
 

 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم

اي كه در پيش روي همشهريان گرامي قرار دارد، مروري است كوتاه بر تاريخچة زادگاهمان داريان زوهج

 كه پس از اظهارنظر احتمالي افراد ذي صالح، به عنوان كتابي مستقل به چاپ خواهد رسيد. انشاءاهلل.

 

 پيشگفتار

ي هايدست به چاپ و نشر نوشتهدر سالهاي اخير بعضي از همشهريان اديب و فرهنگ دوست مقيم تهران 

اند كه هريك به نوبة خود يك سلسله رويدادها و آثار فرهنگي و اجتماعي، و نيز سابقه تاريخي زاد و زده

طن الوبومشان رادر آنها مورد بحث قرار داده است. قصد و نيت چنين ناشراني كه خود نشاني از عالقه )حب

ي شهر نشين و دور از وطن، به زادگاه ما شهرستانيهادادن  هي و توجهرود. آگامن االيمان( آنان به شمار مي

و ميراث فرهنگي و اجتماعي نياكانمان است كه متأسفانه زرق و برق تهران نشيني آنچنان ما را مفتون و 

هاي بزرگ و نيز اعمال مردان شناخت آثار علمي و ادبي شخصيتمشغول خود نموده كه فرصتي براي 

 خادمين به وطن و ملت را براي ما باقي نگذاشته است.نيكوكار و 

هايي براي نسل جوان دورافتاده از وطن و جدا شده از آداب و رسوم و زبان تأليف و تنظيم چنين نوشته

تواند فكر و انديشة آنان را مثل چراغ راهنما به ميمادري و اصالت قومي خود، دريچة روشني است كه 

 گشتة نياكان رهنمون سازد.تاريخ فراموش شده و گم 

شايد به همين جهات و همين ايدة انديمندانه است كه برخي از همشهريهاي عالقمند و مشتاق به 

اي از آثار و اتفاقات و وقايع چهار ديواري خودمان داريان فراهم زادگاهمان، از حقير خواسته اند كه مجموعه

وزگار گذشتة نياكان بياندازند و اندكي حسرت دور ماندن چشمي به رنمايم، تا بتوانند در حال فراغت گوشة

 از وطن را از اين طريق التيام بخشند.

 باز جويد روزگار وصل خــــويش  هركسي، كو دورماند از اصل خويش



 

 

بايد اذعان كنيم كه اين پيشنهاد اصولي و عقالئي همشهريان دورانديش جهت اگاهي نسل كنوني دور 

تواند و سببي و تاريخ غبار گرفتة جامعه مان امر بسيار ضروي و سودمندي است. و ميمانده از اصالت نسبي 

 تا حد زيادي اوضاع و احوال قوم و تبارمان در قرون گذشته را به آيندگان انتقال بدهد.

الزم به تذكر است كه عدم آشنايي هر جامعه به ميراث فرهنگي و اجتماعي نياكان و زادگانن شان و انقطاع 

روابط سببي و نسبي خود، باعث پراكندگي و بي هويتي در سطح اجتماع خواهد بود و برعكس آشنايي  از

با تاريخ و آداب و رسوم و زبان و مليت هر قوم كه اصل و اساس همبستگي است، باعث اتحاد و اتفاق و 

 آورد.مي رشد شخصيت و هويت و معروفيت و غرور ملي گشته اعتماد به نفس فردي را نيز به وجود

اي از خاطرات همشهريان عزيز در صدد برآمدم كه شمهبه همين منظور نگارنده با توجه به خواست و عالقة

آوري نموده در اوراق پراكنده و مسموعات موثق و نوشتارهاي مستند خود را كه از سالهاي دور و دراز جمع

تقديم همشهريان « كوله بار خاطرات»ام اي به نسرهم بندي كرده به صورت مجموعهام، يادداشت نموده

 عالقمند به وطن بنمايم. تا چه قوبل افتد و چه درنظر آيد.

