
  
  
  
  
  

  هاي فرهنگي و تمدني روستاي سر آقا سيد در چهارمحال و بختياري جلوه

  

  وندي سوركيخير آشارد

  

  

  سيماي استان چهارمحال و بختياري

 فرهنگي مجزا شامل ةچهارمحال و بختياري از ديرباز و حداقل از قرن هفتم هجري به دو منطق
از . شده است  بختياري اطالق مية منطقو) ميزدج و گندمان كيار، الر،: محال اربعه(چهارمحال 

 ششكه در حال حاضر داراي شد  استان چهارمحال و بختياري به مركزيت شهركرد تشكيل ١٣٥٢
  . دارد روستا٩٢٨ شهر و ٢٢ ،شهرستان

  
  ي و طبيعي يموقعيت جغرافيا

هاي كوه  غربي ايران در بخش مركزي فالت ايران و رشتهةاستان چهارمحال و بختياري در ناحي
 اين استان از .كوههاي غرب و پيشكوههاي داخلي و استان اصفهان واقع شده است زاگرس، بين
  استان،غرب  از؛)آباد، لنجان، شهرضا و سميرم شهرستانهاي نجف( استان اصفهان ،شمال و شرق
 استان كهكيلويه و بويراحمد و از ، از جنوب؛)شهرستانهاي ايذه و مسجد سليمان(خوزستان 

  .لرستان را در همسايگي خود دارد  استــان،غرب شمال
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از كل مساحت كشور را % ١  تقريباً است و كيلومتر مربع١٦٥٣٣حدود در مساحت استان   
 نفر بوده كه در ٧٦١١٦٨ معادل ١٣٧٥جمعيت استان در سرشماري عمومي سال  .دشو شامل مي

 متر ١٨٠٠ -٤٥٣٦ از سطح دريا ارتفاع استان .بيني شده است پيش  نفر٧٨٩٧٠٠ معادل ١٣٧٧سال 
اي  جلگه قسمت را  آنبيست درصد استان را قسمت كوهستاني و هشتاد درصداست كه قريب به 

  .گيرد دربرمي
هاي دائمي   آب رودخانهة كوههاي مرتفعي قرار گرفته كه محل ذخير،در غرب استان  
 متر ارتفاع از ٤٥٣٦ بلندترين قله  زردكوه با،ترين اين رشته كوهها مهم از .رود و كارون است زاينده

بين و كوه ريگ قرار  كاركنان، منگشت، سالدران، جهان سفيدكوه سطح دريا و پس از آن سبزكوه،
  .دارند
 لردگان، الر،: وسيع ماننداً شرقي آن دشتهاي نسبت جنوب غربي و در شرق استان و جنوب  
سفيد دشت و كيار تشكيل شده كه وسعت  ،فرادنبه امام قيس، بلداجي، گندمان، ميرزا، خان فالرد،

  . كيلومتر مربع است٣٥٠٠مجموع دشتهاي قابل زراعت قريب به 
  

  آب و هوا

علت كوهستاني بودن و ارتفاع زياد آن از سطح دريا خصوصيات ه استان چهارمحال و بختياري ب
 و در بارد مين ماه برف يز تا فروردييدر اكثر نقاط اين استان از اواسط پا. دارداي  ي ويژهيآب و هوا

  .نمايد  حرارت از حد معيني تجاوز نميةتابستـان نيز درج
ماه آغاز   دوم آبانة از نيم ماه و فصل يخبندان معموالًچهار تا پنج سرماي ساالنه ةطول دور  
 دي و ،سردترين ماهها . روز بيشتر نيست١٠٧ روز كمتر و از ١٠٤كه مدت اين فصل از شود  مي

ترين ماههاي   سانتيگراد و گرمة درج١ -٥ حرارت در اين دو ماه بين ةه حداكثر درجبهمن است ك
 .نوسان دارد  سانتيـگرادة درج٣٥ -٣٨ حرارت هوا در تير ماه بين ة كه درجاستسال تير و مرداد 
تغير م درجه در نقاط پست جنوبي ٥/١٨ درجه در ارتفاعات شمالي تا ٥/٣ دما از ةميانگين ساالن

 ميليمتر و ميانگين آن در ارتفاعات زردكوه حدود ٥٥٠ و حداكثر ٢٦٢يزان بارندگي حداقل م .است
  .در سال است  ميليمتـر١٦٠٠
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  :بندي شده است اقليم استان تا ارتفاع سه هزار متري به سه اقليم زير تقسيم
  .زمستانهاي بسيار سرد مرطوب، معتدل با): غرب شمال( كوهرنگ -
  . مرطوب، معتدل با زمستانهاي سردةنيم): شرق( شهركرد -
  . مرطوب، گرم با زمستانهاي نيمه سردةنيم): جنوب( لردگان -

با زمستانهاي  اقليم بسيار مرطوب، خشك و) اقليم كوهستاني(  مترسه هزارارتفاعات بيش از 
  . داردسرد بسيـار

  
 پوشش گياهي و جنگلي

 وجود دارد كه تحت تأثير آب و خاك و در اكثر نقاط استان چهارمحال و بختياري پوشش گياهي
در نواحي چلگرد و شوراب، بازفت، اردل،  .اين پوشش متنوع و متفاوت است ارتفاع مكان،

 متراكم و هاي نسبتاً درختچه  اول كوهرنگةشهرياري، كوه سفيد، الغرك، كوه ميالس و چشم
 ةها علوف  اين درختچهدر فواصل.  است»گون«ترين آن  كنند كه مهم اي رشد مي گسترش يافته

  .دائمي رشد مناسب دارد
  :شوند هاي گياهي استان به دو دسته تقسيم مي گونه  

آويشن، افسنتين، اسطوخدوس، بنفشه، باباآدم، شاه : اند از ي كه عبارتيگياهان خوراكي و دارو -١
، بارهنگ، تره، بادرنجونه، باديان، بومادران، پيچك زميني، ترشك، تره تيزك، خردل، گل پنيرك

، )بوالغ اودي( برنجاسف، سنا، بوالغ اوتي رازيانه، خاكشير، مخلصه، كاسني، شيرين بيان، زروني،
گزانگبين، گون  گل ارونه، مرزنجوش، گل ختمي، گل شاه پسند، اكليل الملك، گل گاوزبــان،

