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 یفرهنگ راثيم بزرگداشت ۀبرنام در دماوند یفرهنگ اديبن ريدب انيلطفعل رياردش نيآغاز سخنان
  رانيا کردستان

   یيآشنا خوش یوب چو یسالم با و خرد و جان خداوند نام به

 با را خود مشترک ۀبرنام نيچهارم که است مباهات و یخرسند تينها ۀيما دماوند یفرهنگ اديبن یبرا
 و لنديمر دانشگاه ۀبرجست استاد کشاورز ۀفاطم دکتر استير به یفارس مطالعات یبرا روشن ۀمؤسس
 ما کردند اشاره کشاورز دکتر که همانطور. کند یم برگزار دانشکده نيا یخارج یزبانها ۀدانشکد سيرئ
 با یاريبخت و لرستان و یيقشقا ليا جان،ياله استان به دست نيا از یيها برنامه رياخ ۀسال چهار در

 بر ما کار تمرکز امروز و ميا داده اختصاص آنها یفرهنگ راثيم به جانبه همه یونگاه یغن یيمحتوا
 و مردم، ن،يسرزم خ،يتار به آن یط که است رانيا نينش کرد یها نيسرزم گريد و کردستان استان

 زيهرچ از شيپ. ميپرداز یم است رانيا یکرها یزندگ محّل که ینقاط گريد و کردستان یفرهنگ راثيم
 دکتر وشخص یفارس مطالعات یبرا روشن ۀمؤسس از را دماوند اديبن ۀريمد ئتيه ۀمانيصم سپاس ديبا

  دهيبرگز ها برنامه نيا دادن سازمان در یهمکار یبرا را دماوند یفرهنگ اديبن که دارم ابراز کشاورز
 که را یمشترک هدف و دارند یکساني ۀزيانگ سازمان دو هر چون است نبوده ليد یب انتخاب نيا. است
 یم دنبال باشد جهان از گوشه نيا در آن چراغ نگهداشتن روشن و رانيا فرهنگ ارتقاء و اعتال همان
 خور در یفرهنگ خدمات ۀعهد از زرگب واشنگن ۀمنطق در خود تيفعال آغاز از روشن ۀموسس. کنند
  قيعم دانش با لياص یفرهنگ کي خود که آن بر کشاورز دکتر استير هنگام از ژهيبو و آمده بر ینيتحس
 در ارزنده یتهايفعال از یتنوع پر و درخشان ۀکارنام یراست به است یسيانگل و یفارس اتيادب و زبان به
 . است کرده ارائه عرصه نيا

 است ینهاد کرده آغاز بزرگ واشنگتن ۀمنطق در را خود تيفعال سال نيهفتم که دماوند یگفرهن اديبن 
 رساليد و یغن فرهنگ اتقاء و جيترو روشن ۀمانند مؤسس آن ۀدغدغ وتنها یاسير سيغ  ویانتفاع ريغ
 هداشت یجهان فرهنگ ۀوسعو ت نيتکو در که یبزرگ سهمکه  فرهنگن يا یارزشها  شناساندن. استرانيا
 تاکنون دماوند یفرهنگ اديبن منظور نيا یبرا .دهد یم ليتشک را هدف نياز ا یبخش زين انيرانيا ريغ به
، برجسته دانشوران و استادان شرکت با یاجتماع یو ادب یعلم مقوالت در یسخنران ها ده یبرگزار به

 یها یيهما گرد دادن نسازماد بازرگان استاد مهمان مؤسسه،  ياز جمله خود  دکترکشاورز و دکتر نو
ل دارم مراتب ين مين فرصت همچني در ا.است گماشته همت ی مّلیها نييآ و جشنها داشتن برپا  ویهنر

 که در سازمان ی دوستانۀاد دماوند را از سخنرانان و هنرمندان شرکت کننده و همي بنیسپاس و قدرن
 دوست ۀد به نقش برجسّتينجا بايدر ا. ارمم دي فرو گزار نکرده اند تقدیچ کوششيداد از هين رويدادن ا

ن ي چند تن شاگردان خود در ای با رهبری کردیقي ازموسی قطعاتۀ در ارائیهنرمندم استاد احمد برهان
 یآقا.  کردیدا نميد پي که بایت و درخششّي ما جذابیقيمجلس انگشت بگذارم که بدون او بخش موس

