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 سعید غالمی نتاج امیری

 کعضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژی

 (NGOمدیرکانون توسعه پایدار امیرکال )بنیاد امیر پازواری 

اثرطبرستاننامیِعارفوشاعرهورترینمشوبزرگترینامیرپازواری،العجمشیخ دیوانکنزاالسرار،او،گرانقدراستو
درنشرق توسطبرنهارد اشعاریاستکه شفیعبارفروشیجمعمجموعه کمکمیرزا با است.آوریشدهشناسآلمانیو

اشرافمؤیّداشعارشومتدیّنفاضل،عارف،وارسته،انسانیامیر،.رسدنمیاوپایبهدیاراینادبیّاتتاریخدرکسیشهرت
است(ع)علیموالامیرالمؤمنینویژهبهاطهارائمّهبهاوعشقومجیدقرآنبهویتسلّطو مردمانِدلِدرامیر،اشعار.

امیرشخصیتیهایویژگیاوست.اشعارگنجینةمردم،سینةوداردبسیارنفوذزبان،تبریفرهنگیجغرافیایگستره
اشعارنهفتهمیراثو(عشقومداریدینفروتنی،آالیشی،بی) میاندرزبانیهمودلیهمترینعاملتقویتمهماو،در

زباناناست.طبری
پژوهشی،هایحوزهدرمتنوعیدستاوردهایبا1394درشانزدهممهرماه«امیرومهرجشن»نخستیناساس،برهمین
شد.اینمراسمدرشانزدهممهرماهمصادفباجشنآیینیتبریبهشکرانه)امیرکال(برگزارامیردیاردرفرهنگیوآئینی

همراهبهمازندرانیفرهنگوزباناحیایومحلیوبومیهایبازیاحیایهدفباکودکجهانیروزبرداشتمحصولو
.گردیداجرامحمدیخانوادگیمرحومحاجیباغمحلدرپازواریامیربزرگداشت

جایگاهکهسراتبریشاعربزرگترین.شناسندمی«امیریآواز»بارانامشمردم،هایتودههمةبودکهمردمیشاعریامیر
زبانانتبریمیاندراستحافظدیوانمانندبهکنزاالسرارش فرهنگیجغرافیایگسترهمردماندلِدرامیر،اشعار.

اوستاشعارگنجینةمردم،سینةوداردبسیارنفوذزبان،تبری میراثمثابهبهزبانیهمودلیهمتقویتاینآیینجهت.
برگزارگردید.روزافزونآبادانیورفاهورونقایجادوزبانانتبریمیاندرامیرپازواری

نهادوهایمردمازمانجشنمهروامیرازآغازتافرجام،شرحیکرخداداستکهبهخواستوارادهمردموباکوشندگیس
،بهوقوعپیوستحوزهتبرستانبرخیاداراتدولتی

یشرانتوسعهدرکنکاشبراییافتنپاسخیدرخوربهاینپرسشکهبخشپ؛امیرپازواری؛ پیشران توسعه امیرکال

ازجشنوارهجارو برصنایعدستیوتالشبرایخلقمزیت1392دستاندرسالبهامیرکالکداماستوگذر را کهمبنا
هایمربوطبهطرحتدوینیدازآن،برایرونقاقتصادوفرهنگوهنروادبیاتگذاشتهبود،درخاللفعالیتنسبیجد

بهره بهعنوانیکسرمایهفرهنگیشاعرتبری«امیرپازواری»مندیازوجودشخصیتتاریخامیرکال، سرایاینخطه،
تاگران بارسنگینلکوموتیوتوسعهبردوشاینشاعروعارفمردمیسنگدرمسیرتوسعهامیرکال،مدنظرقرارگرفت.

هایاقتصادیوفرهنگیادبیجدید،درقالببرگزاریاکسپوهایتوسعهایشودبرایبازآفرینیمزیتقرارگیردوزمینه
امیربازگردد.ایبامحوریتنامامیر،بااینامیدکهباردیگررونقورفاهوامیدوخردورزیبهدیارمنطقه
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اثاروتالیفاتمرتبطباگامبرداشتندرمسیرگردآوری؛نشست تخصصی هم دلی و هم زبانی میراث امیرپازواری

،موجباتآشناییبافرهیختگانبسیاریرافراهمساختازجملهاینعزیزان،جناباقایعلی1393امیرپازواریدرسال
دستیابیبهنسخهخطینویافتهازدیوانامیرپازواریاز آملیاستکهجدوجهدشبرایشناساییو ذبیحیپژوهشگر

درسایتخبریتحلیلیمازندنومهدرجشدهبود،1393بهمن4شنبهروسیه،کهدرقالبخبرروزمرکزاسنادونسخخطی
هاازطریقرئیسمحترمسازماناسنادوکتابخانهملیجمهوریاسالمیمانگشودوباپیگیریمسیرجدیدیرابرروی

رروسیه،تصویریازایننسخهبهوطنبازگشتوایران،جناباقایدکترسیدرضاصالحیامیریورایزنفرهنگیایراند
همدلیوهمزبانی»ریزیجهتبرگزارینشستتخصصیایشدبرایبرنامهدرمرکزاسنادایرانآرشیوگردیدوبهانه