 

 وقايع اتفاقيه

براي روشن نمودن ذهن همشهريان عزيز بايد عرض كنم ما موضوعات و حوادث و مقوالت جالب و شنيدني 

ده جامعه مان داريم كه متأسفانه نسل از رويدادهاي تاريخي نياكان و زادگاهمان در بطن تاريخ فراموش كر

كنوني كوچكترين اطالعي از كم و كيف آنها ندارند. و لذا بسيار بجا خواهد بود به ياري خدا بتوانيم بخشي 

از آنها را در اين جزوه به نظر تان برسانيم و آرزو كنيم اين نوشتار فتح بابي براي جوانان تحصيل كردة با 

گي و خبرة عالقمند به تاريخ گذشته زادگاهمان داريان باشد، تا بتوانند در آينده، استعداد و اهل فن نويسند

از طريق تحقيق و تفحص علمي رخدادها و حوادث را از زوايايي تاريخ تاريك و گم شدة جامعه مان به وجه 

 اكمل پيدا نموده، با سليقه بهترو منظم تر اين شيوه را ادامه بدهند.



 

 

پراكنده و قلم انداز خود را فهرست وار در اين جزوه به طور اجمال ارائه تهاي اينك قسمتي از يادداش

 دهم. باشد كه در آينده به شرح مفصل آنها بپردازيم.مي

 

 از زلزله شد خراب -1

هاي هجري قمري كه منجر به محو و فرورفتگي تمامي خانه 9911جريان زمين لرزة شديد و معروف سال 

شود و لذا الزم است نسل كند( گرديد، از اهم حوادث ناگوار تاريخي ما محسوب ميداريان قديم )بوخاري 

كنوني از كم وكيف آن اطالع بيشتري داشته باشد. در اين تاريخچه وقوع آن را با قيد تاريخ روز، ماه و سال 

 به طور دقيق از روي مدارك معتبر به نظر تان خواهيم رساند.

 

 بنياد داريان جديد -2

شخصات حدود ثبتي و رسمي زادگاهمان با شرح حدود اربعه و ايجاد بناي داريان جديد پس از شرح م

ها و معابر مستقيم و كه با طرح و نقشه صحيح كوچهزلزلة مذكور توسط يك معمار مجرب از اهالي خوي 

لت آن تا بطوريكه تركيب و اصا متقاطع و چهار راههاي زاويه دار و بدون پيچ و خم بنيان گذاري شده.

 از جنبة لغوي كه سابقة تاريخي دارد.« داريان»امروز محفوظ مانده است و نيز شرح وجه تسميه 

 

 فرمان ناصرالدين ميرزا وليعهد در تبريز )ناصرالدين شاه بعدي( -3

هـ .ق از دست شخصي به نام يوسف  9511در جواب شكايت قاطبة اهالي داريان در تاريخ حدود سالهاي 

لك كوزه كنان بوده. و دستور ناصرالدين ميرزا وليعهد به قاضي شهر تبريز صدرالفضالء مالصدرا خان كه ما

نسبت به صدور حكم رفع مزاحمت مطابق شرع واحكام كتاب و ؟؟؟ بديهي است اين قضيه مربوط به دوران 

ك ود يعني مالفئوداليته )ارباب رعيتي( است كه ارباب عالوه بر تصاحب زمين و روستا مالك رعيت هم ب

 آدمها؟!



 

 

 

 هاي دوران قاجاريهتوپچي

اسامي تني چند از جوانمردان دارياني كه در زمان سالطين قاجار از سركردگان قشون بوده در جنگهاي 

اند. بخصوص همزمان با فرماندهي )مرحومحسين ياغيان داخلي در بروجرد و كالت نادري شركت داشته

الدين شاه و مظفرالدين شاه با درجه و منصب )ياوري، سلطاني وكيلي( اي( زمان ناصرخان ميرپنجه خامنه

اند با نام در اين تاريخچه معرفي خواهند شد. الزم به تذكر است امروزه از صاحب منصبان آن عصر بوده