 داشته و به ین منطقه سهم ارزشمندي در ایرانيل ايص ایقيج موسير در تروي چند اخی در طیبرهان
افته يق ي به آنها توفیراني مختلف ای سازهای آموختن نوازندگیراني ده ها نوجوان جوان ایيقايت موسيترب
 از جهان که یگري دیران و چه در هرجايژ به هموطنان کرد چه در ايسخنان خود را با درود و. است

گر مردم ي آنان و دیاري قرنها به یران طي هستند و ایرانين اقوام ايل تريا از اصآنه.  دارمیم ميباشند تقد
ت خود را زنده نگهداشته يخ گذشته و نام و هوي شمار تاری بیر و بم هاي از زیرانيت اّي ملۀل دهنديتشک
 .است



  رانيا کردستان یرهنگف راثيم و مردم، ن،يسرزم خ،يتار

   کردستانیخي تاریشه هاي به رینگاه

 یي جدایران و جزئيکر ايت از پي پر اهمیخ همواره پاره اي شود، از دور دست تاریده مينئ که به نام کردستان ناميسرزم
 ی آشوریها بهيدر کتقرار داشته و   مادها ني است که در شرق سرزمیخاکاز  یبخش نين سرزميا .ر از آن بوده استيناپذ

 گرفته و ی در آن واقع است در بر میامروز  را که سنندجیيجا پارسوا .است  شدهاديازآن ا پرسوا ي پارسوا یها با نام
 یيايل آريقبان ي از نخستیمتعدا ،یراني مربوط به اقوام کهن ایبر اساس پژوهشها. بوده استم اقوام پارس يستگاه قديز

 ینام آمادام شدند و ياچه مقي از آنان در شرق دریشمار دنديبرگزاسکان   ی را براهياچه اروميدر نژاد شرق و غرب
 و ندان نهاديرا بن مادها ن گروه دولتياول. شدندده ينامو پارسوا  دنديبرگز را اچه يدر  در غرب سکونتیگروه و گرفتند
، مادها ستونيب و سيپرسپول وش دري داریبه هايکتبا توجه به . دنرا به وجود آور انيهخامنش قدرتمند یدوم امپراتورگروه 

گور یا .در آمد یهخامنش االت دولتي از ایکين آنها به صورت يوستند و سرزميپ یهخامنش یسر انجام به امپراتور
ها و شعب  اله و شاخهي رود دیايبخش عل: سدينو یم خ ماديتار نام  بهمعتبر خود در اثر  یشرق شناس مهور روس اکونفيد

 . است شده یده ميالد پارسوا ناميش از مياز اواسط قرن نهم  سنندج و سر پل ذهاب ه،يماني سلی کنونیآن در مثلث شهرها
.. ديت رس به ثبیواني دین نام رسما در دفترهاين منطقه نام کردستان داده شد و ايان بود که به اين بار در زمان سلجوقينخست
 یدي خورش893در جنگ چالدران که در . ع تر از آنچه که امروز هست بوديران به مراتب وسيد دانست که کردستان ايبا
ران ي از کردستان اید، بخش بزرگيل انجامي داد و به شکست شاه اسمعی رویم عثماني و سلطان سلیل صفويان شاه اسمعيم

  . دهد از دست رفتیل مي را تشکی امروزۀي از ترکیعيکه قسمت وس

  یيايت جغرافيموقع

ل يران را تشکي ای کردهاۀم محّل سکونت بخش عمدي کنیاد ميران ي که امروز از آن به عنوان کردستان ایياي جغرافۀمحدود
  ..ز سکونت دارنديران ني از ایگري دی که خواهد آمد در نواحی هموطنان کرد ما به شرحی دهد ولیم

قه ي دق٣٠ درجه و ٣۶قه تا ي دق۴۴ درجه و ٣۴ن ي ب رانيا  در غرب مربعلومتري ک٢٨،٢٠٣حت استان کردستان با مسا
ن مساحت ي ا.داردچ قرار ينوي از نصف النهار گریقه طول شرقي دق۶ درجه و ۴٨قه تا ي دق٣١ درجه و ۴۵ و یعرض شمال

