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 یی ایجغراف تیوضع

 عرض درجه05 در و مبدأ النهار نصف ازی شرق طول قهیدق 02 و درجه 212در نهرخلجی روستا

 .باشدی م ایدر سطح از متر 2335 ارنفاع با ویی ایجغراف

 

 یمحل تیموقع

 هب جنوب ،از گنجهی روستا به شمال از که است شده واقع دنیفر شهرستانی غرب شمال در روستا نیا

 محدود ازونبالغ و حصوری روستا به غرب از و داران شهر به شرق ،از سفتجان و درختکی روستاها

 .شودی م

 

 های ناهوار

 نکهچنا.باشدی می ا جلگه وی کوهستان متعددی ها بخش شاملی شمال ورزق دهستان مرکز نهرخلجی روستا

 گاهیدی کوهها جنوبی ها دامنه و جنوب در آن محصوری ها چاله وی االنچی کوهستانی شرقی ها دامنه

 .ردیگی دربرم را

 

 ها جلگه

ی هاروستا ارتفاعات از کهیی ها رودخانهی ها آبرفت از که استی عیوس دشت نهرخلجی روستا عمده قسمت

 .آمده بوجود گذشهی زمانها در است گرفتهی م سرچشمه روستا نیای ها کوه از ای دست باال

 

 هوا و آب

 هبی کیها،نزدی بلند وی پست جهت و ارتفاع،وجود چونی عوامل به توجه با نهرخلجی روستای هوا و آب

 .است سرد مرطوب مهینی شمالی بادها وزش وی کوهستان منطقه

 

 ها رودخانه

 گنجه االدست،همچونبی روستاها ارتفاعات دارد،از نام«یچا»یمحل زبان به که روستا نیا مهم رودخانه

 نیا از گذر از پس و گرفتهی م ،سرچشمه شودی م محدود خوانسار ارتفاعات به مبدأ در که بادجان و

 چند انهرودخ نیا البته که شدی می منته رود ندهیزا سد دست،به نیپائ در گرید رود به وستنیپ و روستاها

 داشت وجود هم چشمه کی رودخانه نیا کنار ،در شده کامالًخشک کمی های بارندگ لیدل به که هستی سال

 نیا ازی ادیزی ،نهرها است مشخص روستا نام از که طور همان!است شده کامالًخشک متأسفانه هم آن که

 که ودهبیی بایز اریبس عتیطبی دارا نهرخلجی روستا نهرها نیا واسطه به که است کردهی م عبور روستا

 یباغها از بود پر روستا سرتاسر است کردهی م چندان دو را آن ییبایز هم آب پر چشمه و رودخانه وجود

 ! است ماندهی باق علف و آبی ب و خشکی ها ابانیب فقط آنها از امروز که انگور
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 روستا خیتار

 عبدل-گاهید-زآبادیعز:است آمده صورت نیبد نهرخلج ،نام بزرگان از جو و پرس وی خیتار مدارک در

 رتسلفده پروفسور.باشدی م کانیپرت تیجزءوال که نهیآد قلعه-قاال تیقو– قاال معصوم نام بهیی ها قلعه و آباد

 .است کرده ادی است جزءآن هم نهرخلج که کانیپرت از

 آنی ناکان،بیپرت نام به توجه با نیمورخ ازی ا پاره اما ستین معلوم قیدق طور به روستا نیای بنا خیتار

ی هخامنش شاهزادگان ازی کی نام بهی نهر آنجا بودن سرسبز علت به.اند داده نسبتی هخامنش دوران به را

 .باشدی م آن به منتسب نهرخلجی روستا نام که دیگرد احداث محل نیا در داشت نام خلج که

 در فهاناص استان ،سراسریاشکان دولت توسط تصرف و اصفهان بودن مرکز به توجه با:دیگوی رمیاث ابن

 انیعق بن عبداله نام به عمر کانینزد ازی کی دیگرد فتح نیمسلم دست به کهیهنگام و دربود آنها تصرف

 لطو آن،دری خراب و مغوالن و افغانها حمله به توجه با روستا نیا.کرد دنید زین دنیفر از که شد حاکم

 و لیدل نهرخلج اطراف ارتفاعات در مغوالن و افغانهای ها سنگر وجود که است شده جابجا بار0خیتار

  .باشدی م امر نیا بر هگوا

 

 جانیآذربا اول،ارامنه عباس شاه زمان در که است شده نگاشته رانیای ادب وی خیتاریی ایجغراف فرهنگ در

 شد دایپ ییانسانهای ها اسکلتی حفار از پس قاال معصوم ازی قسمت در.شدند دیتبع دنیفر به اسارت از پس

 ،احتماالً  ارامنه نیب در رسومات نیچن به توجه با و اشتد وجود ابزارآالت و لیوسا آنهای قبرها در که

 .باشدی م آنها به متعلق قبور نیا

 ریپذ امکان جهات تمام در آن گسترش که استی ا گونه به نهرخلجی روستای وتوپوگرافیی ایجغراف وضع

 جادیا ملعا تنها دارد ادامه شرق و غرب جنوب جهت در و شده شروع شمال از کهی میمال بیش.باشدی م

 بیش نیا امتداد در و گرفتندی م سرچشمه ها قنات از روستا مرکز و شمال قسمت از که استیی نهراها

 یول.است بوده نهرها نیا سمت به مختلف ادوار در روستا گسترشی برای عامل امر نیا.داشتند انیجر

 رافاط به روستا گسترش جنوب قسمت در خوزستان طرف به اصفهانی ارتباط جاده وجود لیدل به امروزه

 وصال(.ردیگی نم صورتی ساز و ساخت چیه و دهیگرد بیتخری میقد محالت و شده دهیکش جاده نیا

