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بنیاد ایران شناسی شعبه ی چهار محال و بختیاری

گزارش فعالیت های بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری 

دیدار با معاون برنامه و بودجه کشور 

ــی  ــاد ایران شناس ــس بنی ــری ریی ــر قنب ــای دکت آق
شــعبه چهــار محــال و بختیــاری 20 خــرداد 1399 بــا 
معــاون برنامــه و بودجــه کشــور دیدار داشــتند و ضمن 
ــن  ــعبه، مهم تری ــای ش ــن فعالیت ه ــی مهم تری معرف
ــی  ــک مال ــه کم ــعبه جمل ــای ش ــته ها و نیاز ه خواس
ــدوام  ــرای ت ــزات اداری ب ــوازم و تجهی و بهینه ســازی ل

ــد. بهتــر فعالیت هــا را مطــرح نمودن

دیدار با معاون اداری و مالی بنیاد 
ایران شناسی 

آقــای قنبــری 9 اردیبهشــت 1399 بــا جنــاب آقــای 
ــاد  ــی بنی ــاون اداری و مال ــریعتمداری مع ــید ش فرش
ایران شناســی دیــداری داشــتند و مســائل اداری و 
ــارات و  ــه، اعتب ــعبه، بودج ــای ش ــی فعالیت ه چگونگ
ــرار  هزینه هــای بنیــاد ایران شناســی  مــورد بررســی ق

ــت.   گرف

دیدار با فرماندار و رییس آموزش و پرورش 
شهرستان کوهرنگ

ــت 1399 در  ــوم اردیبهش ــوی س ــری عدی ــر قنب دکت

ســفری کــه بــه کوهرنــگ داشــتند بــا فرمانــدار 
شهرســتان کوهرنــگ آقــای هوشــنگ مصطفوی 
دیــداری داشــتند و در نشســتی ضمــن معرفــی 
فعالیت هــا و اهــداف بنیــاد ایران شناســی شــعبه 
چهــار محــال و بختیــاری، بــه بررســی چگونگــی 
ــداری  ــا فرمان ــعبه ب ــن ش ــل ای ــکاری متقاب هم
کوهرنــگ پرداختــه شــد و دربــاره ی راهکارهــای 
در  ایران شناســی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
شهرســتان کوهرنــگ تبــادل نظــر نمودنــد. 
ــوزش و  ــس آم ــش ریی ــای نیک بخ ــا آق ــن ب هم چنی
پــرورش کوهرنــگ گفت وگــو کــرد و دربــاره مــدارس، 
تاریــخ آمــوزش و پــرورش شهرســتان و ارتباط بــا کار و 
فعالیت هــای بنیــاد ایران شناســی بحــث و تبــادل نظــر 

کردنــد.

مصاحبه  برای مستند پژمان بختیاری

بــرای ســاخت بــرای ســاخت مســتند پژمــان بختیاری 
کــه از شــاعران بنــام اســتانی و کشــوری معاصر اســت، 
آقــای قنبــری بــه عنــوان کارشــناس فرهنگــی و ادبــی 
همــکاری داشــتند و مصاحبــه ای تخصصــی دربــاره ی 
ــی و فعالیت هــای زنده یــاد پژمــان بختیــاری  زندگ

انجــام داده بــود.

مصاحبه با  ایرنا درباره ی روز ایران شناسی

رییــس بنیــاد ایرانشناســی شــعبه چهارمحــال و 
ــه  ــی مصاحب ــبت روز ایران شناس ــه مناس ــاری ب بختی
بــا خبرگــزاری جمهــوری اســامی ایران)ایرنــا( انجــام 
داده بــود. ایشــان در ایــن مصاحبــه بــه معرفــی بنیــاد 
ــود  ــه ب ــز پرداخت ــای آن نی ــی و فعالیت ه ایران شناس
ــاره  ــه درب ــی ک ــد: از آن جای ــان نمودن ــاره بی و در این ب
ــاری،  ــر، معم ــگ، هن ــدن و فرهن ــان، تم ــخ، زب تاری
صنعــت و شــیوه زندگــی فــردی و اجتماعــی و 