ن يا .ردي گی شانزدهم قرار مۀران در رتبي این استان هايبنظر ن ياشود و از  ی کشور را شامل موسعت درصد از ١٫٧
و  همدان  استانا از شرق ب، استان کرمانشاه از جنوب با ،زنجان  ازیو قسمت یجان غربيآذربا  استانباااز شمال استان 
. دارد مشترک  یز خاکلومتر مري ک٢٣٠ مجاور است و با آن کشور عراق  کشوراو از غرب ب استان زنجان گر ازي دیبخش

ن ياختالف ارتفاع ب. ردي گیبرم در ی پهنیها  مرتفع و درهیها دشتو است ی کوهستانیا  منطقهیعي و طبیمياز لحاظ اقل
و ا ينقطه از سطح درن ي متر بلندتر٣٣٠٠با ارتفاع  کوه شاهو .رسد ی متر م٢۴٠٠ن نقاط استان به حدود يتر ن و پستيبلندتر

تالف ارتفاع خود باعث ن اخي ا. ا استياز سطح درن نقطه استان يتر  متر کم ارتفاع٩٠٠با ارتفاع حدود  بانه منطقه آلوت در
ده، به يدر هم تنو ق ي عمیها ق درهي، اما از طردارد یاديا فاصله زيکردستان با در  یم یيآب و هوامتفاوت ط يشرا آمدن ديپد
 از یاريسرچشمه بس. دارد ه راهياچه ارومي خزر و دراچهير دري نظی شمالیها اچهي آزاد جهان در جنوب و دریها آب

  .اند  کردستان واقع شدهیها در کوهران يا بزرگ یها رودخانه

  مردم

ت يز جمعي نیجان غربيالم و آذربايدراستان  ا.  کردستان و کرمانشاه سکونت دارندیران در استان هايا یبخش اعظم کردها
ن، راين اياستان کردنشت چهاريجمع، ۵٩٣١ سال یج سرشماريبنا بر نتا. ده انديران سکونت گزي ای از کردهایقابل توجه

 حدود یجان غربيو آذربا)  نفر٩٩۵٧۵۵(الم ي، ا) نفر۵۴۶٣٩۴١(، کردستان ) نفر۴٣۴٢۵٩١(شامل کرمانشاه 
نان ساکن اند که در زمان شاه عباس ي از کرد نشیتيز جمعي نیدر خراسان شمال . اعالم شده است ۴،٣٠٩،٨٧۶)٠٠٠٠٠٩(

 از یگريران در نقاط دي از کردها این گذشته شمارياز ا.  نده کوچ داده شدهي مقابله تهاجم ترکمانان به آن ناحی برایصفو
 فيطوا از گردها. اند پراکنده همدان و بلوچستان مازندران، فارس، قزوين، قم، ،الن، ، ي گیکشور از جمله استان ها

 وآيل، بابان، ،ويسي شاه اردالن، آصف، زند، آلماسي، حبيبي، مانند سنندجي اردالن هاي طايفه. اند شده ليتشک یگونگون
 هاي طايفه. اند ساآن سنندج مختلف مناطق در  مردوخي وزيري، آصف وزيري، معتمد وزيري، مسعود وزيري، صادق
 آوهي، تيله گورك، بيگي، اهللا فيض طوايف. آنند مي زندگي بانه در  بيگي اهللا لطف توآلي، احمدي، بيگي، بهرام شهيدي،
 حضور آامياران در احمدي آشككي شهيدي، بيگي، اهللا لطف آمانگر، هاي طايفه و سقز در  افشار و آاللي سقز، جاف،
  .دارند



 قبادي، گوران، آلهر، سنجابي، فيطوا و ها ليا به توان یم جمله آن از و متعددند نيز آرمانشاه کرد هاي طايفه و ها ايل :
  . کرد سلطاني،کاني،اشاره یچوپان،آاوه،باباخاني،ولدبيگي،مصطفا

  
  ،یفرهنگراث يم

 ی کردید از زبانهاي کرد ها در همه جا به ان تکلم کنند وجود ندارد و در واقع باۀ که همی به صورتی زبان کرد- زبان
  .ستياد ني چندان زی کردیا زبان هاي  آثار مکتو ب به زبان ن زبانها يبا وجود قدمت ا ل ين دليهميبه . سخن گفت

