بنابراین زمان برگزاری آنها هم باید بر اساس گاهشمار زرتشتی باشد 
فصلی  گاهشماری  تنها  زرتشتیان  دینی  سالنمای  که  آنجایی  از  و 
رایج در بین زرتشتیان ایران است ، بدیهی است که زمان برگزاری 
جشن آیینی زرتشتی یا ماه روزها برای زرتشتیانی که سالنمای دینی 
زرتشتیان را پذیرفته اند باید تابع همین گاهشمار یا سالنمای دینی زرتشتیان باشد. ولی برای بقیه زرتشتیان که هنوز پابند 
گاهشمار سنتی زرتشتی یا یزدگردی هستند، زمان برگزاری کلیه این جشن ها طبیعتاً تابع همان گاهشمار سنتی زرتشتی 
یا گاهشمار یزدگردی خواهد بود. به همین دلیل با توجه به تفاوت های نهادی بین گاهشمار فصلی زرتشتی)سالنمای دینی 
زرتشتی( با گاهشمار رسمی ایران یا گاهشمار هجری شمسی اگر بخواهیم زمان دقیق برگزاری هریک از این جشن ها را 
بر اساس گاهشمار فصلی زرتشتی)سالنمای دینی زرتشتیان( معین و روز مطابق آن را در گاهشمار رسمی ایران) گاهشمار 

هجری شمسی ( به صورت جدولی تهیه و تنظیم کنیم ، خواهیم داشت:...
ادامه در صفحه 2



استثنایي  انسان هاي  و  نوادر  گاه  چند  هر  جهان هستي  در 
از  خاص  اجتماعي  و  محیطي  شرایط  علت  به  که  هستند 
مسیر چشم ها دورند و از ذهن ها ناشناخته و اندکي بیگانه. 
یا  مردم شناسي  حوزه ي  در  و  است  طبیعت  قانون  این 
پیش  فرصتي  مگر  پذیرفتني.  است  واقعیتي  جامعه شناسي 
و  چهره شده  نظر  مورد  فرد  و  گردد  فراهم  شرایطي  و  آید 

شناخته شود. 
و طنزسراي  امرایي، شاعر  امیرپور  اسداله خان  میرزا  مرحوم 
همین  علت  به  که  است  نوادري  همان  زمره ي  از  لرستاني، 
باید شناخته  که  آن گونه  زندگي  و محیط  اجتماعي  شرایط 
مي شده، نشده است. زنده یاد اسداله خان امرایي درست است 
و  نوع خود کم نظیر  در  بود  نام آوري  قالب هاي طنز،  در  که 
اشعار  حوزه ي  در  ولي  تکان دهنده ،  هزلیاتش  و  مطایبات 
جّدي و عرفاني نیز ید طوالیي داشت، اما دوستان و آشنایان 
بازار طنزهاي او  و هم دمان و همراهان وي بیش تر مشتري 
بودند که هر چند گاه به مناسبت و به جهتي خاص مي سرود 
و یک شبه در سینه ها ضبط و سپس بر زبان ها جاري مي شد. 
اما، همین انسان  شیدا و عاشق زیبایي و هواخواه لذایذ خاص، 
در زندگي اشراقي گونه اش به ادب عرفاني و مکتب غزل نیز 

ارادتي داشت و صالبتي در آن.
 باید گفت که شعر عرفاني و صوفیانه ما در حقیقت زیباست 
مرموزي  بازي هاي  و  بازي  ما  خیال  و  اندیشه  و  روح  با  و 
دارد و بیش تر مرهون محتواي فکري و احساسي آن است. 
نفس عرفان هیجان انگیز و داراي مایه هاي شعري و غزلي و 
»کشف المحجوب  چنان که  است،  سرشار  روحي  زیبایي هاي 
هجویري« و »المعارف و شرح تعّرف« هم براي ما و کساني 

که با این مقوالت خاص آشنایي دارند هیجان مي آفرینند.
تکرار  تردیدي  بي کم ترین  را  آنچه  ما  قدیم  شعر  مدافعان 
به  قدما  شعر  در  که  است  غزل  مطلق  کمال  مي کنند، 
مرحله اي رسیده است که دیگر نه تنها گذشتن از آن بلکه 
رسیدن به آن ممکن نیست و این مسأله اي است که چنان 
طور  به  نیز  نوپردازان  حتي  که  است  شده  عنوان  قاطعانه 
اعتراف کرده اند و براي توجیه کار خود و  ضمني یا رسمي 
دفاع از شعر نو به مطلق غزل حمله کرده اند که چرا باید غزل 
گفت، حرف ها و دردها و احساسات دیگر را باید مایه شعر نو 

کرد که در مواردي این حرف قابل قبول است. 
نیما و شاملو و اخوان و سایه و سپهري و مشیري و دیگران 
کار  استثناي  به  قدیم  غزل  که  امرند، چرا  این  بارز  مصداق 
بزرگاني چون سعدي و حافظ و موالنا و چند بزرگ دیگر و 
غزلیاتي که صبغه ي عرفاني محض دارند بقایاي آن تا امروز 
که  است  گذشتگان  کار  از  تمام عیار  تقلیدي  و  تکراري  گاه 
امروز  حتي  و  قدیم  غزل  در  است.  شادابي  و  طراوت  فاقد 
و  شکست ها  و  حرمان  ذکر  به  برمي گردد  تنها  اندیشه ها 
عربده جوي هاي  و  آشفته موي ها  و  خیالي  معشوق  بي وفایي 
بي حاصل و ذکري از طرحي و لب لعل و قد سرو و کمان ابرو 
و تیر مژگان و خدنگ نگاه ها و آن هایي که: »خلقي به عجب 

از پس و پیشش نگران است.« 
روش  و  سیاق  همین  بر  که  دارد  غزل هایي  امیرپور  مرحوم 
است، اما ما در وجود او هنر طنز و اندیشه ي خاص در این 
وادي را مي جوییم و غزل و انواع آن را چیزکي براي گفتن 
را  امرایي  طنز  هیچ.  دیگر  و  است  سرودن  براي  بهانه اي  و 
پردازش هنر است. هنري  بلکه  نمي شود شعرسرایي خواند، 

که هواخواهان خاص خود را دارد.
گونه هاي  و  است  متعدد  مفاهیم  در  هنر  که  است  درست   
به  امروز  جهان،  این  در  ما  اعتقاد  و  اعتماد  و  دارد  مختلف 
نوعي  به  را هم  برخي ها شعر  اما  هفت هنر منتهي مي شود 
صنعت مي دانند یعني غیر از هنر؛ صنعت نیز چون هنر تجلّي 
هنر،  بر خالف  اما،  متعالي.  و  فاخر  است  آفریدگاري  غریزه 
هست  آنچه  از  ناخشنودي  و  اضطراب  و  غربت  احساس  از 
سرچشمه نمي گیرد بلکه برعکس براي نزدیک تر شدن و خو 
کردن بیش تر به آن است. مقصودش رهایي نیست، اسارت 
بیش تر است. هنر مي خواهد انسان را از آنچه طبیعت ندارد 
آنچه طبیعت  از  را  او  تا  برخوردار سازد و صنعت مي کوشد 

دارد برخوردارتر کند. 
از  که  است  انساني  دغدغه ي  تجلّي  حال  هر  به  هنري  هر 
کمبودهاي موجود در عالم مي نالد و به دنبال تکامل تدریجي 

خواسته  این  حال  است.  این آن  و 
نیاز را مي خواهد به 

نوعي مخاطب 
ضه  عر
از  و  کند 
لذت بخشي 
خود  او  به 
لذت ها  نیز 
که  ببرد 
قعیتي  ا و
غیر  است 
و  انکار.  قابل 

امروز  ما  اما 
هیم  ا مي خو

شاعري  درباره ي 
که  بگوییم  سخن 

به حق از نوادر روزگار 
خود بود. یعني اسداله خان 

است  دهه  دو  از  بیش  که 
پنهان  خاک  نقاب  در  چهره 

کرده و به قول خواجه ي شیراز:
جبلّت  در  تّرحم  را  رعنا  پیر  جهان 

نیست / ز مهر او چه مي پرسي درو همت چه 
مي بندي!

در  و  مي گفت  خود  از  خود  خلوت  در  وقتي  او 
روانشاد  این شعر  به  و مشتاقان  یاران  به  جلوت 
رهي معیري اشارتي عارفانه و صادقانه داشت که:

جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلي
 منم آن سوسن وحشي که به ویرانه دمید
اسداله  روان شاد  با  من  آشنایي  نخستین 
خورشیدي   1348 سال  به  امرائي  امیرپور 
خرم آباد  هنر  و  فرهنگ  اداره  برمي گردد. 

تازه تأسیس شده بود. در اتاقي کوچک به 
کارمند  یک  با  ایزدپناه  حمید  مدیریت 

جزء و یک خدمتگزار. 
معلمي  کار  سال ها  از  پس  ایزدپناه 
به  خرم آباد  دبیرستان هاي  دبیري  و 

سائقه ذوق و طبیعت جستجوگر و محققانه اش، مدیریت در 
این حوزه ي کاري را پذیرفته و با عالقه وافري به کار مشغول 
بود. در کنار میز او مردي سپیدمو با عینک ذره بیني ضخیم، 
از  نشانه اي  که  عصائي  و  مي نمود  اندکي خمیده  که  قامتي 
ناتواني جسم، به دقت سرگرم نوشتن چیزي بود؛ با ورود من 
نیم نگاهي کرد و با سر تعارفي و سپس به ادامه کار که همان 

نوشتن بود مشغول گردید. 
از برخورد ایزدپناه با ایشان و احترامي که در گفتار برایش 
قائل بود حدس زدم که یک مراجعه کننده ي معمولي نیست 
جناب  مي گفت  که  شنیدم  ایزدپناه  حمید  زبان  از  وقتي  و 
آقاي امیرپور امرائي را مي شناسید، متوجه شدم که این همان 
شخصي است که از دیرباز طالب دیدارش بودم، چرا که پیش 
و  طنز  اشعار  بخصوص  سروده ها  و  اشعار  از  برخي  با  آن  از 
داشتم.  آشنایي  عالقه مندان  و  دوستان  طریق  از  پُرمایه اش 
نزدیک  هم  به  را  ما  نسبي  قرابت  نوعي  اینکه  دیگر  جهت 

مي کرد.
روان شاد امیرپور امرائي فرزند مرحوم نظرعلي خان امیراشرف 
تاریخ  بود که در  لرستان  بنام و سرشناس  از شخصیت هاي 
یکصد سال اخیر پیش از هر کسي از او نام برده شده است. 
با برادران سرشناس و صاحب اعتبار و مقام و خانواده هایي در 

منطقه ترهان و کوهدشت رکن رکیني به حساب مي آمدند 
با پدر و اجداد من هم خویشاوندي داشت. متقاباًل وقتي  و 
به او معرفي شدم با صمیمیتي فوق العاده به طرفم آمد و با 
در آغوش گرفتن من صفاي باطن و خلوص مثال زدني اش را 
نشان داد و با این شعر شروع کرد که: »همسایه ایم و خانه ي 

هم را ندیده ایم.«
با گذشت یک دو ساعت شناخت  این نخستین برخورد که 
مقدماتي و بحث در حوزه ی ادب و فرهنگ شعر و شاعري 

سپري گردید به دوستي عمیقي بین ما دو نفر منجر گردید، 
که با توجه به اختالف سن فراوان و به نوعي تفاوت در کار و 
حرفه تا واپسین لحظات مرگ آن عزیِز بزرگوار ادامه داشت 
او  عارفانه ي  ادراک  و  علم  بي دریغ  از خوان  دراز  سالیاني  و 
برخوردار بودم. چه شب هایي را که تا صبح در محضر پرفیض 
او و دیگر دوستان با حیرت و سرگرداني از حافظه بي نظیر 
و قدرت قریحه و عمق معلومات و اطالعات و خاطرات او به 