 (22،1353سرخ،

 

 

 روستای فعل تیوضع

 رذک قابل نیهمچن.استی دامدار وی کشاورز آنهای اصل شغل و باشدی می ترک روستای اهالی اصل زبان

 بهرهی ب هم روستا نی،ا های زندگ شدنی نیماش و مختلفی ها نهیمز در شرفتیپ لیدل به امروزه است

 و فنبرق،تل رینظی امکانات از که نیا جمله از است داشته ریاخی سالهای ط دری ادیزی شرفتهایپ و نمانده

 ،کتابخانه بانک پست ،بهداشت خانه، مدرسه0یدارا روستا نیا باشدی م بهرمند که ستیادیزی سالها گاز

 خانه گرید و شده متحول کامالً ی ساختمانی نما نظر از روستا نیا. باشدی م....وی تعاون ت،شرکیعموم

 .شودی م دهید روستا نیا در ندرت به گل و خشت بایی ها

 



6 
 

 ییروستا قلعه

 نیا هیلک و کنندی م نظر  جلب قلعه نیچندی گاهیی روستای ها خانه بر عالوه دنیفری روستاها شتریب در

  داشته یخانوادگ نسبت  گریهمد با معموالً   ها قلعه نیا نیساکن و اند شده ساختهی  اشتراک طور به ها قلعه

 تهگرف الگوی امروزی مسکونی ها مجتمع که  میشویم متوجه  میکن دقت اگر. باشندی م  فهیطا کی از و

 ..باشندی می میقدی ها قلعه از شده

 که میکنی م مالحظه رای سنگی پ با  قطور و بلندی گلی وارهاید شود دقت ها قلعه نیای معمار در چنانچه

 مالحظه را برج کی  وارید نیا گوشه، چهار از کی هر در و کرده احاطه را قلعه درونی ها ساختمان

 بزرگ دروازه کی یدارا ها قلعه نیا  نیهمچن.اند شده ساخته قلعه از دفاع وی بان دهید جهت که میکنی م

 .است شده ساخته گردو چوب از معموالً  که است مستحکم و

ی رانیو هب رو فعالً   قلعه نیا برمی م باال قلعه نام به دنیفر نهرخلجی روستای ها قلعه ازی کی به را شما من

 نگاه آن به دروازه  طرف از قلعهی متر 52 از اگر!( است شده رانیو کامالً  اکنون گمانم به البته.)است

 فاقدی مهتاب کندی م نظر جلبی مهتاب  کی و  اتاقه 4  باالخانه کی و قلعهی وارهاید قلعه، دروازه میکن

 5 مکان کی )یهشت نام با میشوی می محل وارد قلعه  دروازه از عبور از بعد و آمده جلوتر. است سقف

 لعهق نیساکن با کهی کسان. دارد وجود نشستنی برا سکو نیچندی ضلع 5 محوطه اطراف در کهی( ضلع

ی روی هشت داخل در مخاطب زدن صدا از پس دارند کار نانینش قلعه ازی کی با و دارندنی لیفام نسبت

 .کنندی م ترک را قلعه شخص آن صحبت اتمام از پس و. کنندی گفتگوم و نشسته سکوها ازی کی

 لهیطو نیا بامی رو بر. شودی م ختم بزرگ لهیطو کی به که دارد وجود  درب کی یهشت چپ طرف در

 به اختصاص زین باالخانه و  مهمانانی ها اسب به اختصاص لهیطو نیا. است شده احداثیی اه خانه باال

 تانتابس در. باشند قلعه نیساکن مهمان روز چند ای روز کی است قرار که. دارد بهیغر مهمانان ازیی رایپذ

 خواب طیشرا آنها یبرا بند پشه از استفاده با و کرده پهن را مهمانانی ها خواب رختی مهتاب نیا در ها

 ..میشوی م  قلعه محوطه وارد گذاشته سر پشت ازی هشت هیناح. آورندی م وجود به را راحت

 نهجداگا طور به قلعه نیساکن احشام که لهیطوی تعداد و گوسفند آغل نیآب،چند چاه کی قلعه محوطه در

ی م نظر جلب زمستان فصل در ماحشا هیتغذ جهت  کاه انبار  نیچند نیچن هم و شوندی می نگهدار آنها در

 ریز در که میکنی م مالحظه( کندهی)ا زاغه گرید طرف در وی عموم مستراح کی قسمت همان در و. کند

 واناتیح به اختصاص آن بخش هر و باشدی می فراوان انشعاباتی دارا نیزم عمق در و شده حفر نیزم

 ازی بخش هر( است تر کوتاه آن سقف دارد اختصاص گوسفندان به کهی محل مثالً .)داردی خصوص به

 داخل در کهیی ها آغل و ها لهیطو در احشام تابستان فصل در. دارد اختصاص قلعه نیساکن ازی کی زاغهبه

 ها زاغه در را  احشام هوای سرد علت به زمستان دری ول شوندی می نگهدار دارند قرار قلعه اطیح

 سنگاب کی  انشعاب هر در و دارد وجود زاغه شعاباتان همه نیب مشترک چاه ک. یکردندی می نگهدار

 آنها و برود ها سنگاب به تا کردهی خال را آبی مجرائ داخل و دهیکش چاه داخل از را آب که دارد وجود

 بجلی بان دهید برج دو قلعه اطراف در نیهمچن. آشامندی م ها سنگاب نیا از را آب  واناتیح و. کند پر را

 اند دهیگرد لیتشک طبقه سه از و اند شده ساختهی گلی وارهاید وی سنگی پ با ها جبر نیا کندی م توجه