چگونگــی تفکــر، اخــاق، آداب و رســوم و آیین هــای 
ایــران تحقیقاتــی توســط دانشــمندان و پژوهشــگران 
انجــام شــده اســت، بنیــاد ایران شناســی بــرای 
ــه وجــود آمــد و فرصتــی  شناســاندن ایــن جلوه هــا ب
بــرای آشــنایی بــا ایــن تاریــخ را فراهــم کــرده اســت. 
هــدف ایــن بنیــاد در اســتان ایجــاد، محیــط مناســب 
ــتانی  ــگان اس ــری فرهیخت ــه و بهره گی ــرای مطالع ب
ــان و دانشــجویان  ــح کرد: دانش پژوه اســت. وی تصری
عاقه منــد بــه امــور فرهنگــی و تمدنــی اســتان، کــه 
ــه شــناخت تمامی ابعــاد فرهنگــی تاریخــی  عاقــه ب
ــد از  ــد، می توانن ــری و دیرینه شناســی اســتان دارن هن
اطاعــات ایــن بنیــاد و همچنیــن از کتابخانه تخصصی 

ــد. ــتفاده کنن آن اس

ــاد  ــی ایج ــای مطالعات ــه بانک ه ــه ب ــری، در ادام قنب
شــده در ایــن مرکــز اشــاره کــرد و گفــت: بانک هــای 
پژوهشــی و مطالعاتــی دقیــق و علمــی در ایــن مرکز به 
جــود آمــده اســت کــه می تــوان بــه بانــک اطاعــات 
و  اســتان فولکلور  مشــاهیر  و  هنرمندان، مفاخــر 
فرهنگ، بانــک گویش هــا و زبان شناســی اســتان 

اشــاره کــرد.

ــی اســت  ــاد ایران شناســی فرصت ــده وی، بنی ــه عقی ب
بــرای عاقه منــدان بــه تاریــخ، فرهنــگ، هنــر، 
موســیقی، ادبیات و شــعر و حتی مســتندات شنیداری 
و دیــداری تــا بهتــر بــا هویــت و تاریــخ فرهنــگ ایرانی 
و اســتان های مختلــف و اقــوام مختلــف آشــنا شــوند.

ــاد  ــی بنی ــه تخصص ــه کتابخان ــه ب ــری، در ادام قنب
ــه  ــرد و گفت: کتابخان ــاره ک ــتان اش ــی اس ایرا ن شناس
تخصصــی بنیــاد اســتان بــا گــردآوری تمامــی منابــع 
مرجــع مربــوط بــه تاریخ ایــران و اســتان در رشــته های 
مختلف تاریــخ، ادبیات، مردم شناســی، جامعه شناســی، 

هنــر در اســتان تأســیس و راه انــدازی شــده اســت.

 هم استانی های ارجمند 
و فرهنگ دوستان سراسر کشور:

بــه منظــور تکمیــل و بهره بــرداری پژوهشــی و 
فرهنگــی اطاعــات اســتان چهــار محــال و بختیــاری، 
دعــوت می شــود هرگونــه عکــس، ســند و یــا مطلبــی 
ــا موضوعــات فرهنــگ، تاریــخ، هنــر و ادبیــات  کــه ب
چهــار محــال و بختیــاری و مناطــق وابســته در قلمرو 
زاگــرس داریــد بــه بنیــاد ایران شناســی شــعبه اســتان 
ــان در  ــام خودت ــا ن ــا ب ــا تحویــل فرماییــد ت ارســال ی
ویژه نامــه »گل گشــت« و ســایر منابــع پژوهشــی 

اســتفاده شــود. 