 ی به نام کردیزبان واحد.  هستندیراني ای هازبان در شاخٔه یي هندواروپایها زبان از یشيره گويزنج کي «ی کردیها زبان
 ی شمالیکرد: ها عبارتند از ن زباني انيمهمتر. شوند یده مي نامی که مجموعًا کردی مستقلیها آنچه هست زبان. وجود ندارد

 یجه دان زبان شناسي دارند و در نتیيکه از نظر دستور زبان با هم تفاوتها  یکلهر ،یالميا شامل ی جنوبی، کردیکرمانجا ي
 ..  استیبي تقری مرزهای دارایدر ارتباط با کرد

 به یقين موسيا. ج استيزبان را مردمان کردن اقوام وي است که در بی شرقیقي از موسیشاخه ا یکرد یقيموس -یقيموس
ار يانه بسيا و منطقه خاورمياز جمله در غرب آس نيمناطق کرد نش  اکراد در جهان و تعدد و تنوعیل گسترش و پراکندگيدل
انگر يشود و ب یان مي بی است که به زبان کردیيها ها و نغمه ها آهنگ  شامل اواها ترانهی کردیقيموس. با استي و زیغن

ک ي از دو قسمت کالسیقين موسيا.  استیگ و فولکور کردر شاخه فرهنيها باورها و حوادث روزگار هستند که ز ارزش
 یها  مثل اکثر قومی کردیقيش موسيدايپ . مخصوص به خود را دارندیها است که هر کدام انواع و شاخه ل شدهيو مدرن تشک

ها در   ترانهنيا. شوند ی گفته می کردیها ها در قالب ترانه ن قسمت، افسانهي شروع شد که در ای کردیها گر از افسانهيد
 ی است، که شکل حماسی کردیها ها همان افسانه  آنیشتر محتوايشوند و ب یم مي تقسیواني دیها  به ترانهیفرهنگ کرد

 .دارند

 ن نوع ي که به این کسيمشهورتر. .ه گرفتنديما ی کردیها  حماسهیقي و هنر موسی از بار ادبی هنر کردیها عهين طلياول
 .است  ماندهی هستند که از گذشتگان بر جایيها  حماسهمتثر از ی ویها بود که ترانه اقس آيکاو  پرداختهیقيموس

ز به دو بخش ي نی داستانیها نهترا .شود ی میيها ها و داستان تي مربوط به حکای فولکلور کردیقيس از مویگرينوع د
. شود یک قهرمان پرداخته مي یها یها و مبارزه طلب ی به دالوری قهرمانیها در ترانه. ند شویمم ي تقسی و دلدادگیقهرمان

 یکه جنبه عرفان فروش ليزنب توان ین  آن جمله ميشود که از ا یان مين دو شخص بي عاشقانه بیها  جنبهی دلدادگیها در ترانه
 . اشاره کردامنديخجه و سو آس و حسن یها دارد و ترانه

 



 یرنظام گروسيما

  است و ادبي،سیگري سپاهۀ برجسته درعرصۀچهر

 

 

  

  

 به ی خدمات برجسته اۀهنانشان از عهديگر هم مي در کنار دیرانيران دولتمردان و فرهنگ دوستان کرد اياخ ي تاریدرازادر 
 ۀ بار دری توان حق سخن را حتیم نميار داري که امشب در اختیاز آنجا که در مجال کوتاه. کشورزادگاهشان بر آمده اند

 یاستمدارين آنان که نه تتها سي از برجسته تریکي ۀ در بارین فرصت به شرح کوتاهي از آنان ادا کرد، در ایمعدود
 رفت یز به شمار ميبان صاحب نام روزگار خود ني از ادیکي برجسته بود، بلکه یسي کار آزموده و خوشنویپلماتيده، ديورز

 ی فشرده ایسخن امشب ما به معرف.  شدیده ايافت و مصدر خدمات عدي ارتقاء یيز به درجات باالي نیگريو در کار سپاه
ز در ين شاه قاجار و ني سلطنت ناصرالدیر نظام اختصاص دارد که در دوران طوالني ملقب به امی خان گّروسیاز حسنعل

