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بنیاد ایران شناسی شعبه ی چهار محال و بختیاری

به خجستگی یازدهمین سال 
انتشار گل گشت 

فراخوان جمع آوری 

اقالم تبلیغاتی

 نامزدهای انتخابات 

1400

فراخــوان عکــس 
و ســند

فرهنگ یاران گرامی:
بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و 
بختیاری، قریب دو دهه بانک انتخابات 

ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
خبرگان رهبری و شورای اسالمی شهر و 

روستا را راه اندازی کرده است. 

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای شهر و روستا در حال برگزاری است، 
خواهشمند است هرگونه عکس، پوستر، کارت 
تبلیغاتی، لوح فشرده، زندگی نامه و اطالعات 
دیگر را از همه نامزدهای محترم گردآوری 

فرموده و به نشانی زیر ارسال فرمایید.

هم استانی های ارجمند و 
فرهنگ دوستان سراسر کشور:
به منظور تکمیل و بهره برداری پژوهشی 
و فرهنگی اطالعات استان چهار محال و 

بختیاری، دعوت می شود هرگونه عکس، سند 
و یا مطلبی که با موضوعات فرهنگ، تاریخ، 

هنر و ادبیات استان چهار محال و بختیاری و 
مناطق وابسته در قلمرو زاگرس دارید به بنیاد 
ایران شناسی شعبه استان تحویل فرمایید تا 

با نام خودتان در ویژه نامه »گل گشت« و سایر 
منابع پژوهشی استفاده شود و در قبال تحویل 
اصل سند یا عکس، رسید معتبر دریافت کنید.

به قلم: دکتر عباس قنبری عدیوی

ــا اندیشــه معرفــی جلــوه هــای  ســال 1390 ب
چهارمحــال  اســتان  پژوهشــی  فرهنگــی- 
و  شناســی  ایــران  قلمــرو  در  بختیــاری  و 
ــران  ــاد ای ــای بنی ــار و رخداده ــکاس اخب انع
داخلــی  نشــریه  اســتان،  شناســی شــعبه 
را  نــام »گل گشــت«  بــا  اســتانی  شــعبه 
منتشــر کردیــم. فصــل نامــه ای کــه بــه 
ــی،  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل موضوع ه
ــگ  ــی، فرهن ــی، باستان شناس ــری، تاریخ خب
عامــه و تمــّدن اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
پرداخــت. در هــر ســال، چهــار شــماره را 
ــم  ــر کردی ــی( منتش ــورت کاغذی)رنگ ــه ص ب
بنیــاد  ســامانه  روی  عالقه منــدان  بــرای  و 
ــا  ــم ت ــرار دادی ــم ق ــور ه ــی کش ایران شناس
ــی  ــدگان فرهنــگ و دانای ــدان و جوین عالقه من
از تولــد و بالندگــی ایــن نشــریه داخلــی و 

ــوند.  ــر ش ــا خب ــتانی ب اس

ــرای  ــال آن ب ــب و ارس ــداوم مطال ــوّع و ت تن
بــه  حقوقــی،  و  حقیقــی  شــخصّیت های 
ــگاهیان و  ــه، دانش ــم و اندیش ــی قل ــژه اهال وی
پژوهشــگران، ســبب شــد تــا خیلــی زود ایــن 
نشــریه نوخاســته در میــان آثــار مشــابه ســری 
بــردارد و مقبــول طبــع و خاطــر دوســت داران 
ــی شــهرها  ــل نوشــته ها شــود. معرف ــن قبی ای
و شهرســتان ها، آثــار مکتــوب نویســندگان 
اســتان و یــا نوشــته های دیگــران دربــاره 
اســتان، انتشــار اســناد و عکس هــای تاریخــی 
چهره هــای  و  شــخصّیت ها  بــا  آشــنایی  و 
ــی،  ــن مذهب ــه اســتان، اماک ــدار و فرهیخت نام
میــراث  جلوه هــای  هنــری،  فرهنگــی، 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 
ده هــا نکتــه خواندنــی و مســتند، بخشــی 
ــوده  دیگــر از محتــوا و رویکــرد ایــن نشــریه ب

ــود. ــد ب و خواه

    خوش بختانــه بســیاری از پژوهشــگران، 
دانشــجویان و مؤلفــان اســتان از ایــن مجموعــه 
ــر  ــن خب ــدند و ای ــد ش ــود بهره من ــار خ در آث
شــاد کننــده ســبب شــد کــه عزم مــا در تــداوم 
ــت  ــن کار پســندیده، اســتوارتر شــود. حمای ای
ــد  ــووالن ارش ــده مس ــویق کنن ــده و تش ارزن
بنیــاد ایران شناســی کشــور و بــه ویــژه معاونان 
محتــرم اداری- مالــی و پژوهشــی بنیــاد، آقایان 
ــرام زاده، از اســتمرار  ــر به شــریعتمداری و دکت
انتشــار ایــن مجموعــه، ســبب دلگرمــی رو بــه 
تزایــد مــا شــد و نویدبخــش جدیــت و تقویــت 

ــردی »گل گشــت« شــد. محتــوای کارب

    ایــن نشــریه بــه مثابه رســانه ای بــرای ترویج 
ــتان،  ــاکن در اس ــوام س ــور اق ــگ و فولکل فرهن
نشســت ها،  برگــزاری  پــژواک  و  انعــکاس 
مناســبت های  در  شــرکت  همایش هــا، 
ــی و  فرهنگــی- اجتماعــی و نمایشــگاه های ملّ
منطقــه ای کشــوری و هم چنیــن ایجــاد راهــرو 
ارتباطــی بــا جامعــه پژوهشــی کشــور راه گشــا 
و مؤثــر اســت. انتشــار گل گشــت کار ارزنــده ای 
در مســیر تقویــت ارتبــاط بنیــاد ایران شناســی 
ــت و  ــی اس ــای دانای ــان آگاه و جوی و مخاطب
ــتند  ــای مس ــه داده ه ــت و پرمای ــال درس انتق
رســانه  ایــن  طریــق  از  اولــی،  دســت  و 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــار بزرگ ــتاری، افتخ نوش
مــا و همکاران مــان در ایــن راه فرخنــده و 
روشــن وبــرای دیگــر ایران شناســان و فرهنــگ 

ــده اســت.  ــم ش ــان فراه پژوه

    بــه ســبب شــرایط روز، همگامــی بــا 
ــن، کاهــش مصــرف کاغــذ  ــاوری هــای نوی فن
و پیش گیــری از قطــع درختــان و اســتفاده 
ــل  ــی زبانان داخ ــدان و فارس ــر عالقه من بیش ت
و خــارج از ایــران از ایــن رســانه، انتشــار 
الکترونیکــی گل گشــت مطلوب ترســت، چــون 
بــر ایــن باوریــم کــه مهــم پیونــدی اســت کــه 
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خوشــبختانه بیــن مــا و مخاطبان مــان، روز بــه 
روز اســتحکام می یابــد.

امــروز خوشــحالم کــه همزمــان بــا آغــاز ســال 
ــی- ــریه پژوهش ــن نش ــیدی، ای 1400 خورش

آموزشــی و خبــری، یــازده ســالگی خــود را بــا 
ــاز  ــود آغ ــماره خ ــن ش ــل و یکمی ــار چه انتش
ــی  ــر مطبوعات ــه از عم ــن ده ــد و دومی می کن
ــا ارایــه محتــوای کارآمــد فرهنگــی،  خــود را ب
و  اخبــار  و  پژوهشــی  هنــری،  اجتماعــی، 
اطالعــات ایران شناســی در قلمــرو اســتان 

ــد. ــه می ده ــاری، ادام ــال و بختی چهارمح

  

  از همــه صاحبــان ایــده و اندیشــه درخواســت 
می کنــم، دیــدگاه و پیش نهــاد خــود را در 
ــا  ــا ب ــد ت ــه فرماین ــدن، ارای ــر ش ــیر بهت مس
بهره گیــری از خــرد گروهــی و تفّکــر ســازمانی، 
در تــداوم ایــن کار پژوهشــی- فرهنگــی یاریگر 

مــا باشــید.

از همــه همــکاران ارجمنــد  الزم می دانــم 
کشــور،  ایران شناســی  بنیــاد  و  شــعبه 

کنــم. ســپاس گزاری  صمیمانــه 

نشانی پستی: شهرکرد، میرآباد غربی، میدان ابوریحان، نبش خیابان ابوریحان، مجتمع 
فرهنگی و هنری مهر، بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری. 

تلفن: 32251870- 038

ایمیل )رایانامه(: 

iranologychb@gmail.com



مجموعه چکیده مقاالت نخستین 
همایش ملی ایران شناسی استان ها: 

تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال 
و بختیاری

به کوشش: محمد بهرام زاده، عباس قنبری 
عدیوی، مسلم رضایی

محل نشر: تهران

ناشر: بنیاد ایران شناسی

سال انتشار: 1400

قمیت: 40000 تومان

چهارباغ)مختارنامه( میرزای قهفرخی: 
قدیمی ترین منظومه کامل )فعلی( شعر 

استان چهار محال و بختیاری

تصحیح، پیش گفت و بازنوشت: مهدی 
طهماسبی دزکی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال انتشار: 1399 

قیمت: 30000تومان

بررسی صنایع بدیعی)لفظی و معنوی( در 
دیوان پژمان بختیاری

نویسنده: محمدرضا رمرودی جوان

محل نشر: فیض آباد )خراسان رضوی(

ناشر: جالیز

سال انتشار: 1399

قیمت: 27000 تومان

دیوان اشعار سید میرصفی اله اسدی 
وانانی»سید ذاکر«

تصحیح، پیش گفت و بازنوشت: مهدی 
طهماسبی دزکی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال انتشار: 1399 

قیمت: 35000تومان

 تاریخ ایل کهن بختیاری: سیری در 
قلمرو ایل کهن بختیاری

نویسنده: عبدالحسین ورناصری قندعلی

محل نشر: اصفهان

ناشر: پویش اندیشه

سال انتشار: 1399 )چاپ دوم(.