غربــی،  میرآبــاد  شــهرکرد،  پســتی:  نشــانی 
ابوریحــان،  خیابــان  نبــش  ابوریحــان،  میــدان 
بنیــاد  مهــر،  هنــری  و  فرهنگــی  مجتمــع 
 ایران شناســی شــعبه چهــار محــال و بختیــاری

ایمیل)رایانامه(:            
iranologychb@gmail.com 

فراخوان 
عکس و سند

 دکتر عّباس قنبری ُعدیوی   
     

     بــر اســاس ســّنتی پســندیده، هــر ســال از ســوی 
رهبــر معظــم انقــاب اســامی، بــه عنوانــی فرهنگــی، 
نام گــذاری  اقتصــادی، اجتماعــی و یــا مذهبــی 
ــاختار  ــاس س ــک، براس ــه بی ش ــی ک ــود؛ نام می ش
ــکار و  ــور، راه ــی کش ــی و فرهنگ ــی- اجتماع سیاس
راهبــرد ملـّـی و بین المللــی دولــت و ملـّـت اســت. نامی 
کــه نــه تنهــا شــعاری نیســت؛ بلکــه راهبــرِد اساســی 
ــرای همــه مســووالن کشــور و حّتــی مــردم اســت.  ب
ــال  ــوروزی، س ــام ن ــال و در پی ــل س ــا تحوی ــان ب ایش
1399 را »جهــش تولیــد« نــام نهادنــد، تــا سرمشــقی 
ــای  ــود تحریم ه ــا وج ــور ب ــای کش ــرای موفقّیت ه ب
ــادی  ــکات اقتص ــش، مش ــکا و متحدان ــر آمری ویرانگ
ــروش نفــت و مســایل سیاســی منطقــه و  کاهــش ف

جهــان باشــد. 

     بــا بررســی نام گــذاری چنــد ســال متوالــی 
مشــاهده می شــود کــه تولیــد، اســتقال همــه جانبــه، 
ــر  ــت در براب ــی و مقاوم ــدار ملّ ــار و اقت ــظ اعتب حف
زورگویــان بــرای ایشــان اولویــت و ارزشــی اجتماعــی، 
ــا  ــو را ب ــال ن ــی  و... دارد. س ــادی، فرهنگ اداری، اقتص
ــروس  ــی وی ــایل گســترش جهان ــا و مس محدودیت ه
کرونــا )کویــد-19( آغــاز کردیــم. شــوربختانه، بخشــی 
از آیین هــا و ســّنت های نــوروزی را بــه ســبب مســایل 
ــام حفــظ ســامت  ــه ن ــی ب ــی و ضــرورت باالی عقان
و بهداشــت عمومــی کنــار گذاشــتیم و یــا بــه شــیوه 
محدودتــری در خانــه، برگــزار کردیــم. حتــی برخــی 
ــتحبات  ــی و مس ــی، زیارت ــای مذهب ــنن و آیین ه س
دینــی را بــه فتــوا و راهنمایــی مراجــع عالی قــدر، بــه 
ــزار  ــه، برگ ــی جامع ــت، در ســطح عموم صــورت موق
ــامت  ــتی و س ــه تندرس ــبب ک ــن س ــم،  از ای نکردی
ــرای همــگان شایســته و بایســته تر اســت.  عمومــی ب
ــگ  ــا فرهن ــش ب ــال های پی ــد س ــو همانن ــال ن س
ــدا  ــان ابت ــود. از هم ــراه ب ــذاری »اقتصــادی« هم نام گ

رســانه ها و فضــای مجــازی، کمابیــش بــه پیــام 
ــد  ــی ســاختن آن پرداختن ــوروزی و روش هــای عمل ن
و هنــوز هــم ادامــه دارد. بــه عقیــده مــن بســیار مهــّم 
ــوان  ــه عن ــتی و ب ــه درس ــا ب ــن پیام ه ــه ای ــت ک اس
یــک بــاور درونــی و نهادینــه شــده، در بدنــه فرهنــگ 
عمومــی، اداری و هنجارهــای اجتماعــی کشــور اثرگذار 
شــود و بــه دور از شــعارزدگی و کارهــای روبنایــی و یــا 
ــر،  ــر بن ــاپ و نش ــرای چ ــال ب ــرف بیت الم ــی ص حت
عکــس و غیــره بــه یــک ســّنت فرهنگــی مؤثــر تبدیل 
شــود. بــرای  رســیدن به ایــن جایــگاه، همــه ی ارکان و 
عناصــر ســه گانه ی قــوای کشــوری و آحــاد مــردم بــه 
ایــن پیــام کاربــردی توّجــه نماینــد و بــرای عملیاتــی 