روز آوردیم.
سعه ي صدر، علو طبع، طینت ساده و صفاي ایلیاتي و طبع 
از  سرشار  و  دوست داشتني  غایت  به  هیأتي  در  را  او  وّقاد، 
جاذبه هاي ذاتي قرار داده بود که تنها در یک برخورد با او 
مي نمود.  محال  حّد  در  امري  کردنش  فراموش  و  دل کندن 
و  مریدان  ساله اش  چند  و  هشتاد  حیات  طول  در  امیرپور 
معتقدان فراواني داشت، به گونه اي که کم تر شاعري در این 
برهه از زمان در قلمرو ادبیات فرهنگ لُر و لک از این همه 
امیرپور  است.  بوده  برخوردار  خدادادي  جذابیت  و  موهبت 
و  طراوت  و  تازگي  از  سرشار  طنز شعرش  قلمرو  در  امرائي 
ابداعات و ابتکارات است. شعر امیر مثل هر اثر عالي هنري در 
نظرگاه من حّد و مرز جمله ي  هنرها را از میان برمي دارد. این 
وصف را به کرات شنیده ایم که فالن شعر یا نوشته همچون 
در  و شگفت انگیز  بدیع  نقاشي  تابلوي  یک  یا  یک سمفوني 
ذهن ها َخلَجاْن و هیجان ایجاد کرده است. زیبایي مطلق این 
است و تفاوتي نمي کند که این زیبایي در یک شعر باشد یا 

یک نثر آهنگین و به قول توللي:
گهر است شعر نابم، که چو نور آفتابم

نتوان فرو نهفتن، به پناه سایباني
زبان امیر در سخن 

گفتن ساده، شیرین و خودماني بود. هر چند، گاه طنزهایش 
به  تنها  او  سخت گزنده و در مواردي دشمن تراش، چرا که 
کمال هنر خویش اتکا داشت و اگر توسن کالم را در دشت 
بي کرانه ذهن بي پروا مي دید از گفتن هیچ چیز ابا نداشت و 
به همین علت بسیاري که از نیش زبان او آزار دیده بودند 
در مواردي به دشمني اش برمي خاستند. با این همه شعِر او 
آیینه ي دلش و دلش آیینه ي احساسش بود. او درحالي که در 
اواخر عمر از بیماري تنگي نفس رنج مي برد، لحظه اي از هنر 
واالیش که طنز بود غافل نماند.  او، میر شب بوي بیداردلي 
بود که از شام تا بیگاه به کار پرداختن طنز و شعر مشغول 
بود و در مواردي قطعاتي ساخت که در نوع خود کم نظیر بود.

به لرستان و تاریخ آن دل بستگي داشت و از صاحبان قلم و 
شاعران حمایت مي کرد. در مایه طنز مي شود او را با شاعران 
بزرگ معاصر نظیر مرحومان: فریدون توللي، غالمرضا روحاني 
و ابوالقاسم حالت، قیاس کرد. خطش تا قبل از ناراحتي چشم 
در نوع خود جالب بود، شکسته مي نوشت، به سبک منشیان 
قدیم. مجموعه آثارش چند هزار بیت است که اگر همتي به 
این  ادب  غناي  به  اقدام شود  آن ها  گردآوري  به  و  رود  کار 
سرزمین کمک خواهد شد و آن وقت است که چهره ي واقعي 
این عبید زمانه بر همگان معلوم خواهد شد. روان شاد که در 

رثایش باید گفت: »از دفتر ایام عبید دگري رفت« 
نظر  به  غزل  قالب  در  سروده هایش  آخرین  از  یکي  اینک 

خوانندگان عزیز مي رسد.
روزگاري به منت بود سِر یاري ها

غمزه و عشوه و طّنازي و دلداري ها
عمر گل چند صباحي نبود بیش ولي

ناگزیر است تحمل بکند خواري ها
به خرابات ندادند رهم، باکي نیست

خسته گشتم دگر از مستي و مي خواري ها
پشتم از بار غم گردش ایام شکست

تن یک الیي من، این همه دشواري ها؟
گو بیا از مِن بیمار عیادت بنما

تا که احساس کنم لذت بیماري ها
شتشویم به مي  ناب پس از مرگ دهید

خط بطالن بکشد تا به گنه کاري ها
بجز از بوسه ربودن ز لب گل فامي

جان به لب آمدم، از این همه تکراري ها
وصف خوبان همه جور است و جفا "امرائي"

لب فرو بند، ز بیداِد ستم کاري ها
ويژگي هاي شعر امير

ادارک و  از مبدأ فطرت شاعر است.  امرائي  امیرپور  زنده یاد 
قوه تخیل سازنده او کلمات را آنگونه که مي خواهد در اختیار 
دارد. ایماژ یا تصویرسازي که ابزار اصلي کار یک شاعر خاّلق 
است در شعر امیر به وضوح دیده مي شود. او در انواع شعر 
طبع آزمایي کرده است، اما ذاتاً غزل سراست. در پنجاه سال 
و  غزل  به  ما  سرزمین  شاعران  قریب به اتفاق  اکثریت  اخیر 
گونه هاي تغزل بیشتر گرایش داشته اند و انصاف هم این است 
بدانیم، هر  این کار  را موفق در  این شاعران  از  بسیاري  که 
آن  کنار  در  هم  توارد  نوعاً  و  تقلید  ِصرف  مواردي  در  چند 

دیده مي شود.
ابوالحسن  اخیر نظیر رهي معیري،  از شاعران دوران  برخي 
بختیاري،  پژمان  خراساني،  عماد  اشتري،  علي  ورزي، 
محمدحسین شهریار تبریزي غزل سرا هستند. امیرپور امرائي 
در بین این غزل سرایان به ابوالحسن ورزي و رهي معیري 
و  مکاتبه  باب  ورزي  با  و  مي داد  نشان  بیشتري  دل بستگي 
مناظره شعري هم داشت. مرحوم امیر، عّزت نفس عجیبي 
در کار شعر و شاعري داشت و هرگز از باب ُمنافسه و ُمبالغه 
ساخته و شعر خود را برتر و باالتر از شعر دیگران نمي دانست. 
آسماني  کالم  در  که  رباني  است  ودیعه اي  شعر  بود  معتقد 
سعدي و حافظ به اوج تعالي خود رسیده است و هر چه بعد 
یا گفته خواهد شد در شعاع خیره کننده  آن گفته شده  از 
او  مي نماید.  کمرنگ  و  محو  بزرگ  دو  این  بي مثال  انوار  و 
شعر و آنچه به نام شعر عرضه مي شود را در حقیقت شرح 
که  وجودهایي  اظهار  و  نیازها  خواسته ها،  بیان  حرمان ها، 
متأثر از غریزه ي ذاتي بشر آن هم در حد استعداد و درک 
ایمان و اعتقاد گوینده است مي داند. مي دانیم که  و فهم و 
زبان فارسي سرشار از راز و رمز است و این راز و رمز در شعر 

به اوج مي رسد. 
همه  با  ولي  مي بینید  اغراق  و  مبالغه  شما  فارسي  غزل  در 
اغراق گویي ها، زیبایي  و تالقي شکوه مند کلمات انسان را به 
عوالمي روحاني و ملکوتي مي کشاند. به قول نظامي شاعر و 

حکیم بلند آوازه:
در شعر مپیچ و در فن او /  چون احسن اوست اکذب او

در ادب عرب هم این قاعده وجود دارد و اوج این اغراق و غلو 
در شاعران دوران جاهلیت و بزرگاني نظیر امروالقیس بیشتر 
دیده مي شود. راز شیفتگي پاره اي از ادیبان مغرب زمین چون 
نویسنده بزرگ آلماني "گوته" و یا ادیب روسي "تولستوي" 
و بسیاري دیگر به زبان فارسي و بعضاً عربي توجه عمیق و 
در  نهفته  ظرایف  و  توانایي ها  به  سو  یک  از  آن،  به  آگاهانه 
این زبان برمي گردد که بیان دقیق و استعداد را امکان پذیر 
و  نثر  و  نظم  آثار  انبوه  به  دیگر  سویي  از  و  است  ساخته 
نمادهاي ماندگاري مربوط مي شود که توانسته است ظرایف 
و دقائق معاني را در قالب الفاظ و جمالت و اسلوب هاي سهل 

و ممتنع به منصه ي ظهور رساند.
فروغي  نظیر  قاجار  دوران  غزل سرایان  تحتِ تأثیر  امیر 
غزلي  فروغي  مي رود.  آنان  اقتفاي  به  و  دارد  قرار  بسطامي 

دارد با این مطلع:
آخر این ناله سوزنده، اثرها دارد

شب تاریِک فروزنده، سحرها دارد
غافل از حال جگر سوخته عشق، مباد

که در آتشکده سینه، شررها دارد
تو پسند دل صاحب نظراني ورنه

مادر دهر به گوشه، پسرها دارد
قافیه و ردیف متفاوت منتهي در همان وزن چنین  با  امیر 

مي سراید:
یار من طرفه نگاریست به بستان وجود

که به نخل دگري حاجت پیوند ندارد
تو پسند دل صاحب نظران مي باشي

مادر پیر زمانه چو تو فرزند ندارد
طنز و َهْزل در شعر امير

عبید زاکاني سرآمد شاعران 
طنزپرداز و هزل ادب فارسي 
است. عبید در مقام طنز و 
شوخي مي گوید:

هزل تعلیم است،  آن را 
ِجّد شنو

تو مشو بر ظاهر هزلش 
گرو

هر جدي هزلست، 
پیش هازالن

هزل خود ِجّد 
است پیش 
عاقالن

هزل ها گویند 
در افسانه ها

گنج 
مي جویند، در 
ویرانه ها

قالب هاي  در 
شعر  متعدد 
طنز  فارسي، 
و هزل مراتبي 
دارد که مردِم 
قریب به اتفاق  اکثریت  بسته اند.  دل  آن  به  سخت  باذوق، 
شعري  قالب  از  بخش  این  به  عرب  حتي  و  ایران  شاعران 
توجه مخصوص داشته اند و هستند شاعراني که در این زمینه 
یکه تاز میدان این عرصه گردیده اند. غیر از عبید طنز و هزل 
فارسي هم  ادب  بزرگان  دیگر  و  مولوي  بیان سعدي،  در  را 
دیده ایم. عبدالرحمن جامي، سیحون و جیحون یزدي، انوري 
ابیوردي. در دوران قاجار شاعراني نظیر میرزا حبیب قاآني، 
یغماي جندقي، محمودخان صبا نیز به کار طنز و گاه هجو 

افراد پرداخته اند.
و  دهخدا  نظیر  شاعراني  اشعار  در  مشروطیت  دوران  در 
ادیب الممالک شعرهاي انتقادي در قالب طنز و شوخي دیده 
و  ایرج  شعر  در  را  کار  این  اوج  دوران  همین  در  مي شود. 
میرزاده عشقي مي بینیم. ایرج در عین اینکه شاعري بزرگ 
نظیر  به یادماندني  و قوي دست است و صاحب منظو مه هاي 
در حد  که  قطعه  چند  و  مادر«  »دل  و  منوچهر«  و  »زهره 
شاهکار به حساب مي آیند اشعاري هم در قالب هجو و طنز 
دارد که گاه از جاده عفاف و ادب خارج است. در عارف نامه 
این امر به وضوح دیده مي شود و همین طور میرزاده عشقي، 
هر چند که از نظر قدرت شعري و انسجام کلمات با ایرج قابل 

مقایسه نیست...                ادامه در صفحه 7

منظور  به  و  تفنن  برای  زاگرس  بزرگان  بیشتر  درگذشته 
کردن،  َخم حکم رانی  و  َچم  آموختن  با  همزمان  و  محفل آرایی 
بنای شکرافشانی می نهادند و توجه ویژه ای به سرودن چامه های 
ماهر  نیش دار  و  گفتِن سخناِن سنجیده  در  و  داشتند  چندپهلو 
با نیِش زبان هایشان نوش آفرینی می کردند و تکه های  بودند و  

ماندگار ادبی به یادگار می گذاشتند. 
در مجالس بزرگاِن لرستان  نیز شعر، شاعری و شاهنامه خوانی 
که  می شد  سعی  معموالً  و  نبود  ناآشنایی  و  بیگانه  موضوع 
شیرین زبانی  نامه نگاری هایشان  و  برخاست ها  و  نشست  در 
با  »امیرتومان«  جعفرقلی خان  شوخی های  و  شعر  نمونه  کنند؛ 
این  گواه  بزرگان،  سایر  و  »اشرف العشایر«  میرصیدمحمدخان 
و  »غضنفری«  خاندان  دو  لرستان  بزرگان  بین  در  است.  گفته 
و  شعر  و  داده اند  نشان  توجه  مهم  این  به  همه  از  بیش  »میر« 
نام دار،  دودمان  دو  این  میان  از  درآمیخته اند.  با هم  را  سیاست 
در  فروزان  »آساره «ی   دو  بسان  شیرین سخن  شوریده ی  دو 
به روزگاران  ظلمت سرای روزگار خویش، خوش درخشیده اند و 

نور افشانده اند؛
 اینان برخالف نیاکانشان -که شعر و شاعری را تنها برای حاکم 
و  نمودن  تفنن  و  گذراندن  روزگار  و  کردن  حکم رانی  و  شدن 
مجلس آراستن و سر به سر هم سران گذاشتن می خواستند، -به 
شعر و شاعری می اندیشیدند تا دل ریش و پریش خویش را مرهم 
نهند و از آن به عنوان ابزاری کارساز برای بیان درد و داغ های 

خود و هم نوعان آزرده خاطر و افسرده دل شان استفاده نمایند. 
 یکی از این دو، میرنوروِز عاشق پیشه است که چند سده پیش، 
از دیار باالگریوه سربرآورد و با عاشقانه هایش در سینه ی خاصان 
جا کرد و بر لب همگان جاری شد و ترانه ها از تَردستی اش شکل 
اسداله خان  دیگری  و  افتاد  زبان ها  سر  بر  او  از  َمَثل ها  و  گرفت 
کمک  به  و  هزل آمیز  هنِر  از  بهره  با  که  است  امرایی   امیرپور 

تلخنِد طنزآلودش، اخم ها را به لبخندها تبدیل کرد و با 
هجوهای برگرفته از واقعیت و تؤأم با قاطعیتش -که از 
تیغ تیز طعنه هایش ناشی می شد- نام خود را تا همیشه 

جاودان کرد. 
از  نیز  اسداله خان  دیگر  برادر  اسفندیار  استاد  هرچند 
چنین جایگاهی برخاست و خود را به هنر شعر آراست 
و مانند دیگر نیاکان به حکم رانی نپرداخت؛ اما او بسان 
برادر بزرگتر نبود که تنها و تنها به شعر و شاعری بپردازد. 