 اند.اي قيد نمودهدرجه و منصب بعضي از آنان را اعقاب و احفاد شان در هويت شناسنامه

 

 دارياني نايب شهرشكي شروانشيرعلي بيگ 

معرفي يك شخصيت كشوري و لشكري به نقل از يك كتاب تاريخي تأليف يكي از شاهزادگان اديب و 

در آن هـ.ق سرنوشت عجيبي او را به شهر شكي كشانده و سالها  9521فاضل و دانشمند قاجار كه حدود 

 سمت مترجمي ايشان را هم داشته است. شهر عالوه بر معاونت استاندار به نام )پخل نيك باغدانوسكي(

 

 اهللالكاسب حبيب

ام اي و نيز نها به عنوان يك شغل حرفهعلل و انگيزة اصلي انتخاب شغل شريف كسب و تجارت دارياني

پيشروان اين شغل كه تا كنون به طور وضوح در جايي مطرح نشده در اين مجموعه به طورمشروح بيان 

 خواهد شد.

 روحانيون قديميادي از 

معرفي نام روحانيون حوزه ديدة قديم و شجرنامه آنان تا نسل پنجم با ارائه نمونه خط و ربط و مهرهاي 

 .9ةاي قديم ثبت شده، خالي از لطف نيستهويتي ايشان كه در حاشية اسناد و قباله

                                                 
 االسالم آقا مريافياض بود.ياد حجه االسالم مريزا ابراهيم فياضي واثقي فرزند مرحوم حجه از مجله روحانيان فاضل دارياني كه از درسهاي عايل حوزة علميه قم استفاده منود زنده - 1



 

 

 

 از مكتب تا دبستان و دبيرستان

شمسي توسط روضه خوانهاي  9011قبل از سال  شرح وضع مكتب داري بدون برنامه و غير بهداشتي

شمسي بوسيلة معلمان  9051تا  9011محلي و اجراي سبك جديد تدريس مطابق برنامه وزارتي از سال 

 شمسي. 9051دلسوز بدون دخالت ادارة فرهنگ و احداث اولين دبستان رسمي دولتي در سال 

 

 اي از مسجد و بازارچه داريانتاريخچه

ترين كوكار و شرح اعمال خير او در حين احداث داريان جديد در محل فعلي از جالبمعرفي شخصي ني

موضوعات مستند نگارنده است. مطابق سند معتبر موجود كه با مهر و امضاي يازده نفر از علماي سرشناس 

ريخ تا خامنه و بنيس و داريان قديم و نيز به گواهي حدود بيست نفر از اهالي بومي رسيده است. در همان

و نجات يافته از زمين لزة يوخاري كند چند كيلومتر پايين تر داريان جديد را بنيانگذاري كه اهالي بازمانده 

كنند مردي عاقبت انديش و عالقمند به موازين اسالمي از ميان انان مسجدي را با هزينة شخصي بنا مي

عالوه بر تعدادي باغ وت زمين بادامه زار كند.و به منظور تأمين مخارج و مصارف ضروري مسجد مزبور، مي

اي را هم با بيتس و آب جاري در چند قنات در خامنه و بنيس و داريان از جمله قنات خواجه كاها، بازارچه

اي كه در االحداث ترتيب ميدهد و عوايد همه آنها را طبق وقفنامهو دو باب دكان در مركز روستاني جديد

 كند.مذكور وقف مي جداختيار نگارنده هست به مس

هاي نجات رسد. و آن اينكه تعداد خانوادهدر اينجا مطلب جالب و در عين حال سوال برانگيز به ذهن مي

 رسد شخصاند. بعيد به نظر مييافته از زلزله و كوچ كرده بهداريان جديد كه بيش از صد خانوار نبوده

                                                 
 ت آستاناقامت در آن شهر براي زيار هجري قمري براي ادامه حتصيالت ديين عازم مدرسه طالبيه تربيز شد و پس از سه سال اقامت در آن شهر وارد شهر قم گرديد. چهار ماه پس از 1531نامربده در سال 