ترب گاو،  ململياس، زرد، گون سفيد، باريجه، نعناع كوهي، هميشه بهار، توله، اوندول، بصر،
ريزي، اسپند يا دنيشك، سير  اندشت، موسير، كرفس، كنگر، ريواس، الله پاتشي، گل نرگس، تاج

  .كوهي، ناخنك، لكچي و كاكنج
  :ند ازا  نيستند و عبارتياي كه خوراك گياهان علوفه -٢  
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  گندميان، دم اسبيان، شير مال، شقايق وحشي، چال ما، كده، خارشتر، خارمشتي، زول،ةخانواد
و ) جوشير(خافـور،كاله ميرحسن، كاله ميرحسين، جارو، شكر تيغال، قيچ، الله سرنگون، جاشير 

  .از انواع گياهان بسياري ديـگر
 ٢١٢طول تقريبي ه و ب ٤٥تا  ٣صورت نواري با عرض متغيير بين  هرويش جنگلي استان ب  

  .شود  فالرد ختم ميةمنطقه شروع و به منطق غربي كيلومتر از شمال
 هكتار است كه مناطق جنگلي بازفت، اردل، سيصد هزارمساحت جنگلهاي استان حدود   

كه قسمت اعظم (ند از بلوط ا درختان جنگلي استان عبارت .شود مي شامل لردگان و فالرد را
  .، كلخونك، پسته وحشي، آلبالوي وحشي، چنار، زالزالك و كنار)شود جنگلهاي استان را شامل مي

  
  يهاي جانور تيره

جهت زيست انواع و اقسام به كوهستانها، دشتها، رودها، مراتع و جنگلهاي استان محيط مناسبي را 
  .آبزي شامل پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزيستان فراهم نموده است جانوران خشكي و

   پرندگان-الف

 سهره ي، جغد كوچك، شامبوف، ساركپه، سهره معمولي، سهره زرد،يكبك، تيهو، عقاب طال
چاهي، سبز قباي معمولي، كالغ ابلق معمولي، كالغ سياه، بلدرچين، دودوك،  گلــي، كبوتـر

دال معمولي، داركوب راه راه، سنگ چشم خاكستري، زنبور خور  دليجه، باالبان، شاهين، بحري،
گنجشك كوهي، سسك بيدي، باقرقره، سار معمولي،  معمولي، دم جنبانك ابلق، گنجشك معمولي،

  .  نوك سرخ، زاغ نوك زرد، كوكر گندمي، هدهد، كبك دري، چكاوك و كاكليزاغ
   پستانداران-ب

وحشي،  پلنگ، كل و بز، قوچ و ميش، شغال، گرگ، كفتار، تشي، خرگوش، سمور، روباه، گربه
   .اي گوركن، گراز و خرس قهوه بر، زرده
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   خزندگان و دوزيستان-ج

 معمولي، مارهاي نيمه سمي، تيرمار خراساني، ةاغاي، قورب آگاماپوست شني و آگاماي صخره
سمي، مار جعفري، افعي شاخدار ايراني، گرزه مار، مارهاي غيرسمي، مار پلنگي،  مارهاي تيرمار،

  .و انواع مارمولك) سگ آبي(پشت خاكزي، سمور آبي  الك مار قيطاني، شتر مار،
 

  هاي طبيعي و گردشگري  جاذبه

، از نظر ي دارد موقعيت جغرافيايي ويژه و چهرة طبيعي مطلوبكهاستان چهارمحال و بختياري 
اي در  كننده ميزان نزوالت جوي عامل تعيين. هاي توريستي، حائز اهميت است گردشگري و جاذبه

اين جنگلها كه از لحاظ موقعيت جغرافيايي . هاي جنگلي است تنوع پوشش گياهي ازجمله گونه
 ةصورت نواري از منطق هشوند ب كشور محسوب مي غربي در رديف جنگلهاي غرب و جنوب

  . شوند  فالرد ختم ميةبازفت شروع و به منطق
 همين ويژگيهاي جغرافيايي ازجمله مناطق كوهستاني و جنگلي از ه علتاين استان ب  

است كه انواع گوناگون وحوش حتي حيوانات و پرندگان منحصر  برخوردارخوبي  يشكارگاهها
  مطلوب زيستگاه وحوش راوضعيتشكارگاههاي استان  اكثر.  در آنها يافتتوان فرد را ميه ب

بين، زردكوه، ميلي، قيصري،  ازجمله شكارگاههاي مهم استان تنگ صياد، سبزكوه، جهان .داراست
هاي  بندها، باتالقها، درياچه همچنين پرندگان مختلفي كه در آب. هستندسالدران  كوه سفيد و

ند از انواع مــرغابي، ا كنند عبارت فصلي زندگي مي مهاجر رت بومي ياصو هطبيعي و تاالبها ب
   .اند چوبپا، باقرقره، هوبره و عقاب كه در مجموع به حيات وحش استان زيبايي خاصي بخشيده

عالوه بر مناطق جنگلي وجود منابع آبي، تاالبهاي چغاخور، سولغان و گندمان، سد كوهرنگ،   
هاي ديمه، آبشارهاي آتشگاه  تونل كوهرنگ، چشمه بز اطراف آن، آبشارو كمربند س رود سد زاينده
  .اند زيبايي طبيعت استان را مضاعف كرده ... لردگان و
وجود كوهها و ارتفاعات برفگير در استان، باعث جذب طرفداران ورزشهاي زمستاني در   

فريحي در مناطق مجتمعهاي ت پيستهاي اسكي و و بر همين اساس، تمام فصل زمستان شده است
  .ده استشمختلف استان فراهم 
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 استان چهارمحال و بختياري با دارا بودن ويژگيهاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي مجموعاً  
 ساليانه به ،ي براي جذب گردشگران داخلي و خارجي دارد كه بر همين اساسنپتانسيلهاي فراوا

  .شود تعداد گردشگران آن افزوده مي
 

  ان تاريخي استةپيشين

 .اند براي زندگي انتخاب كرده انسانهاي دوران غارنشين، مناطق كوهستاني و جنگلي استان را
سنگي، غارها و شكاف كوهستانها در بسياري از نقاط استان محل زندگي  پناهگاههاي طبيعي

هاي سنگي و استخواني از تعدادي از غارهاي  كشف ابزار آالت و تيغه .انسانهاي اوليه بوده است
  .اين منطقه بوده است تان بيانگر حضور انسان غارنشين دراس