کتردراندیشکدهکتابخانهملی.درتهیهمقدماتکارآقایاندکترشعبانی،فرهودجاللیکندلوسی،د«میراثامیرپازواری
نژادامیری،سهمقابلتوجهیداشتندکهالبتهبانزدیکشدنبهماهمبارکرضاومحسنکیاننصریاشرفی،کاظمآل

برگزاریایننشست در پایتختاقامتداشتند، از خارج در عمدتاً که مشتاقانامیر، شدنمیزبانانیاز دشوار رمضانو
نگییکیدوماههایجادشد.تخصصیومراسمرونماییازآننسخهخطی،در
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شانزدهم مهر ماه روز امیر در دیار امیر باهمراهیجنابآقایمصطفی؛ درخاللاینمدتامکانیایجادشدتا

استاد اختیار در خطیرا ایننسخه رونوشتیاز اسناد، مازندرانیپژوهشکده نویسندگانشایسته پژوهشگرانو نوریاز
ازنگاهایشانبیشترباامیرودیو اناشعارشآشناگردیم.ارجمندجنابآقایمحسنمجیدزاده)ممروجا(قراردهیمتا

هایمقیممرکز،انجمنفرهنگیادبیبابلیمجلهبارفروش1٠٨شمارهایشدباعنوانامیرپازواریکهدرحاصلکارمقاله
بهچاپرسید.درانمقالهاستادروجاضمنواکاویوبررسیاصالتوماهیتایننسخهنویافته،1394درمردادماهسال

نهادوساکناندیارامیرمطالبهنمودند،مبنیبرهایمردمدرخواستیراازفرهیختگان،انجمن1آن،باردیگردرفرازپایانی

دارانامیرایبهنامایشان،تاهمهدوستبهنامامیرپازواریوبرپایییادوارهشانزدهم مهر ماه هر سالگذاریروزنام

ذرانند.درآنروزدورهمگردآیندوبهشادمانیبگ

 
 

امیر برای همه امیردوستان، از دانشگاه تا کوچه و بازار دو؛ پیشازآغازمقدماتبرپاییجشنمهروامیر، تا

رخداددیگرنیزبهوقوعپیوستکهبرقوامیافتنعصارهمحوریآنتاثیرگذاشت.یکیتاسیسرسمیوآغازبهکارکانون
 امیر )بنیاد امیرکال پایدار وظیفهتوسعه و استانداریپازواری( سوی از امیر دیار و امیر نام اعتالی مسیر در شدن مند

هم2مازندران بنیاد دیگریهمراهیوهمکاریبا اجرایجشنو در فرهنگیهنریپارپیرار مرکز هایاندیشانتبریو
همبرشکلسازماندهیواجرایکاربصورت(درتهرانبود.اینرخدادها1394(وفِردینِماشو)مرداد1394آیینیتِتی)بهار

جمعیومشارکتیتاثیرگذاشتوهمبرمحتواوچارچوببرنامهوانتخابمخاطبانجشنمهروامیرموثرواقعشد.

                                                           
1
 پژوه پیشکسوت دیارمان، به شرح زیر مطرح شده است: این پیشنهاد چندین بار از سوی استاد محسن مجیدزاده )م م روجا( امیر پازواری - 

 ٣١ صفحه  ١٣٧٦ سال امیرکبیر دانشگاه سخنرانی اسدی تیسابه اشرفی نصری جهانگیر کوشش به منتقدین و پژوهشگران دیدگاه از پازواری امیر️◀

 ١٣٧٧ سال مهرگان نامه ویژه ٣ صفحه بنامیم، پازواری امیر روز را  مهر شانزدهم روز️◀

 آقای جناب با گو و گفت در 9١ آذر ،40 شماره توسعه، چشمه نشریه او، از تجلیل و امیر روز نام به مهر شانزده روز بر تاکید - مجیدزاده استاد با مصاحبه ️◀

 حاتمی سارو

 ١٣94 سال ماه مرداد بارفروش مجله ١0٨ شماره پازواری، امیر از نویافته خطی نسخه پیرامون️◀

 و ها{شرکت ثبت اداره در ١400۵١04020 ملی شناسه به ٧١١ ثبت شماره به 0١/0۵/١٣94 درتاریخ امیرکال پایدار توسعه کانون (NGO) غیرتجاری موسسه - 2

 بابل ثبت گردیده است. غیرتجاری مؤسسات
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کشورنقاطدیگرومازندراندراشعارشدیوانوامیرپازواریبرایاخیرهایسالطیفراوانیعلمیهایهمایشکههرچند

فرهنگإحیایوإشاعههدفباامیر،ومهرآییناستالزملیکناست،شدهبرگزارپژوهشگرانواندیشمندانحضوربا
برگزارنیزروستاییوشهریمرد،وزنجوان،وپیرازجامعهآحادکلیهبرایفرهیختگان،برعالوهتبرستانبومیومحلّی
اشعارشوامیرازشناختیاکنوناگرکهچراشود،گستردهبیشترهرچهامیرپازواریداراندوستومخاطباندامنهوگردد
وگردآورندگاننقشازاند،نمودهمنتقلدیگرهاینسلبهراامیرافکارواشعارسینهبهسینهکهمردمینقشدارد،وجود
 .استنبودههمکمترنباشد،بیشتراند،نمودهتالشمطالبتنقیحونقدومستندسازیمسیردرکهپژوهشگرانیومولفان

 

http://mehroamir.persianblog.ir/
http://amirpazevari.com/
https://t.me/mehroamir
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