ــد.  ــردی بردارن ــای جــدی و کارب شــدن آن، گام ه
ــاری  ــژواک رفت ــه پَ ــذاری ب ــن نام گ ــاد ای ــی از ابع یک
و  تحصیل کــردگان  فرهیختــگان،  اندیشــه ورزانه  و 
ــتادان  ــردد. اس ــر می گ ــور ب ــتان کش ــگ دوس فرهن
دانشــگاه، فرهنگیــان، هنرمنــدان و اهالی قلم و اندیشــه 
نیــز در همیــن حــوزه بایــد هّمــت کننــد و گام هــای 
بلنــدی هــم در حــوزه ترویــج فکــر و اندیشــه و هــم 
ــه  ــت ک ــلم اس ــد. مس ــی آن بردارن ــت عملیات کاربس
اهتمــام در بخــش صنعــت، کشــاورزی، پزشــکی، 
خدمــات و ... رویکــردی اقتصــادی دارد، ولــی هر عملی 
بــه زیربنــای فکــری و فرهنگــی جامعــه و نــوع نــگاه 
ــود.  ــوط می ش ــوط و مرب ــگان آن من ــرگان و نخب ِخب
ــای  ــور و آفرینش ه ــردم، فولکل ــگ م ــوزه فرهن در ح
شــفاهی آموخته ایــم کــه هیــچ کار و فعالیتــی بــدون 
بنیان هــای فکــری و عقیدتــی بــه موفقیــت نخواهــد 
افســانه ها،  مختلــف  گونه هــای  بررســی  رســید. 
قصه هــا، داســتان ها، چیســتان ها، ضرب المثل هــا و 
... نشــان می دهــد کــه اندیشــه مقــدم بــر عمــل اســت. 
ایــن یــک اصــل علمــی در دانش هــای جامعه شناســی، 
ــه  ــت ک ــی اس ــانی و طبیع ــوم انس ــی، عل روان شناس
رفتارهــای انســانی تابــع اندیشــه ها و بینش آنان اســت 
و نــوع افــکار و بینــش یــک جامعــه هــم در رفتارهــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی وی نمایــان و آشــکار 

می شــود.

     ملّــت بــزرگ ایــران بــه پشــتوانه دیرینگــی دیــن، 
ــی،  ــاختارهای اجتماع ــات و س ــگ، ادبی ــخ، فرهن تاری
فرهنگــی و علمــی قــوی و غنــی خویــش، رفتارهــای 
ــچ  ــد. هی ــکل دهی می کن ــذاری و ش ــود را اولویت گ خ
ــا دســت خــود،  ــه ب انســان آزاده و آگاهــی نیســت ک
ــش را  ــاّدی( خوی ــر م ــاّدی و غی ــرمایه های ملی)م س
ــه نســل حاضــر و  ــی ک ــودی بکشــاند؛ در حال ــه ناب ب
نســل های آینــده نیــز حقــوق بســیاری دارنــد و بایــد 
از ســرمایه های غنــی کشــور برخــوردار شــوند. جهــاد 
اقتصــادی، علمــی، اجتماعــی و فرهنگــی بــرای تولید، 
جهــش تولیــد و افزایــش توانمنــدی عمومــی کشــور، 
ــی اســت  ــن خواســته عقان ــرای تحقــق ای تاشــی ب
ــدار آن  ــرای توســعه پای ــه ســرمایه های خــود ب ــه ب ک
معنــای منطقــی و عالمانــه بدهیــم تــا نســل حاضــر و 
نســل های آینــده از ایــن منابــع سرشــار بهــره منــد و 

برخــوردار شــوند.