 قهطب نیآخر. شده هیتعبی راندازیت وی بان دهید جهتیی ها چهیدر برج وارید دور تا دور باال طبقات در

 دهید جهتیی ها سوراخ زین وارید نیا در شده احاطهی وارید لهیوس به است برج بام پشتی باال که برج

 .دندیابخوی م بام پشتی باال در قلعه جوانان ازی تعداد گرم  فصول در. است شده ساختهی راندازیت وی بان
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 هم کنار دری افق طور به که میکنی م مالحظه رایی ها خانه. میگردی م بر قلعه محوطه داخل به مجدداً 

 با اه خانه سقف وی سنگ آنهای پ طور،ق اریبسی گل ها خانه نیای واارهاید. اند شده ساخته هم به دهیچسب

 هر .دارد وجود سرسرا کی ها خانه نیب تناوب به و هستند مشترک ها خانه نیا بام پشت. استی چوب ریت

 زا پس واناتیح که دارد ارتفاع متر کی از شیب نیزم سطح از که وانیا کی از است شده لیتشک خانه

 اردو میخواهی م اطیح از کهی هنگام. ندیایب وانیا داخل به دنتوانن لهیطو به رفتن از قبل قلعه به ورود

 وانیا وارد  کرده باز را وانیای ورود در دیبا ها پله اتمام از پس میکنی ط را پله تا چند دیبا میشو وانیا

 ارک وانیا کف تنور کی باشدی م مختلف لیوسا دادن قراری برا که طاقچه چند بر عالوه وانیا در. میشو

. دشوی م باز بام پشتی باال به آن دودکش و شده ساخته وانیا وارید دری( بخار)اجاق کی و شده هگذاشت

 بهار لیاوا از غذاها انواع ز و پختی برا زین اجاق از و غذاها ازی بعض و نان پختنی برا تنور نیا از

 وانیا کف با سطح هم وانیا داخل دری  کوچکی ا محوطه کی نیچن هم. شودی م استفاده  زییپا اواخر تا

 شبانه مکان نیا. باشدی م ها شب در خروس و مرغی نگهدار محل و شودی م دهینام النیک که شده ساخته

 مرغ خروج و ورود محل که( کنند عبور آن ازی  راحت به وریط کهی طور به) کوچک چهیدر کی  وریط

 تخم آن کردن باز از پس بخانهصاح که دارد منینش اتاق طرف به کوچک درب کی و باشدی م  خروس و

 .داردی برم روز هر را ها مرغ

 هکی چوب پنجره دوی  ورود درب بر عالوه منینش اتاق در میشوی م منینش اتاق وارد وانیا ترک از بعد

. شوندی م باز وانیا طرف به منینش اتاقیی روشنا دارد،جهت ارتفاع متر کی حدود منینش اتاق کف از

 عرض و طول نظر از نییپا فیردی ها طاقچه که دارد وجود طاقچه فیرد دو منینشی وارهاید در

 مورد منینش اتاق در که لیوسا ازی بعض گذاشتن جهت ها طاقچه نیا باشندی م باالی ها طاقچه از بزرگتر

 کی منیشن اتاق وسط در.دارد اختصاصی نیتزئ لیوسا ازی بعض به ای و شده هیتعب رندیگی م قرار استفاده

. شودی م ختم بام پشت به آن دودکش که دارد قراری( بخار) اجاق کی وارهاید ازی کی داخل در و رتنو

 انن پز و پخت تنور در زمستان فصل در نیچن هم ردیگی م انجام اجاق نیا در غذا پز و پخت زمستان در

 .ردیگی م  انجام غذاها ازی بعض و

ی م عجم منینش اتاق در دودی کرس کردن برپا ای نان نپختی برا  سوزاندندی م زمیه تنور در کهی هنگام

 رینورگ چهیدر نیا و شودی م خارج دارد وجود منینش اتاق سقف در کهی ا چهیدر لهیوس به دود نیا شود

 .باشدی م زین

 

 هکی پشم شالی)انداز شال ها چهیدر نیا در  نوروز دیع اول شب در که بود نیا چهیدر نیا گرید کاربرد

ی دیع و کردندی م افتیدری دیع و کردندی م(  بستندی م کمر به را آن مردها و بافتندی م را آن زنان

 وانانج کهی هنگام و دارد وجودیی روستای ها خانه شتریب در چهیدر نیا. شوندی نم  شناخته زین رانیبگ

 شال و بسته شال به رای دیع خانه صاحب دختران معموالً  کردند،ی م مراجعهی انداز شال جهت دیع شب

 بود ممکن که بود نیا داشتی گریدی ژگیو کی یریگی دیع عمل نیا. دیکشی م باال چهیدر از را آن انداز

 .کند مراجعهی خواستگاری برا و کرده پسند را صاحبخانه دختر جوان نیا

 شال جوان دید دانیم در کامالً  چهیدر نیهم قیطر از جوان دختری ول دندیدی نم را انداز شال دختران رایز

ی برا شدی می بزرگ درب کوچک چهیدر نیای گاه!( عشق و نور و دود چهیدر.)گرفتی م قرار انداز

 !جوان دوی عروس جشن
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 فرادا و گذاشتندی می کرس آنی رو بر نان، و غذا پز و پخت بر عالوه منینش اتاق تنور از ها زمستان در

 پستو ای یپشت اتاق من،ینش اتاق از بعد. کردندی م دهاستفای  حرارتی انرژ از ها زمستان در لهیوس نیبد

 انبار کی قتیحق دری پشت اتاق و ابندی یم  ارتباط هم به اتاق دو نیا درب کی لهیوس به و گرفته قرار