اي از زائران و اهل هلوي عدهالسالم به همراه دوستانش راهي مشهد مقدس گرديد. ورود او همزمان با واقعة مسجد گوهرشاد بود كه در ان واقعه مأموران امنييت رضاخان پحضرت رضا عليه
 روز تبعيد در مسنان، مورد عفو قرار گرفت. 31شهد، و روز حبس در م 82علم را دستگري كردند، كه ايشان نيز از مجله دستگري شدگان بود. پس از 

بودند. آرامگاه ابدي او در زادگاهش شهر داريان از مجله استادان مشهور وي در اصول، فقه ومنطق آيات عظام سيد شهاب الدين مرعشي جنفي و سيد حممد حجت كوه كمره اي و امام مخيين )ره( 
ي م كه خالصه، دريغ دانستيروحانيون قديم داريان نيز به تفصيل خواهد آمد، ويل نظر به اينكه اسناد خطي از زندگاني جناب آقاي مريزا ابراهيم فياضي دراختيار بودقرار دارد. البته اسامي وشرححال ديگر 

 از آن در اين جزوه نيايد. )نوشتة علي اكرب تاليف دارياني(



 

 

دامدار كه زندگي ساده و  دورانديش مثل اين مرد براي رفع نيازهاي صد خانوار روستايي زراعت پيشه و

گذاري نمايد. مگر اينكه اي به اين عريضي و طويلي و غير ضروري را سرمايهمحقر روستايي دارند بازارچه

تصور كنيم آن مرحم از اقدام به اين كار هدف و مقصد خاصي داشته وخواسته است با اين عمل همانند 

ط هفته بازاردر اين بازارچه راه اندازي نمايد تا از اين روستاهاي مجاور كه اينك به آنها نزديكتر شده بسا

ر و آن عصطريق بتواند با جلب سكنة روستاهاي مجاور كسب و كار و پيله وري و معامالت پاياپاي كه در 

زمانه معمول بود وضع نابسامان و نامساعد روستاي جديداالحداث را رونقي بدهد. و از اين طريق بتواند اوالً 

به پيشه وران و پيله وران غير بومي كه هركدام متاع خاصي براي فروشدارند واگذار كند و از عوايد  دكانها را

به كار و كاسبي مازاد آنها مخارج مسجد را تأمين كند.ثانياً اهالي زلزله زده و درمانده، ضمن اشتغال 

عه متن اين وقفنامه محصوالت خودشان را نيز به آساني در محل به فروش رسانند. مطمئن هستم مطال

م ايتاريخي ماية عبرت و بصيرت است. و در عين حال موجب خجلت جامعه مان كه چرا تا كنون نتوانسته

 اي سپاس و حق شناسي خود را نسبت به او ابراز داريم.چنين مردي را بشناسيم و الاقل با خواندن فاتحه

 

  



 

 

 مصطفي خان بيگدلي را بشناسيم

هجري  9119نصب و شرح اعمال خير مرد انديشمند و سخاوتمندي كه در سال معرفي نما و مقام و م

هـ . ق 9911سال پيش از اين در روستاهاي ارونق من جمله داريان قديم قبل از زلزله  010قمري حدود 

 ترين و ارزشمندترين يادداشتهاي نگارنده است.باني باقيات الصالحات بسياري بوده از جالب

د، موقوفات اين مرد نيكوكار در )داريان قديم( مقاديري از مزرعه و باغات و اراضي و طبق وقفنامه موجو

كاها نام و نشاني از بقيه باقي  صحاري و نيز چند شبانه روز از حقابه چند قنات كه امروزه به جز خواجه

 شود.نمانده است شامل مي

د بررسي قرار بدهيم. يكي از جنبة اصل اصل و نسب و اعمال خير اين شخص شريف را بايد از دو نظر مور

و نسب و شخصيت و مقام، و ديگري از نقطه نظر اعمال خير او كه در نقاط زيادي از كشور از خود به يادگار 

 گذاشته است.