اسفندیارخان به دیگر حوزه ها هم سر کشید و کارها 
تصحیح  دیوان ها  و  نوشت  تاریخ  کرد، 

و  آورد  روی  ادیبی  به  و  کرد 
اما  شد.  لغت نامه نویس 

شعر  تنها  اسداله خان 
گفت و شاعر ماند. 

از این رو امیر و میر    
ردیف  یک  در  را 
اال  و  نشانده ام، 
اسفندیار  جایگاه 
در شعر و شاعری 
واالست. و اگر از 
چون  دیگرانی 
شعر  مالیان 
که  لکی  
ن  پیشه شا
ی  عر شا
از  و  بوده 

نسروده اند،  شعر  تفنن  سر 
نیاورده ام  میان  به  سخن 
به  نیامده،  میان  به  سخن 
است که در  تفاوتی  خاطر 
خانوادگی  جایگاه  و  طبقه 

داشته اند.
بهترین  از  امیرپور  استاد 
سخن سرایان  و  شاعران 
 20 حدود  است،  زاگرسی 
شاعری  و  شعر  به  سالگی 
حافظه ای  و  آورد  روی 
قوی و طبعی روان داشت 
لری  و  لکی  پارسی،  به  او 
شعر سرود و از عهده ی هر 
سه به نیکویی برآمد و  با 
شعری  قالب های  اغلب 
طبع آزمایی کرد و در همه 
با این  زمینه ها شعر سرود 
سروده هایش  بیشتر  حال 
مثنوی  و  قالب  غزل  در  را 
ریخت و برخالف میرنوروز 
که عاشقانه سرود او بیشتر 
و  گشود  انتقاد  به  لب 

هجوسرایی کرد.
نمایان گر  هم  و  است  شاعر  درونیات  بیانگر  هم  امیرپور  شعر   
اجتماع و کژی و کاستی های که در آن دیده است. کم سراغ داریم 
اینگونه باشد. برخی به گفتن  درد و رنج و محدودیت  شاعری 
و محرومیت هایی که آن ها را آزرده خاطر ساخته، می پردازند و 
و چیزهایی  ربوده  از سرشان  که هوش  دلبری  به وصف  بعضی 
نمایاندن  به  هم  گروهی  و  می کنند  بسنده  فریفته اند،  را  او  که 
ناراستی ها و ناالیقی ها همت می گمارند و تالش می کنند حرف 
دل توده ی مردم را به زبان آورند و  در اصالح جامعه بکوشند؛ اما 
امیرپور به هر سویی سرک کشیده، توانسته آن را به زیبایی وصف 
توانسته  به تصویر کشانده،  را  از آدمی  کند و هر حس و حالی 
به نکویی از عهده ی آن برآید. او قدرت بداهه گویی داشت و در  
حاضرجوابی و لطیفه پرانی عجوبه ی روزگار بود. به روانی رودهای 
زادگاهش شعر می سرود و برای شعر گفتن به زحمت نمی افتاد. 
به خطیبی کارُکشته می مانست که به زیبایی می توانست حاالت 
کدخدا  بکشاند.  تصویر  به  واقعی  گونه ای  به  را  آدمی  اوصاف  و 
»فتی«  بازوند برایم تعریف کرد، روزی در مجلسی که امیراعظم  
امیرپور  به  خطاب  امیراعظم  داشتند،  حضور  دو   هر  امیرپور  و 
گفت »امیر فکر بکه مردمه، ایسه شعری اه برات بون، ولی چی 
بوش که اَرنمه مکویی «  و امیرپور  فی البداهه و بی آنکه بیندیشد 
و یا تأملی کند، به سخن درآمد و ابیاتی در وصف او به زبان آورد 
که با اوصاف او هم خوانی کامل داشت. متأسفانه آن ابیات ثبت و 
ضبط نشده  و من هرچه کوشش کردم که بتوانم آن را بیابم و یا 
در بین اشعار موجود بدان دست رسی پیدا کنم موفق نشدم؛ تنها 
چند بیت آن سروده در خاطر کدخدا مانده بود که در زیر می آید.
امیر با فضل صاحب کمالم         سنگین و متین یوسف جمالم
برخوردارخونم دودمان  شمع  سردار بزرگ ایل تریونم      
تُهمتن صولت وه روژ ِکینم          ژه صدر مجلس شورا نشینم
»چیا آهوان« وه بی تو چولن                                     گویا وه ِگری زاری مشغولن
بازن ُمقصر  ساکت،  »کورکوره«  نازن   بی  فره  شکوهت  با  قصر 
امیر َمری ِم ژی دنیا تور کین   شمع دودمان برخوردار کور کین؟!

زیبایی  است.  کرده  وصف  را  برادر  زیبایی  و  راستی  به  انصافاً 
رخسار و  سهمناکی پیکرش را به تصویر کشانده و رشادت هایی 
بر کرسی  نشستن  و  دوره ی  یادآور شده  را  »باوه حوی«  جنگ 
که  آهوان«  »چیا  به  و  گفته  باز  را  شورایش  مجلِس  نمایندگِی 
با  را  دشمنانش  یک یک  و  افکنده  نظری  هم  بوده  شکارگاهش 
استعاره ای هنرمندانه در قالب »کور کوره« و »باز« برشمرده و در 
آخر افسوس و اندوه خویش را از کوچ همیشگی  »شمع دودمان 

برخوردارخان« بیان کرده است. 
کسی که امیراعظم و مخالفانش را در آن روزگار بشناسد می داند 
که امیرپور چه زیبا هنرنمایی نموده، آن هم در حالت بداهه و 
و  قدرت شعری  که  اینجاست  باشد.  کرده  درنگ  لختی  بی آنکه 

استعداد فطری او همه را حیران و شیفته ی خود ساخته است.
اگر تا امروز شعرهای امیرپور بی آنکه چاپ شوند و یا به گونه ای 
رسمی منتشر گردند دست به دست شده و در خاطر عالقه مندان 
است  آن  سبب  به  گردیده اند،  محافل  نقل  و  بسته اند  نقش 

و  نکشیده  قافیه  رنج  و  نیالوده  دروغ  به  را  سخن  او  که 
داشته  اعتقاد  آن چه  گفتن  در  و  نگفته  سخن  ضرورت  به  جز 
او  از  اشعاری که  تمامی  بین  نداده است. در  راه  به دل  هراسی 
خوانده ام، سروده ای ندیدم که به دل ننشیند. چون سخنانش از 

دل برآمده اند »الجرم بر دل می نشینند«.
 امیرپور بی محابا بر نادرستی ها شوریده و در شورش خود هیچ گاه 
تعارف روا نداشته، او بی هیچ مالحظه ی قومی فامیلی سخن رانده 
و مردانه رو در روی کژی ها ایستاده است؛ از برادر تا فامیل، از 
خان تا آجان و از حاکم تا عالم بی عمل، همه را آماج حمله قرار 

داده است. 
 شعر امیرپور از استحکام و انسجام خاصی برخوردار است. وی 
بی پاسخ  را  دشمنان  و  دوستان  مناظره ی  و  مشاعره  هیچ گاه 
مطالعه ی  بخاطر  و  بود   برخوردار  قوی  حافظه ای  از  نگذاشت؛ 
فراوان در میان سالی بینایی اش کم شد و  با گذشت زمان و در 
نتیجه ي اندوهی که بر اثر مرگ برادرش -امیراعظم- بر او عارض 
استفاده  با  که  بگونه ای  داد؛  دست  از  را  بینایی  تقریباً  گشت، 
بخواند.  شعر  می توانست  بسختی  ذره بین  کمک  به  و  عینک  از 
که  بود  گردیده  عمر  سبب  پایانی  در سال های  لرزش دستش 
بنویسد،  را خودش  روزگار جوانی سرودهایش  زیبایِی  به  نتواند 
معموالً آن ها را به دیگران دیکته می کرد و در بیشتر موارد بسان 
آتشفشانی که شعله ور شده باشد فوران می کرد و اشعار آب دار، 

نغز  و پُر مغزش را بر کاتب می خواند. 
هر چند شعرهای فارسی امیرپور قابلیت 
را  ملی  شاعران  ردیف  در  کردن  باز  جا 
اما متأسفانه جز مقطعی  داشت و دارند، 
که سروده هایش در مجالت سراسری آن 
پژواک  هیچ گاه  رسید؛  چاپ  به  زمان   
همان   نرفت.  لرستان  از  فراتر  صدایش 

اندک چاپ شده ها دریچه ای شد که امیرپور 
چون  بزرگی  طنزپردازان  با  طریقشان  از 
ابوالقاسم حالت و غالم رضا روحانی رابطه 
برقرار کرد و با شهریار آشنا شد و با آن ها 
مراوداتی ایجاد نمود. بی تردید اگر وضعیت 
فرهنگی لرستان اندکی بهتر بود و خودش 
نیز با علوم زمان آشنایی پیدا می کرد و در 
پی تحصیالت آکادمیک می رفت، می توانست 
به  فارسی  ادب  و  شعر  در  شایسته ای  جایگاه 
ویژه در عرصه هجو و هزل میان هم قطاران پیدا 

کند.
حقيقتًا اشعار اميرپور بی هجوياتش 
گويش  به  که  آن ها  -خصوصًا 
گفته  لکی  گوش نواز 
گران  لطمعه ای  شده اند،- 
بی آن ها  او  زيرا  اوست،  به 
است  بی زهری  مار  چون 
نيشش  اما  می گزد  که 
است  امید  ندارد.  اثر 
منتشر  نیز  آن ها  روزی 
و در دست رس  شوند 
قرار  عالقه مندان 
گیرد. اگر امیرپور در 
افرادی  از  اشعارش 
نباید  برده،  نام 
آوردن ناِم اشخاِص 
اثرش  انتشار  از  جلوگیری  سبب  خاص 
در  اشعاری  چنین  است  درست  شود. 
سروده ها  این  اما  آمده اند  کسی  وصف 
فرد  احواالت  نمایانگر  که  عین حالی  در 
آینه  و  جامعه  بازگوکننده ی  هستند 
تمام نمای زمانه شاعر می باشند و شاعر 
افراد  برخی  نام آوردن  با  کرده  احساس 

تأثیر بیشتری به سروده اش می بخشد.
امیرپور  خانوادگی  جایگاه  آن که  با 
تمام  و  نیست  پوشیده  لرستانیان  بر 
زندگی  و  لرستان  به  اندکی  که  کسانی 
بزرگانش آشنایی و عالقه دارند، جایگاه 
دیار  این  تاریخ  در  را  غضنفری  دودمان 
دانستن  برای  اما  می شناسند،  خوبی  به 
نسل نوپایی که امیر را ندیده اند و قصه ی 
روزگار پیشین را نشنیده اند نگاهی گذرا 