قیمت: 150000تومان

شهریارنامه: شجره نامه ی تیره ی 
مال احمدی از طایفه منجزی بختیاری

نویسنده: عیدی محمد منجزی

محل نشر: اهواز

ناشر: معتبر

سال انتشار: 1399

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

برای ترانه فاخر 
)بهیگ برون( 

ــوام  ــایر اق ــد س ــاری مانن ــی بختی ــیقی بوم موس
ایرانــی، بخشــی از تاریــخ، تمــدن و فرهنــگ 
ــن  ــز اســت. ای ــن عزی ــن میه ــدار ای ــه و پای دیرین
موســیقی مقامــی، بخشــی از گنجینــه مانــا و 
ــه مــدد  ــای فرهنــگ ناملمــوس ماســت کــه ب پای
شــعر، آواز، آهنــگ و هنــر ســینه بــه ســینه 
ــه  ــن گنجین ــت. ای ــیده اس ــروز رس ــل ام ــه نس ب
ــه  ــاکان فرهیخت ــنگ نی ــی و گرانس ــور غن فولکل
ــای  ــس پرده ه ــه از پ ــت ک ــی اس ــرور ایران و هن
ــا  ــراه ب ــرآورده و هم ــر ب ــیدوار س ــخ، خورش تاری
رودخانه هــای جــاری  نغمــه  پرنــدگان،  ترنــم 
ــه و  ــون جاودان ــای واژگ ــش الله ه ــرس و روی زاگ
نــام آور شــده اند. ایــن موســیقی، آهنــگ زندگــی، 

عشــق ورزی، مهرآفرینــی، زایــش و رویــش آدمیــان 
اســت. فرهنــگ زیســت اثربخــش، آرام و ســالم را 
ــا  ــوام ب ــای اق ــا و منش ه ــوم، باوره در آداب، رس

ــد. ــد دی ــی بای ــت ایران اصال

     شــادیانه های قومــی، بخشــی از ایــن گنجینــه 
بــودن،  هــم  بــا  نویدبخــش  کــه  پربهاســت 
مهــرورزی، زندگــی و شــادمانی بــرای کســب 
خشــنودی ایــزد منــان اســت. همــان رفتــار، 
اندیشــه و گفتــاری کــه خداونــد مهربــان از آدمــی 
ــا بهره منــدی از ملــودی  ــه، ب می خواهــد. ایــن تران
ــش، از آهنــگ و  ــه خوی ــه و هنرمندان و شــعر پخت
صــوت دل نشــینی برخــوردار شــده تــا جــان و دل 
مــردم هنردوســت ایــران را بنــوازد. روایــت عشــق 
و زندگــی، مهربخشــی و مهرگســتری. روایــت 
ــتایی  ــایری و روس ــت عش ــاک زیس ــای پ آیین ه
بنیان گــذار  لبخنــد،  و  شــادی  بــا  تــا  اســت 
کلبــه ای سرشــار از دلدادگــی و صمیمیــت باشــند. 
دامــاد و عــروس)دوا و بهیــگ( در آییــن عروســی و 
پیونــد مهربانانــه خویــش، امیدوارانــه خانــه صفــا و 
صادقانــه ای را برپــا می کننــد تــا در کنــار خانــواده 
و جامعــه بــا فرهنــگ ایرانــی و مــردم فرزانــه 
نغمه هــای دیــن،  بختیــاری،  و دیــار  زاگــرس 
فرهنــگ، اخــالق و ادب را بــرای زندگــی مانــدگار 

ــردهند. ــش، س خوی

کــه  سال هاســت  را  صادقــی  میــالد       
می شناســم. جوانــی هنرمنــد و بــا اخــالق، باســواد 
فروتــن. مهربــان و صمیمــی. دانش آموختــه  و 

ــان  ــودکان و نوجوان ــات ک ــد ادبی ــی ارش کارشناس
کــه در جایــگاه معلّمــی و هنرمنــدی آثــار نیکویــی 
از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. او می خواهــد 
و  اســتادان  منــش  و  روش  از  بهره منــدی  بــا 
ــد  ــاری، مانن ــوم بختی ــام ق ــب ن ــگامان صاح پیش
ــتادان  ــری از اس ــن، یاریگ ــن عالءالّدی ــتاد آبهم اس
ــدگان  و هنرمنــدان نامــدار اســتان، شــاعران، نوازن
و یاریگــران هنــر دوســت، موســیقی نوینــی را 
بــر پایــه فرهنــگ کهــن و دیرپــای نیاگانــش 

پی جویــی کنــد و توســعه دهــد.

و  ارزنــده  تالشــی  گرامــی،  و  فاخــر  کار  ایــن 
کوششــی ســتوده اســت کــه دیــروز و امــروز 
ــت  ــام، روای ــی تم ــا زیبای ــاری را ب ــگ بختی فرهن
می کنــد تــا نســل آینــده مــا از ادبیــات، فرهنــگ 
و هنــر بومــی خویــش، دور نمانــد و زبــان، گویــش 
و فولکلــور بختیــاری، بــرای فرزنــدان برومنــد 
ــه  ــگ بیگان ــرس، رن ــژه زاگ ــه وی ــن و ب ــران زمی ای

ــرد. نپذی

کار پســندیده او مقبــول طبــع نکتــه ســنج و 
و  بختیاری)سردســیر  خــوب  مردمــان  ادیبانــه 
گرمســیر( واقــع خواهــد شــد، چــون برخاســته از 

ــیند. ــر دل نش ــرم ب ــت و الج دل اس
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صنایــع دســتی بــه بخشــی از آفریده هــای بشــری 
ــادی  ــگ م ــق فرهن ــا تلفی ــه ب ــود ک ــه می ش گفت
ــم  ــا اقلی ــوم ی ــه، ق ــک منطق ــی ی از عناصرطبیع
ســاخته می شــود و بــا هنــر زنــان و مــردان 
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــرد ک ــه خــود می گی شــکلی ب
ــاص  ــده خ ــاخته و آفری ــک دست س ــوان ی ــه عن ب

معرفــی می شــود.

    قنبــری تصریــح کــرد: صنایــع دســتی متناســب 
ــر  ــردم ه ــی م ــوع زندگ ــی و ن ــرایط اقلیم ــا ش ب
منطقــه ســاخته می شــود بــه همیــن دلیــل 
شــکل های  بــه  می تــوان  را  دســتی  صنایــع 
ــد  ــی مانن ــی و جغرافیای ــه اقلیم ــف از جمل مختل
صنایــع دســتی مناطــق سردســیری یا گرمســیری، 
ــردم و یــا  ــی م ــت زندگ ــا نــوع باف ــب ب متناس
صنایــع دســتی روســتایی یــا عشــایری و متناســب 
بــا آفریننــده آن هــا ماننــد صنایــع دســتی ســاخته 

ــرد. ــته بندی ک ــردان دس ــا م ــان ی زن

ــری  ــوع دیگ ــه داد: ن ــگاه ادام ــدرس دانش ــن م ای
ــه  ــوط ب ــز مرب ــتی نی ــع دس ــته بندی صنای از دس
ــرای کار  ــتی را ب ــع دس ــه صنای ــت ک ــرادی اس اف
تولیــدی و تولیــد انبــوه و عرضــه بــه بــازار آمــاده 
ــتی را  ــع دس ــز صنای ــری نی ــروه دیگ ــد، گ می کنن
ــرادی  ــد اف ــد مانن ــه می کنن ــاز خــود تهی ــرای نی ب
ــرش خــود  ــت ف ــرای باف ــه از پشــم گوســفند ب ک

اســتفاده می کننــد.

ــا      قنبــری اضافــه کــرد: هــر قومــی متناســب ب
ــگ و  ــخ، فرهن ــی، تاری ــه زندگ ــود ب ــگاه خ ــوع ن ن
ــن  ــه ای ــد ک ــد می کن ــی را تولی ــب، صنایع مذه
ــد،  ــرار می کن ــد برق ــوم پیون ــردم ق ــا م ــع ب صنای
ــرای مثــال مردمــی کــه در یــک شــهر مذهبــی  ب
ــد  ــد می کنن ــی را تولی ــد کاالهای ــی می کنن زندگ
کــه بــا بینــش، افــکار و اندیشــه های مــردم شــهر 

تناســب داشــته باشــد.

شــهرهایی  در  کــه  مردمــی  داد:  ادامــه  وی 
زندگــی  ملــی  و  تاریخــی  حماســه های  بــا 
ــن  ــا ای ــب ب ــاخته هایی متناس ــد دست س می کنن

ــرای مثــال  ــد ب حماســه های تاریخــی و ملــی دارن
در شــیراز، تخــت جمشــید و نقــش رســتم نشــان 
ــع دســتی  ــران دارد و صنای از فرهنــگ گذشــته ای
ــگ  ــن فرهن ــا ای ــب ب ــز متناس ــا نی ــن مکان ه ای

ــت. اس

    قنبــری خاطرنشــان کــرد: در بوشــهر متناســب 
اقلیمــی موجــود، شــخصیت هایی  بــا شــرایط 
ــد و  ــور می کن ــواری ظه ــی دل ــون رییس عل همچ
ــخصیت هایی  ــز ش ــاری نی ــال و بختی در چهارمح
همچــون بی بــی مریــم و ســردار اســعد، همچنیــن 
در حــوزه شــعر و ادب نیــز شــعرایی مثــل عمــان 
ســامانی، دهقــان ســامانی و پژمــان بختیــاری 
ــگ  ــا فرهن ــب ب ــه متناس ــد ک ــدا می کن ــود پی نم

ــت. ــه اس ــتان و منطق ــر اس ــدگاه ه و دی

     رییــس بنیــاد ایران شناســی اســتان بیــان 
ــود در  ــف موج ــای مختل ــوع هویت ه ــرد: مجم ک
هــر منطقــه از ایــران یــک هویــت بزرگ تــر یعنــی 
هویــت ملــی ایــران را ایجــاد می کنــد کــه تمامــی 
ــا  ــران و ب ــه ای ــته ب ــود را وابس ــف خ ــوام مختل اق
یــک هویــت تاریخــی تمدنــی چندیــن هزارســاله 
و کهــن می داننــد و بنابرایــن صنایــع دســتی 
متعــدد تمامــی ایــن اقــوام نیــز متعلــق بــه ایــران 

اســت.

ــع  ــی و صنای ــت مل ــق هوی ــت تلفی اهمی
ــتی دس

ــران از  ــی ای ــت مل وی در خصــوص گســترش هوی
طریــق صنایــع دســتی اقــوام مختلــف، گفــت: اگــر 
ــرش  ــم و ف ــد گلی ــتی مانن ــع دس ــار صنای در کن
بختیــاری، تندیــس پــل زمانخــان و صنایع دســتی 
ســایر اســتان ها از پرچــم و نقشــه ایــران اســتفاده 
ــی  ــت مل ــا هوی ــتی را ب ــع دس ــن صنای ــود و ای ش
تلفیــق کــرد و بــه گردشــگران و عالقه منــدان 
ــی  ــی و وطن ــره مل ــوان جوه ــت می ت ــه داش عرض
ــار ارزشــمند ایجــاد  پررنــگ و نمایانــی در ایــن آث

کــرد.

ــع در  ــب مواق ــراد اغل ــرد: اف ــح ک ــری تصری قنب
دســتی  صنایــع  و  محصــوالت  از  مســافرت ها 
تهیــه  دارنــد  حضــور  آن  در  کــه  منطقــه ای 
ــه صــورت  ــن محصــوالت ب ــد برخــی از ای می کنن
مــواد خوراکــی هســتند و مانــدگاری باالیــی 
ــه  ــاص منطق ــش خ ــاس و پوش ــا لب ــد و ی ندارن
ــش  ــن پوش ــرد از ای ــه ف ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک اس
اســتفاده می کنــد هویــت منطقــه را نیــز بــا خــود 
همــراه دارد و بــه نوعــی معــرف ایــن هویــت اســت.

ــر از  ــی دیگ ــزود: بعض ــگاه اف ــدرس دانش ــن م ای
ــی  ــد و یک ــتری دارن ــر بیش ــتی عم ــع دس صنای
ــن  ــتفاده از ای ــگ اس ــعه فرهن ــای توس از راهکاره
ــرای  ــراد ب ــه اف ــت ک ــن اس ــمند ای ــع ارزش صنای
میهمانــان ســایر  بــه  دادن  و هدیــه  ســوغات 
اســتان ها یــا ســایر کشــورها و یــا کارمنــدان 
دولتــی کــه بــرای بازدیــد بــه چهارمحــال و 
صنایــع  ایــن  از  می کننــد،  ســفر  بختیــاری 
ــعه  ــث توس ــر باع ــن ام ــد، ای ــره بگیرن ــی به غن
ــت از  ــن حمای ــتان و همچنی ــت اس ــر و صنع هن
تولیدکننــدگان و صنعت گــران بومــی می شــود.