 آثار درخشاني از دوران پارينه سنگي، ميان سنگي و ،شناسي نيهاي باستانز كاوشها و گمانه  
بيانگر تداوم زندگي و  اين آثار .به جامعة علمي عرضه نموده است كشف و نوسنگي استان را

  .هاي پيش از تاريخ استان استو شهر ها، روستاها حضور انسان در دهكده
 ١٣٠٠خط ميخي متعلق به ه  آجري بة كتيب؛همه تر از كشف اشياء و ابزارآالت مختلف و مهم  
ها و ساير اشياء متعلق به  ها، سكه با حكومت عيالميها بوده و كشف سفالينه زمان كه هم ميالد قبل از
هنگ و تمدن مردم استان چهارمحال و  فرةساسانيان بيانگر پيشين  هخامنشيان، اشكانيان وةدور

  .است بختياري در دوران تاريخي و پيش از اسالم
 .اند  اول قرن هجري دين اسالم را پذيرفتهةبر اساس متون تاريخي، مردم اين منطقه در نيم  
بختياري  ساكنان چهارمحال و بن باص را )فرزاد( خرزاد مشعشعيان، ابراهيم مصعمي و قيامهاي

  .اند هدايت و حمايت كرده وقتعليه خلفاي 
  

 آثار تاريخي 

شرح زير ه كه باست جاي مانده ه  تاريخي بسياري از ادوار مختلف در استان بةآثار و ابني
  .گردد بندي و به ذكر نام تعدادي از آنها اكتفا مي تقسيم
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  اي آثار سنگي، صخره -1

 بختياري ةاسالم هستند كه در ناحيپيش از ) استخوان دان(ترين نوع اين آثار استودانهاي  قديم
:  سنگيةنقوش برجست .ندا معروف) سنگ گبري (»بردگوري«اصطالح محلي به  در و اند پراكنده

خان (  بازفت، خانويةمنطق در) اشكاني( اليمائي ةو الگي متعلق به دور) شيرين آب(شيرين او 
تونل پارتي  نزديكي جونقان ودر ) ي كه كنار آب واقع استي كاروانسرا- كاروانسراي آبي-اوي

  پل خداةآفرين، كتيب هاي پير غار، رخ و بكان، گذرگاه سنگي خدا  پارت، كتيبهةمتعلق به دور
  .شوند اي استان را شامل مي آثار سنگي و صخره، آفرين و تعدادي ديگر

  بناهاي مذهبي -2

 ها در  امامزادهةقاع متبركمساجد جامع شهركرد، چالشتر، كيان، نقنه، بروجن، مهديه، هرچگان و ب
كه هستند گندمان، بلداجي، بارده، نافچ، شيخ شبان و سورك ازجمله بناهاي مذهبي استان  شهركرد،
  .مسجد اتابكان در شهركرد متعلق به قرن هفتم هجري است ترين آنها قديمي
  المنفعه بناهاي عام -3

شهركرد، خراجي،  وبن، حمامهاي پرهيزگاردوازده امام، كره بس، بارده  آباد، بهشت پلهاي زمانخان،
 ةالمنفع  تاريخي عامة دستگرد ازجمله ابنيبلداجي، بروجن، ناغان، بارده، گندمان، دزك و سورك،

  .ندشو استان محسوب مي
   قالع و منازل-4

آباد، بارده، شلمزار و دهناش ازجمله  آباد، بهرام هاي دزك، چالشتر، سورك، جونقان، شمس قلعه
 آزاده در چالشتر و تاالر آئينه در منازِل هاي دفاعي و قلعه هاي گرمدره و هوره از ني و قلعهقالع خا

  .هستند تاريخي مسكوني استان ةشهركرد ازجمله ابني
  

  كوهرنگ

 كوهرنگ در منتها اليه شمالي استان، ييالق طوايفي چند از ايل بختياري است كه از آن ةمحدود
  .و بابادي، و مركز آن چلگرد است) بابا احمدي( دوركي باب، بامدي: اند جمله
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مركزيت ه  منتزع و ب كوهرنگ و شوراب تنگزي تابع شهرستان فارسان بوده كه اخيراًةحوز  
. )ده استش اعالم ن آن رسماًةهنوز مصوب(  به تصويب رسيده است»كوهرنگ«چلگرد شهرستان 
 كوهرنگ ة كوههاي بختياري است و حوز،گذاران اولين حكومت در ايران  بنيان،خاستگاه ايالميها
  .گيري داشته است فرهنگي و زيست محيطي نقش مهمي در اين شكل با خصوصيات

گيرند وكوهها  رود و كارون از دامان آن سرچشمه مي هاي زاينده  بلند زردكوه كه رودخانهةقل  
  و حال آنها، ستيز واند كه زندگي گذشته هاي پايين دست آن، مردماني را در خود جاي داده و دره
انگيز و  استقامت و پايداريشان براي حفظ فرهنگ خود، شگفت طبيعت براي بقا، شان با ةمبارز

  . سرآمد اين شگفتيهاست»سيد آقا سر«روستاي 
 

  شرايط اقليمي

 . هوا و اقليم كوهرنگ قابل مطالعه و بررسي استةسيد در محدود آقا اقليم روستاي سر
هرنگ ناشي از جريانهاي مرطوبي است كه پس از عبور از درياي مديترانه و  كوةبارندگيهاي منطق
مراه مركز كم فشار  هبخار آب از حدود اوائل مهرماه تا اواخر ارديبهشت ماه به غني شدن از

  . شود  از غرب وارد كشور ميمستقيماً
غربي وارد ايران   پس از عبور از درياي سياه و آذربايجان، از شمال،ي از اين جريانيها شاخه  
 ي كه از غرب يايبيشترين فعاليت سيستمها. دهد تحت تأثير قرار مي  كوهرنگ راةو منطقشود  مي

دي تا اسفند يعني فصل زمستان است كه خود مؤيد  ماههاي رسند در غربي به منطقه مي جنوب
 هواشناسي دست آمده از مراكزه حداكثر بارش در فصل زمستان با توجه به آمار و اطالعات ب

  .استويژه چلگرد  همنطقه ب
 كه داراي شرايط خاص توپوگرافي است بارندگيهاي ،گرفتن موقعيت مكاني منطقه نظر در با  

  .را دارداست كه شرايط خاص خود  )اروگرافيك(كوهستاني  نوع بارندگيهاي منطقه از
 ايجاد ،ر نتيجه هوا و د»آرياباتيكي« كوهها موجب سرد شدن ةصعود هواي مرطوب از دامن  