 نیهمچن.  باشدی م رهیغ و حبوبات انواع رهیآرد،ذخ رهیگندم،ذخی   رهیذخی تاپوها آن در که است بزرگ

ی اه کوزه نیچن هم. داشت نان رهیذخ به اختصاص که داشت قراری پشت اتاق نیا دری چوب صندوق کی

 یگرید لیوسا خالصه و انگور رهیشی ها کوزه و روغنی ها ،کوزه ریپن و ماستی ها ،کوزهیدنیآشام آب

 کی به متعلق( من،پستوینش وان،اتاقیا) ها مجموعه نیا از کی هر. است الزم سادهی زندگ کی یبرا که

ی وارهاید استی ادآوری به الزم. بود جدا ها خانه نیا از کدام هر ورود ریمس ضمن در و بوده خانواده

 .کردندی می زیآم رنگ را آن دیسف خاک لهیوس به و اندود کاگل لهیوس به پستو و منینش وان،اطاقیا

 

 

 

 

  هم با نانینش قلعه رابطه و قلعه اداره نیقوان

 .زنندی م را اول حرف قلعه رهادا در ها مادربزرگ و ها پدربزرگ

 .باشند داشته مشارکت بهیغر همانانیم ازیی رایپذ در دیبا نوبت به قلعه نیساکن

 .شودی روب برف دیبا نیساکن هیکل کمک به مشترکی ها ساختمانی ها بام پشتی باال ها درزمستان

 نیاکنس ریسا با همراه)کنندی م عدفا قلعه از مهاجمان برابر در و دارند گرم اسلحه قلعه نیساکن ازی تعداد

 .شدی م ریدستگ نیقی طور به چون نداشت را قلعه ازی دزد جرأتی کس ،معموالً ( قلعه

 بهی دگیرس وی روب برف نیساکن هیبق نداشتی بزرگ پسر و رفتی م مسافرت ای ارتیز بهی کس اگر

 .گرفتندی م عهده به را او احشام

 هب شدی می خراب دچار رهیغ و قلعه وارید ای یبان دهیدی ها برج دمانن مشترکی ها ساختمان ازی کی اگر

 .شدی می بازسازی تعاون شکل به و نیساکن هیکل لهیوس

 .بودند کیشر هم با زینی کشاورز امور در قلعه نیساکن شتریب

ی ریگی کشت و های باز انواع وی سور چهارشنبه ها،مراسم رقص انواع ها،ی عروس مانند ها جشن هیکل

 (112،1356،یدیحم).گرفتی م انجام قلعه اطیح در وانانج

  

 

 

 

 ییروستا مکتب

 و بودند معروف مال نام به شدکهی م انجامی افراد لهیوس بهیی روستای نواح در میقد دری سوادآموز 

ی م آموخته نوشتن و خواندن شاگردان به کهی مکان و. دندینامی م( مدرسه بچه نه)مالبچه را او شاگردان

 رد و دهمی م شرح را دنیفر نهرخلجی روستا در مکتب کاری چگونگ قسمت نیا در. داشت نام مکتب شد

 .بود مالها خانه همان ها مکتب مکان روستا نیا



3 
 

 مکتب نیقوان

 .کردی نم سیتدر را نفر 22 از شتریب مال هر

 ره دری شاگرد هر.دیرسی م انیپا به اسفند اواخر تا و شروع زییپا اواسط از درس کالسی زمان نظر از

 .گرفتی م قرار رشیپذ مورد کردی م مراجعه زمستان اواسط تا زییپا اواسط نیبی زمان فاصله

 .بود لیتعط ها جمعه و بود ریدا هفته در روز  شش کالس

 .بود سال 22 تا سال 6 نیب نام ثبت جهت شاگردان رشیپذ

 عنوان به ها مالبچه ظهر از بعد کی تا صبح 11 ساعت و. بود صبح 11 تا صبح 7 کالس لیتشک زمان

 مشغول مکتب در ظهر از بعد چهار تا ظهر از بعد کی ساعت دوباره و رفتندی م منزل به ناهار خوردن

 .دادندی م کاه و آب را خود احشام شاگردانی زمان  فاصله نیا در نیهمچن و. شدندی م آموزش

 .بودند کالس کی در هم با چهارم تا اول سال شاگردان

 .شدی م اخراج مکتب از نداشت دروسی ریادگی دری شرفتیپ اول سال دو دری شاگرد اگر

 در رگید بعد به آن از و بروند مکتب به توانستندی می سالگ نه تا بودند دختر که شاگردان ازی بعض

 (.دادی م درس را دختران و رفتی م آنها خانه به مال مگر.)بخوانند درس توانستندی نم مکتب

 .زدی نم کتک را ساله شش اگردانمالش

 و کردی م فلک را آنها که نیا ای و زدی م کتک ترکه با خواندندی نم درس خوب که  رای شاگردان مال

 .زدی م کتک

 .دادندی م امتحان را خود درس روز هر دیبا شاگردان

 کوتاه را خودی ها ناخن ایآ اند رفته حمام ایآ که کردی م مالحظه شاگردان تک تک شنبهی روزها مال

 .زدی م کتک را آنها بود نیا ریغ اگر. اند کرده

 .دادی م نباتی چا ای زبان گاو گل کرده دم شاگردان به ها زمستان در بار چند ای کی یا هفته مال

 ها بچه مال به مربوط نیقوان

 ی(دفر بهداشت.)باشد داشته خود همراه دیبا رای دنیآشام آب از پر کوچکی سفال تنگ کی بچه مال هر -1

 .باشند کوشا دیبا آن نگهداشتن ریتم در و آوردندی م را خود انداز ریز دیبا شاگردان -2