     وی بیان کرد: در گذشــته قرار دادن شیرســنگی 
ــاری  ــال و بختی ــتگان در چهارمح ــزار درگذش برم
مرســوم بــود امــروزه می تــوان ایــن شیرســنگی را 
ــک  ــمه های کوچ ــف مجس ــای مختل ــه صورت ه ب
ــازار  ــه ب ــه آن ب ــا عرض ــاخت و ب ــز س و گردن آوی
موجــب ترویــج صنایــع دســتی، فرهنــگ و تاریــخ 
ــران  اســتان همچنیــن حفــظ میــراث فرهنگــی ای

شــد.

قنبــری تأکیــد کــرد: بایــد علــم، دانــش، فرهنــگ 
یعنــی  زد  پیونــد  یکدیگــرد  بــه  را  و صنعــت 
ــد  ــگاهی بای ــگان دانش ــجویان و دانش آموخت دانش
ــی  ــوزه  تحصیل ــدات در ح ــد دادن تولی ــوان پیون ت
خــود را بــا نیــاز و تنــوع روز داشــته باشــند، 
ــاس از  ــواع لب ــی ان ــوان در طراح ــن می ت همچنی
ــرد و  ــتفاده ک ــه ای اس ــی - محل ــای بوم ویژگی ه
باعــث ترویــج و گســترش ایــن عناصــر و معرفــی 
و صنایــع  فرهنــگ  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــد،  ــی ش ــوری و جهان ــطح کش ــتی آن در س دس
نیــز  صنعت گــران  و  پژوهشــگران  از  حمایــت 

ضــرورت دارد.
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ــاری در  ــال و بختی ــار مح ــر چه ــش اث ش
ــت  ــور ثب ــی کش ــراث طبیع ــت می فهرس

ــد ش

ــت  ــتان در فهرس ــن اس ــی از ای ــر طبیع ــش اث ش
رســید.فریده  ثبــت  بــه  ایــران  میراث طبیعــی 
فرهنگــی  میــراث   ثبــت  کارشــناس  احمــدی 
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــوس و طبیع ناملم
و  چهارمحــال  گردشــگری  و  صنایع دســتی 

بختیــاری 

مجموعــه  شــامل  آثــار  گفــت:  این بــاره  در 
و  تــاگ  درختــان  کهنســال،  چنــار  درختــان 
ــدار و  ــتای باغ چن ــوض روس ــار ُمالع ــت چن درخ
ــگ و  ــار شهرســتان کوهرن ــان چن مجموعــه درخت
همچنیــن درختــان چنــار و مجموعــه درختــان بنه 
امــام زاده جعفــر روســتای گوشــه ناغان شهرســتان 
ــا،  ــن اثره ــت ای ــا ثب ــزود: ب ــت. وی اف ــار اس کی
مجمــوع آثــار ثبــت شــده چهارمحــال و بختیــاری 
ــر  ــه 30 اث ــور ب ــی کش ــت میراث طبیع در فهرس
رســید و پیــش از ایــن ۲4 اثــر از اســتان در 

فهرســت میراث طبیعــی کشــور ثبــت بــود.

     ثبــت میــراث  طبیعــی ایــران در راســتای 
ــون تشــکیل ســازمان  ــاده ۲ قان اجــرای تبصــره م
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
اجرایــی  آیین نامــه  و   13۸۲ دی   ۲3 مصــوب 

قانــون مذکــور مصــوب هیــأت وزیــران بــوده کــه 
ــر  ــتین اث ــده و نخس ــن ش در ۲۵ دی 13۸۶ تدوی
ثبــت شــده )کــوه دماونــد( در 13 تیــر 13۸۷ بــه 

ــت رســید. ثب

برگــزاری دوازدهمیــن جشــنواره ملــی 
در  رضــوی  نوجــوان  و  کــودک  شــعر 

بختیــاری و  چهارمحــال 
دوازدهمیــن جشــنواره ملــی شــعر کــودک و 
نوجــوان رضــوی بــا هــدف اشــاعه و ترویــج 
ادبیــات  گســترش  و  رضــوی  منــور  فرهنــگ 
رضــوی و مرتبــط بــا ســیره ائمــه معصومیــن )ع( 
ــال و  ــا)ع( در چهارمح ــام رض ــرت ام ــژه حض به وی

بختیــاری )1۲ خــرداد 1400( در فرهنگســرای 
داوران  شــد. هیات  برگــزار  شــهرکرد  ارشــاد 
دوازدهمیــن جشــنواره ملــی شــعر کــودک و 
ــاری در  ــال و بختی ــوی در چهارمح ــوان رض نوج
مائــده  اســدی،  زیر 1۸ ســال رضا  بخــش 
شــجاعی و کوثــر حامــدی را شایســته تقدیــر 
دانســت. هم چنیــن در ایــن بخــش به ترتیــب 
شهرســتان  از  دســتگردی  ایــزدی  امیرعبــاس 
فاطمه ســادات  و  احمدیــان  زینــب  شــهرکرد، 
حســینی از بوشــهر برگزیــدگان نخســت تــا ســوم 

ــدند. ش

ــی شــعر  ــن جشــنواره مل ــات داوران دوازدهمی هی
کــودک و نوجــوان رضــوی در بخــش دانشــجویی 
ــا  ــت ت ــه نخس ــت رتب ــز دریاف ــری را حائ ــچ اث هی
ســوم ندانســت و از خاطــره شــیوندی، ســید عمــاد 
ــی  ــبی دزک ــدی طهماس ــرخی و مه ــینی س حس

ــر کــرد. تقدی

ایــن  داوران  هیــأت  نظــر  براســاس       
میرزاخانــی  حامدی، فرزانــه  جشــنواره دادیار 
هفشــجانی و رقیــه زمان پــور شایســته تقدیــر 
در بخــش بزرگســاالن ایــن جشــنواره شــدند. 
داوران  هیــأت  بخــش،  ایــن  در  هم چنیــن 
جشــنواره، مقــام نخســت را بــه ســمیه تورجــی از 
شــیراز، رتبــه دوم را بــه معصومــه مهــری قهفرخی 
ــه  ــوم را ب ــوان س ــاری و عن ــال و بختی از چهارمح

محســن کاویانــی اختصــاص داد.

     در آییــن اختتامیــه دوازدهمیــن جشــنواره ملی 
شــعر کــودک و نوجــوان رضــوی در چهارمحــال و 
بختیــاری از همایــون علیدوســتی شــهرکی، انســیه 
ــوان  ــی به عن ــوی قهفرخ ــری موس ــویان و کب موس

هیــأت داوران قدردانــی شــد.

نماهنــگ  ملــی  جشــنواره  نخســتین 
ــال  ــار مح ــتان چه ــایر در اس ــتا و عش روس

ــد ــزار ش ــاری برگ و بختی

نخســتین جشــنواره ملــی نماهنــگ روســتا و 
ــاری ۲0  ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــایر در اس عش
ــل از  ــا و تجلی ــی برترین ه ــا معرف خــرداد 1400 ب
یــازده اثــر برتــر در فرهنگســرای شــهرکرد بــه کار 
ــی  ــنواره مل ــده جش ــرح و ای ــان داد.  ط ــود پای خ
بــا پی گیری هــای  نماهنــگ روســتا و عشــایر 
معاونــت هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ 

و ارشــاد اســالمی و هماهنگــی دفتــر شــورای 
فرهنــگ عمومــی و هنــری روســتا و عشــایر 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــد و ب ــران پیشــنهاد ش به ته
ــوام،  ــود اق ــه وج ــتان از جمل ــت آن در اس ظرفی
هنرمنــدان متعهــد و ارتبــاط آن بــا معیشــت 
ــام  ــه در انج ــاد روحی ــتغال زایی و ایج ــراد، اش اف
ــد. ــه ش ــن ایده پذیرفت ــی، ای ــره زندگ ــور روزم ام

ایــن  اســاس نظــر هیــأت داوران، در  بــر      
بــه  تصویربــرداری  بهتریــن  جشــنواره جایــزه 
بــه حالــت ای روســتایی«  نماهنــگ »خوشــا 
ــن  ــوان بهتری ــس و عن ــر وی ــود ناص ــاخته محم س
تدویــن بــه صــورت مشــترک، بــه نماهنــگ 
»فــرش« اثــر ســجاد میرزاییــان دهکــردی و 
ــر  ــت ای روســتایی« اث ــه حال نماهنــگ »خوشــا ب

محمــود ناصــر ویــس تعلــق گرفــت.

موســیقی»بام وطــن« بــه آهنگســازی دیــدار 
محمــودی و نماهنــگ »قصــه عاشــقان« اثــر 
حســن مجیــدی در بخــش ایــده از ســوی هیــأت 
داوران برگزیــده شــدند و اشــرف شاه حســینی بــه 
ــری در  ــرای بازیگ ــر زن ب ــن بازیگ ــوان بهتری عن

ــد. ــی ش ــم دل« معرف ــگ »غ نماهن

بــه جمــال  بهتریــن کارگردانــی       جایــزه 
ــدا  ــمانی« اه ــگ »آس ــردان نماهن ــکویی کارگ اس
ــه  ــار و شــهادت ب ــن در بخــش ایث شــد و هم چنی
ــرم«  ــان ح ــگ »مدافع ــترک از نماهن ــورت مش ص
ــر  ــم« اث ــگ »حری ــان و نماهن ــر احســان فقیهی اث
حســن مجیــدی تجلیــل شــد. هیــأت داوران 
جایــزه بخــش شــعار ســال )جهــش تولیــد( را بــه 
ــماعیل  ــر اس ــیم« اث ــه باش ــم ک ــا ه ــگ »ب نماهن
ــگ جشــنواره را  ــن نماهن ــزه بهتری ــوی و جای معن

ــرد. ــدا ک ــی« اه ــه بحرین ــه »فاطم ب

 برپایی نمایشگاه تابلوهای نقاشی شاهنامه 
فردوسی 

ــم  ــه در تقوی ــت ک ــبت روز ۲۵ اردیبهش ــه مناس ب
کشــور بــه نــام »روز بزرگداشــت فردوســی و 
شــده  نام گــذاری  فارســی«  زبــان  پاسداشــت 
چهــار  شــعبه ی  ایران شناســی  بنیــاد  اســت، 
تابلوهــای  از  نمایشــگاهی  بختیــاری،  و  محــال 
نقاشــی شــاهنامه فرودســی در محــل شــعبه 
ــالوه  ــگاه ع ــن نمایش ــت. در ای ــوده اس ــزار نم برگ
ــی  ــر نقاش ــی از تصاوی ــر تجمیع ــن بن ــر چندی ب
ــو  ــوری از شــاهنامه، 10 تابل ــه ای و مینیات قهوه خان
ــتان های  ــات و داس ــا موضوع ــب ب ــی منتخ نقاش
ــد  ــرض دی ــاب و در مع ــاهنامه انتخ ــون ش گوناگ
شــد.  داده  قــرار  کننــده  بازیــد  عالقه منــدان 
ایــن شــعبه،  اســت در کتاب خانــه ی  گفتنــی 
چندیــن کتــاب شــاهنامه  و پژوهش هــای حماســی 
ــرای  ــران موجــود اســت کــه در محــل شــعبه ب ای

شــاهنامه پژوهان قابــل اســتفاده اســت.