 كوهرنگ و روستاي سر ةمنطق .شود صورت باران مي هآمدن ريزشهاي جوي ب وجوده ابر و باعث ب
هاي   حداقلةميانگين ساالن. هستند استان ةآقا سيد در استان چهارمحال و بختياري سردترين ناحي
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طلق دما در اين  سانتيگراد و حداقل مة درج٧/١روزانه براساس ايستگاه هواشناسي چلگرد حدود 
  . سانتيگراد گزارش شده استة درج-٤/٢٩ايستگاه 
 ميانگين دماي ،در فصل بهار :شرح زير استه  چلگرد بةميانگين دما در فصول سال در حوز  

 ة درج٥/٦  تا٥/١ محدوده حداقل ةدر بقي. حداقل فقط در ارتفاعات زردكوه زير صفر است
 سانتيگراد و كمتر ة درجبيستحرارت تابستان به حدود  ةميانگين درج .سانتيگراد در نوسان است

ميانگين دما در  . سانتيگراد نيز كمتر استة درج٥/٥يز از حدود يميانگين دما در پا .رسد از آن مي
ماه سردترين ماه  ترين و دي  تيرماه گرم،در اين منطقه . سانتيگراد استة درج-٨/٦ تا -١زمستان 

روز يخبندان عبارت است از يك  يك(روزهاي يخبندان سال تعداد  .آيند سال به حساب مي
) رسد  اين مدت حداقل دماي هوا به صفر يا كمتر از صفر ميدر ساعت كه ٢٤روز به مدت  هشبان
  .ده استش روز برآورد ١٤٤

 
  سر آقا سيد روستايي شگفت

 معرفي روستا

 كيلومتري چلگرد مركز ٤٩غرب شهركرد و   كيلومتري شمال١٣٥ ةفاصله سيد ب آقا روستاي سر
 »آقا سيد«اي موسوم به  امامزاده . نفر استدو هزاركوهرنگ واقع و جمعيت آن حدود  شهرستان

چون روستا باال . شود  آن از تمامي منازل ديده ميةكه بقع  طوري هب. ده استشين روستا مدفون يپا
 ناميده  سر آقا سيد باال ومعني باال دست آقا سيده  ب»سر آقا سيد«دست امامزاده شكل گرفته، 

  .شود مي
 در غرب ،)چهل خيش(شرق روستا كوه نرمه، در شرق كوه چل خيش  در شمال و شمال  

 ة بر دامن»سر آقا سيد «به عبارتي روستاي . جنوب روستا كوه تكيه واقع است دركوه مسگك و
، زبان )كلخونك(پوشش گياهي عبارت است از بلوط، بنه، خنجك  . شكل گرفته است»كوه نرمه«

  .و گون) كهكم -كيكم( گنجشك، چنار، زالزالك، افرا
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  معيشت روستا

دامداري، كشاورزي و باغداري، زنبورداري و كار در شهرهاي اصفهان و  معيشت روستا بر
  دامداري به دوةشيو  و»بز « دامها اكثر،علت كوهستاني بودن منطقهه ب. استوار استشهركرد 
دامداران برون كوچ از اوايل مهرماه تا اوايل بهار سال  .است »رون كوچد« و »برون كوچ«صورت 

دامداران درون . گذرانند  مسجد سليمان در استان خوزستان كوچ قشالق خود را ميةبعد به محدود
دور از روستا به ه هاي اطراف با افـراشتن سياه چادر و ب ها و دامنه كوچ در بهار و تابستان در دره

پردازند و در فصل زمستان دامها را در اصطبلهاي خود در روستا نگهداري و از   ميكار دامداري
  .كنند  آنها را تعليف مي،هاي علوفه اندوخته
 به زمينهاي سنگالخ با شيبهاي تند است كه در آنها عمدتاً كشاورزي روستا ناچيز و منحصر  

اطراف روستا و   كه در استردو باغداري گةعمد .كنند اي ازجمله يونجه كشت مي گياهان علوفه
بسيار كهنسال و تنومند به فراواني يافت  درختان گردوي .در مزارع يونجه ايجاد شده است

. شود  ميساخته درختان »كنده« از »كندوها« و  استينت سةزنبورداري در روستا به شيو .شود مي
  .استبـدين علت بازدهي آن ناچيز 

  هنرهاي سنتي

 آن از دام و گياهان وحشي تشكيل ةبافتها كه مواد اولي يد تهيه انواع دستس آقا در روستاي سر
اي كه امكان داشته باشد كارگاه بافندگي برپا و  گذرها و هر محوطه در .شود رونـق فراوان دارد مي

لت سياه چادر، : ند ازا بافتهاي روستا عبارت ازجمله دست .هستندزنان و دختران مشغول بافندگي 
  ... .و وريس  ،)خور(دنگ، گليم، جاجيم، خورجين، هور چوغا، شر
 پوشاك 

علت پايبندي به فرهنگ عشايري بختياري هنوز از پوشاك سنتي ه سيد ب آقا اهالي روستاي سر
، پيراهن، چوغا و گيوه و زنان پوشاك خاص زنان بختياري »تنبان گشاد«مردان از  .كنند استفاده مي
  .يابد به تن مي پوشند  آنها تغيير مي رنگ، به سن افرادهرا كه بست
  زبان

  . با گويش بختياري است»لري«زبان اهالي 
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  فرهنگ و سنن، آداب و رسوم

با جوامع   ارتباط زياد عدمعلته ب .است فرهنگ و سنن بختياري ةسيد گنجين آقا روستاي سر
رسوم آنها به آداب و . اند شهري اهالي روستا تا حد زيادي فرهنگ و سنن خود را حفظ نموده

انگيز  اعتقادات آنها ازجمله به امامزاده شگفت. ده استش عشايري حفظ  ويي روستا كامالًةشيو
در مراسم اعياد و سوگواري سنن خاص  .نحو مطلوبي حفظ گرديده است سنن اهالي نيز به. است

 »دادور«يل  استثناء فامبدونسيد همگي از سادات بوده و  آقا اهالي روستاي سر .خود را دارند
 پسران روستا از ،ندرت ه ولي ب وآورند اين مردم دختر خود را به ازدواج غير سادات درنمي. دارند