ــن  ــه چنی ــل ب ــوزه ی عم ــگ در ح ــالت فرهن      رس
ــه  ــت ک ــن اس ــه، ای ــه های خردمندان ــام و اندیش پی
بــا برنامه ریــزی علمــی و اصولــی ایــن رفتارهــای 
ــاوری،  مثبــت نهادینــه شــوند. ترویــج فرهنــگ خودب
خوداتکایــی، کار و تــاش فــراوان، از طریــق مــدارس، 
دانشــگاه ها، مراکــز پژوهشــی و آزمایشــگاهی، نیازمنــد 
عــزم راســخ عمومــی و توجــه به فرهنــگ مردم اســت. 
اگــر چــه بازتــاب ایــن پیام هــا الزامــاً بــه پایــان ســال و 
یــا همــان ســال اختصــاص نــدارد، ولــی بایــد کوشــش 
ــف  ــراد مختل ــن اف ــک در بی ــِش نی ــن من ــا ای ــرد ت ک

جامعــه از هــر طبقــه و ســطحی مانــدگار شــود. 
     هریــک از نام هــای نــوروزی ســال، پیامــی در حــوزه 
تخصصــی خــود و هــم چنیــن حــوزه فکــری فرهنــگ 
ــاد زیســتی، فکــری،  ــه تمــام ابع ــه ب ــردم دارد. توّج م
ــی،  ــی و سیاس ــی، نظام ــی، اجتماع ــادی و مال اقتص
مســتلزم تغییــر در رفتــار، گفتــار و اندیشــه همگانــی 
ــه  ــژه ب ــه وی ــا توّج ــن تغییره ــه ای ــان هم اســت. بنی
فرهنــِگ مــردم اســت. چون فرهنگ، اســاس اســتقال 
فکــری و معنــوی یــک ملّــت در برابــر ناســازگاری ها و 
یــا ناهنجاری هــای اجتماعــی می شــود. فرهنــگ مثــل 
چشــمه ای اســت که آب روان همیشــگی و زاللــی دارد 
کــه هــر چیــزی را ســر راه خــود، ســیراب می کنــد و 
ســبزی، شــادابی و طــراوت ایجــاد می کنــد. آمــوزش 

ــه  ــه ب ــذار جامع ــخاص اثرگ ــدی اش ــح و پای بن صحی
ایــن موضــوع، رنــگ اجرایــی و عملــی می دهــد و آن 
را از شــعارزدگی و انجــام دادن کارهــای ســطحی و رفع 
تکلیفــی رهــا می کنــد. نخبــگان و ســرآمدان جامعه در 
مــدارس، دانشــگاه ها، مســاجد و کانون هــای فرهنگــی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــأله را ب ــن مس ــد ای ــه می توانن جامع
دســتور عمــل زندگــی در هــر حالتــی جــاری و نهادینه 

نمایند. 

ــا از  ــت م ــادی ملّ ــگ- اعتق ــن فرهن ــش دیری      من
اســراف، وابســتگی، تجّمل گرایــی، ریخــت و پاش هــای 
اداری و شــخصی، بی برنامگــی و هــرج و مرج هــای 
اجتماعــی که ســبب تضییــع حقــوق دیگــران، نابودی 
بیت المــال و منابــع عمومــی می شــود، بیــزار و متنفــر 
اســت. آموزه هــای فرهنــگ ایرانــی و ایران شناســی بــر 
پایــه اخــاق، دیــن، تاریــخ، فرهنــگ و ادبّیــات ایــران 
فرهنگــی را در کتاب هایــی چــون شــاهنامه، گلســتان 
ــای  ــتارها، کتیبه ه ــون، نوش ــعدی، مت ــتان س و بوس
ــا و  ــی م ــوم ملّ ــد. آداب و رس ــوان دی ــی می ت تاریخ
ــوام  ــه اق ــی و خردورزان ــای عقان ــن منش ه هم چنی
ایرانــی، می توانــد ضمــن توّجــه بــه توانایی هــای خــود، 
ــر  ــر و بیش ت ــد بهت ــه تولی ــتن را برپای ــو  زیس راه نیک

برگزیند.