 جهت زمیه شده مقرر نوشته طبق بودند موظف ها بچه مال زمستان، در مکتبی کرس کردن گرمی برا -3

 .اورندیب همراه تنور در سوزاندن

 .کنندی روب برف را خانه مکتب بام پشت دیبا شاگردان آمدی م برف که ها زمستان در -4

 صرف از پس مال و کردندی م دعوت منزل به شام صرف جهت کباری هفته دو هر را مال دیبا شاگردان -5

 .دادی م حیتوض بچه مال حضور در مادر و پدر به شاگردی درس شرفتیپ مورد در  شام

 .دادی م اجرت مال به( لویک 6 برابر من هر)گندم من 5/7 دیبا لیتحص ماه 3ی برای شاگرد هر -6

 از ریغی نیریشی مقدار قند، کله کی دیبا کردندی م مراجعه مکتب به بار نیاولی برا کهی شاگردان -7

 .دادندی م مال به ثابت حقوق

 و برنج،روغن شامل که ببرندی دیع مال جنابی برا شاگردان هیکل دیبا نوروز دیع از قبل روز کی -5

 .بودی نیریش

 .بدهند اذان بام پشتی باال و بخوانند را هیومی نماز دیبا شاگردان -3

 .ببرند مالی برا نان و ماست و ریش تناوب بهی لیتحص سال طول در هستند موظف شاگردان – 12
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 هبی نیریش عنوان بهی ا هیهد بچه مال مادر و پدر دیبا شدی م شناخته ممتاز شاگردی ا بچه مال اگر -11

 .دنددای م   مال

 .کردندی م خطاب آخوند جناب ای  مال جناب را او دیبا داشتند مال ازی سؤالی وقت شاگردان -12

 (دوات و قلم.)دادی م زهیجا او به مال بود کوشای لیخ  خواندن درس در  یشاگرد اگر -13

 :باشد داشته دیبا بچه مال کهی لیوسا

 دفترچه وی ن مقل-5دوات و قلم-4زغال-3میتعل لوح لیاوا در-2فیک -1

 غالز به لیتبد و شده سوزانده آن سر کهی خشک چوب از کندی م نوشتن به شروع بچه مال که بار نیاول

 نیتمر را آن زغال با او و دادی م مشق سر میتعل لوحی رو مال و. کردی م استفاده نوشتن جهت بود شده

 اب را آن بعداً  و. کردی م نیتمر مشق سری رو از میتعل لوحی رو مرکب و قلم بای مدت از پس و کردی م

 مکتب سوخته سری ها چوب ازی ریگ الگوی امروزی مدادها.)کردی م نیتمر مجدداً  و دادی م شستشو آب

 .(است

 ردکی م شروع درشت قلم و زیر قلم با گرفتی م ادی  مالبچه را نوشتن و گذشت کهی زمان مدت از پس

 .کردن نیتمر کاغذی رو

 :از است عبارت شدی م ادهد میتعل کهی دروس

 حافظ،گلستان توسل،کتابی شد،دعای م خوانده آخر تا قرآن سپس و قرآن، ازیی ها ،سوره الفبا آموزش

ی کتاب هر آن از بعدی ول استی اجبار آنها آموزش شد ذکر کهیی ها کتاب. شاهنامه وی معنوی ،مثنویسعد

 رد زین را اتیاضیر ها مال ازی بعض.بدهد آموزش وا به دیبا مال بخواند باشد داشته دوست مالبچه که را

 .بودند گنجانده خودی آموزش دروس

 نوشتن آب، هنام میتقس آب، نامه میتقس سند کردن بدل و ردی ،چگونگیسینو قباله انشاء نامه،نوشتن نوشتن

 .شدی م داده آموزش قراردادها

ی م مطالعه دقت به را آنها انشا بود شاان اگر ای و کردی م مالحظه را شاگردانی ها مشق روز هر مال

 .است باطل نوشتی م ورقهی رو بود نپرداخته موضوع بهی خوب به انشا اگر. کرد

 مکتب مهم نکات

 مامت شاگرد مادر و پدر و بود روستا اهل معموالً  مال. بودند مال با کینزد ارتباط در شاگرد مادر و پدر -1

 .شناختندی م را او اجداد و آبا

 .بود ارتباط در اوی زندگ تمام با شدی م سیتدر شاگرد به کهی روسد -2

ی رهاکا انجام. دیگردی م اوی ریپذ تیمسئول باعث شدی م داده شاگرد به مکتب در کهیی ها تیمسئول -3

 .گرفتی م ادی مکتب در رای تعاون

 دادی م آموزش او به  مال دیبا داشت، دوست که رای کتاب هر ،شاگردی اجبار دروسی ریفراگ از بعد -4

 .شدی م آموز دانشی استعدادها شدن شکوفا باعث عمل نیا و

 صولف در شاگردان چون بود زمان نیبهتر اسفندماه اواخر تا زییپا اواسطی عنیل،یتحص زمان انتخاب -5

ی رو بچه که شدی م باعث نیا و بود مادر و پدر کمکی کشاورز امور در نیچن هم و خانواده به گرید

 درس خواستی م کس هر سال 22 تا 6 سن نیب. باشد خود بهی متکی تیشخص نظر از و ستدیبا خودی پا

 .آمدی نم عمل به ممانعت بخواند

 نواعت،ایمالک سند و نیزم نامه میآب،تقس نامه میتقس سند، کردن بدل و ،ردیسینو قباله شود دقت اگر
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ی م قرار دییتأ موردی روستائ دانیسف شیر لهیوس به که بود مکتب النیالتحص فارغ نوشته دست قراردادها

 وطنان همی ثبتی کارهای ول نداشتهی ا اداره و بودند مواجب و مزد بدون کارمندان افراد نیا و گرفت