 همسرگزيني اهالي از طوايف ساكن و اهالي ةبدين لحاظ داير. گيرند دختران ديگر طوايف زن مي
  .رود  فراتر نمي، كه از همين طايفه هستند،»صالح كوتاه« و »خويه«روستاي 
از ويژگيهاي مردان  . هستند» ساداتة طايف-چهار لنگ بختياري«سيد از ايل  آقا اهالي سر  

بر پخت غذا و   زنان عالوه .گذارند  مي»ريش« را تراشيده و »موي سر«ست كه  اميانسال روستا اين
نان، آوردن هيزم از كوه، حمل آب از چشمه، بافتن جاجيم، لت سياه چادر، قالي و ساير زيراندازها 

هاي دامي و امور كشاورزي و دامداري  وردها فرة در تهي،عالوه بر آن. عهده دارنده و رو اندازها را ب
  .كنند به مردان كمك مي

) نوازندگان محلي (»توشمال«اسم عروسي از  هستند در مر»سيد« مردم روستا ةچون هم  
مرسوم است مراسم عروسي را برپا  «.دهند دختران را از چهارده سالگي شوهر مي .كنند دعوت نمي
 پدر ة در خان»عروس «و  خودةان درخ»داماد«پس از مراسم . »كنند  اهالي را دعوت ميةكرده هم

اين مدت ممكن است از شش ماه تا دو (كند تا موقعي كه پدر عروس جهيزيه را آماده . ماند مي
اي به  سپس عده. دهند  داماد اطالع مية پس از فراهم نمودن جهيزيه به خانواد.)سال طول بكشد

صورت عادي نزد يك نفر روحاني  ه رسمي يا بةدفترخان  را در» عقدةصيغ «و روند فارسان مي
 پدر ةاز فاميل داماد به خان هار نفرهمان شب سه چ. گردند  وبه روستا بر مينمايند ميجاري 

  .»برند  داماد ميةخانه آيند و پس از صرف شام عروس را ب عروس مي
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  معماري

 كوه قرار ة در شيب تند دامنها عمدتاً خانه. سيد از نوع مجتمع پلكاني است آقا بافت روستاي سر«
ار فشرده با حداقل فضاي هاي بسي ناگزير به ساخت خانه كمبود اراضي مسطح، اهالي را گرفته و

 ةخانه در حقيقت حياط خان ست كه سقف هر ااي گونهه گيري مساكن ب شكل .زيستي نموده است
  .  آنهاستةو مورد استفادشود  ميي محسوب يباال

حد زيادي با حفر تا . اند سيد از حداقل فضاهاي ممكن بهره گرفته آقا اهالي روستاي سر  
 انبار كاه و علوفه و محل نگهداري دامهاي خود .گويند  مي»تو«به آن  تونل در دل كوه كه اصطالحاً

  .اند روي آن خـانه ايجاد كرده  و بــراند را ساخته
رود كه در بسياري موارد يك   متر فراتر نمي٢×٣ از وسعت اتاقهاي محل زندگي عمدتاً  
، اتاقها شكل هندسي و علت كمبود زمين مسطحه ب. كنند  چند نفره در اين فضا زندگي ميةخانواد

از فضاي بام براي خشك و خرد كردن علوفه و ساير محصوالت استفاده  .ندارندابعاد مشخصي 
  .اختصاص دارد) هيزم( سوخت ةها همواره به جايگاه ذخير فضاي ايوان خانه. كنند مي

 از ندرت هكاهگل و ب كار رفته در مساكن روستا سنگ، خشت، گل، تيرچوبي، اندود همصالح ب  
ها  اي و ساخته شدن پلكاني خانه بافت مجتمع توده .ها استفاده شده است گچ در سفيد كردن خانه

توجهي  ها به شكل قابل كوچه  فضاهاي ارتباطي و است كهدهش كوه باعث ةدر شيب تند دامن
ر پيچ  و پيچ درند بين نيم تا يك متر عرض داها غالباً كه بسياري از كوچه  طوري هب. عرض شوند كم

  .هستند
بدين . اند برخي اهالي با پوشاندن سقف معابر عمومي، فضاهاي زيستي خود را گسترش داده  
 در ميان اين داالنها طويله،. شود  داالنهايي با عرض و ارتفاع كم در روستا بسيار مشاهده مي،شكل

شود  اقي ديده ميخانه اج در ايوانهاي كوچك جلوي هر .گرفته است كاهدان و انبارهاي هيزم قرار
در فصول سرد سال، آتش را در  .گيرد روي آن صورت مي كه پخت غذا و نان در بهار و تابستان بر

افروزند كه عالوه بر پخت و پز، گرماي مورد نياز داخل   مي،دارد  كه در ميان اتاق قرار،يياجاقها
  .شود خانه نيز تأمين مي
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 روستا ةخارج از محدود ا افراشتن سياه چادر در روستا در بهار و تابستان بةدامداران عمد  
  .هاي دامي خود را تهيه نمايند وردهاتر فر برند كه راحت سر ميه مدت چند ماه را درون سياه چادر ب

  
 آقا سيد  تمدن روستاي سر انداز فرهنگ و چشم

آدمي را ناپذير مردم   آن و جنب و جوش وصفةكنند  نماي روستا و معماري خيره،در اولين نگاه
ها، پلكاني بودن آنها، تجمع و چيدمان هيزمهاي جنگلي در ايوانها،  فشردگي خانه .كند مي متحير

تر جنب و  ها، سادگي نماي ايوانها و ديوارها و از همه مهم بام خانه انباشت خرمن روي پشت
 پايداري ماند بدون شرح و توصيف، استقامت و زنبوران در كندو مي جوش اهالي كه بسان فعاليت

ي، اعجاب و شگفتي را يبرابر جاذبه و كشش زندگي شهري و حتي روستادر فرهنگ و نسلي را 
  .انگيزد در وجودت برمي

عجيب است چطور سر آقا سيد از آجر، بلوك سيماني، آهن، ستون آهني و ديگر عناصر   
عبور مردم  . زده است آنهاةمانده، يا نكند دست رد بر سين دوره معماري امـروزي در ساخت ابنيه ب

 بام منازل چه همه خرمن گندم و علوفه بر گيرد، اين از بين اين منازل با بار و بنه چگونه صورت مي
زير ه كوبي بر بام منازل هستند خانه را ب كند، آن جفت االغ، آن جفت قاطر، كه مشغول خرمن مي