دیدار و جلسه  سرپرست شعبه با معاون فرهنگی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــوی  ــری عدی ــاس قنب ــر عب ــاه 1400 دکت خردادم
سرپرســت بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهــار 
محــال و بختیــاری، بــا آقــای نــژاد حســینی 

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  فرهنگــی  معــاون 
اســالمی دیــدار کــرد.در ایــن جلســه، بــا اشــاره بــه 
ــر  ــرای غنی ت ــرار شــده ب ــل، ق همکاری هــای متقاب
ــای  ــون دوره ه ــعبه، همچ ــه ش ــردن کتاب  خان ک
ــن  ــه اســتان و همچنی ــوط ب ــل کتاب هــای مرب قب
موضوعــات ایران شناســی، بــه صــورت اهدایــی 
در اختیــار ایــن شــعبه قــرار گیــرد. الزم بــه ذکــر 
اســت، تاکنــون از ســوی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کتاب هــای مفیــد و قابــل 
ــه  ــی ب ــتان و ایران شناس ــه اس ــط ب ــی مرتب تجه
ــن  ــت و در ای ــده اس ــدا ش ــعبه اه ــه ش کتاب خان
ــده  ــی تأکی ــن کار فرهنگ ــداوم ای ــه ت ــت ب نشس

شــده اســت.

 دیدار سرپرست شعبه با معاون اداری-مالی بنیاد 
ایران شناسی 

ــاد  ــت بنی ــوی سرپرس ــری عدی ــر قنب ــای دکت آق
ــاری،  ــال و بختی ــار مح ــعبه چه ــی ش ایران شناس
ــرم  ــاون محت ــریعتمداری مع ــید ش ــای فرش ــا آق ب
ــدار  ــعبه دی ــاد ایران شناســی ش ــی بنی اداری و مال
ایــن دیــدار، مســائل و  و گفت وگــو کــرد. در 
فعالیت هــا شــعبه بررســی شــد.وی از حمایــت 
هــای معــاون محتــرم بنیــاد بــرای اجــرای مطلــوب 
ــتان  ــر اس ــگ و هن ــخ، فرهن ــی تاری ــش مل همای
ــرد. ــکر ک ــر و تش ــاری، تقدی ــال و بختی چهارمح

دیدار سرپرست شعبه 
با معاون پژوهشی بنیاد 

ایران شناسی 

قنبــری  عبــاس  دکتــر 
بنیــاد  سرپرســت  عدیــوی 
چهــار  شــعبه  ایران شناســی 
محــال و بختیــاری، بــا جنــاب آقــای دکتر بهــرام زاده 
ــج و  ــدار، نتای ــن دی ــرد. در ای ــو ک ــدار و گفت وگ دی
دســتاوردهای همایــش ملــی ایران شناســی: تاریــخ، 
فرهنــگ و هنــر چهــار محــال و بختیــاری بررســی 
شــد و دربــاره ی چگونگــی چــاپ چکیــده مقــاالت، 
صــدور گواهــی  چکیــده مقــاالت بــرای نویســندگان 
ــه  ــه ب ــا توج ــدار  ب ــن دی ــد. در ای ــری ش تصمیم گی
تجربیــات بــه دســت آمــده نخســتین همایــش، برای 
تــداوم همایــش ملــی ایران شناســی و معرفــی دیگــر 

شــد. هم اندیشــی  اســتان ها 

در ایــن دیــدار سرپرســت شــعبه، بــرای برگــزاری 
اســتان،  در  وبینــاری  تخصصــی  نشســت های 
اعــالم آمادگــی کــرد کــه بــا موافقــت اولیــه دکتــر 

ــه رو شــد. ــرام زاده روب به

 همکاری برای تولید چندین مستند فرهنگی و 
مردم شناسی درباره  ی کوه ها، آب ها، شیر سنگی و 

زندگی عشایر

سرپرســت شــعبه بــه عنــوان کارشــناس متخصــص 
در ایــن مســتندها گفتگــو کــرده اســت. در تیتــراژ 
پایانــی مســتندها از بنیــاد ایــران شناســی شــعبه 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، تقدیــر شــده 

اســت.

 توزیع و تقدیم کتاب »مجموعه چکیده مقاالت 
نخستین همایش ملی ایران شناسی استان ها: 

تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهار محال و بختیاری« 
به پژوهشگران شرکت کننده در همایش

بنیــاد ایران شناســی پــس از برگــزاری موفــق 
ــی ایران شناســی اســتان ها،  نخســتین همایــش مل
و  پژوهشــگران  مقــاالت  چیکــده  مجموعــه 
ــه چــاپ رســانده  نویســندگان را در یــک کتــاب ب
و بــه نویســندگان همــراه بــا گواهــی چیکــده 

ــت. ــرده اس ــم ک ــاالت تقدی مق

جمع آوری پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای شهر 

و روستای استان چهار محال و بختیاری

بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهارمحــال و بختیــاری 
بنــا بــه رونــد تکمیــل و راه انــدازی بانک هــای 
اطالعاتــی اســتان، بــه جمــع آوری اســناد، پوســترها، 
ــف  ــات مختل ــا و اطالع ــرده، زندگی نامه ه ــوح فش ل
ــادرت  ــتانی مب ــی کشــوری و اس ــای انتخابات نامزده
ــن  ــز ای ــال 1400 نی ــات س ــت. در انتخاب ــرده اس ک
رونــد بــا گــردآوری و تهیــه بانــک تصویــری و 
ــات ریاســت جمهــوری  ــی نامزدهــای انتخاب اطالعات
دوره ســیزدهم و دوره ششــم شــوراهای شــهر و 
ــن رو  ــت. از ای ــرا س ــل و اج ــال تکمی ــتا در ح روس
ــتاد  ــه س ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــعبه ب ــت ش سرپرس
ــار و  ــای فرهنگ ی ــیج نیروه ــتان و بس ــات اس انتخاب
ــعبه  ــکاران ش ــالش هم ــن ت ــد و هم چنی عالقه من
ــا را  ــترهای نامزده ــات و پوس ــه ای از اطالع مجموع
جمــع آوری می کنــد. ایــن مجموعــه بــرای محققــان، 
دانشــجویان و عالقه منــدان بســیار جــذاب و کارآمــد 

اســت.

گزارش اخبار و فعالیت های بنیاد ایران شناسی 
شعبه چهار محال و بختیاری )بهار 1400 (



جنبه های استانداردسازی و بازآفرینی غذاهای 
سنتی چهار محال و بختیاری

شــهرکرد- ایرنــا: بخشــی از آنچــه بــه عنــوان غــذا در 
ــارغ از  ــود ف ــتفاده می ش ــاری اس چهارمحــال و بختی
تغذیــه، کارکردهایــی آیینــی و اعتقــادی خاصــی نیــز 
ــد  ــه نظــر کارشناســان بای ــه ب ــی ک دارد، کارکردهای
بــرای حفــظ آن هــا در میانــه هرج ومرج هــای پیــش 
ــا  ــرد ت ــی ک ــی، چاره اندیش ــادات غذای ــده در ع آم

نقــش فرهنگــی غــذا بــه  درســتی ایفــا شــود.

خوراکی هــا،  بختیــاری،  و  چهارمحــال  در 
ــنتی  ــی و س ــالت بوم ــا و تنق ــامیدنی ها، غذاه آش
وجــود دارد کــه در برخــی مــوارد، وابســته بــه 
آیین هــا و مناســبت ها تهیــه و طبــخ می شــوند امــا 
در گــذر روزگار و تأثیــرات زندگــی مــدرن و صنعتــی، 
ــم عرفی خــود جــدا شــده و  ــدک از مفاهی ــدک ان ان
در زمــره غذاهــای معمــول و یــا حتــی فراموش شــده 

قــرار گرفته انــد.

    یکــی از پژوهشــگران ایران شناســی دراین بــاره 
ــردم  ــوراک م ــورد و خ ــه خ ــه ب ــر آنچ ــد: ه می گوی
مربــوط می شــود دارای دو نــوع فرهنــگ اســت، 
یکــی فرهنــگ مــادی کــه بــا توجــه بــه اقلیــم، ذائقه 
ــی  ــاز حیات ــی از نی ــش مهم ــردم، بخ ــت م و معیش
انســان را برطــرف می کنــد و دیگــری فرهنــگ 
غیرمــادی و ناملمــوس کــه اعتقــادات، باورهــا و 

اندیشــه ها را در بــر می گیــرد.

    عبــاس قنبــری عدیــوی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــتفاده از  ــوه اس ــوراک و نح ــوع خ ــد: ن ــا می افزای ایرن
آن را می تــوان بــه عنــوان بخــش مهمــی از فرهنــگ 
ــود و در و  ــاظ نم ــه لح ــر منطق ــی ه و مردم شناس
بخــش عمــده آیینــی و غیــر آیینی بــه آن نــگاه کرد.

    وی در ادامــه بــا بیــان این کــه اســتفاده از 
و  چهارمحــال  در  غذاهــا  و  خوراک هــا  برخــی 
ــع  ــد بســیاری از دیگــر مناطــق تاب ــاری همانن بختی
ــای  ــت و ارزش ه ــی اس ــی و مذهب ــبت های مل مناس
زمانــی و مکانــی را در خــود جــای داده انــد، تصریــح 
ــن اســتان  ــی ای ــای ســنتی و بوم ــد: در غذاه می کن
نیــز می تــوان مفاهیمــی از برکت بخشــی، شــفایابی، 
ــای  ــر نیازه ــاری و دیگ ــع گرفت ــایی و رف بخت گش

ــرد. ــوی را درک ک معن

    قنبــری معتقــد اســت: برخــی از غذاهــا به صــورت 
ــردم اســتان، اســتفاده  ــی م معمــول در ســفره غذای
می شــود امــا پخــت آن هــا به صــورت ویــژه در مراســم 
شــادی بخش، ســوگواری، شــب چلــه و عیــد نــوروز، 

جنبــه ای آیینــی بــه ایــن غذاهــا بخشــیده اســت.

ــوای  ــا »حل ــه« ی ــوای َعلَف ــه پخــت »حل      وی از ب
َعلفــا« در آخریــن پنج شــنبه ســال بــه عنــوان 
زمانــی  بــه  وابســته  شــیرینی های  از  نمونــه ای 
خــاص در چهارمحــال و بختیــاری یــاد می کنــد 
و می گویــد: ایــن حلــوا کــه در تهیــه آن از آرد، 
روغــن و گالب اســتفاده می شــود شــباهت بســیاری 
ــام  ــا ن ــا چــون ب ــوا دارد ام ــای حل ــر نمونه ه ــا دیگ ب
حلــوای علفــه در زمانــی خــاص آمــاده شــده و بــرای 
ــه  ــه آیینی ب ــود، جنب ــرات می ش ــتگان خی درگذش

ــه اســت. ــود گرفت خ

ــردم  ــگ م ــی در فرهن ــاب »مهمان ــنده کت     نویس
بختیــاری« در ادامــه تنــوع محصــوالت کشــاورزی در 
مناطــق مختلــف اســتان را نیــز در پخــت غذاهــای 
می افزایــد:  و  می دانــد  مهــم  آیینــی  و  ســنتی 
آب وهــوای منطقــه لــردگان و خانمیرزا امکان کشــت 
برنــج را بــرای مــردم ایــن منطقــه فراهم می کــرد و از 
ایــن رو غذاهــای نــذری و مناســبتی آنان تــا حدودی 
بــا برنــج آمیختــه می شــود و در دیگــر مناطــق کــه 
چنیــن امکانــی وجــود نداشــت، مــردم از گنــدم اََجــر 
و یــا جایگزینــی دیگــر بــرای تهیــه غذاهای ســنتی و 

ــد. ــی خــود اســتفاده می کردن آیین

قنبــری بــه کمرنــگ شــدن نقــش غذاهــای ســنتی 
چهارمحــال  آیین هــای  و  مراســم  در  بومــی  و 
می افزایــد:  و  می کنــد  اشــاره  نیــز  بختیــاری  و 
گســترش فنــون جدیــد آشــپزی، وضعیــت اقتصادی، 
مشــغله های روزمــره، تغییــر مناســبات اجتماعــی و 
ــگاه غذاهــای  در هــم آمیختگی هــای فرهنگــی، جای
ــای  ــرده و آیین ه ــزل ک ــا حــدودی متزل ســنتی را ت
مربــوط بــه آن هــا را نیــز به دســت فراموشــی ســپرده 

اســت.