 در یگريش گرفته تا والي اتر وین شاه در مشاغل گونان از سفارت در فرانسه، انگلستان و عثماني از دوران مظفرالدیبخش
است ي و ری گارد سلطنتیاست فوجهاي گّروس، ریاست فوج هاي مانند ری مهم نظامیت هاي مسؤلیالت و تصدين ايچند

 یرزا حسام السلطنه براي مراد میبه فرمانده رانيز ايت آمي موفقین در لشکر کشي همچنیو. افتيق يجان توفيقشون آذربا
ن در جه را يا. افتي ارتقاء یر نظامي امۀ بود که به درجین خدمات نظامياز بابت هم.  داشتري چشمگیفتح هرات حضور

  . اعطا کردیر مرصع به ويک شمشي همراه ی فرمانی طی قمری هجر1303غهد در يرزا ولين ميمظفرالد

ده يران به جهان ديجار از توابع گّروس در کردستان اي در بی قمری هجر1226 برابر یشس ١٠٢١در یخان گروس یحسنعل
    . بود شاه قاجار یفتحعل دربار کبود وند گّروس تعلق داشت و پدرش محّمد صادق خان از رجال ۀفياو به طا. گشود

 با ی هجر1352در .  خود را در دوران سلطنت محّمد شاه با وارد شدن در قشون آغاز کردی خان خدمات نظامیحسنعل
رزا ي می قمر1260در . به عنوان حاکم گّروس منصوب گشتافت و سپس ياست فوج گّروس ارتقاء ي به ری سرهنگۀدرج
 را از حکومت گّروس فراهم ساخت ی داشت موجبات عزل وی او عداوت شخصۀ صدر اعظم محّمد شاه که با خانوادیآقاس

 و ن شاهي او در آغاز سلطنت ناصرالدیول.  منصوب کردی وی به جایم خان سلماسي را به نام ابراهی محّلی از رقبایکيو 
ات ين سرآغاز ترقيافت و اير نوشت شغل از دست رفته را باز ي که به عنوان امیيواي شیر، با نامه اير کبيهنگام صدارت ام

ر ير نظام به امي امۀ از نامیبخش.  بودیگرياست قشون و مشاغل سفارت و وزارت و والي مکرر ری او و تصدیع بعديسر
ن ي ایانير نظام در بخش پاي امیسندگي از کار نوی رود به عنوان نمونه ای م به شماری نثر فارسیر که از شاهکارهايکب

   شما خوانده خواهد شد   یگفتار برا



 شياتر و انگلستان و فرانسه یکشورها در مختار ريوز عنوان به یقمر یهجر 1275 از سال هفت مدت او
 یا گونه به به ديرس یم نفر 42 به تعدادشان که زين را اروپا به یاعزام انيدانشجو مدت همان در و داشت تيمأمور

 قرار زبانيم یکشورها توجه موردر نظام ريام ۀنمون رفتار و یکاردان مدت نيا در. کرد یم یسرپرست دلسوزانه
 و آلمان از ديسف عقاب ا،يتاليا از سيمور سنت و الزار سنت نشان  جمله از متعدد یها نشان افتيدر به او و گرفت

 منصوب یعثمان دربار در رانيا یمختار ريوز به یقمر یهجر 1282 سال در. افتي قيتوف فرانسه از دونور ونيلژ
 ديفوا وزارت به شاه نيناصرالد طرف از 1289 در. گشت باز رانيا به یماريب ۀبهان به ماه چهارده از پس یول شد

 در رايز ساخت مفتخر عسکر ساالر لقب به را او یشمس یهجر 1299 در پادشاه همان و و شد منصوب عامه
 باب، روانيپ از ی زنجانی محمدعلمال  یسرکوب ساالر، خان حسن ۀفتن دفع جمله از ینظام گوناگون یها تيمأمور
 و یستگيشا و یدان کار با گّروس در حمزه آقامنگور انيطغ به دادن انيپا و کردستان و همدان اغتشاشات ساختن آرام

  .بود کرده عمل شجاعت

 دادن یاريش ين کارهاي از برجسته تریکي جان را به عهده داشت ي قشون آذربایفرمانده یگّروس خان یحسنعل کهيهنگام
 یي اروپاۀوي به شیرانين مدارس ايانگذار نخستيبن هيحسن رشد به
%AF%8D%4B%8D%1B%8D%_87%9D%3B%8D%1B%8D%AF%8D%85%9D/%wiki/org.wikipedia.fa://https