ر اين جاي تنگ چگونه كاه و سيدي كه مشغول باد دادن خرمن است د آن رعيت سر آقا. نياورند
آن زن چه قدرتي  .شود روي منازل ديده نمي كند كه گرد و غبار خرمن بر مي كلش را از دانه جدا

  .رود دارد كه مشك آب سنگيني را در زير بغل چفت كرده از شيب تند كوچه باال مي
آن  .رود و به قعر دره ميغلطد و تور كاه زودتر از ا كاه اآلن در شيب مي االغ بيچاره با اين باِر  

زير و در پيچ و خم روستا با عبور از ه ب مرد را ببين چه بار سنگيني از يونجه را به كول گرفته سر
برند؟   تير چوبي قطور را به شانه گذاشته كجا مي،آن پيرمردان .جويد بام منازل خانه خود را مي

مواظب باش از لب ) پيرزن( دالو دارد؟ا سيد ادامه قآ سازي؟ مگر ساخت و ساز در سر براي خانه
همه  ها با اين آي بچه .تر برو هستي كمي عقب) پره(ريسي با پيلي  كه مشغول پشم بام نيفتي، تو

تي ئعجب جر، دنبال هم دويدن خطرناك است، دويدن در اين شيب با اين بامهاي لرزانه سرعت ب
  .داريد
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اي با اين سرعت   بره را هم پشت گردن گرفتهروي، ها باال مي پيرمرد تو مشكل از اين كوچه  
الاقل يك نفر  ... :آقا مگر تعاوني آرد آورده؟ گوني آرد را با فرقون ببخشيد فرقون كه بري؟ مي كجا

آيند، چرا  آن زنها كه به صف از دره باال مي! اي را كمك بگير عجب قدرتي، عجب استواري و اراده
هيزم را يك زن يا دختر ده دوازده ساله  همه د، بار هيزم؟ ايندوش دارنه اند، مگر چه ب كمر خميده

 جنگل هم كم نيست الاقل بايد دوازده كيلومتر از دره و كوه باال و ةكند؟ فاصل چطور حمل مي
آن زن و  گرفتن است؟  كولةتازه مگر هيزم در جنگل آماد. بار هيزم برگردند با ين بروند ويپا

 گردند؟  صبح با اين بار برمينهاند كه حاال ساعت  خانه بيرون رفته سر آسيدي كي از ةدختر بيچار
را  ها ي بخورند، بچهيخانه برسند ناشتاه خواهند زودتر ب  مي حتماً، توقف و استراحت ندارنداصالً

شير دهند و دختركان آنها را سرگرم كنند تا مادر زودتر خمير كند و مشغول پختن پطير شود كه 
  .خانه بيايد و ناني نباشد هب  پدر ظهر،نكند
بعد از . به روستا نيست با ماشين امكان ورود اي، آيي، در كنار ماشين ايستاده خود ميه كمي ب  

ها كه خشكسالي را از ياد تو  هاي جاري از باالي كوهها، رودهاي كف دره همه چشمه ديدن اين
ها كه در مسير چلگرد به  ا و كف دره كوههةچادرهاي عشايري در دامن انگيز سياه اند، مناظر دل برده

ي يتا به خود آ.  روزمره جدا كرده بايد پياده روستا را ببينيةسر آقا سيد براي ساعتي ترا از مشغل
 كنند، عجب مردم خــونگرم و مهرباني، هر اي از اهالي دور شما را گرفته، سالم و تعارف مي عده

كني چند  ين نگاه ميياي به پا ي كه ايستادهياز جا . ايشان برويدةكنند به خان يك شما را دعوت مي
پيرزن مشغول بافتن لت سياه چادر، جل، شله و جاجيم هستند، اينها كه خيلي پيرند اگر بميرند چه 

مراه آنها چند دختر  هشوي به گيرد وقتي متوجه مي كسي اين كارها را بلد است؟ دلت آرام مي
  .كنند ادرانشان مهارت پيدا مي مثل منوجوان هم مشغول كارند، حتماً

آهني بدقواره كه   با بلوك سيماني ساخته شده با آن دري ساختمان،كني طرف نگاه مي آن  
 گل خواهد از همين خاك تپه فوراً زند، دلت مي ريشخند مي  به توستفروشگاه تعاوني روستا

  .اب كرده است را خر»سيد آقا سر« ةبسازي و به در و ديوار آن بمالي كه بدجوري منظر
افتد و با زبان لري  يكي از اهالي كه معلوم است با آقاي خدادادي رفاقتي دارد راه مي  
علت پيشي گرفتن از بقيه در ه  كه ب»سيد علي «با. »كارتان كه تمام شد بيائيد خانه «:گويد مي



 

  

15   ر چهارمحال و بختياريهاي فرهنگي و تمدني روستاي سر آقا سيد د جلوه

  

 امامزاده  نوسازةرويم و وارد بقع ين ميي معروف است پا»سيد كوهي «كوه و دره به تندروي در
همه به او عالقه   كه اين،آجر نما، ساختمان بلوكي و گنبد فلزي، بين امامزاده و مردم .شويم مي

هم از معجزات معماري و مهندسي   اين. فاصله انداخته،گويند حكايتها مي معجزات او از دارند و
  .وص بودهصفا و خل طوري نيست از سر. ست او كتاب امروزي حساب تجزيه و تحليل و بي بي

فرزند . گويد ست متولي امامزاده است از معجزات او مي ا ساله كه عمريشصتسيد علي   
 به »جواب كرده بود«سوختگي، بيمارستان فارسان % ٩٠علت ه  ب٧٨كه سال   خودش راة سالشش

 ساله هشت او كه حاال ة روز پسر بچپنجاهبعد از . خانه آورد و خودش در امامزاده توسل جست
  .فا پيدا كرد و به مدرسه رفتاست ش
 ساله در آن نودپيرمردي  اش و  با ماشينش كه تنها پسربچه٧٥سال : گويد از آقاي صميمي مي  

بودند به كف دره غلطيد ولي چون موقع حادثه به امامزاده متوسل شده بود، هيچ كدام آسيبي 
  .نديدند
لكن بيرق امامزاده . دان و گاوها رادهد آدمها، گوسفن گويد خود امامزاده شفاي همه را مي مي  

 .مريضي گاو و گوسفند و مال را بايد صاحب آن از امامزاده بخواهد. دهد فقط شفاي انسانها را مي
 نام گرفته و به »آقا سيد« ،است) ع(نوادگان امام موسي كاظم   كه از،طور است كه سيد عيسي اين
ن و كساني كه او را كه مرگ را از متوسال معروف شده است، چ»)سيد مرگ بر(اي بر  مرگ سيد«