    وی یــادآور می شــود: احیــا غذاهای بومــی و آیینی، 
نقــش مهمی در رشــد و بلــوغ فرهنگی هــر جامعه ای 
دارد و بایــد بــرای زنــده نگه داشــتن آن هــا و ترغیــب 
ــتفاده از  ــی و اس ــنت های غذای ــظ س ــه حف ــردم ب م
ایــن غذاهــا در مراســم و آیین هــای مربوطــه تــالش 

. د کر

بــه  توجــه  ایران شناســی  پژوهشــگر  ایــن      
ــا  ــا و غذاه ــای خوراک ه ــی در احی رویکردهــای آیین
را ضــروری می دانــد و می گویــد: اینکــه در هــر یــک 
از مراســم چــه نــوع غذایــی اســتفاده می شــود و یــا 
در تقویــم قمــری و شمســی چــه زمانــی بــرای پخت 
ــان در نظــر گرفته شــده اســت  ــا ن نوعــی از غــذا و ی
می توانــد توجــه و احتــرام بــه ایــن غذاهــا را افزایــش 

دهــد و بــه حفــظ آن هــا کمــک کنــد.

وی بــا بیــان این کــه در گذشــته بیــش از 100 نــوع 
ــخ  ــاری طب ــال و بختی ــی در چهارمح ــذای محل غ
ــفره  ــا از س ــن غذاه ــیاری از ای ــروز بس ــد و ام می ش
مــردم برچیــده شــده اســت، برپایــی جشــنواره های 
غذاهــای بومــی و ســنتی بــا همراهــی دســتگاه های 
از  یکــی  را  مردم نهــاد  ســازمان های  و  فرهنگــی 
ــن  ــخ ای ــیوه های طب ــام و ش ــظ ن ــای حف راهکاره

ــد. ــوان می کن ــا عن غذاه

ثبت سیزده نوع غذا، نان و شیرینی چهارمحال و 
بختیاری در فهرست آثار ملی 

ــوس اداره  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــت می ــناس ثب کارش
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ کل می
بــا  نیــز در گفت وگــو  و بختیــاری  چهارمحــال 
ــرای  ــا ب ــی غذاه ــده ثبت ــه پرون ــا، تهی ــگار ایرن خبرن
قــرار گرفتــن در فهرســت آثــار ملــی کشــور و اتخــاذ 
ــای  ــا غذاه ــج و احی ــی، تروی ــرای معرف ــا ب راهکاره
ســنتی و بومــی اســتان را از جملــه برنامه هــای 
ــن اداره کل در  ــی ای ــراث فرهنگ ــوزه می ــی ح اجرای

ــد. ــر می کن ــذا ذک ــا غ ــه ب رابط

ــارت پخــت  ــون مه ــد: تاکن ــده احمــدی می گوی فری
ســیزده  نــوع غــذا، نان و شــیرینی ســنتی چهارمحال 
و بختیــاری و همچنیــن آیین هــای مرتبــط بــا آداب 
و رفتارهــای تغذیــه ای ماننــد ترانه هــای مشــک زنــی، 
شیردوشــی و برزگــری در فهرســت آثــار ملــی کشــور 
بــه ثبــت رســیده اســت و برنامه هــا بــرای شناســایی 
ــتان  ــای اس ــر غذاه ــی دیگ ــای ثبت ــه پرونده ه و تهی

نیــز بــه صــورت مــداوم پیگیــری می شــود.

ــان تیــری، کاکولــی، کبــاب      وی مهــارت پخــت ن
ــز آشــی« در شهرســتان  ــا »ُق ــو ی بختیــاری، گردوپل

ــار در منطقــه مشــایخ،  ســامان، آش تــرش یــا آش ان
نــان توچــری یا بَرکــوی بختیــاری، کوفته شهرســتان 
بروجــن، نــان محلی کلــگ بلــوط، آش کاردیــن، مرغ 
ــان  ــی، ن ــردگان، خــوراک لَلَک ــده شهرســتان ل تمنی
پــزی در فرهنــگ بختیــاری و مهــارت ســنتی پخــت 
ــا و  ــا، نان ه ــه غذاه ــز در شــهر بلداجــی را از جمل گ
شــیرینی های ثبــت شــده چهارمحــال و بختیــاری در 

ــرد. ــام می ب ــار ملــی کشــور ن فهرســت آث

غذاها در همراهی با آیین ها و مراسم هویت 
معنوی خود را بازآفرینی می کنند

ــذا  ــا غ ــط ب ــای مرتب ــوص آیین ه ــدی در خص احم
ــه  ــا در تهی ــه آن ه ــه ب ــی توج ــتان و چگونگ در اس
پرونده هــای ثبــت ملــی نیــز می گویــد: به طــور 
معمــول بــه کارکردهــای آیینــی و اعتقــادی و دالیــل 
ارزشــمند بــودن نــوع غــذا در جوامــع محلــی توجــه 
ــی  ــراث فرهنگ ــی از می ــوان بخش ــه عن ــده و ب ش

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــوس ب ناملم

ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکه 
ــی  ــوان بخش ــه عن ــا ب ــت غذاه ــد ثب ــاز فرآین از آغ
ــتر  ــالی بیش ــد س ــه چن ــی منطق ــراث فرهنگ از می
ــت  ــاز اس ــان نی ــد: همچن ــه می کن ــذرد، اضاف نمی گ
ــا در برنامه هــای مدیریتــی راهکارهــای دقیق تــری  ت
بــرای احیــا غذاهــا در همراهــی بــا آیین هــا و مراســم 

در نظــر گرفتــه شــود.

وی یــادآور می شــود: اینکــه پخــت غــذا و یا اســتفاده 
از آن بــر اســاس همــان آییــن و مراســم اولیــه پیــش 
ــن آییــن و  ــرود، موضــوع مهمــی اســت چراکــه ای ب
مراســم اســت کــه هویــت معنــوی و مفاهیــم برکــت 

بخشــی غــذا را تداعــی می کنــد.

احمــدی می افزایــد: بــه  طــور مثــال پخــت »کاکولی« 
کــه نوعــی نــان محلــی محســوب می شــود در 
گذشــته و در بســیاری از مناطــق چهارمحــال و 
بختیــاری بــه صــورت ویــژه در روز بیســت و هفتــم 
ــه  ــود و از آن ب ــام می ش ــان انج ــارک رمض ــاه مب م
عنــوان شــادباش روز عیــد فطــر و همچنیــن هدیــه 
ــد  ــتفاده می کردن ــاد اس ــروس و دام ــوام و ع ــه اق ب
ــی،  ــه شــیوه صنعت ــا رواج پخــت آن ب ــروزه ب ــا ام ام
محــدوده زمانــی و کارکــرد اجتماعــی آن دســتخوش 
تغییــر شــده اســت و آیین هــای آن بــه درســتی اجــرا 

نمی شــود.

     کارشــناس ثبــت میــراث فرهنگی ناملمــوس اداره 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ کل می
ــج و  ــرای تروی ــا ب ــاری تالش ه ــال و بختی چهارمح
توســعه غذاهــای ســنتی و بومــی اســتان و اســتفاده 
ــا و اقامتگاه هــای  ــا در جشــنواره ها، همایش ه از آن ه
ــن  ــا ذکــر ای ــا ب ــد ام ــوب می دان ــوم گــردی را مطل ب
نکتــه کــه الزم اســت بحــث آیینــی و قداســت زمانی 
و حتــی مکانــی ایــن غذاهــا نیــز حفــظ شــود، یــادآور 
می شــود: شــاید بهتــر باشــد بــه هنــگام ســرو و توزیع 
ایــن دســت غذاهــای بومی و ســنتی، داســتان آن ها و 
مراســم و ســنت های شــکل گرفتــه پیرامون شــان بــه 
صــورت بروشــور و یــا کتابچــه در اختیــار گردشــگران 

ــرد. ــرار گی ــا ق ــا شــرکت کنندگان در برنامه ه و ی

ــم  ــی مراس ــیوه نامه های اجرای ــن ش ــدی تدوی احم
ــای  ــظ کارکرده ــرای حف ــر ب ــکاری دیگ ــز راه را نی
آیینــی و اجتماعــی غذاهــای ســنتی و بومــی اســتان 
می دانــد و می گویــد: اگــر چنیــن شــیوه نامه های 
مرســوم شــود می تــوان بــه احیــا صحیــح ایــن غذاهــا 

امیــدوار بــود.

ــی در  ــای محل ــپزی و غذاه ــوزش آش ــی آم     مرب
فنــی و حرفــه ای چهارمحــال و بختیــاری کــه ثبــت 
اســتاندارهای غذاهــای بومــی و ســنتی اســتان را در 
ــد کارشــناس و  ــا همــکاری چن ــر ب ــک ســال اخی ی
یــک تاریــخ دان پیگیــری کــرده اســت در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار ایرنــا می گویــد: تاکنــون توانایــی 
ــو، آش،  ــواع پل ــب ان ــذا در قال ــوع غ ــوزش ۲۵ ن آم
ــان  دســر، خــوراک و خورشــت ســنتی و تعــدادی ن
ــر  ــازی در نظ ــرح استانداردس ــتان در ط ــی اس محل

ــه شــده اســت. گرفت

ــیر،  ــو، پلوش ــد: گردوپل ــان می افزای ــس کریمی نرگ
کله پاچــه پلــو، خورشــت آلوچــه، آش َشــنگ و ُمچــه، 
ــوپ  ــدو، س ــک و ک ــم کش ــار، آش دوغ، حلی آش ان
شــله کولــی، خــوراک شــنبله، خــوراک مــرغ تمنیده، 
خــوراک تلیــد غلیــده، آو ریــزه، کوفتــه بلغــوری را از 
جملــه غذاهایــی اســت کــه مراحــل استانداردســازی 
آن بــه پایــان رســیده و پرونده هــای آن هــا در پایــگاه 
ــده  ــه ش ــه ای نمای ــی و حرف ــازمان فن ــی س اینترنت

اســت.