     هم چنیــن الزم اســت کــه رســانه ی ملّــی بــا 
ــر  ــری و ب ــی- هن ــای علم ــد برنامه ه ــاخت و تولی س
ــترش  ــج و گس ــه تروی ــی ب ــای ملّ ــاس راهبرده اس
ایــن فرهنــگ غنــی مبــادرت ورزد. عالمــان دینــی بــه 
ــای  ــر بی تدبیری ه ــی اســام در براب ــای عمل رویکرده
ــی و  ــای دین ــوده و در کانون ه ــه نم ــتی توج معیش
ارشــادی بــا رعایــت اصــول تبلیغ و ســخنوری به نشــر 
ــت  ایــن ســنت متعالــی بپردازنــد. روح بلنــد یــک ملّ
زمانــی بــه شــکوفایی خواهــد رســید کــه ایــن اصــول 
ــی از  ــت و حساســیت کاف ــا دق ــی را ب ــی و مدن اخاق
صــدر تــا ذیــل جامعــه اجرایــی نمایــد. امیــدوارم پایان 
ســال شــاهد تحقــق آرمانــی این پیــام نــوروزی و تغییر 
رفتــار عمومــی بر بنیــان خرد، منطــق، فرهنــگ و اراده 
باشــیم. البتــه امیــدوارم در ایــن ســال، همــراه با تحقق 
اهــداف عالــی کشــور، رفــاه، امنیــت، آموزش و ســامت 

جامعــه در حــد اعــای خــود، قــرار گیــرد.

دیدار ها  و  مصاحبه های
رییس  بنیاد  ایران شناسی 
شعبه چهارمحال و بختیاری

اقتصاد، تولید و فرهنگ مردم

برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت روز 
پاسداشت فردوسی و زبان فارسی

بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی 
و پاس داشــت زبــان فارســی تعــدادی از تابلوهــای 
ــی در  ــات حماس ــا موضوع ــاهنامه ب ــی های ش نقاش
معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت و مــورد 
اســتقبال بازدیدکننــدگان واقع شــد. این نمایشــگاه 25 
اردیبهشــت 1399در محل ســاختمان شــعبه برپــا بود.



نُوِدرار)شعر بختیاری(
سراینده: آرمان راکیان

محل نشر: شهرکرد
ناشر: کاروند

سال انتشار: 1399
قیمت: 25000 تومان

بــه اتفــاق عشــق )مجموعــه 
شــعر(

سراینده: علیرضا میرزاخانی هفشجانی
محل نشر: شهرکرد

ناشر: سامان دانش و حوزه هنری 
انقاب اسامی استان چهار محال و 

بختیاری
سال انتشار: 1399

قیمت: 14000 تومان

ــردم  ــگ م ــز در فرهن ــه و طن لطیف
ــاری بختی

نویسنده: عباس قنبری عدیوی
محل نشر: شهرکرد

ناشر: نیوشه
سال انتشار: 1398

قیمت: 35000 تومان

ما و آموزش و پرورش
نویسنده: عباس قنبری عدیوی

محل نشر: شهرکرد
 ناشر: نیوشه

 سال انتشار: 1398
 قیمت: 50000 تومان

بازتــاب قــرآن و حدیــث در شــعر 
شــاعران اســتان چهــار محــال و 

بختیــاری در عصــر قاجــار
نویسنده: بهار شبان زاده دهکردی

محل نشر: تهران
ناشر: اساتید دانشگاه؛ یاد عارف )ناشر 

همکار(
سال انتشار: 1399

قیمت: 35000 تومان

تنــوش: مجموعــه اشــعار بــه 
زبــان بختیــاری

سراینده: داوود جمشیدیان)ستین(
محل نشر: تهران

 ناشر: جنگل، جاودانه
 سال انتشار: 1398

 قیمت: 30000 تومان

ایــل  کشف النســب  تاریــخ 
ی ر بختیــا

نویسنده: محمد قلی عبدالهی
محل نشر: قم

 ناشر: اقلیم مهر
 سال انتشار: 1398

 قیمت: 40000 تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

فهرست آثار ثبت شده میراث معنوی استان چهار محال و بختیاری
)از اسفند 1389 تا تیرماه 1398(

1- نام اثر ثبت شده میراث معنوي؛ کاه بختیاري 
)شماره ثبت: 93(؛ تاریخ ثبت )1388/12/19(.