هم سرا پا گوش كنار قبر  گويد، من سيد علي از معجزات امامزاده مي .كند را صدا بزنند دور مي
  .ام منقوش پوشيده شده نشسته هاي بدون ضريح امامزاده كه با سجاده

ادي هم نماز گيرد و آقاي شاداب عكس، آقاي خداد آقاي دواتگري از بيرق فلزي اساليد مي  
 بزرگي در داخل بقعه »ةبزمج« خروج از امامزاده شديم نگاهها متوجه ةوقتي آماد .خواند  ميتحيت
سيد علي  .را گرفتند و بيرون امامزاده رها كردند اي پارچه آن سيد علـي و دو پسر بچه با تكه. شد

 كشد گذاشته تا از سرك ميروز به اينجا   كه هر»ماري« آب كنار صحن اشاره كرد كه براي ةبه كاس
مردم سر آقا سيد هيچ جانداري را حتي ماري كه وارد منزل آنها شود : گويد مي. آن بخورد

  !عجب. كنند تا از خانه برود دهند يا كمك مي كشند به او فرصت خارج شدن مي نمي
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به  مسيري را به طرف غرب روستا. از امامزاده خارج شديم و با سيد علي خداحافظي كرديم  
 انتخاب ،ها را ديد و عكس و اساليد تهيه كرد  كه بتوان از آنجا تمام خانه،جهت رفتن بر بلندي

همه از زن و مرد  .را همراهي كرد پسر ميزبان است ما» ... ابيت« فهميديم نوجواني كه بعداً .كرديم
اي حفظ خود را بنا به سنتي ديرين و بر هاي كوچك كه دور سر  بچه.كردند سالم عليك مي

 با قيچي كوتاه كرده بودند گويند مشخصاً  مي»آلماني«بهداشت به همان مدلي كه در شهر به آن 
 اي جاري طرف چشمه از هر. چقدر اين روستا پر آب است .كردند را همراهي مي مسافتي ما

 بسيار قطور و شكوهمند ما ةي با تنيدرخت گردو .ست، وارد مزارع يونجه و باغات گردو شديما
حتي درختانش، مردمانش، . دارد مي به تعجب وا  اينجا همه چيز آدم را.را متعجب كرد

زنبوران   درخت راةتن .انگيز است  شگفت»سيــد سر آقا«يك كالم  ساختمانهايش، فرهنگش و در
 درخت ديگر را هم كه كندوي زنبور بود ة چند تن...بيت ا .كنند كرده و از آن استفاده مي عسل كندو

  . دادنشان
ها، رودها،  دره.  زيبا بود و جذاب،كرديم طرف نگاه مي به بلندي مورد نظر رسيديم از هر  
 كوه دور زده تنها از ةروي برآمدگي دامن چون روستا بر ... . مزارع، سياه چادرها و ها، باغها، چشمه
آقاي شاداب از  .شتيمشود كه متأسفانه وقت كافي براي رفتن به آنجا ندا  ديده ميرو كامالً هكوه روب
هم با دوربين آقاي دواتگري چند  من .اي عكس گرفت كه تابلو نقاشي را از روي آن بكشد زاويه

شديم  آقاي خدادادي هم تقاضاي عكس يادگاري داشت كه اجابت شد و سرازير. اساليد گرفتم
از گرم بودن يك مشتي آب از چشمه به دهان برديم، همه  هر احساس تشنگي، با .طرف روستاه ب

 حد سرد بودن آن كه در به طرف آن رفتيم كه از اي ديگر كمي باالتر بود، چشمه. مند شدند آن گله
سرعت از زير ه ين چون آبش بي پاةچشم«: آقاي خدادادي گفت. انجماد است متعجب شديم

هالي ما كه حكمتش را نفهميديم، يادمان هم رفت از ميزبان يا ا، »شود گرم است سنگ خارج مي
  .بپرسيم
 پر اي پرآب كه جويي از آن جاري بود چشمه اي اندك دختركان مشكها را از فاصلهه ب  
 آقاي ،اي نشسته بود پيرزني كنار خانه .خواستيم از آنها تصوير بگيريم كه متفرق شدند .كردند مي

 عمر دارد، سراغ» سال ١٤٠ «گفت ست كه سيد علي مي اخدادادي گفت ايشان زن سوم مردي
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اكتفا  با تعجب به گرفتن اساليدي از او. »دنبال گوسفندان به كوه رفتهه ب«: شوهرش را گرفتيم گفت
  .كرديم
 درخت ساخته ةبا دري كوچك كه از تن. به ما نشان داد منازل را هاي زير در راه پسري مغاره  
 .نا شده استخورند، ديوارها سنگي، سقف تير چوبي و روي آن خانه ب كف كوچه پله مي از. شده

. داخل آنها براي نگهداري گوسفندان، بزها، گاوها و انبار علوفه به چند قسمت تقسيم شده بود
برق روستا هم . به آنها نيست ي امكان وروديبدون روشنا.  تــاريككامالً راهروهاي تنگي دارند و

افت «با  شده،ضعيف گرفته  تيرهاي برق مسير» مقره «.سال گذشته قطع شده است يزيپا كه از
ن امحاسبات مهندس هم از اين.  راهي جز قطع كامل برق روستا نبوده است، مسير طوالني»ولتاژ
برق در آنها  هاي آقا سيد صندوقهاي چوبي كه مقره مسير چلگرد به سر خاطر آوردم دره ب. برق

  .خورد بود كنار جاده به چشم مي
ميزبان  . شديم»سيد اهللا« ةطراف، وارد خان روستا و طبيعت ارپذي بعد از تماشاي مناظر دل  

 به انتظار ايستاده بود و ما را به گرمي پذيرا »سيدي آقا سر«عاليقدر ما با همان صفا و صميميت 
 سر بريده »بزغاله«سيد براي ناهار : گفت بيني آقاي خدادادي كه مي ورود به خانه پيش با .شد

زدن گوشت بود و از وضعيت و خصوصيات سيد مشغول به سيخ  .آمددر آب اسـت درست از
به جهت اينكه . است» دادور«فاميل همه .  هستند»سادات«اهالي روستا از  «:كرد روستا تعريف مي
ندرت پسران روستا از دختران ديگر  هدهند ولي ب دختر نمي) سادات غير(» عام «سادات هستند به
اهالي  طوايف ساكن و الي روستا از همسرگزيني اهة داير،بدين لحاظ( .گيرند طوايف زن مي