به زندگی خود و نیکاناش می اندازیم.  
نظرعلی خان  پسر  هفتمین  اسداله  خان 
 1285 سال های  بین  که  بود  غضنفری 
کوهدشت،  در  خورشیدی   1287 تا 
نوه ی  او  آمد،  دنیا  به  آهوخانم  شکم  از 
و  تُشمال خان  نتیجه ی  برخوردارخان، 
می آید.  شمار  به  نصراله خان  نبیره ی 
هر  از  را  لرستان  اخیِر  دو سده ی  تاریِخ 
طرف که برگ بزنی و از هر سو بدان بنگری بر »آسوی« ِهَرم آن 

نشاِن نام داراِن نیاکان اسداله خان نمایان است.
فتح الشکر،  فتح السلطان،  القاب  دارای  پدرش  نظرعلی خان   
سال ها  امیراشرف  بود.  امیراشرف  مهم تر  همه  از  و  سرداراکرم 
حاکم مناطق لرستاِن غربی و شمال غربی شامل، ترهان، چگنی، 
پیش کوه  والی گری  به  هم   سال  یک  و  بود  سلسله  و  دلفان 
فوج  فرمانده  این که  ضمن  نیز  سرتیپ  برخوردارخان  رسید. 
داشت.  دست  در  را  مناطق  این  حکومت  بود  دلفان  و  ترهان 
تشمال خان هم از افسران ارتش دوره ی ناصرالدین شاه قاجار بود 
و شخصیتی شجاع، دالور، کاردان و باسخاوت به شمار می آمد و 
در جنگ های مرزی جنوب غربی ایران حضوری فعال داشت، به 
گونه ای که مورد تشوق و قدردانی شا زاده گان قاجاری قرار گرفت 
از  نیز  غضنفری ها  ارشد  نیای  نصراله خان  یافت.  درجه  ترفیع  و 
بیشتر  با  بود که  زمانه منطقه ی خود  بزرگ ترین شخصیت های 
سران لرستان نسبت قوم و خویشی داشت و حکومت ترهان و 

دلفان در دستش بود. 
جایگاه    برخاست،  خانه ای  چنین  از  امیرپور   اسداله خان 
خانوادگی ای که سبب می شود، فرد خود را در چارچوب نظامات 
از  جدا  و   کند  محسور  خان زادگی  و  خان  نانوشته ی  قوانین  و 
و  بسراید  گروه خاصی شعر  برای  و  نماید  زندگی  مردم  توده ی 
خوشایند آنان سخن بر زبان آورد؛ اما او خود را در این حصارهای 
که  اقلیتی  حرف  اینکه  از  بیش  و  نساخت  محسور  خودساخته 
مرفه بودند و در جایگاه خاص خود قرار داشتند را بازگوید، لب به 
انتقادشان گشود و بجای از آن ها گفتن به آن ها گفت و در عوض 
مدح کردن به ذم شان پرداخت، بی آنکه نگران آن باشد که مبادا 
برنجند و یا از آن بترسد که نکند علیه اش برخیزند. او خان زاده 
بود اما خانی نکرد، شاعر بود مدیحه سرایی نکرد، نام دار بود ولی 

به دنبال استفاده از آن نگشت. 
اسداله خان برخالف پدر که پنج زن اختیار کرد تنها به یک زن 
راضی شد. از ازدواج او با جواهرخانم همسرش دو پسر  و 4 دختر 
بر جای ماند. امیرپور در جوانی به استخدام ثبت احوال در آمد و 
با  نزدیک  از  و  به روستاهای منطقه سر زد  اقتضایی شغلش  به 
یافت.  آگاهی  از چگونگی زندگیشان  و  احواالت مردم آشنا شد 
از روحیات  و مردم شناختی که  تیره ها و طوایف  با  آشنایی وی 

عشایر به دست آورد را می توان نتیجه ی این سال ها دانست. 
سالگی   80 سن  در  خورشیدی   1365 سال  امیرپور  سرانجام   
چشم از جهان گذران فرو بست و به دیار جاودان شتافت و پیکر 
بر  آرام گرفت.  رنجورش در  دل خاک بهشت زهرای کوهدشت 

مزارش دو بیتی زیر نقش بسته است. 
افسوس کزین دامگه دور و دراز

رفتند و رویم و کس نمی گردد باز
اندیشه درین راه به جایی نرسد

مکشوف به کس نگشت هرگز این راز
یادش گرامی و خاطرش خندان باد و خدایش بیامرزاد.

یادنامه ی اسداله امیرپور
Asareh.weekly@gmail.com :رایانامه    -    baloutestan.ir :یکشنبه25 اسفند 1392     -    تارنما

6

نگاهی گذرا به زندگی و شعر امیرپور
محمد بساطی؛ سردبیر

چهره ي ماندگار طنزسرایي در حوزه ي شعر و ادب 
لرستان با سراینده اي به نام استاد اسداله امیرپور امرایي

ایرج کاظمی

کشیده،  سرک  سویی  هر  به  امیرپور 
و  کند  وصف  زیبایی  به  را  آن  توانسته 
تصویر  به  را  آدمی  از  حالی  و  حس  هر 
کشانده، توانسته به نکویی از عهده ی آن 

برآید. 
او قدرت بداهه گویی داشت و در  حاضرجوابی 
روانی  به  بود.  روزگار  عجوبه ی  لطیفه پرانی  و 
رودهای زادگاهش شعر می سرود و برای شعر گفتن به 

زحمت نمی افتاد.
و جز  نکشیده  قافیه  رنج  و  نیالوده  دروغ  به  را  ...سخن 
به ضرورت سخن نگفته و در گفتن آن چه اعتقاد داشته 
هراسی به دل راه نداده است. در بین تمامی اشعاری که 
از او خوانده ام، سروده ای ندیدم که به دل ننشیند. چون 

سخنانش از دل برآمده اند »الجرم بر دل می نشینند«.
بیش از اینکه حرف اقلیتی که مرفه بودند و در جایگاه 
انتقادشان  به  لب  بازگوید،  را  داشتند  قرار  خود  خاص 
گشود و بجای از آن ها گفتن به آن ها گفت و در عوض 
مدح کردن به ذم شان پرداخت، بی آنکه نگران آن باشد 
علیه اش  نکند  که  بترسد  آن  از  یا  و  برنجند  مبادا  که 

برخیزند.
 او خان زاده بود اما خانی نکرد، شاعر بود مدیحه سرایی 

نکرد، نام دار بود ولی به دنبال استفاده از آن نگشت. 

ساده  طینت  طبع،  علو  صدر،  ...سعه ي 
در  را  او  وّقاد،  طبع  و  ایلیاتي  صفاي  و 
سرشار  و  دوست داشتني  غایت  به  هیأتي 
تنها  که  بود  داده  قرار  ذاتي  جاذبه هاي  از 
فراموش  و  دل کندن  او  با  برخورد  یک  در 
کردنش امري در حّد محال مي نمود. امیرپور در 
معتقدان  و  مریدان  ساله اش  چند  و  هشتاد  حیات  طول 
فراواني داشت، به گونه اي که کم تر شاعري در این برهه 
از این همه  لُر و لک  ادبیات فرهنگ  از زمان در قلمرو 

موهبت و جذابیت خدادادي برخوردار بوده است. 
زنده یاد امیرپور امرائي از مبدأ فطرت شاعر است...

ذاتاً  اما  است،  کرده  طبع آزمایي  شعر  انواع  در  او 
شعرش  طنز  قلمرو  در  امرائي  امیرپور  غزل سراست... 
سرشار از تازگي و طراوت و ابداعات و ابتکارات است... 
و  حّد  من  نظرگاه  در  هنري  عالي  اثر  هر  مثل  امیر  شعر 
در  امیر  برمي دارد...زبان  میان  از  را  هنرها  جمله ي   مرز 
بود. هر چند، گاه  سخن گفتن ساده، شیرین و خودماني 
طنزهایش سخت گزنده و در مواردي دشمن تراش، چرا 

که او تنها به کمال هنر خویش اتکا داشت
بود...  احساسش  آیینه ي  دلش  و  دلش  آیینه ي  او  شعِر 
کار  به  بیگاه  تا  شام  از  که  بود  بیداردلي  شب بوي  میر  او، 
تاریخ  و  لرستان  به  بود..  مشغول  شعر  و  طنز  پرداختن 
آن دل بستگي داشت و از صاحبان قلم و شاعران حمایت 
مي کرد...خطش تا قبل از ناراحتي چشم در نوع خود جالب 

بود، شکسته مي نوشت، به سبک منشیان قدیم. 



چهره ي ماندگار طنزسرایي در حوزه ي 
شعر و ادب لرستان با سراینده اي به نام 

استاد اسداله امیرپور امرایي
در دوران اخیر یعني بعد از شهریور بیست شاعران طنزگو نظیر ابوالقاسم 
حالت، غالمرضا روحاني، فریدون توللي شهرت و معروفیتي در این زمینه 
به دست آوردند. تصنیف سرایاني هم پیدا شدند که اشعار و آثار طنزگونه 
مهدي  خطیبي،  پرویز  نظیر:  بوده  مجالس  و  محافل  شادي بخش  آنان 
و هنرشان  تعدادي دیگر که ظرافت طبع  و  پورسعید  اسماعیل  سهیلي، 
به گونه اي است که بعضي نکته ها و تک بیت هاي آنان در اذهان عمومي 
به صورت ضرب المثل درآمده است. به طور مثال یکي از همین شاعران 
است  داشته  برآمده  شکمي  و  فربه  هیکلي  که  وزیري  درباره  طنزپرداز 

مي گوید:
دیدم از دور اشکمي آید / ساعتي بعد صاحبش پیدا شد

و  است  گاه هجو کم نظیر  و  قالب طنز  در  امیر  تعالي شعر  اوج  و  قدرت 
متأسفانه  مي زند.  را  اول  حرف  زمینه  این  در  گفت  مي توان  حقیقت  به 
بسیاري از ساخته هاي وي در قالب طنز و هجو به گویش لکي است که 
درک آن براي فارسي زبانان مشکل است.زنده یاد امیرپور امرائي در محاوره 
شده  ساخته  تک بیت هاي  و  عبارات  از  نیز  خود  معمولي  صحبت هاي  و 
استفاده مي کرد و محفل گرم و صمیمانه اي داشت که خاطرات و لحظات 
دل نشین با او نشستن و با او بودن براي معتقدان و عالقه مندانش، اکنون 
که بیش از بیست سال از مرگ وي مي گذرد هنوز خاطره انگیز است. از 

حاالت و وضعیت جسماني اش که سؤال مي کردي مي گفت:
ز سوادگري ها گري مانده است                  وزین قالب تن سري مانده است

چند اثر جاودانه  به گویش لکي دارد نظیر: »شعیبي نامه« و »بگي نامه« که 
اوج ظرافت شعري را در آن نشان داده و به کمال رسانده. تنها کساني که 
با درک دقائق آن نکته واقف هستند مي توانند هنر واالي او را درک کنند.

عنصر ذاتي و ماهيتي طنز  
طنز در لغت به معني دل ربایي است و غالباً در اشعار عربي و فارسي شعرا 
معشوق خود را طّناز لقب داده اند و این لغت با کلمه شوخ که به معني 
چرک و بعداً به معني بي حیائي آمده است تفاوت دارد. ولي در نوشته هاي 
کنوني به جاي شوخي و افسون استعمال مي شود. از اوایل اسالم اسنادي 
در دست است که وجود طنز را در محاورات و مکاتبات مسلم مي دارد. 
البته با احتمال بسیار قوي این مسأله ذوقي در ادبیات قبل از اسالم نیز 
نمونه هاي  با  نزدیک تر مي شویم  زمان  به  ولي هر چه  است  بوده  معمول 

بیشتري از آن برخورد مي کنیم.
از نخستین مجموعه هاي طنزآمیز کتابي است که در قرن پنجم توسط 
بعد  قرن هاي  در  است.  شده  کشیده  تحریر  رشته ي  به  موصلي  احمد 
مستقاًل  کتاب هایي  و  درآمد  فن  یک  صورت  به  طنزگویي  و  طنزنویسي 
و  جامي  زاکاني،  عبید  لطایف  و  آثار  آن  نمونه هاي  از  که  نوشته اند 
قطب الدین را مي توان نام برد و ظاهراً اولین کتاب مستقلي که درباره ي 
طنز و شوخي نوشته شده از جانب عبید زاکاني بوده است و الحق لطایف 

عبید در عین حال که انتقادي حاد است آموزنده نیز مي باشد.
باید مولود حکومت هاي جابر دوران گذشته  را  این ذوق  به وجود آمدن 
دانست که مردم در طول این نوع حکومت ها نمي توانسته اند آزادانه حقایق 
را بیان کنند و بنابراین سعي کرده اند در قالب طنز و شوخي انتقادات خود 

را منعکس نمایند.