ام، به نام بدست آوردهالف ـ اصل و نسب او كه پس از سالها تحقيق و مطالعة كتابهاي متعدد تاريخي 

هاي ههاي شاملو است كه امروزه تيردلي از قوم و تبار تركان اصيل و مشهور بيگدليمصطفي خان سلطان بيگ

 زيادي از آنان در نقاط مختلف كشور ساكن هستند.

اصل و نسب و ريشة اين طايفه بزرگ و مشهور و خدمات آنان به كشور درخالل تقريباً هزار سال در كتابهاي 

ب جامعه امروزي ما به توضيحاتي كه خواهم داد به شخص تاريخي به تفصيل نگاشته شده و چون انتسا

لذا براي روشن نمودن ذهن خواننده مجبور به توضيح و مصطفي خان و ايل بيگدلي بي ارتباط نيست 

 تشريح بيشتري هستم.

اي از ايالت كوچ اند، اجداد ما شاخهبا توجه به نقل و قولهايي كه معمرين و پير مردان قديمي مان گفته

ن منطقة اردبيل بوده كه قرنها قبل مهاجرت نموده و در داريان قديم كنار )جوي وري( سكني گزيده نشي

 ام.ساالن قديم شنيده اند. كامالً حقيقت دارد نگارنده اين روايت را بارها از معمرين و كهن



 

 

به خاطر داشت  يكي از اشخاص موثق كه اطالعات زيادي از تاريخ داريان و حوادث و رويدادهاي گذشته آن

از روحانيون محل مرحوم آقاميرزا فياضي واثقي بود كه سخنان و خاطراتش دربارة تاريخ داريان قابل وثوق 

 است.

او با همة كهولت سن داراي حافظة قوي انباشته از وقايع وماجراهاي دوران گذشته بود و لذا هر واقعه را با 

 كرد.تاريخ و نام ونشان تعريف مي

نمود. و از جمله همين موضوع ارتباط و انتساب اجداد مان با ايالت حومة اردبيل را با آب و تاب نقل مي

نطقه مندليل روشن و واضح اين ارتباط تشابه و تقارب صورت و لهجه و تلفظ زبان بومي ما با زبان اهالي 

زبان روستاهاي اطراف داريان اردبيل و از طرف ديگر عدم تشابه و فرق فاحشي است كه بين لهجة ما با 

اين توضيح همبستگي و هم نژادي جامعة ما با ايالت مهاجر مذكور واضح است و جاي هيچ با  وجود دارد.

 گذارد.شك و ترديد باقي نمي

 

 ما و ايل بيگدلي

در بخش قبل موضوع انتساب داريانيهاي اصل به ايالت مهاجر را به قدر كافي توضيح داديم. حالت تشخيص 

و كشف اصل و نسب آن ايل كه از كدام ايل هيجده گانه حومة اردبيل بوده، براي ما مسئله مهمي است. 

چرا كه شناخت و تثبيت اصالت هر خانواده و هر جامعه موجب كسب اعتبار شخصيت و هويت ومعروفيت 

 و سربلندي آن است.

ها بدون ترديد از نسل و اعقاب داريانينگارنده با توضيحاتي كه خواهد داد عقيده دارد جامعه امروزي ما 

هاي شاملو بوده است. ولي قبل از اينكه به دليل و مأخذ مستند همين ايل و تبار معروف و مشهور بيگدلي

دانم نخست مطالبي پيرامون شكوه و قدرت و عظمت و خدمات بي شمار اين اين انتساب بپردازم، الزم مي

مختلف تاريخي به طور مفصل و مشروح نگاشته شده است، به طور  طايفه در قرون گذشته را كه در كتب

 مجمل و خيلي كوتاه در اينجا بياورم.