87%9D%C8%DB ان ي روحانۀبه رغم مخالفت سرسختانز يدر تبر
.بود
%_85%9D%7A%8D%8B%8D%86%9D%1B%8D%C8%DB%85%9D%7A%8D/%wiki/org.wikipedia.fa://https

15‐1ToolAutoGenRef‐note_  cite‐C 8%DB%3B%8D%88%9D%1B%8D%AF%DA   ز در ي تبریه اهال کیهنگام
 شد سر به ید و فروش تنباکو به  انگلستان  وگذار مياز انحصار خري که بر اساس آن امتیبرابر قرارداد معروف به رژ

ن ي کرد به همیچي مردم سرپی به سویر اندازيدر تعهد ي دستور ولی شهر، از اجرایر نظام در مقام واليامان بر داشتند، يطغ
 یده بود در پي که به سّن کهولت رسی هنگامی قمری هجر1317او در .  مغضوب بودیر شد و چندسبب از مقام خود برکنا

ان استقبال يد و درميالت منصوب گردي آن ایگري ناگوار آن به والی آمدهایالت کرمان و پيد در اي شدیوقوع خشکسال
 آنجا سر و سامان داد ۀ به اوضاع آشفتیر نظام در مدت شش ماه به طرز محسوسيام. ت شديپرشور مردم وارد محّل مأمور

شان ي دروۀ سر سلسلی ولی کرده بود در کنار مزار شاه نعمت اللهیتي در پنجم رمضان همان سال در گذشت و طبق وصیول
  . به خاک سپرده شدیشاه نعمت الله

    یشرفت اقتصادي، مرد فرهنگ و دوستدار فّن و دانش و پیرنظام گّروسيام

 او. کرد اقدام کشور یبرا سکه ضرب آالت نيماش ديخر به یياروپا یکشورها در خود سفارت دوران در یگروس رنظاميام
 یمظفر ۀمدرس سيتأس به جانيآذربا در خود یگريوال دوران در. بود رانيا در یساز  راه و آهن راه شبکه جاديا مشوقان از
  رانيا در ديجد مدارس سيتأس شاهنگيپ هيرشد حسن  یلاص انيحام از  رفت اشاره که همانگونه و گماشت هّمت زيتبر در
 چاپ و پست تمبر کردن وارد به توان یم او ۀانيمترق اقدامات گريد از. بود یمذهب شانياند خشک ديشد  مخالفت برابر در
 دمنه، و لهيکل مانند یادب مهم یکتابها رشته کي دستوراو به عاّمه ديفوا وزارت یتصد دوران در. کرد اشاره رانيدرا تمبر

 یسندگينو وهي ميتعل جمله از ،یو خود از کتاب چند نيهمچن و ،یدامغان یمنوچهر و یستانيس یفرخ وانيد ،یسعد گلستان
 معروف ۀشاهنام موجود نسخه .بود سينفاريبس یها باکت یحاو یبزرگ ۀکتابخان صاحب او. ديرس چاپ به یخطاط و
 در یگروس نظام ريام خانه به معروف شکوه با ساختمان. است  موزه آن به نظام ريام ۀيهد گلستان کاخ ۀموز در یسنقريبا
  .شد ساخته جانيآذربا در یو یشکاريپ زمان در دارد نام قاجار موزه اکنون  هم زکهيتبر

  سبک صاحب ۀسندينو و بياد نظام ريام

وا ي شی شعردوست، سخن شناس، و صاحب سبکی، شخصیاست و سپاهگريگاه بلندش در سي افزوده بر جایرنظام گروسيما
خطاب به ( هيويحير عنوان منشآت،  پندنامه ي سه  اثر ارزنده به صورت مکتوب زی از و. بودیسندگيدرنوو شاخص  

 یفارس در کار ی و سادگیيواي و شی از کمال و پختگیا نه مانده است که هر کدام نموی جایواني دینامه هاو ) یيحيپسرش 
  .  رودی شمار میسينو