مثاًل در حکومت ناصرالدین شاه که مردم در اثر آشنایي با تمدن اروپایي 
بیدار شده و مظالم و ناداني ها و بي بندوباري ها را مي دیدند، تمام انتقادات 
مي داشتند،  بیان  خواب نامه  یا  طنز  صورت  به  را  خود  ناراحتي هاي  و 
که  است،  باقي  زمان  آن  از  طنزآمیز  کتاب  جلد  که 20- 30  به طوري 
دکتر  )جّد  سینکي  مجدالملک  نگارش  مجدیه"  "تذکره  آن ها  مهم ترین 
علي امیني( و "خواب نامه" محمدقاسم خان برادرزاده ي فتحعلي خان صبا و 

"رؤیاي صادقه" و "رؤیاي غیبیه" و امثال آن مي باشد.
شاید در هیچ زباني به قدر زبان فارسي کنایه و استعاره و تشبیه و طنز 
وضع  و  ایراني ها  لطیف  ذوق  مولود  باید  را  آن  که  باشد،  نداشته  وجود 
حکومت هاي جابر دانست. در تذکره مجدیه رجال فاسد و مطامع آن ها به 
خوبي معرفي شده است. گرچه خود مجدالملک هم جز رجال بوده ولي 
چون از قافله عقب مانده از دستگاه دولت وقت به شدت انتقاد نموده است.

که  است  مسأله  این  توضیح  مي دانیم  الزم  را  آن  به  اشاره  که  مطلبي 
به یک طبقه و یک صنف مشخص اختصاص  طنزگویي و لطیفه پردازي 
نداشته. ما عالوه بر شعرا و نویسندگان که در آثار خود به طنز و شوخي 
پرداخته اند به غالب نوشته هاي مترسالن و حتي پادشاهان برمي خوریم که 
در آن ها ذوق طنزنویسي به کار رفته و مطالبي بر سبیل طنز به رشته ي 

تحریر کشیده اند که نمونه هایي از آن را در کتابخانه ها مي توان یافت.
در اشعار فارسي همان طور که اشاره شد طنز و شوخي بیش از حد تصور 
است و گاه این لطیفه گویي به مرحله ي دشنام و ناسزا رسیده که مي توان 
گفت متأسفانه دامن ادبیات پارسي را لکه دار نموده است. از این قبیل اند: 
»هجویات سوزني، انوري، ضیاء اصفهاني، میرزا محمدحسین مذهب، میرزا 

حبیب اصفهاني، ایرج میرزا« و بسیاري دیگر از شاعران معاصر.  
براي شاعر  را  و هجا  بیان طنز  قدرت  اینکه عده اي صاحب نظر  با وجود 
به مثابه چنگ و دندان براي شیر دانسته اند ولي جاي هیچ گونه تردیدي 
و  به طوري که دشنام  زیادي است  بین طنز و هجو اختالف  نیست که 
ناسزا و هجو کاري ناشایست و لطیفه گویي و طنزنویسي عملي مطبوع و 
مطلوب است و هنري به شمار مي رود. مثاًل وقتي ما مي بینیم که "رشید 
وطواط" در معرض خطر مرگ قرار مي گیرد سلطان دستور قتل او را صادر 
مي کند، او با بیان این جمله که: »کشتن وطواط که مرغ کوچکي است 
کاري دشوار نیست و پادشاهان باید شکار شیر کنند«، خود را از مرگ 
مسلم مي رهاند. یا در تاریخ مي بینیم که بسیاري از وزراء و صاحب منصبان 
با یک لطیفه و سخن طنزآمیز بجا جان مردمي را از خطر نجات داده اند 
طبعاً قبول مي کنیم که ُحسن بیان و شوخي و لطیفه سرایي هنري است 

در مقابل هجاگویي که به قول فردوسي:
چو شاعر برنجد بگوید هجا                               بماند هجا تا قیامت به جا

ختم کالم
از  قبل  روز  چند  شاید  و  عمر  روزهاي  واپسین  در  اسداله خان  زنده یاد 
درگذشتش قطعه اي را که در شرایط بیماري و تحلیل قوا ساخته و در آن 
قطعه به اقتفاي غزل معروف )سینه ماالمال درد است اي دریغا مرهمي( 
خواجه شیراز رفته و به زیبایي ساخته و پرداخته بود به وسیله ي پیکي 
از بستگان سببي فرستاد که او نیز در حال حاضر چهره در نقاب خاک 
دارد. به جهت هر دوي آن درگذشتگان عزیز از درگاه حق غفران معنوي 

مسألت دارم و اینک آن قطعه:
زخِم دل
در ببستم تا شوم یک لحظه فارغ از غمي

نادمم، زیرا به غیر از غم ندارم همدمي
آدمي و آدمیت، از جهان بربست رخت

دیده ي حق بین چو بگشایي، نبیني، آدمي
مي کشند از فرط آز این کوردل هاِي دني

یک جهاني را به آتش، در قباِل درهمي
جیفه ي من اشتها آرد به روِي کرکسان

در کمین اند، از عزا خارج نمایند اشکمي
بس ز حسرت گوهر از دیده به دامان ریختم

نیست دیگر در رواق چشِم خون بارم، نَمي
سینه ام از آه پي درپي ز هجرت گشته چاک

کو طبیبي، تا به بالین آیدم، با مرهمي
زخِم دل از نوش دارو کي پذیرد التیام

با چنین افکار هستي سوِز درهم برهمي
ایرجا! جان بر لب آمد زخمه اي بر ساز زن

تا شوم فارغ ز غم ها و بیاسایم دمي
از کالم خواجه ي شیراز، مي گیرم مدد:

»صعب روزي، بوالعجب کاري، پریشان عالمي«
پایان کار را از گفته ي دکتر مهدي زرقاني در کتاب ارزشمند "چشم انداز 
شعر معاصر ایران" کمک مي گیرم که مي گوید: »امروز که پس از سال ها 
و آرام شدن موج ها برمي گردیم و به گذشته ها مي پردازیم، مي بینیم که 
قاضي عادل تاریخ تنها نام شاعراني را هم چنان بر صدر نگاه داشته که اسیر 
بود.  گروه  آن  از  امیرپور  زنده یاد  و  نشده اند«  موج سازي ها  و  موج سواري 
روانش شاد و ذکر خیرش در خیل عاشقان ادب فاخر فارسي همیشگي باد.
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7 یادنامه ی اسداله امیرپور

 آقای غضنفری استاد اسداله  امیرپور در چه سالی 
و در کجا به دنیا آمد ند؟ 

در  خورشیدی،   1285 سال  حدود  در  امیرپور  استاد 
منطقه ی ترهان به دنیا آمدند، الزم به یادآوری است که 
ایشان فرزند نظرعلی خان امیراشرف حاکم بخش اعظم 
پیش کوه بودند، با اینکه از لحاظ مکنت مالی پدرش در 
نقطه ای قرار داشت که فرزندانش می توانستند در بهترین 
جای ایران زندگی کنند، ولی ایشان مانند سایر برادران و 

خواهرانش در محیطی عشایری بزرگ شدند. 
اطرافیان،  و  مرحومتان  پدر  از  شنیده ها  براساس   
استاد امیرپور، در دوره ی کودکی چگونه شخصیتی 

داشته اند؟
در  ایشان  خانواده  که  باالیی  اجتماعی  پایگاه  وجود  با   
میان مردم ترهان، دلفان، چگنی و حتی الشتر داشتند، 
در همان دوره ی کودکی از نظر تربیت خانوادگی طوری 
به  گذاشتن  احترام  سخت کوشی،  که  بود  آمده  بار 
از  بزرگ ترها و پرسشگری و کنج کاوی جزئی جداناپذیر 

شخصیت ایشان بود. 
روزگار  امیرپور  استاد  اقوام  روایات  اساس  بر 

نوجوانی را چگونه گذراند؟
بر اساس گفته ها و شنیده ها استاد امیرپور در حدود سن 
شعر  سرودن  به  پدر  تشویق  به  سالگی  سیزده  دوازده- 
به زبان لکی و فارسی روی می آورد و پدرشان هر شعر 
تازه ای که فرزندشان می سرود و در نزد او می خواند، بابت 
هر شعر یک سکه طال یا نقره به استاد امیرپور می دادند. 
استاد امیرپور در چه شهری به مکتب خانه رفتند 
و در مکتب خانه چه دروسی را تدریس می کردند؟ 
آنجا جز  در  رفتند،  خانه  مکتب  به  کرمانشاه،  در  ایشان 
یاد دادن حروف الفبا به کودکان، حروف ابجد و در طول 
دوره ی مکتب به آموزش قران، گلستان سعدی، حساب 
درس  قدیم  شش  تا  ایشان  گمانم  به  می پرداختند،  و... 

خواندند. 
استاد امیرپور چه کسی یا کسانی را برای همسری 
برگزیدند و ثمره ی ازدواجش چند دختر و پسر بود؟

ایشان تنها یک بار در طول زندگی همسر اختیار کردند و 
دختری به نام جواهر خانم که از خانواده ای اصیل بودند 
را به همسری برگزیدند، از همسرش صاحب چهار پسر 

و دو دختر شد. 
آیا شرکت در انجمن ها و یا نشست های ادبی شهر 
بیشتر  چه  هر  در  دیگری  شهر  یا  و  شهر  مرکز  یا 
شکوفا شدن استعداد شاعری، استاد امیرپور مؤثر 
توضیح  دانید  می  الزم  را  آنچه  باره  این  در  بوده، 

بفرمائید 
احوال  سجل  مأمور  عنوان  به  که  زمانی  در  ایشان  بله 
بودند،  مردم  به  خدمت  مشغول  )شاه آباد(  اسالم آباد  در 
حضور  شعرها  شب  در  که  مدتی  از  بعد  شهر  آن  در 
مستمر داشتند به خواندن اشعارش در آن محافل ادبی 
برگزیده  اسالم آباد  ادبی  انجمن  ریاست  به  می پرداختند. 
شدند و تا چند سالی همچنان این سمت را داشتند، در 
معینی  پدر  ابراهیم سلطانی،  مانند  انجمن شاعرانی  این 
کرمانشاهی، شاه مراد مشتاق معروف به شامی کرمانشاهی 
و... شرکت می جستند.  ابراهیم سلطانی از این که استاد 
امیرپور سمت ریاست انجمن ادبی اسالم آباد را به عهده 
گرفته اند، پیش برخی از افراد صاحب شعر و ادب منطقه 
به بدگویی از ایشان پرداخته و گفته بود، کسی از کوره 
دهات کوهدشت از یک خانواده عشایری بلند شده، آمده 
اینجا همه کاره ی انجمن ادبی اسالم آباد شده، بعد از مدتی 
که اشعاری بین ابراهیم سلطانی و استاد امیرپور رد و بدل 
می شود، آقای سلطانی در مورد خانواده استاد امیرپور و 
شعر ایشان پی به اشتباه خود می برد و رابطه ی میان این 
دو شاعر بزرگ به رابطه ای دوستانه تبدیل می شود. قطعاً 
شرکت کردن امیرپور در انجمن ها و نشست های ادبی با 
توجه به میلی که ایشان داشتند و نوع مأموریت های که 
در شهرها برای خدمت به مردم انجام می دادند، تجارب 
ارزشمندی از این راه اندوختند که در شکوفایی استعداد 
ایشان  اشعار  از  بخشی  البته  نبوده،  بی تأثیر  شعریشان 
حاصل دیدارهایی است که با شاعران بومی، منطقه ای و 
کشوری داشتند که برای نشان دادن محبت و ابراز عالقه 

به آن ها اخوانیات فراوانی در موردشان سرودند. 
 استاد امیرپور در چه مقطعی از زندگی به استخدام 
اداره ی سجل احوال درآمدند و نوع کاری که در آن 

اداره انجام می دادند چه بود؟
اداره ی  استخدام،  به  نظر می رسد در دوره ی جوانی  به   
سجل احوال در آمدند که بعد از پیروزی انقالب همه آن 
را با نام ثبت احوال می شناسند. ایشان کارشان در سجل 
افراد در  نام خانوادگی و مشخصات  و  نام  نوشتن  احوال 

سجل بود. 
در  ایرانی  برجسته ی  شاعران  با  امیرپور  استا  آیا 
اگر دیدارهایی بین ایشان  ارتباط و مکاتبه بودند، 