 

 

هـ. ق از شرق به غرب آمده در نقاط  011خوانيم كه ايل بيگدلي حدود سالهاي در تاريخ بيگدلي مي

ات جوالت ساكنت اند. بعدها قسمتي از اين قوم به شامات رفته در ارتفاعمختلف ايران سكونت گزيده

اند. پس از هجوم و قتل و غارت تيمور به ايران كه گسترة آن تا مسكو، گرجستان، قفقاز، آسياي صغير، شده

بغداد و شام ادامه داشت پس از چندسال در مراجعت از شام حدود سي هزار خانوار از ايل بيگدلي  سوريه،

ا رسند در آنجكنند. وقتي به اردبيل ميمي هاي اصلي خود در شرق بازگشتزمينهم در معيت وي به سر

شوند. به وساطت و خواهش خواجه سلطانعلي سياه پوش از اردوي تيمور جدا شده در اردبيل ماندگار مي

هاي سلطانعلي در خدمت خاندان شيخ صفي از آن تاريخ به نام بيگدلي شاملو شهرت يافته به پاس محبت

صفويه رتق و سال دوران  510ن صفويه را به دست گرفته در خالل مانند. بعدها سرنوشت سالطيباقي مي

 اند.فتق امور كشور در دست قوم بيگدلي بوده در ترويجچ و تبليغ تشييع فداكاريهاي زيادي نموده

اب در كت« اهللرشيد الدين فضل»دانشمند و فيلسوف و طبيب معروف دربار سلطان محمود غازان، مرحوم 

 نويسد:هجري قمري تأليف نموده، پس از شرح و بسط زياد مي 101كه در سال التواريخ خود جامع

ايل جليل بيگدلي شاملو با روي كار آوردن سالطين صفويه در تمام دوران سلطنت آنان متنفذترين و با »

اند، در هر زمان و مكان در خدمتگزاري و ميهن پرستي و عدالت گستري قدم ترين ايالت بودهقدرت

 «اند.برداشته

 نويسد:مي« عالم آراي عباسي»اسكندر بيك در كتاب با ارزش خود 

طايفة بيگدلي كه معظم طوايف قزلباش و به قدمت خدمت و حقوق و جان سپاري از همه پيش و در »

« شاه اسماعيل اول»زمان خاقان و ظهور اين دولت و اين خاندان و جلوس همايون حضرت شاه جنت مكان 

 «اند...ر ميان خانان عالي شأن بودهاز امراء بزرگ د

 نويسند:هم هركدام ضمن بحثهاي مفصل مي« التواريخ و اصح التواريخاحسن»در كتاب 

بزرگان قوم بيگدلي در تمام سلطنت صفويه در امور كشوري و لشكري از خادمان صديق اين خاندان به »

 «اند.كشور بودهاند، و بويژه از مرز داران دلير و بي پرواي رفتهشمار مي



 

 

و نيز نوشته شده يكي از بزرگانت ايل بيگدلي به نام حسين خان كه به عنوان ]آتاليق شاه اسماعيل[ انتخاب 

شده بود، او را از كودكي تحت آموزش و سرپرستي خود قرار داده تا اينكه باالخره در تبريز به تخت سلطنت 

 است.نشانده و بعد بنيانگذار ارتش عظيم قزلباش بوده 

همچنين شخصيت معروف قرن گذشته قائم مقام فراهاني بزرگ در كتابي به نام )شمايل خاقان( كه پيدايش 

و ريشة قوم بزرگ ترك را از دوران حضرت نوح با ادله و برهان تا قرون آخر تنظيم نموده در وصف طايفة 

 نويسد:بيگدلي مي

اكابر قوم بيگدلي بسيار معروف و مشهور بوده كه هريك مجمالً در دولت صفوي و نادري، اعيان و اشراف و »

اند. از آن جمله مصطفي خان بيگدلي است كه از جانب نادرشاه به سفارت در زي خويش كسب كمال يافته

 «روم مأمور شده است.