  ).رود  كه از همين طايفه هستند فراتر نمي»صالح كوتاه « و»خويه«روستاي 
تنها راه معيشت .  هستند»چهار لنگ بختياري طايفه سادات«آقا سيد از ايل  اهالي روستاي سر  

 ويژگيهاي مردان از .كنند  تكلم مي»گويش بختياري« مردم به ةهم. كشاورزي است آنها دامداري و
  .گذارند  مي»ريش« را تراشيده و »موي سر«ست كه  اميانسال روستا اين

زنان عالوه بر پخت غذا و نان، آوردن هيزم از كوه، حمل آب از چشمه، بافتن جاجيم، لت   
 ة در تهي،عالوه بر آن. عهده دارنده اندازها و رواندازها را بقالي و بافت ساير زير سياه چادر،

  .كنند امور كشاورزي و دامداري به مردان كمك مي هاي دامي و دهفرآور
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) نوازندگان محلي (»توشمال« هستند در مراسم عروسي از »سيد« مردم روستا ة همچون  
مرسوم است مراسم عروسي را برپا  «.دهند دختران را از چهارده سالگي شوهر مي .كنند دعوت نمي
 پدر ة در خان»عروس «و  خودةخان  در»داماد«از مراسم پس . كنند  اهالي را دعوت ميةكرده هم

اين مدت ممكن است از شش ماه تا دو (تا موقعي كه پدر عروس جهيزيه را آماده كند . ماند مي
اي به  سپس عده. دهند  داماد اطالع ميةپس از فراهم نمودن جهيزيه به خانواد) سال طول بكشد

صورت عادي نزد يك نفر روحاني  ه رسمي و يا بةرخاندفت  را در» عقدةصيغ «و روند فارسان مي
 پدر ةاز فاميل داماد به خان شب سه چهار نفر همان. گردند به روستا بر مي  ونمايند ميجاري 

  .»برند  داماد ميةخانه آيند و پس از صرف شام عروس را ب عروس مي
م دوخته  هج است كه بهسفره چند گوني پالستيكي برن. سفره را پهن كردند. ناهار آماده شد  

براستي كه  «.طرز بسيار زيبا و با مهارت تمام در حاشيه و مركز آن گلدوزي شده استه شده و ب
 انگيز و سمبل شگفتي سيد و مردمان آن از زن و مرد، كوچك و بزرگ شگفت آقا روستاي سر

مانان ه، اشتهاي مييكرنگي و صفا و صميميت ميزبان. دوغ ناهار كباب است و .» هستند»بختياريها«
  .كند را دو چندان مي

ن كه در اين چند ساعت ما را اخوردن چاي، با ميزبان و ديگر حاضر و صرف ناهار پـس از  
هاي باريك و دراز روستا نگاهي به سازش انسان با  همراهي كردند خداحافظي و با گذر از كوچه

آوري اطالعات از اين روستاي  مشاهده و جمع .رويم به سمت ماشين مي اندازيم و محيط مي
  .رسد شگفت با نزديك شدن به ماشين به پايان مي

  
  سيد در فهرست آثار ملي آقا داليل پيشنهاد ثبت روستاي سر

علت عدم وجود راه آسفالته و ه انگيز و ب  بافت و معماري روستا شگفت:از نظر معماري -١
 .شود ساخت منازل استفاده ميجهت حمل مصالح هنوز از خشت، سنگ و چوب در به مناسب 

به استثناي ساختمان امامزاده و چند ساختمان دولتي كه خوشبختانه خارج از بافت (كه  اي گونه به
استفاده ... و يك از منازل از آجر، بلوك سيماني، تيرآهن  در ساخت هيچ) اند روستا ساخته شده

  .نشده است
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كه بيشتر به ( يا سفيدكاري با گچ »اخرا«رنگهاي ه ي و با كاهگل بيتزئينات منازل بسيار ابتدا -٢
  .اند ولي در جاي خود زيبا و حائز اهميت است اندود شده) كشي مالي شباهت دارد تا گچ گچ
. و تحوالت عصر جديد شده است ريسيد كمتر دستخوش تغي آقا فرهنگ روستاي سر -٣
ي ي فرهنگ عشايري و روستاةينشناسي و فرهنگي گنج كه اين روستا از لحاظ مردم اي گونه به

  .شود بختياري محسوب مي
معني ه سيد از همه جهات و ب آقا  روستاي سرهست ك اباشد اين آنچه بيشتر مورد هدف مي -٤

 و هدف از ثبت آن در فهرست آثار »است روستاي بختياري ةنمود و يادگار فرهنگ گذشت«جامع 
 نه چندان دور ةين شود اين روستا در آيندملي حمايت در حفاظت فرهنگي روستاست كه اگر چن

 اينكه در  كشور خواهد بود خصوصاً»گردشگر فرهنگي« و جاذب »شگفت«يكي از روستاهاي 
هاي  هاي واژگون، چشمه نزديكي قطبهاي گردشگري استان همچون تونل كوهرنگ، دشت الله

  .ديمه و مناظر طبيعي كوهرنگ واقع است
آقاي بهمن خدادادي كارمند نيروي  :اهي و همكاري عزيزانبا تشكر و سپاسگزاري از همر  

رايانه  امور؛  آقاي حسن دواتگري؛ آقاي ابراهيم شاداب؛بختياري انتظامي استان چهارمحال و
  .سيما صادقي حسين و

  
  منابع

  . ۱۳۷۱ ،، فريدون راستي، محيط زيست استاناي از پستانداران استان ي با پارهيآشنا راستي، فريدون، -
   .۱۳۷۱ فني مرتع استان، ة، ادارنگرشي بر مراتع استان كاويان، عباس، -
  .۱۳۷۰ ،، محيط زيست استان پيرامون پرندگانيگزارش -
 كل امور عشاير استان چهارمحال و ةادار، شيخ عليخان و بنو استكي ةمطالعات نيمه تفضيلي كانونهاي توسع -

  . بختياري
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  اي روستا پلههاي  نمايي از خانه
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  حمل آب و هيزم توسط زنان روستا
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  ...آيا فرداي او 
  

  
  

 نماي كلي روستاي سر آقا سيد