2- تعزیه در روستاي  چلیچه: )شماره ثبت: 56(؛ تاریخ 
ثبت )1388/12/19(.

3- مهارت قفل سازی چالشتر: )شماره ثبت: 69(؛ تاریخ 
ثبت )1389/03/19(.

4- آیین خیمه سوزان طاقانک: )شماره ثبت: 208(؛ 
تاریخ ثبت )1390/03/25(.

5- گیوه بافی: )شماره ثبت: 209(؛ تاریخ ثبت 
.)1390/03/25(

6- مهارت نمدمالی: )شماره ثبت: 210(؛ تاریخ ثبت 
.)1390/03/25(

7- فرو بردن علم در قدمگاه گرداب بن: )شماره ثبت: 
211(؛ تاریخ ثبت )1390/03/25(.

8- آیینهاي ازدواج در چهارمحال و بختیاري: )شماره 
ثبت: 265(؛ تاریخ ثبت )1390/08/28(.

9-  مهارت پخت نان در چهارمحال و بختیاري: )شماره 
ثبت: 294(؛ تاریخ ثبت )1390/08/28(.

10- طب سنتی در چهارمحال و بختیاري: )شماره ثبت: 
323(؛ تاریخ ثبت )1390/08/28(.

11- مهارت دوخت پوشاک ُسنتی در چهارمحال 
و بختیاري: )شماره ثبت: 347(؛ تاریخ ثبت 

.)1390/08/28(

12- موسیقی سنتی در چهارمحال و بختیاري: )شماره 
ثبت: 368(؛ تاریخ ثبت )1390/08/28(.

13- آیین چراغ بران در شهرکرد: )شماره ثبت: 391(؛ 
تاریخ ثبت )1390/10/05(. 

14- هنر اجرایی الالیی ها و مادرانه ها در فرهنگ 
بختیاري: )شماره ثبت: 392(؛ تاریخ ثبت 

.)1390/10/05(

15- ترانه عروسی آهاي گل در فرهنگ بختیاري 
)ادبیات شفاهی(: )شماره ثبت: 502(؛ تاریخ ثبت 

.)1391/06/20(

16- فنون شکار کبک در فرهنگ بختیاري: )شماره 
ثبت: 503(؛ تاریخ ثبت )1391/06/20(.

17- چوب بازي در فرهنگ بختیاري: )شماره ثبت: 
504(؛ تاریخ ثبت )1391/06/20(.

18- ادبیات شفاهی اشعار شکار در فرهنگ بختیاري: 
)شماره ثبت: 505(؛ تاریخ ثبت )1391/06/20(.

19- فنون نان پزي در فرهنگ بختیاري: )شماره ثبت: 
506(؛ تاریخ ثبت )1391/06/20(.

20- آیین چاق چاقو در شهر سامان: )شماره ثبت: 622(؛ 
تاریخ ثبت )1391/09/22(.

21- آیین گل زنی در شهر بن)شماره ثبت: 623(؛ تاریخ 
ثبت )1391/09/22(.

22- آیین آقا سام در شهر بن)شماره ثبت: 624(؛ 
تاریخ ثبت )1391/09/22(.

23- هنر اجرایی تعزیه حضرت قاسم )ع( در 
طاقانک)شماره ثبت: 625(؛ تاریخ ثبت )1391/09/22(.

24- ترانه هاي مشک زنی در فرهنگ بختیاري)شماره 
ثبت: 794(؛ تاریخ ثبت )1391/11/04(.

25- ترانه هاي برزگري در فرهنگ بختیاري)شماره ثبت: 
795(؛ تاریخ ثبت)1391/11/04(.