 

 يك توضيح

م. يان كنيبه طوري كه قبالً اشاره شد در مورد ميزان و مقدار موقوفات مصطفي خان هم بايد مطالبي را ب

چون ذكر همة آنها در اين مقدمه باعث تطويل كالم خواهد بود، لذا فقط به شرح مختصري از آن اكتفا 

 نماييم.نموده بقيه را به فرصت ديگر موكول مي

 

 يك نكته در يك كلمه

حال كه از قول و قلم مورخين و محققين موثق تاريخ، مشتي از خروارها خدمات صادقانه و معروفيت و 

هرت ايل بيگدلي در چندين قرن بخصوص در زمان شاه اسماعيل فرزند خلف و دالور و نامدار آذربايجان ش

ها با مصطفي خان و در واقع را شنيديد، جاي آن است كه با دليل و مأخذ مستند، اصالت هم نژادي دارياني



 

 

ر است عين جملة قيد شده د با ايل جليل بيگدلي را روشنتر نمائيم و باي روشن نمودن اين اصل مهم الزم

 هـ . ق مصطفي خان را در اينجا بياوريم. 9119وقفنامه مورخ 

همگي و تمامي حصة ارثي و اكتسابي در قرية داريان از توابع ارونق منن اعمال دارالسلطنة تبريز با حقابه »

 .«قنوات خواجه كاها كه از هشت سهم، يك سهم و يك شبانه روز از آب قنات كهن كهريز..

استكه در متن وقفنامه قيد شده و « ارثي»همين كلمة « يك نكته در يك كلمه»منظور نگارنده از جملة 

 باشد.براي اثبات اصالت جامعة ما اهميت بسزايي دارد، مي

ها همانگونه كه مالحظه شد قسمتي از موقوفات مزبور به عنوان ارثي صراحت دارد و مسلم است اين ارثيه

شان وكسان نسبي مصطفي خان يعني ايل بيگدلي كه سالهادر يوخاري كند سكونت بدون شك از خوي

اند به عنوان ارثيه به او رسيده است. )حاال هم امالك چاي داشته و امالك و باغات و قنواتي بوجود آورده

 اي كه در يك كلمه )ارثي( مستتر استاند معروف است( پس نكتهباغالري كه در آن عصر باغاتي بوده

 كند.ارتباط قطعي جامعة ما با ايل با شكوه و مقتدر بيگدلي را تأييد مي

 

 و يك پيشنهاد

كند به عنوان سپاس و حق شناسي و طلب مغفرت از اين دو مرد واقف و نيكوكار از نگارنده پيشنهاد مي

 اولي بر ديوار ها به طور جداگانه عيناًدر لوحه و يا سنگ ممريني حك شدهطرف قاطبة اهالي متن وقفنامه

مسجد مرحوم حاجي محمدميرزا كه باني موقوفات مسجد مزبور است و دومي به نام مصطفي خان بيگدلي 

 به يكي از مساجد داريان به طريقي كه بعداً تذكر خواهم داد نصب گردد.

 و باالخره مردي از معاصرين

 عام المنفعة اين مرد نيكوكار مطابق قبل از هرچيز بايد اعتراف كنم به اينكه شرح و تفصيل كارهاي خي و

شود. و لذا ترديد دارم بتوانم تنظيم و تشريح اسناد و مدارك آنقدر زياد است كه خود كتابي حجيم مي



 

 

طور كه اي انهمة آنها را به علت عدم فرصت كافي و نيز بر اثر ضعف بضاعت كتابت و فن نويسندگي حرفه

اي از عقايد و افكار و همچنين اعمال خير و تيب سعي مي كنم شمهخواهم انجام بدهم. ولي بهر تردلم مي

 بي شمار آن مرحوم را در اين مقدمه فهرست وار به رشتة تحرير بياورم.

مرحوم حاج آقا مهدي درياني در زندگي خود از نقطه نظر امور خيريه دو مسأله مهم عالقة خاصي داشت؛ 

 يكي فرهنگ و ديگري بهداشت.