  یسي در خوش نوی ابتکاریوه ايشاهنگ شير نظام پيام



رزا ي  مانند میر نظام گّروسيام.  برخوردار استی  خاصیيباي است که از استحکام و زیرياو از مبتکران خط شکسته تحر
 در دست است که ی به خط ویادي زینوشته ها.  کردکي نزدقي شکسته را به نستعلیناخواناده و يچي خط پیابوالقاسم فراهان

  . شوندی شمرده میسي خوشنویواي شیاز نمونه ها

  نظام ريام یسندگينو ۀويش از نمونه دو

  
 ی کار و بیب خود معزول شد و یواني سلطنت محّمد شاه از مشاغل دیاني پای چنانکه اشاره رفت در سالهاینظام گّروسريام

 او را در یشکارير که پير کبي خان امیزا تقير مين شاه با تدبي که ناصرالدیاو هنگام.  بردیپول در تهران به سر م
 به کار و یر نوشت که موجبات بازگشت وير کبي به عنوان امیجان به عهده داشت بر تخت سلطنت نشست،  نامه ايآذربا
  :ن استي از آن نامه چنیبخش.  او را فراهم ساختیات بعديترق

ش ها هرچه بود زده شد و کفش ها هرچه قن. نهيرينه ام و محّمد ديوم، همان احمد پارر ی دوم و به هرکجا میهرچه م"... 
 یعه ار به چراغ و جیغنود، اّما ريرات خوب به انجام رسيچند قطعه تحر. ديد و نخواهد بخشيده نبخشيفا .ده گشتيبود در
ال من تن به مردن  متعیبه خدا... رم و عشوه را جمالار تهران به رشوه است و عشوه، رشوه را مال نداک. ختياغ نريبه ا

. ختين و آن آويد به ايالبد با. ديد کشي بایمن کز اجل هم ناز يبخت بد ب. دي آیش نميو پ  کندیداده ام، اّما مرگ جان م
  ..."دي دی و سختی و تنگد ي کشید گرسنگي ربط بان خط ويآبروها آب جو شد و روها از سنگ سخت تر که با ا

زنجان (ه ي در سلطانین شاه همراه ويبه عنوان آجودان ناصرالد که ی هنگام1270ه را در ماه صفر يويحي ۀر نظام پندناميام
لطفا به . افت نوشتي ی که خواب به چشمانش راه نمی خان در شبیحي برد، خطاب به پسر ارشدش یبه سر م) یامروز
  :دين پند نامه توجه  کني از ایيبندها

ن حالت به هر طرف نظر يدر ا."  ن استيآنکه در خواب نشد چشم من و پرو. "مه گذشتيهمه آرام گرفتند و شب از ن".. 
ستم از يک به حال خود نگريچون ن... دمي در کنار خود ندی پرستاری و جز ضعف و ناتوانیاريکردم جز ناله و اندوه 

کباره دست از ي بدن ۀريد که که مدياي بر نیده و بسين دانستم که نوبت عمر به آخر رسيقي بر مزاج به الء مرضياست
ل ي چند بر سبیدم که کلماتيپس صواب چنان د. دي و حرمان بدل نمایدي مرا در کار تو به نومیتصرف باز دارد و آرزوها

  ...سميادگار نويپند ترا به 

. ی حاصل صرف نکنی بی باطل  و عمل های را در کارهای و عمر گرامی دانش به سر نبربر آن باش که جز با خداوندان"
عت تو بدان خو کند و به ي دار تا طبی بزرگ و شگرف بگمار و دل بر آن محکم و قویسته هّمت خود را بر کارهايويپ

ن زبان و خوش گفتار باش و يريش....یل غنير به از بخيم فقي دست کرم بر گشا که کریتا توان. دي نگرای و سستیپست
ره يزد و و تو به خيل مالل خيجاز و اختصار کالم بکوش که از اطناب و تطويت کن، در ايمات سخن را همه وقت رعايمال
اگرچه . ی مردم نشوۀ تا ُسخریر مأنوسه کناره جوي الفاظ مغلقه و عبارات غیاز ادا...ی مشهور گردیي و هرزه درایيسرا

د در فنون ين است که مردمان ساه دل سخن را مکروه شمارند پس تو بايل ُجّهال است ولکن غالب ايصابت از خيهزل و ط
 ...یيع سخن گوا به مناسبت مقام و در خور طبی تا در هر محفلیسخن تبّحر داشته باش