و بزرگان شعر روی داده، نحوه ی آن را بفرمائید؟
بزرگ  شاعر  حالت  القاسم  ابو  مرحوم  با  امیرپور  استاد 
طنزپرداز، مرحوم مهدی سهیلی، محمدحسین شهریار، 
ابوالحسن، ابراهیم صهبا و... مکاتبه و ارتباط داشته اند که 
نحوه ی این دیدارها در آیینه اشعارش انعکاس پیدا کرده 
نام برده  شاعران  میان  از  عالقه شان  بیشترین  ولی  است؛ 
به  اشعارش  از  یکی  در  است؛  بوده  ورزی  ابوالحسن  به 
شهریار  سیاسی  موضع  و  شاعری  شیوه ی  شدید  انتقاد 

پرداخته اند.
شیوه مطالعه استاد امیرپور چگونه بوده است؟

زبان  برجسته ی  شاعران  اشعار  مطالعه  هنگام  معموالً 
اشعار،  طوطی وار  حفظ  جای  به  لکی  زبان  و  فارسی 
ایشان به قدری تأمل و اندیشه می کردند به گونه ای که 
اثر مطالعه  بر  بوده  کتاب های قدیمی که جلدشان چرم 
زیاد اثر انگشتانش روی دیوان شعر شاعران باقی می ماند. 
علت اینکه اشعار استاد امیرپور به صورت پراکنده، 

در بین مردم پخش شده چیست؟
چون مردم منطقه به شعر ایشان به ویژه هجویاتش،عالقه 
خاصی داشتند، هر وقت از ایشان دعوت می شد یا برای 
سرکشی به خانه اقوام و دوستان سر می زد، کسانی بودند 
مجلس  رونق  برای  می کردند  درخواست  استاد  از  که 
قرائت  محفل  هوای  و  حال  با  متناسب  را  شعر  دو-سه 
کنند، ایشان آنقدر مسلط بودند که در همانجا فی البداهه 
هم  گاهی  و  می خوانند  جمع  برای  خود  از  را  اشعاری 
در  می کردند.  قرائت  بودند  سروده  قباًل  که  را  اشعاری 
آن محافل کسانی بودند که خط و سوادی داشتند و به 
آنها بگوید شعر  به  اینکه کسی  صورت خودجوش بدون 
استاد امیرپور را روی کاغذ یاداشت می کردند، متأسفانه 
ایشان  شعری  نسخه  ابیات  از  برخی  در  افراد  از  برخی 
دست برده و ابیاتی را به آن افزوده و ابیاتی از شعر ایشان 
ابیات  را حذف می کردند ولی کسانی که شعر شناسند، 

الحاقی را به راحتی تشخیص می دهند.
امیرپور شعر  استاد  در خانواده  که  این  به  توجه  با 
آقای  ایشان،  از  غیر  به  که  ای  گونه  به  است  ارثی 
اسفندیارخان و نصرت اله ذوق شعری داشته اند، آیا 
پیش آمده شعری مال یکی از آنها بوده و آن شعر 
داده  نسبت  خانواده  همان  از  دیگر  شاعری  به  را 

باشند؟
کتاب  اگر  افتاده،  اتفاق  این  مورد  یک  در  حداقل  بله 
کرده  مطالعه  1378را  جدید  چاپ  لرستان  گلزارادب 
باشید، در صفحه ی 203 مرثیه ای به زبان لکی در مورد 
شاه مراد خان عباسی گراوند به نام نصرت اله امیرپور آمده 

با این مطلع:
هامدالن کفتن، هامدالن کفتن/ اَر قورسانی عبورم کفتن

شعر  آن  حالیکه  در  شده  ثبت  او  نام  به  اشتباه  به  که 
اثر طبع استاد امیرپور است که نوار آن مرثیه با صدای 
ایشان موجود است. متأسفانه در همین کتاب مقدمه ی 
دوم  چاپ  در  رضایی  غالم حسین  استاد  فاضالنه ی 

بی جهت حذف شد. 
از  عظیمی  بخش  دارید،  استحضار  که  همان طور 
بهترین شعرهای استاد امیرپور، از نوع هجو است، 
آن هم هجو برخی اشخاص، انگیزه ی اصلی ایشان 

از این کار چه بوده است؟
که  دولتی  مهم  سمت های  به  توجه  با  افراد  از  برخی 
داشته اند و برخی دیگر به وسیله ی قدرت و پول مقام و 
جایگاهی را برای خود دست و پا کرده اند، این طیف افراد 
با چپاول اموال مردم و ستم های که به طبقه ی محروم 
جامعه روا داشته اند به نان و نوایی رسیده اند، این مسئله 
برای استاد امرپور گران آمده و کوشیده در سنگر مبارزه 
با مظاهر ستم و فساد، با سالح قلم به جنگ با این افراد 

رفته و چهره ی واقعی آنها را برای مردم برمال نموده و از 
سوی دیگر آنها را در دادگاه عدل خداوند روسیاه کند، 
قابل  هجو  لبس  در  فقط  افراد  گونه  این  قبیح  کارهای 
گفتن بوده و استاد امیرپور به خوبی فجایعی که این طیف 
افراد در جامعه به بار آورده اند را به زبان شعر به تصویر 
تا سال 1345 یعنی  آغاز جوانی  از  استاد  کشیده است. 
چنانکه  پرداختند.  هجو  کار  به  سالگی  شصت  حدود  تا 
و  سیاه کاران  از  بسیاری  اسامی  ذکر  با  بلندی  شعر  در 
اوضاع  به تحلیل  جنایت کاران و قصابان خطه ی زاگرس 
جامعه دوره ای رضا خان در لرستان می پردازد توجه شما 

و خوانندگان را به ابیاتی از این شعر بلند جلب می کنم: 
هر که آمد در لرستان بار خود پیچید رفت

 برلرستانی ساده زیر لب خندید و رفت
هر رئیسی که زشت آمد دو روزی روی کار

از پی تضییع حق مالکین کوشید و رفت
با تحیر شو دمی خیره به عمال طرق

هر رئیس و هر مباشر پول ها دزدید و رفت
از پی اغفال ملت آن خدانشناس ها

هر یکی مقداری از شن بین ره پاشید و رفت
سخت گیری های وی کنون شده ورد زبان

بید آسا، قلب ها از سطوتش لرزید و رفت)1(
بعد وی هم روی کار آمد خزایی)2( قصاب

با جنایت، کار آن فرمانده انجامید و رفت
هر کجا آزادمرد شیرگیری داشتم

دست هایش را بخون پاکش آالئید و رفت...
شعری در مورد سرتیب جهانبانی معاون وزیر راه مقطعی 
ناهموار  به خاطر  دارد  که  پهلوی  از دوره ای محمدرضا 
بودن سطح جاده و پیچ و خم های بیش از اندازه مسیر 
جاده ترهان به خرم آباد و نقاط دیگر باعث شد صدمات 
موضوع  وارد شود همین  مردم  به  فراوانی  مالی  و  جانی 
دست مایه ای شده که استاد امیرپور شعری از نوع هجو 

در مورد ایشان و مشکالت جاده بسرایند:
 ای وزیر ره اگر افتد سوی ترهان گذارت

جز و مد برون آرد دمار از روزگات 
با تفاخر گر چه بر ماشین شخصی ات سواری

شبهه ای نبود در این جاده شود ماشین سوارت  
گر زنی بودی در اینجا به حال بارداری

در خالل راه بی شک طفل می رفتی زیارت 
آیت الکرسی و آیاتی بیاری بر زبانت

منصب قدرت نیاید در این لحظه به کارت 
حتم دارم بی تفاوت گر در این مورد بمانی

چون جهانبانی نماید نماید معجز جاده شکارت...
الزم به یاد آوری است، آقای جهانبانی در یکی از روزها 
که با ماشین شخصی خود در حال رانندگی بود، ماشینش 

در مسیر جاده واژگون شد و به هالکت رسید. 
استاد امیرپور بجز زبان فارسی و زبان لکی به زبان 
مورد  این  در  می سرودند؟،  شعر  دیگری  گویش  یا 

اگر توضیحی دارید بفرمائید.
بله استاد امیرپور بجز زبان فارسی و زبان لکی در گویش 
لری نیز اشعاری سرودند که تعداد این اشعار بسیار کم 
با اشعار فارسی و لکی او نیست. در  است و قابل قیاس 
وعده ای  نام  به  لری  گویش  به  که  بلندی  اشعار  از  یکی 
نهاوندی  سرخرمن سرودند، در عالم شاعری عاشق زنی 
می شود. بهتراست توجه شما و خوانندگان محترم را به 

این شعر جلب نمایم:

کم کم د عشق تو دارم خوم رسوا می کنم
رختیام جر می زنم ریم و صحرا می کنم

وقتی که هام د فکرت بس که می رقصم ُمحونم
تک و تنیا د حونه معرکه بر پا می کنم

حلقه ی گیس تو آشغال کردنه عاشقیت
مه هم البد د کنجی جای خومو وا می کنم

ار بوئی پیر شدیه تو، الیق عشق تو نیسم
میرم هر روز وا داروگر خومه زیبا می کنم

کراواتی دوست داری مه نونم خو بون
 گریش مونم وهار نوکشه باال می کنم

ار می حای شی وم نکی کم سربنی تو وا سرم
زن د دنیا قحط نیسا فکر یه دایا می کنم

نان ساجی سیت پزم متل لوت گل بزنه
نان خورشتت شیره و روغن چارپا می کنم

سر می برم د زیر پات، چپیشی چاق و چله
اهل ده ن همه مهمان ویه جا می کنم

حونه مون در داره و بی پنجره و بی بادکشه
سی چش اندازت و تیشه الشه سیال می کنم

چشمه داریم که ز سردی طعنه و یخ می زنه
پر مینش پپسی کوکا وا کانادا می کنم

خواستی تریاک بکشی کوپن و وافور هم دارم
پک بزن هی پشت هم مه چونر آال می کنم

مه هر روز می کشم وقتیای سر چپقم
رک و راسی عیب خوم فاش مه حاال می کنم

او لویای شیرینت وقتی ببوسم د خوشی
می رم د مین کیچه هی حلوا حلوا می کنم

سر خرمن برسم، پارچه خوئی سیت می خرم 
چرخی هم سی دوخت و دوزت فوری پیدا می کنم

گوش شیطان کر بو ده کشتیام اَر سوز بکنه
د توک پا تا کله ُحشکت د طال می کنم

حاستی گردش هر جا که میل داشتی روی
نزدیک روز هم بیای درن و ریت وا می کنم

گل نکن گل نشنوون مادر خواهرونم و تو
م طرفدار تونم وا همه دعوا می کنم

مادر کودکیام تا بد خلقی وات بکنه
چرم سرش می کنم پُر تنش کا می کنم

هر کسی و چش خریداری تماشات بکنه
و چماق دس او کوتاه ز دنیا می کنم

اَر بارون خونیا و دسم و خرمن نرسه
ای همه وعده و قولی دمه حاشا می کنم
استاد امیرپور اشعار طنز خود را برای کدام یک از 
زمینه  این  در  فرستادند،  می  زبان  فارسی  مجالت 

آنچه را الزم می دانید توضیح بفرمائید.
در دوره ای پیش از انقالب استاد امیرپور بیشتر اشعار طنز 
خود را برای مجله ی فکاهی چلنگر و نیز مجله ی توفیق 

می فرستادند که در آن نشریات به چاپ می رسید. 
یکی از ویژگی های که کمتر شاعری آن را داراست 

در استاد امیرپور چه بود؟
 بداهه گویی و حاضرجوابی ایشان بود، در این زمینه استاد 
امیرپور نه تنها، در میان شاعران منطقه زاگرس، بلکه در 
تمام ایران در دوره ی خودشان از این لحاظ یک استثناء 

بودند.
همان طوری که بنده از استاد غالم حسین رضایی شنیدم، 
ایل  خوانین  به  خاصی  عالقه ی  و  ارادت  امیرپور  استاد 
ایوتوند بخصوص خاندان رضایی داشتند، در این باره اگر 

مطلبی هست بگوئید؟ 
عالی خان  و  رضایی  غالم حسین  استاد  با  امیرپور  استاد 
رضایی رفت و آمد خانوادگی و ارتباط نزدیکی داشتند. 
مرثیه های در مرگ امان اله خان رضایی )سردار نصرت( 
عمق  دهنده ی  نشان  که  سرودند  رضایی  عالی خان  و 
عالقه ی شخصی و ایمانی او به خوانین رضایی است. به 
افراد مهم  از  اینها در تمام اشعاری که در بدگویی  جزء 
اعم از خوانین منطقه و دیگر اقشار جامعه سرودند، یک 
بیت شعر هجو در مورد خوانین رضایی نسروند که این 
خود دلیل محکمی است بر اینکه خوانین رضایی آدم های 