كرد. فرهنگ براي تعليم و تربيت، و سخنان خوي شاهميت و ارزش اين دو اصل را تكرار مياو هميشه در 

 بهداشت براي سالمتي جامعه.

هاي و به همين جهات از اول جواني در روستاهايي كه فاقد مدرسه بودند و از اين جهت زير پوشش برنامه

ستاها نمود. به طوري كه در عرض هشت اي در روشدند، شروع به ساختن مدارس زنجيرهفرهنگ قبول نمي

شمسي حدود بيست و چهار باب دبستان و دبيرستان و دو باب درمانگاه و بيمارستان  9001تا  9051سال از 

شمسي كه روستاهاي زيادي در حومة اصفهان و  9001ايجاد و در اختيار اهالي قرار داد. و نيز در سال 

شده بود، با اهداي يك ميلون تومان رأساً اقدام به عمران و آبادي كاشان بر اثر زمين لرزه با خاك يكسان 

نمايد. بديهي است در صورت امكان، تعداد و مشخصات آنها نموده، در عرض چند ماه تحويل روستائيان مي

 ها با نام و نشان در بخش ديگري به نظر تان خواهد رسيد.اين آبادي

به ويژه براي پيشرفت فرهنگ و توسعه امرو بهداشت هيچ مرحوم حاج آقاي مهدي در بذل مال و ثروت 

المنفعه او را ارزيابي كنيم به مضايقه نداشت و خيلي دست و دل باز بود. اگر بخواهيم همه كارهاي عام

اي توان گفت در بين اشخاص نيكوكار معاصر منحصر به فرد بوده و در اين رابطه جايگاه ويژهجرأت مي

 دارد.

نيست كه با كمال تأسف و تأثر و بي انصافي اين جايگاه ويژه بين اجتماع قدرنشناس و الزم به گفتن 

فراموشكار و نمك خوردة نمكدان شكن به بوته فراموشي سپرده شده. بديهي است كه اين بي تفاوتي و بي 

 اي ازشريهاعتنايي جز دلسردي و انزجار افراد نيكوكار چيزي ببار نخواهد آورد. و جالب است اگر هم در ن



 

 

ده اند قارر دااو اسمي برده شده در رديف كساني كه به طور مثال يك حمام و يا مدرسه در روستايي ساخته

 الفارق است و حكايت مقايسة فيل و فنجان.شده كه قياسي مع

ورت صنگارنده عقيده دارد به منظور تشويق و ترغيب اشخاص نيكوكار جامعه )نه براي تعريف اغراق آميز او( 

به طور مستمر  9012شمسي شروع و تا سال  9051ريز تمام آثار و ابنيه اهدايي آن مرحوم كه از سال 

ادامه داده و هزينه كل آنها مطابق ليست اسناد و مدارك موجود بالغ بر چهل و هشت ميليون تومان پر 

 بركت است، با شرح و بسط الزم چاپ و در معرض عام قرار گيرد.

المنفعه آن مرحوم دانم براي نمونه فقط ارزش و عملكرد يك چهل و هشتم كارهاي عامم ميدر اينجا الز

و آبادي روستاهاي مننطقه اصفهان و كاشان كه مطابق ليست يعني يك ميليون تومان اهدايي براي عمران 

د حدوموجود شامل حدود دو هزار و چهار صدو شصت و يك خانة مسكونيو سيصد و بيست رشته قنوات در 

اختصار اشاره كرده از خوانندة با حوصهل و با ذوق و حسابداني روستاي زلزله زده است به طور  901

ها و قنوات را كه ثمره يك جهل و هشتم است با نرخ و خواهش كنم چنانكه بتواند مخارج اين تعداد خانه

ت خوحاهد آمد و بعد تو ميليون تومان هم بدس 11ارزش ريال امروزه محاسبه كند. ارزش كالن و فصل 

 خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

 

 حاج علي اصغر گرامي دارياني

 شمسي 1332

 