در استانداردســازی غذاهــای بومــی و ســنتی 
جایــی بــرای آیین نــگاری اندیشــیده نشــده 

اســت

ــر  ــگ ه ــذا در فرهن ــه نقــش غ ــان ب نرگــس کریمی
منطقــه اشــاره دارد و می افزایــد: هنــوز جایــگاه 
ــی و  ــای بوم ــرای غذاه ــده ای ب ــق و شناخته ش دقی
ــف  ــور تعری ــاری در کش ــال و بختی ــنتی چهارمح س
نشــده اســت و ایــن استانداردســازی مقدمــه ای بــرای 
معرفــی ایــن دســت غذاهــا در ســطح ملــی به شــمار 

ــی رود. م

در  آیین هــا  و  رســوم  بــه  توجــه  دربــاره  وی 
می کنــد:  تصریــح  غذاهــا  استاندارســازی های 
مــواد مصرفــی، نــوع پخــت، تســت مــزه، تجهیــزات 
موردنیــاز و دیگــر شــاخصه های آیسســکو )ســازمان 
ــوم و  ــرورش، عل ــرای آموزش وپ ــالمی ب ــی اس جهان
فرهنــگ( از جملــه مــواردی اســت کــه در اســتاندارد 
گرفتــه  نظــر  در  و حرفــه ای  فنــی  ســازی های 
می شــود و تاکنــون بــه وابســتگی های آیینــی و 
ــه  ــا پرداخت ــه غذاه ــی تهی ــی و مکان ــای زمان قالب ه
نشــده اســت کــه شــاید الزم اســت در آینــده نوعــی 
بازنگــری در تدویــن ایــن اســتانداردها انجــام شــود و 

ــوند. ــاظ ش ــز لح ــط نی ــای مرتب آیین ه

وقتــی  یــادآور می شــود:  آشــپزی  مربــی  ایــن 
غذایــی بــه صــورت ویــژه در مراســمی تهیــه و 
ــادی  ــه های اعتق ــه ریش ــد ب ــود بای ــتفاده می ش اس
ــور آن  ــه در مح ــه ای ک ــتان های عامیان ــی داس و حت
شــکل گرفتــه اســت نیــز توجــه کــرد زیــرا همیــن 
داســتان ها و باورهاســت کــه لــذت طبــخ و خــوردن 
غــذا و حتــی اندیشــه برکــت بخشــی آن را چندیــن 

برابــر می کنــد.

ــان  ــکه پنه ــن س ــد: یافت ــه می ده ــان ادام کریمی
ــی  ــد و تداع ــب عی ــای ش ــان کوفته ه ــده در می ش
ــکه  ــه س ــردی ک ــرای ف ــو ب ــال ن ــی س خوش یمن
ــه  ــه جنب ــی ک ــت آش های ــا پخ ــت و ی ــه اس را یافت
ــوه  ــی و نح ــواد مصرف ــه م ــاز دارد و در تهی نذرونی
پخــت آن ســنت ها و اعتقــادات خاصــی رعایــت 
غذاهــا  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده  می شــود، 
ــا باورهــا و اندیشــه های مــردم  ارتباطــی تنگاتنــگ ب

ــود. ــه ش ــا توج ــه آن ه ــد ب ــد و بای دارن

وی تأکیــد می کنــد: ظرفیــت فنــی و حرفــه ای 
بــرای  مجموعــه  ایــن  عمومــی  آموزش هــای  و 
ــی  ــنتی و بوم ــای س ــا غذاه ــوم ب ــازی عم آشناس
ــنت ها  ــر س ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــب اس مناس
ــن  ــار ای ــز در کن ــا نی ــا غذاه ــط ب ــای مرتب و آیین ه
ــو  ــادی بازگ ــراد ع ــان و اف ــرای هنرجوی ــا ب آموزش ه
شــود در پذیــرش غــذا بــه عنــوان یــک غذای ســنتی 
و اصیــل اثــرات مطلوبــی بــر جــا بگــذارد و اشــتیاق 

ــزد. ــذا برانگی ــا غ ــظ و احی ــرای حف ــز ب ــراد را نی اف

ــات انجــام شــده  ــا، اگــر چــه اقدام ــه گــزارش ایرن ب
ــرای حفــظ غذاهــای ســنتی و بومــی چهارمحــال  ب
قابل توجــه  اخیــر  ســال های  در  بختیــاری  و 
ــی  ــای آیین ــی پیونده ــان بررس ــا همچن ــت ام اس
ــد  ــه بای ــودی اســت ک ــه مفق ــا، حلق ــه غذاه این گون
ــه حافظــه تاریخــی  ــان ب ــرای شناســایی و احیــا آن ب

و داســتان های عامیانــه رجــوع شــود.

و  بختیــاری دارای 10 شهرســتان  و  چهارمحــال 
ــت.  ــت اس ــر جمعی ــون نف ــک میلی ــه ی ــک ب نزدی

)گزارش از سمیه کریمی، خبرگزار ایرنا(
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 بازتاب فعالیت ها و مصاحبه های کارشناسی 
بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری 

در اینترنت و فضای مجازی



بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و تغییــر 
رونــد برگــزاری نشســت های علمی-پژوهشــی 
ــه مجــازی،  و تخصصــی از حالــت حضــوری ب
بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهــار محــال 
ــی  ــه گام های ــن زمین ــز در ای ــاری نی و بختی
را برداشــت. از ایــن رو،  بــرای توســعه ی 
فرهنــگ تحقیــق و مطالعــات استان شناســی، 
ــا  ــازی ب ــای مج ــی در فض ــاد ایران شناس بنی

ــه عنــوان  شــهرکرد-ایرنا: ابوالقاســم بختیــار ب
ــی  ــگان ایران ــتین دانش آموخت ــی از نخس یک
ــود کــه در ســن ۵۵  در پزشــکی در آمریــکا ب
ــکی  ــدرک پزش ــب م ــه کس ــق ب ــالگی موف س
ــون  ــات همســرش اکن ــاس خدم ــه پ شــد و ب
و  چهارمحــال  جنگل هــای  از  یکــی  نــام 
ــذاری شــده  ــن« نام گ ــام »هل ــه ن ــاری ب بختی

اســت.

ــن زاده  ــار در بروج ــم بختی ــر ابوالقاس     دکت
ــای  ــراز و فروده ــدن ف ــس از گذران ــد و پ ش
زندگــی شــخصی در ســن ۵۵ســالگی موفــق 
بــه کســب مــدرک پزشــکی از آمریــکا شــد.او 
پــس از بازگشــت بــه ایــران خدمــات ارزنده ای 
در جهــت توســعه بهداشــت، ســالمت و علــم 

پزشــکی کشــور کــرد.

   آخریــن فرزنــد دکتــر ابوالقاســم بختیــار در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا، گفــت: حــدود 
ــار  ــی در اختی ــه امکانات ــش ک ــال پی 1۵0 س
مــردم نبــود و همــه مشــغول دامپــروری 
و کشــاورزی بودنــد، ابوالقاســم بختیــار در 
ــگام  ــود و هن ــان گش ــه جه ــم ب ــن چش بروج
بــه دلیــل کمبــود  را  تولــد مــادر خــود 
امکانــات بهداشــتی از دســت داد که ایــن 
موضــوع یکــی از عوامــل پیشــرفت زندگــی او 
شــد. پــدر او حــاج حســن ضرغــام بروجنــی، 
مســئول کاروان زائریــن بــه کربــال بــود و 
ــادر  ــرگ م ــال از م ــج س ــت پن ــس از گذش پ
ــرد. ــت از او ازدواج ک ــرای مراقب ــم، ب ابوالقاس

ــان  ــزود: آن زم ــار اف ــم بختی ــت ابوالقاس رحم
ــدن  ــوم ش ــس از مرس ــود و پ ــنامه نب شناس
آن، ابوالقاســم فامیــل بختیــار را برگزیــد.

ــیدن  ــس از رس ــم پ ــه وی، ابوالقاس ــه گفت ب
ــب  ــه مکت ــن ب ــرای رفت ــی ب ــن قانون ــه س ب
ــدرش،  ــر پ ــهربانو، همس ــراه ش ــه هم ــه ب خان
ــس  ــرد. او پ ــی ک ــام نویس ــه ن در مکتب خان
از پایــان تحصیــالت در مکتب خانــه، بــرای 
ــه اصفهــان رفــت و ســرانجام در  یافتــن کار ب
معلــم  اصفهــان  مکتب خانه هــای  از  یکــی 

ــد. ش

ــی  ــان بی ب ــن زم ــزود: در همی ــار اف     بختی
ــان  ــی خ ــوه رضاقل ــاری، ن ــم بختی ــاه بیگ م
ــرای  ــم خصوصــی ب ــال معل ــه دنب ــی، ب ایلخان
او  بــه  را  ابوالقاســم  کــه  بــود  پســرانش 
ــن  ــس از پذیرفت ــم پ ــی کردند، ابوالقاس معرف
ــال  ــام س ــم و اتم ــاه بیگ ــت بی بی م درخواس

ــرد. ــت ک ــران عزیم ــه ته ــی ب تحصیل

    رحمــت ابوالقاســم بختیــار افــزود: در 

رقــم  او  بــرای  جدیــدی  زندگــی  تهــران 
از  اولیــه  بررســی های  از  پــس  خــورد، او 
اهمیــت بــاالی زبــان انگلیســی در تمــام 
ــاه  ــی م ــر شــد، پســران بی ب ــا خب ــا ب درس ه
بیگــم در دبیرســتان البــرز درس می خواندنــد 
و ابوالقاســم نیــز پشــت در کالس می نشســت 
ایــن  تــا  می کــرد  یادداشــت برداری  و 
ــاموئل  ــر »س ــه، دکت ــر مدرس ــه روزی مدی ک
ــد  ــم را دی ــارت ابوالقاس ــگام نظ ــردن«، هن ج
ــس از  ــد. او پ ــود فراخوان ــر خ ــه دفت و او را ب
اطــالع از شــرایط ابوالقاســم و دیــدن اشــتیاق 
او بــه ادامــه تحصیــل، بــا تحصیــل او در 
دبیرســتان موافقــت کــرد امــا ۲ شــرط را 
ــت  ــه دس ــی ب ــت، یک ــای او گذاش ــش پ پی
دیگــری  و  همکالســی ها  رضایــت  آوردن 
تقویــت زبــان انگلیســی و گرفتــن نمــره 
قبولــی در امتحــان ورودی بــود کــه ابوالقاســم 
بــا شــرکت در کالس هــای ورزش و صمیمیــت 
بــا هم کالســی های خــود، رضایــت آن هــا 
افزایــش  بــا  نهایــت  در  و  آورد  بدســت  را 
ــری  ــتفاده از بهره گی ــا اس ــود ب ــات خ اطالع
دبیرســتان،  کتابخانــه  کتاب هــای  از 

آورد. بــه دســت  را  نمره قبولــی 

     وی در خصــوص زندگــی ابوالقاســم پــس از 
ــس  ــت: او پ ــتان گف ــی از دبیرس فارغ التحصیل
ــر  ــی »دکت ــا راهنمای ــش ب از پایان تحصیالت
ــکا  ــه آمری ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــردن« ب ج
ــا  ــالدی( ب ــال 1304 )19۲۵می ــت، در س رف
ــکاران او  ــی از هم ــه یک ــز« ک ــن جفری »هل
ــرد و  ــود ازدواج ک ــم« ب ــتان »هارل در بیمارس
نتیجــه ایــن ازدواج هفــت فرزنــد، پنــج دختــر 