 شیر هلیوس به زین  قضاوتی کارها شتریب شود دقت اگر و. دادندی م انجامی ا ستهیشا طور به را ما زیعز

 و نبود کار در رهیغ وی نگار نامه و نداشته اداره مانندی مکان زین داوران نیا و گرفتی م انجام دانیسف

 (121،1356،یدیحم).شدی م اجرا وجه نیبهتر به داور حکم

 ازدواج مراسم

 مهمانانی عروس آخر شب در. کشدی م طول روز دو معموالً  دنیفری روستائی نواح در ازدواج مراسم

 مرد و زن.  مردانه مجلس در  چه و زنانه مجلس در چه. ارنددی انداز پول شام،مراسم صرف از پس

 وادهخان کند،مادری انداز پول تومان هزار خانواده پدر اگر مثال طور به کنند،ی انداز پولی مبلغ دیبا مهمان

 کی در مردانه مجلس در چه و زنانه مجلس در چه داماد لیفام افراد ازی ک.یاندازدی م را مبلغ آن نصف

 بتث آنها نامی جلو در اند پرداخته که رای مبلغ و کرده ادداشتی را اندازها پول  یخانوادگ ونام ماس دفتر

 مجالس در را شتریب ای مبلغ نیا دیرس فرا خانواده آن پسر ای دختر ازدواج زمان وقت هر که کنندی م

 .شد یمی عروس به جوانان قیتشو باعثی انداز پول کنند،ی می انداز پول آنها ازدواج

 فوت مراسم

 مراسم در کننده شرکتی ها خانواده دنیفری روستاها ازی بعض در خانواده افراد ازی کی فوت مراسم در

 وی چا و ،گوشت،قند نان برنج، از است عبارت پرسانه و. اورندیب عزا صاحبی برا پرسانه دیبا عزا

 مجلس خرج نهیهز بتواند تا داده ستد از را خود زیعز که استی ا خانواده به کمک قتیحق در نیوا رهیغ

 ودهب رسم نیا میدرقد.)است مراسم نیای برپائ به کمکی برا تعاون نوع کی نیا و بپردازدو رای عزادار

 (126،1356،یدیحم)(ستین حاضر حال در که
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 یا پرده شینما

 

 ارکف و امامان نیب جنگ صحنه و شدهی نقاش مخصوصی ا پارچهی رو بر کهی نقاش کی از است عبارت

 ده فاصله از کهی طور به استاندارد کامالی نقاش نیا عرض و طول.گرفتیم قرار دید معرض در آن در

 یها چهره با کفار وی نوران و بایز چهره با امامانی نقاش پرده نیا در.بود مشاهده قابلی متر پانزده تا

 نگج مختلفی ها صحنهی پرده،نقاش نیا سراسر و بودند اسب بر سوار که کردیم توجه جلب وخشن زشت

 نیا در عاشورا روز ه،مراسمیکل اوقاتی گاه.بود هیتعز کی مراسم هیشب پرده نیای نقاش و.دادیم نشان را

 وارید به دانگاهیم کی در رای ا پردهی نقاش نیخوان،ا پرده.گرفتیم قرار دید معرض دری نقاش پرده

 یتماشا مردمجهت شدن جمع از پس.پوشاندی می گرید نازک ردهرا،پی نقاش پرده نیای رو.کردیم زانیآو

 دیشکیم کنار مختلفی ها صحنهی رو از جیتدر به را نازک پارچه وصلوات دعا با خوان ،پردهینقاش پرده

 خوانان هیه،شبیشب درست و داده نشان تماشاگران به را صحنه آن و شود ظاهر صحنه کی ریتصاو تا

 و دهیکش عقب را پرده جیتدر به نطوریهم و دادیم حیتوضیی سرا نوحه با را ناماما و کافران جنگ صحنه

 یزار و هیگر به شروع ها صحنه نیا دنید با تماشاگران و.دادیم شرح رای نقاش نیا مختلفی ها صحنه

 حالت)چهره عضالت در رییتغ و ها دست حرکت از تماشاگران توجه جلب جهت خوانها پرده.کردندیم

 استفادهی خوان نوحه و خوش آواز بای مذهب اشعار صدا،خواندن تن در رییتغ(حزن التح ای وی شاد

 او یخوان پرده هنگام و کردندیم صدا مرشد بّچه اورا که داشتندی شاگرد خوانها پرده ازی بعض.کردندیم

 حالت از شینما نیا که شدیم باعث عمل نیا و(شگرینما نفر دو)گرفتیم قرار جواب و سوال مورد

ی دادتع.کردیم طلب تماشاگران از خوان پرده ها خوان هیتعز مانند ریتصو اواسط در.شود خارجی کنواختی

 چگونهیه همی تعداد و دادندیم هیهد رهیغ و پولی مقدار او به مراسم نیایی برپا بخاطر تماشاگران از

  (134،1356،یدیحم.)بودند تماشاگر فقط داندوینمی وجه

 

 

 

 (انیراس داستان:)گوها قصه

 یروستائی ها خانواده بود لیتعطی کشاورزی کارها و بود بلند وی طوالن ها شب که زمستان فصل در

 شام،قصه صرف از پس و.آوردندی م عمل به دعوت آنها ازی سرائ داستان جهت گوها قصه از شتریب

 نامهشاه ازیی اه داستان گوها قصه ازی بعض کردندیم مختلف اتیحکا و ها داستان گفتن به شروع گوها

 گریدی ها داستان ژه،ویمن و ژنیب داستان و سهراب و رستم جنگ داستان مانند کردندیم انتخابی فردوس