خوبی بوده اند. 
با قطعه ای که در مورد پیپ عباس  امیرپور،  استاد 
هویدا سرودند و آن را برای یک مجله معتبر طنز، 
در بخش مسابقه فرستادند، توانستند جایزه ی اول 
آن مسابقه را که بیشتر شاعران برجسته طنزپرداز 
دست  به  بودند  فرستاده  را  خود  اشعار  ایرانی 

بیاورند، در این اگر مطلبی هست توضیح دهید؟
مجله  کشکیات  در  خورشیدی،   1350 سال  حدود  در 
شاعرانی  که  شد  گذاشته  شهری  مسابقه ی  مورد  تهران 
مانند ابوالقاسم حالت، غالم رضا روحانی، مهدی سهیلی، 
ابراهیم صهبا و شاعران دیگری با فرستادن اشعار طنز در 
آن مسابقه شرکت کردند که استاد امیرپور توانستند در 
میان همه شرکت کنندگان مقام اول آن مسابقه شعر طنز 
را به دست بیاورند که به گمانم تا یک سال اشتراک این 
مجله به صورت رایگان برای ایشان از سوی دفتر مجله 

تهران مصور ارسال می شد. 
که  اتفاقاتی  و  امیرپور  استاد  مرگ  علت  مورد  در 
اگر  می کند،  پیدا  ارتباط  مسئله  این  با  نحویی  به 

مطلبی الزم می دانید توضیح بفرمائید.
 استاد امیرپور ده سال پیش از مرگ یعنی در سال 1355 
به خانه ی علی محمدخان غضنفری )امیراعظم( در تهران 
می روند، در یکی از شب ها که هنگامی که می خواهد برای 
رفع حاجت بیرون برود از باالی یکی از پله پایین افتاده 
و استخوتن لگنش می شکند و همین باعث یک جانشینی 
و زمین گیری می شود، بعد از این حادثه ایشان به دلیل 
بیرون  خانه  از  روحی  گرفتاری های  و  جسمی  مشکالت 
نمی رفتند و در اتاقی کنج عزلت اختیار کردند. به ویژه در 
اندازه ی چشم هایش کم سو شده  چند سال آخر عمر به 
بود که با وجود زدن عینک و یا در برخی موارد استفاده از 
ذره بین برای خواندن اشعار خود و دیگر شعرا، با زحمت 
فراوان می توانست آن را بخواند. معموالً ایشان تا پیش از 
سال 1355 خط شکسته نستعلیق را خوب می نوشتند، 
سال های  در  ایشان  قلم  به  که  شعرهای  متأسفانه  ولی 
پایانی عمر نوشته شده به علت ضعف بینایی و عدم توان 
جسمانی تشخیص ابیات و خوانششان بسیار سخت است. 
اشعار  بخش  درخشان ترین  جزء  طنز  و  فکاهیات 
به  نوع اشعار  این  به شمار می آیند،  امیرپور  استاد 

طور کلی مشتمل چه مسائلی از جامعه می شود؟
بپردازیم  ایشان  طنز  موضوعات  تک تک  به  بخواهیم  اگر 
حوصله ی  از  موارد  همه  ذکر  که  فراوانند  موضوعات 
بخواهیم  اگر  ولی  است،  بیرون  گرامی  و مخاطبین  شما 
پیدا  انعکاس  ایشان  اشعار  که  طنز  مسائل  مهمترین  به 
کرده، بپردازم می توانم موارد زیر را به اختصار برشمارم: 
در مذمت مرده پرستی، در مورد شناسنامه نگرفتن برای 
قمار،  مورد  در  نروند،  سربازی  که  این  خاطر  به  پسران 
مزاحمین تلفنی، مضرات کشیدن تریاک، اختالفات ملکی 

بین اشخاص،خماری کشیدن معتادان و ...
امیرپور چه قالب های شعری  در دیوان شعر استاد 

آمده است؟
در  بیشتر  فارسی،  شعر  گونه ی  یازده  از  امیرپور  استاد 
مثنوی،  ترجیع بند،  ترکیب بند،  قصیده،  غزل،  قالب های 

دوبیتی، رباعی و مستزاد طبع آزمایی کردند. 
شنیده ام که افراد دیگری دست به گردآوری اشعار 
دیوان  چاپ  پای  تا  حتی  و  زده اند  امیرپور  استاد 
اعتقاد  بنابر  که  اند  رفته  پیش  نیز  ایشان  اشعار 
در  جناب عالی  از  کارشان  صاحب نظران  از  برخی 
بر  حاشیه نویسی  و  تصحیح  گردآوری،  زمینه ی 
است،  علمی تر  و  دقیق تر  امیرپور  استاد  دیوان 

نظرتان در این مورد چیست؟
توسط  امیرپور  استاد  اشعار  دیوان  گردآوری  مسئله  من 
در  را  آنها  کار  رد،  نه  کنم،  می  تائید  نه  دیگررا  افراد 
اشعار  دیوان  بر  نویسی  حاشیه  و  تصحیح  و  گردآوری 
استاد امیرپور از نزدیک ندیده ام و نمی توانم در این مورد 
ممکن  دیگر  سوی  از  باشم.  داشته  قضاوتی  گونه  هیچ 
است کسی یا کسانی دست به کار گردآوری اشعار استاد 
امیرپور زده باشد ولی تا این لحظه که شما اینجا تشریف 

دارید، در این باره چیزی به من گزارش نشده است. 
آقای غضنفری هدف شما از گردآوری دیوان اشعار 
استاد امیرپور چه بوده و در مورد گردآوری این اثر 
شیوه کار از بدو امر تا انتها به صورت کلی چگونه 

پیش رفته است؟ 
امیرپور  استاد  اشعار  به  بسیاری  عالقه  نوجوانی  از  من 
ترم  بزرگ  بردادر  توسط  راهنمایی  اول  در سال  داشتم، 
مدت  وقت  می رسید،هر  دستم  به  امیرپور  استاد  اشعار 
زیادی طول می کشید که شعر ایشان را از نزدیک زیارت 
و  بودم.  کرده  گم  را  بزرگی  چیز  زندگی  در  انگار  کنم، 
اینکه به  او را به محض  لحظه شماری می کردم که شعر 
اولین فرصت بخوانم. بعدها که بزرگ تر  دستم برسد در 
شدم، برای به دست آوردن اشعار ایشان رجوع کردم به 
ایشان در آن ثبت شده بود.  یک سری دفترها که شعر 
یک روز به طور اتفاقی نواری که با صدای استاد امیرپور 
چشم  به  گوناگون  دفترهای  در  که  اشعار  همان  با  بود 
می خورد، مقایسه کردم متوجه شدم ابیاتی در دفترها از 
استاد امیرپور آمده در نواری که من صدای آن را از ضبط 
صوت گوش می دادم نبود. فهمیدم برخی بنا به سلیقه ای 
شخصی خود در آثار ایشان دست برده اند و آن را کم و 
زیاد کرده اند به این نتیجه رسیدم که تنها راه گردآوری 
ایشان  صدای  با  که  است  نوارهای  استاد،  اشعار  درست 
موجود است. به تکاپوافتادم و یک سری از نوار حشمت 
غضنفری و یک سری نوار از حسین غضنفری که تقریباً 
بود  موجود  خودش  صدای  با  امیرپور  استاد  اشعار  همه 
و  نوار  گذاشتن  کارم  تمام  سال  هفت  گرفتم.  آنها  از  را 
گوش دادن اشعار امیرپور از طریق ضبط و پیاده کردن 
و نوشتن مورد به مورد اشعار ایشان روی کاغذ شد. هر 
بار  چند برای این کار مجبور بودم، هر چند دقیقه یک 
دکمه ای استپ ضبط صوت را بزنم و دوباره صدا را بشنوم 
نوع نگارش اشعار  تا اشتباهی در  بارها بشنوم  را  و شعر 
روی ندهد. این کار را در طول شب ها و روزهای بسیاری 
تکرار می کردم، تا مصرعی یا بیتی و حتی یک واژه از قلم 
نیفتد و یا پس و  پیش نشود. این کار هر چند طاقت فرسا 
و وقت گیر بود ولی برای من که استاد امیرپور برایم یک 
خانه  مکتب  از صد  و شعرش  که خط  بود  نادیده  معلم 
به  ارزشمند  و  دلچسب  تجربه ای  بسیار  بود،  باالتر  برایم 

حساب می آمد. 
انگیزه ی اصلی شما از چاپ استاد امیرپور چه بوده 

است؟
بعد از گردآوری اشعار استاد امیرپور به این نتیجه رسیدم 
ثبت  و  شده  شروع  من  کار  تازه  اشعار  گردآوری  با  که 
اشعار در یک دفتر خاص هیچ تضمینی نمی دهد که این 
آیندگان  دست  به  لکی  و  فارسی  شعر  نایاب  گوهرهای 
برسد؛ در واقع بایستی گردآوری اشعار استاد یک خروجی 
باشد.  داشته  دست برد  از  ماندن  امان  در  برای  مطمئن 
راهی که می توانست به این مسئله کمک کند چاپ دیوان 
اشعار استاد امیرپور بود، به همین خاطر با یکی از پسران 
استاد امیرپور به نام حمید صحبت کردم که برای حفظ 
اشعار استاد امیرپور بهتر است پس از تایپ، آن را برای 
گرفتن مجوز و چاپ به ناشری بسپارم که ایشان نسبت به 
این کار تا حدودی بی تفاوت بودند ولی بعد از گفتگوهای 
بسیار با ایشان و دیگر پسران استاد امیرپور، پیدا کردن 
شعر  دیوان  با  مرتبت  کارهای  و  داد  قرار  بستن  و  ناشر 

استاد به من سپرده شد. 
چه  توسط  امیرپور  استاد  شعر  دیوان  چاپ 
چه  شامل  و  شده  آراسته  طبع  زیور  به  انتشاراتی 
کتاب  روانه  کی  و  می باشد  استاد  اشعار  از  بخشی 

فروشی های شهرهای زاگرس نشین می شود؟
انتشارات شاپور خواست؛ این اشعار به طور کلی اشعار   
فارسی استاد امیرپور منهای اشعار هجو فارسی است. قرار 
ماه  اسفند  پانزدهم  تا  امیرپور  استاد  اشعار  دیوان  است 

سال 1392 چاپ و روانه ی بازار شود.

به بهانه ی انتشار مجموعه اشعار اسداله امیرپور

زندگی و شعر شاعر بزرگ زاگرس
در گفتگو با علی جعفر غضنفری گردآورنده ی »زر ناب«

گفتگو کننده: محمدنظری

اسداله امیرپور                                                                                              غالم حسین رضایی



شرکت نانو بام آسو
ارائه دهنده فرآورده ی تکنولوژی نانو

رنگ نانو با کیفیت عالی، ماندگاری همیشگی و قابل شستشو )ویژه مکان های دولتی و منازل شخصی(

ضدآب سازی سرویس های بهداشتی، عایق کاری دیوارهای در معرض رطوبت،گرما و سرما 

جایگزینی عالی برای ایزوگام

کودهای نانو بیولوژیک جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی با کیفیتی بی نظیر

ویژه مزراع، باغ ها وگلخانه ها

به نام شفا بخش عالمیان
نام  به همین  شنگ گیاهی است که در لرستان 
اسامی شنگ در  از جمله دیگر  خوانده می شود. 
بزخال دار،  ریش  شنگ،  آالله  دیگر  گویش های 

آلوشنگ، آالشنگ و چند نام دیگر می باشد. 
شنگ گیاهی از خانواده )compositu( دو ساله 
لوله های  از تیره ی زبان گلی ها که دارای  و علفی 
شیرابه دار هستند. گیاه شنگ در زمین های رسی 
ده تا پانزده سانتی متر و در اراضی دشتی نسبتاً 
سانتی متر  هفتاد  تا  گاهی  علف زارها  و  مرطوب 
نیز می رسد. ریشه ی آن دوکی شکل و رنگ آن 
سفید مایل به زرد بوده، گل های آن لوله ای زرد 
و به شکل طبق گل می باشند. فصل رویش شنگ 
عمدتاً در اواخر بهار است. برگ های شنگ نواری 
و دراز مانند برگ تره هست که پایین آن پهن تر 
از قسمت های باالی برگ و رنگ آن سبز مایل به 
کبود می باشد. این گیاه در چمن زارهای مرطوب 
ایران  مغرب  مناطق  در  و  ایران  شمال  مناطق 
و  اراک  تفرش،  ایالم،  لرستان،  کردستان،  شامل 

دامنه های البرز و شیراز می روید. 
در هر 100 گرم  مواد آلی موجود در شنگ: 
گیاه خام شنگ ]18[ گرم کلسیم ]77[ گرم آب 
]47[ میلی گرم فسفر ]66[ میلی گرم آهن ]5/1[ 
میلی گرم پتاسیم ]380[ میلی گرم تیامین ]4/[ 
رایبوفالمین ]3/[ میلی گرم وارنسیک وجود دارد. 