ــود. و ۲ پســر، ب

او در ســال 19۲۵ موفــق  بــه گفتــه وی، 
دانشــگاه  از  خــود  دکتــرای  دریافــت  بــه 
ســیراکیوس ایالــت نیویــورک شــد و در تاریــخ 
چهــارم آذرمــاه130۸ )۲۵ دســامبر 19۲9( 
یکــی از اعضــا نظــام پزشــکی نیویــورک شــد. 
او در ســال 1310 )1931 میــالدی( بــه همــراه 
همســر و ســه فرزنــد خــود بــه ایــران بازگشــت 

ــد. ــت کن ــردم کشــورش خدم ــه م ــا ب ت

ــه  ــار در ادام ــم بختی ــد ابوالقاس ــن فرزن آخری
ایــران،  بــه  بازگشــت  از  پــس  او  افــزود: 
نخســتین دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران 
ــس  ــران تدری ــگاه ته ــاد و در دانش ــا نه را بن
ــای  ــی از اعض ــی یک ــس از مدت ــرد و پ می ک

ــد. ــران ش ــگاه ته ــی دانش ــات علم هی

بــه گفتــه وی، ســالن تشــریح دانشــکده 
پزشــکی دانشــگاه تهــران، بــه پــاس خدمــات 

ــد. ــذاری ش ــام او نامگ ــه ن ــده ب ارزن

کــرد:  بیــان  بختیــار  ابوالقاســم  رحمــت 
ابوالقاســم بختیــار در ســال 13۲0 بــا همســر 
تــوران ضرغامــی کــه  بی بــی  دوم خــود، 
ــلطنه(بود،  ــام الس ــم بختیار)ضرغ ــوه ابراهی ن
ــد  ــن ازدواج 10 فرزن ازدواج کــرد و نتیجــه ای

ــود. ــر( ب ــار پس ــر و چه )۶دخت

و  ایرانشناســی چهارمحــال  بنیــاد  رییــس 
ابوالقاســم  دکتــر  خصــوص  در  بختیــاری 
ــگام  ــکان پیش ــرد: او از پزش ــان ک ــار بی بختی
و  علمــی  فعالیت هــای  در حــوزه  فعــال  و 
آموزش هــای  مرکــز  بنیانگــذار  پزشــکی، 
ســالمت،  نهضــت  و  ایــران  در  پزشــکی 
بهداشــت و امــور پزشــکی و همچنیــن از 
ــکا  ــران در آمری ــگان ای نخســتین دانش آموخت
ــردن در  ــی ک ــه زندگ ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ب
ــران و  ــان، ته ــاری، اصفه ــال و بختی چهارمح
در خــارج از کشــور، شــخصیتی فرامنطقــه ای 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب و فرامل

ــلط  ــت: تس ــوی گف ــری عدی ــاس قنب     عب
دکتــر ابوالقاســم بختیــار در دانــش پزشــکی و 
ــدی  ــگاه بلن ــای خارجــه منجــر شــد ن زبان ه
ــالش  ــت انســان ها داشــته باشــد و ت ــه تربی ب
زیــادی در زمینــه حفــظ و اشــاعه نــام و 

ــد. ــته باش ــران داش ــگ ای فرهن

او افــزود: طراحــی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
ــدازی بیمارســتان شــرکت نفــت  تهــران، راه ان
در  او  اقدامــات  و  بختیــاری  منطقــه  در  و 
زمینــه توســعه بهداشــت مناطــق بختیــاری از 
ــت  ــن جه ــه همی ــت. ب ــات او اس ــر خدم دیگ
ــزرگ طبیعــی منطقــه  یکــی از جنگل هــای ب
زاگــرس بــه پــاس قدردانــی از زحمــات دکتــر 
بختیــار و همســر آمریکایــی او، بــه نــام هلــن 

نامگــذاری شــده اســت.

    بــه گفتــه وی، بــرای شناســایی یــک 
و  تاریــخ  اســت  منطقــه و مــردم آن الزم 
وضعیــت فعلــی منطقــه و شــخصیت های 
ــرد و  ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــته آن م برجس
الزم اســت مطالعــه در خصــوص شــخصیت ها 
حوزه هــای  در  اســتان  ظرفیت هــای  و 
اجتماعــی، فرهنگــی، ادبــی و اخالقــی بیشــتر 

ــود. ــام ش انج

ــام آوران و  ــت: ن ــار داش ــوی اظه ــری عدی قنب
نامــداران و شــخصیت های تأثیرگــذار علمــی، 
فرهنگــی و مذهبــی در گذشــته ایــن اســتان 
ــات و  ــتمرار خدم ــرای اس ــه ب ــود دارد ک وج
مسیرشــان  ادامــه  و  آن هــا  فعالیت هــای 

شــود. فرهنگ ســازی 

بــه  وابســته  فرهنگ ســازی  افــزود:  او      
حرکت هــای  خالقانــه،  تفکــر  و  اندیشــه 
نوآورانــه و اراده اســت و تاثیرگــذاری فرهنــگ 
و  نخبــگان  خبــرگان،  شــخصیت ها،  از 
ســرآمدان جامعــه شــروع می شــود و توســعه 

عمومــی پیــدا می کنــد.

رییــس بنیــاد ایران شناســی چهارمحــال و 
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه اقداماتــی کــه 
ــن  ــی ای ــته تاریخ ــخاص برجس ــور اش در خ
اســتان باشــد، انجــام نشــده اســت، پیشــنهاد 
داد: می تــوان بیمارســتانی در بروجــن کــه 
زادگاه او بــود ســاخته و بــه نــام او نام گــذاری 
شــود، در مقابــل بیمارســتان ها تندیــس ایــن 
ــرار داده  ــه او ق ــراه زندگینام ــه هم ــخص ب ش
ــام او چــاپ شــود،  ــه ن ــود ب شــود، تمبــر یادب
هدایــای کوچــک از جملــه گردن آویــز بــا 
نــام دکتــر ابوالقاســم بختیــار بــه دانشــجویان 
نــام  بــه  خیابان هــا  شــود،  داده  پزشــکی 
بــه  او  زندگی نامــه  و  شــود  نام گــذاری  او 
ــزی در اول  ــوح فل ــر ل ــده ب ــک ش ــورت ح ص

ــود. ــرارداده ش ــان ق خیاب

    او افــزود: می تــوان در کنــار تجلیــل از 
حــوزه  پیشــگامان  از  ســالمت،  شــهدای 
ســالمت و پزشــکی نیــز تجلیــل کــرد و 
پزشــکان  هرســاله  می تــوان  همچنیــن 
ــی در  ــش مهم ــه نق ــزار ک ــد و خدمتگ متعه
توســعه بهداشــت و ســالمت جامعــه ایفــا 
ــژه  ــزه وی کــرده اســت، انتخــاب شــوند و جای
ابوالقاســم بختیــار بــه همــراه زندگینامــه، 
ــا داده  ــه آن ه ــوص ب ــس مخص ــوح و تندی ل

ــود. ش

نام گــذاری  در  اســت  گفتــه وی، الزم  بــه 
مختلــف  حوزه هــای  در  تخصصــی  مراکــز 
ــره  ــوزه به ــان ح ــص هم ــخاص متخص از اش
ــوی در ادامــه گفــت: در  گرفــت. قنبــری عدی
بنیــاد ایران شناســی عکــس و زندگی نامــه 
اســتان  برجســته  افــراد  و  فرهیختــگان 
ــت  ــه گلگش ــت و در ویژه نام ــده اس ــه ش تهی

می شــوند.  معرفــی  ایران شناســی 

https://www.irna.ir/news/84270885

)گزارش از عاطفه جعفری نژاد خبرنگار ایرنا(

ادبیــات  و  فرهنــگ  تاریــخ،  عالقه منــدان 
ــرد. ــکاری ک ــاری، هم ــال و بختی چهارمح

و  همــت  بــه  کــه  نشســت ها  از  یکــی 
ــی  ــم خان ــد رحی ــر احم ــای دکت ــت آق مدیری
بنیــاد  پژوهشــی  شــورای  ســامانی)عضو 
گــروه  در  اســتان(  شــعبه  ایران شناســی 
مجــازی »مجلــه خوانش هــای متــون ادب 

فارســی« برگــزار شــد، دکتــر عبــاس قنبــری 
عدیــوی، سرپرســت شــعبه دربــاره ی جایــگاه 
بختیاری زبــان  مــردم  میــان  در  شــاهنامه 
ایــران ســخن گفــت. موضــوع ســخنان ایشــان 
ــه  ــود ک ــاهنامه« ب ــا و ش ــد بختیاری ه »پیون
بــا اســتقبال عالقه منــدان و اعضــای اتــاق 

گفت وگــو مواجــه شــد.

نشســت  در  هم چنیــن، سرپرســت شــعبه 
بــا  اینســتاگرام  فضــای  در  کــه  دیگــری 
ــه  ــری« ب ــات ل ــکده ادبی ــت »پژوهش مدیری
صــورت زنــده اجــرا شــد، بــه معرفــی ادبیــات 
ــوع  ــت و موض ــاری پرداخ ــردم بختی ــه م عام
ــتاری در  ــوان »ُجس ــا عن ــود را ب ــی خ انتخاب
ــرد.  ــاری« مطــرح ک ــات بختی ــگ و ادبی فرهن
ــدان  ــش های عالقه من ــه پرس ــن ب وی هم چنی
در بــاره ی گونه هــا و تفاوت هــای محتوایــی 

ــت. ــخ گف ــا پاس آن           ه

برگزاری نشست های علمی- پژوهشی مجازی از سوی بنیاد 
ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری
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 استفاده از مطالب این ویژه نامه با ذکر منبع، 
آزاد است.

و  چهارلنــگ  شــعبه  دو  دارای  بختیــاری 
هفت لنــگ اســت. هــر کــدام از ایــن شــعبه ها 
ــش و  ــره، اوالد، ت ــه، تی ــاب، طایف ــد ب ــه چن ب
ــعبه ها  ــک از ش ــر ی ــوند. ه ــیم می ش ... تقس
گســتره ی  در  بختیــاری  قــوم  باب هــای  و 
گرمســیری  و  سردســیری  جغرافیایــی 
اغلــب  می کننــد.  زندگــی  مشــخصی 
خوزســتان،  اســتان های  در  بختیاری هــا 
لرســتان، چهــار محــال و بختیــاری، مرکــزی 
و اصفهــان ســاکن هســتند. بخشــی از طوایــف 
شــعبه چهــار لنــگ بختیــاری در محــدوده ی 
نیــز زندگــی  می کننــد،  اســتان اصفهــان 
ــف بختیــاری،  ــروه از طوای ــن گ از میــان ای
پژوهشــی،  فرهنگــی،  شــاخص،  چهــره ای 
علمــی و ادبــی در حوزه هــای دانشــگاهی 
نــام آور و ُشــهره بــه نــام دکتــر فریــدون 
الهیــاری اســتاد تمــام رشــته تاریــخ دانشــگاه 
ــار  ــفانه در به ــه متأس ــرار دارد ک ــان ق اصفه
1400 بــه ســبب بیمــاری کرونــا از میــان مــا 
ــعبه  ــی ش ــاد ایران شناس ــت. بنی ــت بربس رخ
ــت  ــا گرامی داش ــاری ب ــال و بختی ــار مح چه
ــی  ــه بخش ــه، ب ــتاد فرهیخت ــام آن اس ــاد ون ی
ایشــان  فرهنگــی  خدمــات  و  زندگــی  از 
ــه  ــمند فرزان ــرای آن دانش ــد. ب ــاره می کن اش
ــاودان و  ــت ج ــام، بهش ــک ن ــگر نی و پژوهش