 مختلفی ها قصه لهیوس به و کردندیم نقل را رهیغ و نامدار رارسالنیام فرهاد،داستان و نیریش مانند

 (135،1356،یدیحم.)داشتندیم نگه زنده را اکانین تیهو وی زندگ
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 یقصاب در خط چوب کاربرد

 زای قسمت  و.شدی م ساخته متری سانت سه تا مین و دو حدود قطر و متر مین طول بهی چوب از خط چوب

 با تا شدی م نوشته آنی رو بر خط چوب صاحب نام و شدی م داده تراش چاقو لهیوس به چوب سر کی

 یقصاب به را خط چوب گوشت دیخر جهت  ادهخانو افراد ازی کی نشود، اشتباه انیمشتر ریسا خط چوب

  .کردی می داریخر گوشت و برده

 در شتگو لویک کی بود ممکن خانواده کی و لویک مین مثالً . بودی ثابت مقدار معموالً  خانواده گوشت دیخر

 وبچی رو کردندی می داریخر  گوشت انیمشتر کهیی روزها چاقو لهیبوس قصاب. باشند داشته الزم روز

ً یثان. شدی نم بدل و ردی وجه چگونهیه که بود نیا ها خط چوب نیا دیفوا .کردی م  یگذار المتع خط  ا

ً  و کنند ادداشتی را آنها روزانه توانستندی نم و نداشتند سواد انیروستائ شتریب  خط چوب ول،پی جا به ثالثا

 چوب خانه در به کباری ماه ره معموالً  قصاب و. بردندی می قصاب به کباری  روز چند هر ای و روزانه را

ی رو را گوشت وزن مقدار و آوردی م خانه صاحب را خط چوب گفتی م و کردی م مراجعه داران خط

ی م افتیدر پول ندرت به ای وی کشاورز محصوالت ریسا ای گندم آن بابت و کرده حساب خط چوب

 (144،1356،یدیحم.)کرد
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 یالنچای کوهی نامگذار علت

 در کوه نیا در که است نیا خاطر به آن هیتسم وجه و دروغگو،ی معن به استی ترک لغت کی یاالنچی

 و شوندی م خشک ها چشمه ناگهان ماه خرداد اوائل در و شودی می جار آب پر چشمه نیچند بهار لیاوا

 چشمه ریزی ها نیمز در شد نخواهند خشک ها چشمه امسال نکهیا دیام به تجربه کم و جوان کشاورزان

 دهندی م دست از را خود محصوالت ها چشمهی ناگهان شدن خشک علت به و کنندی م کشت بذر انواع ها

 (44،1356،یدیحم).است شده داده آن به لقب نیا زندی م گول را کشاورزانی االنچی کوه چون و

 

 

 

 

 
                            دنیفر ارتفاعات در واژگون گل

 

 دنیفر ارتفاعات در واسیر
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 ایدنی پزشک نوابغ ازی کی یدنیفر پروفسور

 

 که اشدبی م( نهرخلجی روستا) دنیفر شهرستان متولد ا،یدنی پزشک نوابغ ازی کی یشکوه فرهاد دکتر

 یم کایآمری ها دانشگاه از قلب شرفتهیپی ایاح مدرس ویی( نخا عاتیضا وی مغز صدمات)تروما مدرس

 .اشدب

 شهرستان متولد ا،یدنی پزشک نوابغ ازی کی یشکوه فرهاد دکتر دن،یفری خبری لیتحل گاهیپا گزارش به

 شگاهدان از قلب شرفتهیپی ایاح مدرس ویی( نخا عاتیضا وی مغز صدمات)تروما مدرس که باشدی م دنیفر

 .باشدی م کایآمری ها

 گوشه هب توانی می و افتخارات جمله از باشدی م ایدن قلب جراح نیتر مشهور ستایبات راندس اریدست شانیا

 سال نیچ بهداشت وزارت برتر پژوهشگر ،2211سال پکن دانشگاه برتر پژوهشگر مانند آنها ازی ا

 ، ونانی یها دانشگاه  از گرید زیجوا و نامه ریتقد ها ده و ،2213اروپا قلب انجمن نمونه مدرس ،2211

 .است کنگ هنگ کا،یآمر ن،یچ

 

(13/3/1394"12:15 http://fereydanna.ir) 

 

 

 

 



16 
 

 

 روستای شهدا

 

 

 شهدا گلستان
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امن                          ام : علی ض        ب 

ی هرائ 
وادگ ی: م ان  ام خ         ب 

دز دز: جی  ام ن      ب 

ولد :       2431/  90/  94مت 

اسدازان   اه ب  ام: ست   واجداعر 

 : هادب  خ  و محل ش  ازب  ر 2433ب  ج 
اب  والف  او ) عملت  ه ف  طق    ( 0من 
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هرام                       ام : ب         ب 

ی هرائ 
وادگ ی: م ان  ام خ      ب 

دز ام ن  ا علیب  رز   : مت 

ولد:  خ  ن  ازب   2439/  92/  21ب 

هه:  ب  ه ج  ام ن  خ  اعر  ازب              2431ب 

ران   واجد مهوزی اسلامی ای 
ج 
ش  

ده: ازن  ی  ام کی   اعر 

 : هادب  خ  و محل ش  ازب  ن    34/  94/  14ب  ری  ت  صر س 
 ق 
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ائ ی                     ح  از مهدب  ت  ی 
خ  ام : ب   ب 

دز : علی  ام ن   ب 

ولد :   2499/  90/  90ن 

هادب  :  خ  و محل ش  ازب  وان  (  2402/  21/  20ب  وز ) مرن  رب  کش   ع 

ام : هلال  اجمر واجد اعر 
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وز                       رن  عف  ام : داوود ج   ب 