نام  می باشد.   cو  A ویتامین های  حاوی  شنگ 
)tragopogon graminifus( شنگ  علمی 

توسط  نامگذاریها  سایر  مانند  نام  این  که  است 
نام  به  سوئدی  معروف  شناس  گیاه  دانشمند 

کارلوس لینه انجام گرفته است. 
خاصيت های درمانی شنگ:

سرد  طبیعتی  دارای  ایرانی  طب  نظر  از  شنگ   
برای  درمانی  نظر  از  گیاه  این  است.  خشک  و 
می باشد.  سودمند  بدن  اعضای  و  قسمت ها  اکثر 
خونی  اسهال  و  صفراوی  مرض های  درمان  برای 
سینه  روی  خون  و  رحم  خون ریزی  است.  نافع 
دردهای  بخشی  شفا  برای  می کند.  برطرف  را 
را  معده  دارد.  اثر خارق العاده ای  معده  به  مربوط 
تقویت می کند، در درمان امراض کبد و پستان و 
رفع سوزش مری و نای کاربرد دارد. درد قلب را 

تسکین می دهد. 
برطرف کننده ی زگیل بوده و ریزش مو و حتی 
درمان بعضی کچلی های سر با شنگ امکان پذیر 
است. برای التیام و زخم و جراحات و جلوگیری 
از عفونت و حتی رفع بوی تعفن آنها مفید است. 
برای دفع سموم بدن، حساسیت های ریوی، ورم 
و درد شست پا سودمند است. شنگ روماتیسم را 
پوستی  درمان  برای  و همچنین  می کند  برطرف 
که دچار خارش شده است و بر اثر خارش منجر 
چرک  هست.  مؤثر  اگزما  یا  و  می شود  زخم  به 

گوش را بند آورده و آن را خشک می کند 
نحوه استفاده از شنگ: 

شنگ گیاهی است که اکثر قسمت های عمده آن 
قرار  استفاده  مورد  آن  ریشه  و  برگ، گل  از  اعم 
می گیرد. خوردن برگ شنگ به صورت خام قبض 
می کند.  برطرف  را  خونی  اسهال  و  است  کننده 
همین جوشانده زخم معده را التیام می بخشد و 
باعث تقویت معده می گردد. دم کرده برگ شنگ 
برای رفع کم اشتهایی و اختالالت کبد مؤثر است. 
امروزه اکثر مردم از سوزش معده و ترش کردن 

معده ناشی از هضم نادرست غذا رنج می برند.
 دم کردن برگ شنگ همچنین در درمان سوزش 
برگ  اگر  دارد.  معجزه آسا  اثری  کردن  ترش  و 
صورت  به  تخم مرغ  با  و  کوبانده  را  شنگ  تازه 
کوکو مصرف بشود درد قلب را تسکین می دهد. 
آن  گل  همچنین  و  برگ خشک شنگ  پاشیدن 
به صورت گرده بر روی زخم باعث التیام زخم و 
جراحت های کهنه و دفع بوی عفونت و تعفن آن 
می شود. سی تا پنجاه گرم از ریشه شنگ را در 
اگر جوشانده شود  نیم ساعت  به مدت  آب  لیتر 
و صبح به صورت ناشتا و یا بین وعده غذا ها ی 
بدن  برای دفع سموم  نوشیده شود  با آب  اصلی 
بسیار مفید است و روماتیسم را درمان می کند، 
خارش پوست را برطرف کرده و درد گوش را که 
را  آن  و  آورده  بند  باشد  کردن  از چرک  حاصل 

خشک می نماید. 
شنگ و استفاده از آن در لرستان:

مصارف  شنگ  از  گذشته  در  لرستان  مردم   
رایج ترین  جمله  از  می آورند  عمل  به  متعددی 
نوع مصرف به عنوان سبزی خوردنی در وعده ی 
غذایی آنها بوده و اینک نیز در فصل بهار شنگ را 
به عنوان یک سبزی فوق العاده سودمند و مؤثر 
مورد استفاده قرار داده و به صورت گروهی اقدام 
این  دامن طبیعت جهت جمع آوری  به  رفتن  به 
بزرگان  از  پرس وجو  در  می کنند  شفابخش  بوته 
در  شنگ  از  که  شد  شنیده  لرستان  قدمای  و 
برای  بی آبی طوالنی  معرض  در  گیرکردن  مواقع 
استفاده  از آب  منبع غنی  عنوان  به  ماندن  زنده 
می شده و یا برای درمان جراحات به وجود آمده 
توسط عوامل محیطی مثل حمله حیوانات یا سایر 
و  خون ریزی  یا  سوختگی  به  منجر  که  مواردی 
عفونت می شد از پاشیدن برگ خشک شده گیاه 
در  واقع  در  و  التیام  برای  روی زخم ها  بر  شنگ 
مواردی جهت رفع عفونت و تعفن زخم استفاده 

می کردند. 
ساکن  طوایف  و  ایل  یا  آبادی  از  افرادی  هرگاه 
کوهستان و مناطق دور از شهر دچار شکم روی 
یا اسهال شدید می شدند از جوشانده برگ شنگ 
جهت مداوای وی و بند آوردن اسهال استفاده می 
کردند.  الزم به تذکر است که طبق گفته عده ای 
از  زیادی  استفاده  لُرنشین  منطقه های  مردم  از 
ریشه شنگ ممکن است برای کلیه مضر باشد و 

رفع آن عارضه با عناب امکان پذیر است.

چاپ::
نشر فرهنگ

 طراحی و صفحه آرایی  
  مؤسسه فرهنگی بلوطستان   

www.baloutestan.ir :تارنما 

Asareh.weekly@gmail.com 

ِشنگ، داروخانه طبيعت
گیاهان دارویی زاگرس و طب محلی  )3( 

کارتون

                                                                                                                طرح: کبری نقی پور؛ آساره

داریوش سبزی- حسن کوشکی

طرف قرارداد با کلیه سازمان های بیمه گر
انجام کلیه خدمات دارویی و آزمایشگاهی 

)رادیولوژی و سونوگرافی(
ویزیت بیماران توسط پزشکان متخصص و عمومی

تلفن تماس
رادیولوژی و سونوگرافی: 1061 1062-422 422

مطب پزشکان:  1461 422 - 1462 422
آزمایشگاه: 4041 422
داروخانه: 2244 422

عکس: ماندانا عزیزپور، آساره

تابناک اس ام اس )با ما مشتریان خود را چندین برابر کنید(
www.tabnaksms.com۱- سامانه حرفه ایی ارسال و در یافت پیام کوتاه

 بانک فرهنگیان ،کارکنان ادارات،جوانان،ایرانسل،خبرنگاران استان و ….
 کاملترین و حرفه ایی ترین سامانه پیام کوتاه موجود کشور …

۲- سرویس دفتر کار مجازی
-شما تازه وارد دنیای کسب و کار شده اید یا به فکر توسعه بازار فعالیت ها و خدمات خود هستید و می خواهید در همه جا و همه حال با مشتریانتان 
در ارتباط باشید، در جستجوی یک دفتر کار هستید تا هم امکان حفظ ارتباط شما با مشتریان برقرار باشد و هم هزینه های آن با بودجه شما مطابقت 
کند! دفتر شما ، پنل ارسال فکس ، پنل پیامک رایگان یا اینکه در شهرستان یا خارج از کشور هستید و همیشه آرزوی داشتن یک دفتر کار در تهران و 
تلفن با پیش شماره ۰۲۱ را داشته اید! یا صاحب یک وب سایت اینترنتی هستید که داشتن یک مرکز تماس در تهران برای شما ارزشمند خواهد بود

 http://office۲۱.blogfa.com/
3- تبلیغات با بلوتوث : این سیستم که بر طبق آخرین تکنولوژی روز طراحی و ساخته شده ، قادر است هر اطالعات یا فایلی را اعم 

از فیلم ، کلیپ ،متن ، عکس ، آهنگ و … را تا محدوده ی ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و۲۰۰ و ۱۰۰۰ متر به طور اتوماتیک به تمامی 
تلفن های همراه که در این محدوده قرار دارند ، بدون در نظر گرفتن نوع گوشی با استفاده از تکنولوژی Bluetooth به صورت 
رایگان ارسال نماید بعد از تهیه BlueSmart شما قادر خواهید بود به صورت شبانه روزی و بدون پرداخت حتی یک ریال سالیان 

طوالنی به اطالع رسانی و تبلیغات مفید بپردازید
جهت هرگونه راهنمایی و مشاوره تماس بگیرید. ۰۹۱۹۹3۲۵۰۸۴

جناب آقای محمدرضا امانی
انتصاب جنابعالی  را  بعنوان سرپرست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان شادباش 
می گوئیم.  امید است  با تدبیر و کاردانی جنابتان شاهد رونق گردشگری و سامان یافتن وضع نگران کننده ی آثار 

باستانی دیار مفرغ ها باشیم.                                                      تحریریه آساره

شادباش

کلینیک و درمانگاه سینا طب پلدختر

آماده خدمتگزاری به هم شهریان عزیز می باشد.

نوروز باستانی 
فرخنده باد

باد صبا مشک فشان خواهد شد             نفس 
عالــم پــیر دگر بار جـوان خواهد شد
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دوهفتهانمه

 یکشنبه ۲۵ اسفند۱3۹۲ * ۲6 مارس ۲۰۱۴  * ۱۴ جمادی االول ۱۴3۵

شرایط پذیرش مقاالت آساره
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

رضا آزادبخت ۹۴36 667 ۰۹۱6
سردبیر: 

محمد بساطی  ۸۴۸۰ ۹۵6 ۰۹۱6
 نشانی

کوهدشت، خ فردوسی، ابتدای خ رقیه

سامانه پیام گیر آساره44433322210001

سورسرود  )چل سرو 7(
ُخنچه ام اَر ُخنچه ات، پویزم اَر پویزت

شو هـــویچ نَحوتِم اَر نِـک و نویزت

سوگ سرود )کلیمه 7(
 دلـم دوی َمکی، َزمـم ُکلیایه

َزم کوینه و نو وه یَک ِرشیایه

جناب آقای بهمن ناصری
رئیس محترم بانک ملی شعبه محترم پارک شهر کوهدشت

از حسن برخورد و تکریم ارباب رجوع جنابعالی و کارکنان آن شعبه که مبتنی بر اخالق اسالمی 
و رعایت اصل مشتری مداری است صمیمانه تقدیر و تشکر می شود.

جمعی از فرهنگیان شهرستان کوهدشت

ضمن تبریک عید نوروز
 آژانس فردوسی

 آماده ی خدمت گزاری به هم شهریان عزیز  کوهدشتی می باشد
8080 622    با مدیریت: حامد نوریان

http://office۲۱.blogfa.com/page/bluetooth

سپاسگزاری
جناب آقای رسول نوروزی

ریاست محترم بانک رفاه کوهدشت رفتار شایسته و سعه ی صدر 
جنابعالی در برخورد با ارباب رجوع ستودنی و شایسته تقدیر است 

بدینوسیله همتتان را ارج می نهیم.                             جمعی از مشتریان 

کشاورزی  ۰۹۱6۹63۸6۴3 بساطی خیابان رودکی روبروی بانک 

درج نوشته ها به معنی تأیید آن ها نیست. دیدگاه های ارائه شده بیانگر 
احتمالِی  پرسش های  به  پاسخ گویی  مسئولیت  و  است  نویسنده  نظر 
به  منوط  مقاالت  می باشد. چاپ  مطلب  نگارنده ی  بر دوش   مخاطبان 
تأیید شورایی نویسندگان بوده و آساره در ویرایش مطالب و گزینش 
تیترها آزاد است. نوشته هایی که به مسائل غرب کشور می پردازند در 
اولویت چاپ قرار دارند. مقاالت ارسالی برای آساره نباید در نشریه ای 
دیگر چاپ شده باشند. متون ارسالی بصورت تایپ شده فرستاده شود.