ــم. ــدی خواهانی ــرزش اب آم

 134۷ مهــر   14 در  الهیــاری  فریــدون 
خورشــیدی در روســتای باغ ناظــر از توابــع 
ــه آن  ــارود شهرســتان چــادگان ک بخــش چن
زمــان یکــی از روســتاهای شهرســتان بــزرگ 
ــن و مــورد  ــواده ای متدی ــود، در خان ــدن ب فری
ــه  ــاری ب ــه بختی ــرام در جامع ــاد و احت اعتم
ــد  ــخ شناســنامه ای تول ــه تاری ــد. البت ــا آم دنی
وی هشــتم خــرداد 1349 اســت؛ زیــرا در 
ــا  ــان صــدور شناســنامه در روســتاها ب آن زم
مراجعــه حضــوری مأمــور ثبــت احــوال انجــام 
می شــد و ظاهــراً در ســال 1349، یعنــی 
حــدود دو ســال بعــد از تولــد کــه شناســنامه 
او صــادر شــد، تاریــخ تولــد را هشــتم خــرداد 
تاریــخ  امتیــاز  مهم تریــن  کردنــد.  ثبــت 
زود تــر  ســال  یــک  شناســنامه ای،  تولــد 
ــا  ــود. وی در 13۵1 ب راهــی مدرســه شــدن ب
اســتخدام پــدرش در ذوب آهــن اصفهــان، 
بــه همــراه خانــواده بــه شــهر چمگــردان 

ــرد. ــرت ک ــان مهاج ــتان لنج شهرس

تحصیالت:

ــی را در  ــالت ابتدای ــاری تحصی ــدون الهی فری
دبســتان حافــظ چمگــردان شــروع کــرد، 
ــه  ــتان ب ــان کالس دوم دبس ــس از پای ــا پ ام
ــه شهرســتان خمینی شــهر  ــواده ب همــراه خان
مهاجــرت کــرد و ادامــه دوره ی ابتدایــی را 
ــر  ــهید اکب ــاد )ش ــم جوی آب ــتان منع در دبس
حیدری( ســپری کــرد. وی تحصیــالت دوره ی 
راهنمایــی را در مدرســه راهنمایــی اســالمی و 
امــام جعفــر صــادق)ع( و دوره ی متوســطه 
و  خمینی شــهر  شــهدای  دبیرســتان  در  را 
ــه در  ــن ک ــا ای ــد ت ــتغیب گذران ــهید دس ش
ــخ  ــته تاری ــی رش ــع کارشناس 13۶۵ در مقط

دانشــگاه اصفهــان پذیرفتــه شــد. پــس از 
ــون ورودی  ــان دوره ی کارشناســی، در آزم پای
ــران  ــگاه ته ــخ دانش ــد تاری ــی ارش کارشناس
ــد  ــی ارش ــد. در دوره ی کارشناس ــه ش پذیرفت
دانشــگاه تهــران فرصــت درک کالس و درس 
اســتادانی همچــون ابراهیــم باســتانی پاریــزی، 
ــت  ــراقی را یاف ــان اش ــی و احس ــیرین بیان ش
را  خــود  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــه  و 
ــانی  ــت ساس ــراب و دول ــط اع ــاره ی »رواب درب
ــا  ــر اســالم )ص(« ب ــا پیــش از بعثــت پیامب ت
ــی  ــاز عال ــا امتی ــی ب ــیرین بیان ــی ش راهنمای

ــرد. ــن ک تدوی

الهیــاری در 13۷3 در دوره ی دکتــری      
تخصصــی دانشــگاه شــهید بهشــتی پذیرفتــه 
همچــون  اســتادانی  محضــر  از  و  شــد 
مجتبایــی،  فتــح اهلل  نوایــی،  عبدالحســین 
اللهیــار  شــعبانی،  رضــا  بیانــی،  شــیرین 
بهــره  مصــدق  اصغــر  علــی  و  خلعتبــری 
عنــوان  بــا  او  دکتــری  رســاله  گرفــت. 
بازتــاب  و  ایلخانــی  حکومــت  »ســاختار 
اندیشــه ایرانشــهری ایــران باســتان« بــه 
نــگارش درآمــد. الهیــاری در آبــان 13۷۸ 
ــه عنــوان دومیــن دانــش آموختــه دکتــری  ب
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــخ دانش ــی تاری تخصص

شــد. فارغ التحصیــل 

عضو شورای شهر:

فریــدون الهیــاری در 13۷۷ هنگامــی کــه 
ــری را  ــاله دکت ــن رس ــل تدوی ــن مراح آخری
ــن  ــت معتمدی ــا درخواس ــرد ب ــپری می ک س
ــهر وارد  ــی خمینی ش ــاالن سیاس ــی و فع محل
عرصــه ی انتخابــات نخســتین دوره ی شــورای 
ــی  ــوان یک ــه عن ــد و ب ــهر ش ــهر خمینی ش ش
از اعضــا انتخــاب شــد. در دومیــن دوره ی 
ــز  ــهر نی ــهر خمینی ش ــورای ش ــات ش انتخاب
بــار دیگــر بــه عنــوان یکــی از اعضــا انتخــاب 

ــد. ــورا ش ــت ش ــده دار ریاس و عه

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ــوان  ــه عن ــاری 13۸۸ ب ــدون الهی ــر فری دکت
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
شــد.  منصــوب  خمینی شــهر  شهرســتان 
پیونــد مدیریــت شــهری و حــوزه ی فرهنگــی 
ــای  ــق فعالیت ه ــه ی رون ــن دوره، زمین در ای
ــای  ــری در حوزه  ه ــی و هن ــف فرهنگ مختل
شــعر، ســینما، تئاتــر و هنرهــای تجســمی را 
ــینمای  ــن س ــیس انجم ــاخت. تأس ــم س فراه
ــگاه ها  ــنواره ها، نمایش ــزاری جش ــوان، برگ ج
و رویدادهــای فرهنگــی مهم تریــن تجربــه 

ــود. ــان ب ــرای ایش ــی آن دوره ب اجرای

تدریس در دانشگاه اصفهان:

ــو  ــوان عض ــه عن ــاری در 13۷9 ب ــر الهی دکت
هیــأت علمــی بــه اســتخدام دانشــگاه اصفهــان 
ــل  ــاط و تعام ــس، ارتب ــار تدری ــد. در کن درآم
مســوولیت هایی  در  دانشــجویان  بــا  ویــژه 
دانشــکده  دانشــجویی  معــاون  همچــون 

و  انســانی  علــوم  و  ادبیــات 
فرهنگــی  امــور  مدیــرکل 
از  اصفهــان  دانشــگاه 
خــود  فرهنگــی  تجربیــات 
نشــاط  و  رونــق  جهــت  در 
دانشــگاه  فرهنگــی محیــط 
بهــره گرفــت؛ بــه گونــه ای 
در  او  مدیریــت  دوره ی  کــه 
حــوزه ی فرهنگــی دانشــگاه 
ــی  ــاد ماندن ــه ی از دوره هــای ب
ــی  ــال فرهنگ ــل فع ــرای نس ب
محیــط دانشــگاه در فاصلــه 
تــا 13۸4  ســال های 13۸۲ 

ــود. ب

مســوولیت های اجرایــی 
دیگــر:

فریــدون  شــورایی  تجربــه  ســال  هشــت 
ــون  ــی چ ــوولیت های مختلف ــاری در مس الهی
شــورای  رییــس  شــهر،  شــورای  رییــس 
ــو  ــتان و عض ــورای اس ــو ش ــتان، عض شهرس
بــه  رســیدگی  و  اختــالف  حــل  هیــأت 
تخلفــات شــوراهای شــهر و روســتای اســتان 
در کنــار فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی، 
زمینــه ی درک دقیق تــری از مســایل اجرایــی 
ــاخت. وی  ــم س ــرای او فراه ــی را ب و اجتماع
در کنــار فعالیت هــای اجرایــی، فرهنگــی، 
در  علمــی  مراتــب  سیاســی  و  اجتماعــی 
دانشــگاه را نیــز بــا پشــتکار پیمــود و در 
ــام  ــتاد تم ــه اس ــه مرتب ــیدی ب 1394 خورش
دانشــگاه  ایران شناســی  و  تاریــخ  گــروه 

ــید. ــان رس اصفه

ــتی و  ــع دس ــی و صنای ــراث فرهنگ می
ــگری گردش

 1393 مهــر  در  فریدون الهیــاری  دکتــر 
ــراث  ــر کل می ــوان مدی ــه عن ــیدی ب خورش
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی 
ــد  ــد. وی معتق ــوب ش ــان منص ــتان اصفه اس
ــرمایه گذاری در  ــاد س ــرای ایج ــه »ب ــود ک ب
صنعــت گردشــگری بایــد گردشــگری داخلــی 
ــای  ــمت بازاره ــه س ــرد و ب ــاماندهی ک را س
بیــن المللــی رفــت«. وی در دوره ی خــود 
رونــق  باعــث  مختلــف  زمینه  هــای  در 
گردشــگری و احیــای میــراث فرهنگــی در 
اســتان اصفهــان شــد؛ بــه گونــه ای کــه 
ــی،  ــای تاریخ ــای بناه ــرمایه گذاری و احی س
اجرایــی  دســتگاه های  میــان  همــکاری 
ــظ  ــت حف ــه اهمی ــل ب ــه کام ــتان، توج اس
و نگــه داری از میــراث بــاارزش فرهنگــی، 
ــتی و  ــع دس ــعه صنای ــد و توس ــی، رش تاریخ
ــی  ــوان تخصص ــری از ت ــگری، بهره گی گردش
ــان  ــمندان، کارشناس ــران، اندیش ــب نظ صاح

خبــره و ... در ایــن دوره صــورت گرفــت.

تألیفات و پژوهش:

مســوولیت های  کنــار  در  الهیــاری  دکتــر 
اجرایــی از تحقیــق و پژوهــش هــم دور نبــود. 

صنایــع،  ِحــَرف،  »تاریــخ  کتاب هــای  وی 
ــا  ــان از دوره باســتان ت تجــارت اســتان اصفه
انقــالب اســالمی«،  »اعــراب و راهبــرد نظــام 
ساســانی در بین النهریــن، خلیــج فــارس و 
جزیره العــرب«، »مبانــی تاریــخ اجتماعــی 
ایــران« و »نظــام ایــاالت در دوره ایلخانــی« را 
بــه رشــته تحریــر درآورد. هم چنیــن مقــاالت 
ــتادراهنما  ــنده، اس ــوان نویس ــه عن ــادی )ب زی
ــخ  ــا نویســنده ی مســئول( در رشــته ی تاری ی

ــت.  ــای گذاش ــود برج از خ

    دکتــر فریــدون الهیــاری کــه بــه بیمــاری 
آخریــن  در  بــود،  مبتــال  خــون  ســرطان 
ــرداد 1400  ــی در خ ــیمی درمان ــل ش مراح
ــد  ــال ش ــا مبت ــاری کرون ــه بیم ــیدی ب خورش
و پــس از چنــد روز کــه حــال جســمانی 
ــرداد در  ــرانجام در 11 خ ــود، س ــم ب او وخی
بیمارســتان الزهــرا اصفهــان چشــم از جهــان 

ــت.  فروبس

)روحش شاد و نامش جاودان باد(.

آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان چهار محال و بختیاری
زندگی نامه و فعالیت های دکتر فریدون الهیاری