ن   دز: علی جسی  ام ن   ب 

ولد :      2401/  90/  49ن 

هادب  : خ  ش  ازب    2401/  90/  99ب 

امی ظ  ن  روی ان  ت  دمت  : ن   محل ج 

ن   محل  ی  ان  ش زاه ب  لی  هادب  : ب  د -ش  ر   ی 
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ازعی                     ا ز  لامرض  ام :ع   ب 

حمد 
م
دز :  ام ن   ب 

ولد :  خ  ن  ازب         2440/  99/  94ب 

هادب   : خ  ش  ازب   2400/  91/  94  ب 
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ام:      وزوز   ب         ن 

ی وادگ ی: جسن  ان  ام خ        ب 

دز ام ن  اسمب   : ف 

ولد:  خ  ن  ازب    2431/  94/  12ب 

ران   واجد مهوزی اسلامی ای 
ج 
ش  

ده : ازن  ی  ام کی   اعر 

هادب  :  خ  و محل ش  ازب  ه   2432/  91/  20ب  ت  ش  ق  ان  ن  هرست   رش 
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ام:       ت  الله ب   حخ 

وادگ ی: ضادف ی ان  ام خ   ب 

دز ام ن    : خاج  ولی اللهب 

ولد: خ  ن  ازب   2439ب 

ت  ودزمان  اع  واجد هداس  كه ن  ت 
ده: س  ی  ام کی   ر 

خ   ازب  هادب  : و محل  ب  ر   2433/  22/  13ش  ج 
اب  والف  او  ) عملت   ( 0ف 
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لی   
اض  م ف  ام :كری   ب 

علی
ت  دز: جسی  ام ن   ب 

ولد :  2423/  90/  99  ن 

هادب  :  خ  و محل ش  ازب  ر    2401/  21/  22ب  ت  ی 
اب  ج  ه  -عملت  ی   طلان 
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ائ ی       ح  وادگ ی : مهدی مهدب  ان  ام خ  ام و ب   ب 

ولد :  خ  ن  ازب   2404/  90/  14ب 

اه دمت  : ست   واجد ج 

هادب  :   خ  و محل ش  ازب  وز  2434/  29/  14ب  رق  کش   ش 

 

                  

                                      



26 
 

ام              حمد دی   س :  ب 
م

 ی موسو  

ام دز ب  وزالله دی   س :  ن    ن 

ولد    2499: ن 

ام ده واجداعر  ی  اه:  کی  هان   ست 
     اصف 

از  هادب   محل  و خ  ب  ب  رخائ   مجرم اب  ت   عمل   2402/  90/  10:  ش   یش 
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لی          
اض  ا ف  وادگ ی : زض  ان  ام خ  ام و ب   ب 

لی
دز : مولا ف  ام ن   ب 

ولد :   2440/  93/  29  ن 

هادب  :  خ  و محل ش  ازب   سوماز  2404/  90/  90   ب 

ران   مهوزی اسلامی ای 
ج 
ش   

ده : ازن  ی  ام کی   واجد اعر 
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ام:                        داوود ب 

د امی  وادگ ی: زض  ان  ام خ        ب 

دز ام ن  لی: ب 
حمدف 

م
 

ولد: خ  ن  ازب   2433ب 

دن   واجد اه ق رن  خ  ست  سب 
ده: ن  ی  ام کی   اعر 

هادب  : خ  و محل  ش  ازب  ر  2431ب  ج 
اب  والف   4عملت 
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مراد    
ام: سلظای            ب 

كوهی 
وادگ ی : س  ان  ام خ                        ب 

حمد 
م
ان   دز:خاج  خ  ام ن   ب 

ولد: خ  ن  ازب           2431ب 

هران   
اه ب  گ  ش  خ  دان  سب  ده: ن  ی  ام کی   واجد اعر 

اط  وزدزمت  ون  حض  ت  خ 
م
ره  ر ی  وب  ج  ت  ،ج  ان  :كردست    ق 
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ازعی ام:اجمد ز   ب 

ولد:زوز  سوم ماه مجرم الجرام   2444سال  ن 

هادب     حوه ی  ش 
 ب 

ش  از   ی  ی  ب 
اد ساز  ه ا ز  ر ن  ج 

( که مب  ان  ست  دس)ن  ق  الق  اب  طرن  از دزعملت  ن  ب  رای  ا ج ری  د اجمد ی  هی 
كی   39ش   

دهی  ی
اب  که سمت  ق رمان  ن  عملت  مود و دز ای 

رکت  ی  د ، ش  ا س  زوست 

ت  ، دعوب  جق   ه عهده داس  وز زا ن  وب  کش  ت  اع دز ج  ده عالی  دف  ی  مان  دس و ی  ق  الق  ی  طرن 
ائ  ا از  محوزهای  عملت  كر ب  ت  د . ن  هادب  زسی  ه ش  ت  و ن  ك گ ق  ت  د زا لی  هی 

ن  ش  ك ای 

د . رده س  اك ست  ه خ  ش  ن 
مان  گ ر همرز  از دی  از مر  هان  و دز کت 

هدای  اصف  از ش   دز گ لر 
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ائ ی         هرام زض  ام : ش   ب 

ا  لامرض  دز :ع  ام ن   ب 

ولد:   2403/  90/  14ن 

امی  ظ  ن  روی ان  ت  : ن  دمت   محل ج 

هادب  :  خ  و محل ش  ازب  دن    2400/  90/  10ب  ش زاه ق رن  لی   ب 
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 یرضائ شهرام دیشه پاک کریپ عیتش
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 روستا عتیطب
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 روستا عتیطب
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 روستا عتیطب
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 روستا در انگور باغ
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