 شود و ی نمی جاریرست سواد به دی آن الفاظ از زبان مردم بیه مبادرت مکن که اداي الفاظ و امثال عربیزنهار به ادا "
 که صلح را طالب است ی افتد هرگاه بدانیاگر ترا دشمن... ه و استهزاء گرددّي شود موجب ُسخری نمی جاریچون به درست

د به يوگر ُجست با/ ی که شان بشکنیاگر چند دان/ ین کوش تا جنگ باز افکنآبر: با او به جنگ و خصومت تقدم مکن
 ۀ مالحظی، بدون تأمل و درنگ و بیيده گرفتار آيو هرگاه به رنج جفت ناپسند... درنگیختد آنجا و ليهنر با/ناچار جنگ

 از تعدد ازواج بر یاگر بتوان.... بر آن استیح به احسان کاربند که دو جانب را آسودگيزدان تسرينام و ننگ به فرمان 
 خود را به شرافت َنَسب یچ مقاميدر ه. رد ندای اعتبار سودۀي مکن که جز نقصان مایاظهار فاقه و تنگدست. حذر باش

 ...."یش باشي کن که خود باالصاله درخور مدحت و ستای و سعی و از محامد صفات آباء و اجداد سخن مگویمستا

.  رنظام بوديرزا شاعر نامدار طنز سرا از دست پروردگان اميرج ميست که اي مناسبت نین موضوع بيان اشاره به ايدر پا
. ديجان به سن رشد رسير نظام در آذرباي امیشکاريا گشود، در زمان پيز چشم به دني در تبری قمری هجر1290رج که در يا

ر يام.  آغاز کردیر نظام بود سرودن شعر را از دوران کودکيرزا صدر الشعرا شاعر دستگاه امين مياو که پدرش غالمحس
رج  پس از يا.  را مورد لطف و توجه خاص خود قرار دادی  ورج شده بودي اۀحه و استعداد فوق العادينظام که متوجه قر
حه ين لقب و اصوال از کار مدي از ای  گرفت، ولیي لقب فخرالشعرایر نظام شد و از وين او در دستگاه اميمرگ پدر جانش



 یز چندينظام از تبرر ياو بعد از رفتن ام. دير نظام رساني امی به اگاهیده اي را در قصین ناخشنودي خشنود نبود و ایيسرا
ن کار نفرت داشت و سرانجام از آن کناره گرفت و به ي از ایعهد بود وليرزا ولين ميحه سرا در دستگاه مظفرالديشاعر مد

  . داردین موضوع اشاراتيوان خود به ايرزا در ديرج ميا. استخدام دولت در آمد

ن آورده ير نظام چني شاعر با امۀرزا در مورد رابطيرج مياوان ي خود بر دۀباچي  شادروان استاد محّمد جعفر محجوب در د
 ی خود راه مۀ و مجالس دوستانی ادبیست و او را در محفل هاي نگری میرزا به چشم فرزنديرج مير نظام در ايام: "است
اد کرده ين نام يبه همده بود و در منشآت خود از او يرزا شوُکال نامي که بدو داشت او را می محبتیارير نظام از بسيام... داد

.) رزا بوده استيرج مي اۀ تند چهرۀز ظاهرا رنگ سبزي نین نام گذاري شوُکالت است و سبب ایشوُکال تلفظ فرانسو." (است
ن ي شد و ایم نمي شناسی که ما میيرزايرج مي ایر نظام گّروسيت امي از توجه و تربیرزا بدون برخورداريرج مي شک ایب

 برخوردار بود به ی درخشان گوناگونیخته که  از استعدادهاي آن مرد فرهیگر از خدمات فرهنگي دیکين د به عنوايز بايرا ن
  .شمار آورد

  :منابع

  ا ي پدیکي آزاد وۀ دانشنام-

  ی شمس1366، نشر نقره ، یريد وزي سع- مۀه به اهتمام و با مقّدميويحي ۀ رسال-

  1364 جعفر محجوب،شرکت کتاب، رزا، به اهتمام استاد محّمديرج ميوان کامل اي د-

  ام، چاپ چهارم،ّي،انتشارات خیانيو عباس اقبال اشت) ر الدولهيمش(ا يرنيف حسن پيه، تأليران تا انقراض قاجاريخ ايتار

1364  
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