26- مهارت بافت وریس در فرهنگ بختیاري)شماره 
ثبت: 796(؛ تاریخ ثبت)1391/11/04(.

27- ترانه هاي شیردوشی در فرهنگ بختیاري)شماره 
ثبت: 797(؛ تاریخ ثبت)1391/11/04(.

28- مهارت ساخت قفل)شماره ثبت: 798(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

29- مهارت ساخت قیچی)شماره ثبت: 799(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

30- مهارت ساخت انبر)شماره ثبت: 801(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

31- مهارت ساخت چاقو)شماره ثبت: 802(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

32- مهارت دوخت لچک)شماره ثبت: 803(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

33- مهارت بافت بند تاراق)شماره ثبت: 804(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

34- مهارت بافت نمکدان)شماره ثبت: 805(؛ تاریخ 
ثبت)1391/11/04(.

35- مهارت بافت چوقا در فرهنگ بختیاري)شماره ثبت: 
1080(؛ تاریخ ثبت )1393/10/15(.

36- ترانه هاي ُگلی ُگلی در فرهنگ بختیاري)شماره 
ثبت: 1081(؛ تاریخ ثبت )1393/10/15(.

37- روش درمانی خوش شاش ) شاربونی( )شماره ثبت: 
1082(؛ تاریخ ثبت )1393/10/15(.

38- عروسک رقصان لیلی)شماره ثبت: 1095(؛ 
تاریخ ثبت )1394/06/25()شهرستان کیار- روستای 

گل سفید(.

39- دانش و مهارت ُسنتی رنگرزي و رنگ بندي 
چالشتر)شماره ثبت: 1118(؛ تاریخ ثبت 

.)1394/10/30(

40- قالی بافی چالشتر)شماره ثبت: 1119(؛ تاریخ ثبت 
.)1394/10/30(

41- گلیم بافی بختیاري)شماره ثبت: 1120(؛ تاریخ ثبت 
.)1394/10/30(

42- آیین چهل قرآن در چهارمحال و بختیاري)شماره 
ثبت: 1121(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(.

43- ُسنت ختم قرآن و اطعام حسینی در روستاي 
شوراب صغیر بر پایه وقف نامه کدخدا میرزا محمد 

زمانی)شماره ثبت: 1122(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(.

44 - مهارت پخت کاکولی و کارکرد اجتماعی 
آن)شماره ثبت: 1123(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(.

45- هورژین بافی )خورجین بافی( در بختیاري)شماره 
ثبت: 1124(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(.)شهرستانهاي 

کوهرنگ، فارسان، اردل، لردگان(.

46- الل بهیگ یا الل عاریس )عروس(:عروسک 
محلی بازفت، مهارت ساخت و بازي هاي آن)شماره 

ثبت: 1125(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(،)شهرستان 
کوهرنگ- بازفت(

47- آهنگري ُسنتی و فنون ساخت ابزار )شماره ثبت: 
1126(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(، )شهرکرد(

48- مهارت ساخت مشک آب و دوغ)شماره ثبت: 
1127(؛ تاریخ ثبت )1394/10/30(.

49- مال َکنون )آغاز کوچ عشایر بختیاري( )شماره ثبت: 
1298(؛ تاریخ ثبت )1395/10/06(.

50- شاهنامه خوانی بختیاری)شماره ثبت: 1299(؛ 
تاریخ ثبت )1395/10/06(.

51- فنون ساخت بردشیر)شماره ثبت: 1300(؛ تاریخ 
ثبت )1395/10/06(.

52- بهون بافی؛ مهارت بافِت سیاه چادر در 
بختیاري)شماره ثبت: 1301(؛ تاریخ ثبت 

.)1395/10/06(

53- طلبون در روستاي شوراب کبیر)شماره ثبت: 
110(؛ تاریخ ثبت )08/21/ 1396(، )فهرست ملّی 

نیازمند پاسداري فوري.(

54- بازی الختورو )الختر( )شماره ثبت: 1415(؛ تاریخ 
ثبت )08/21/ 1396(.

55- کلک سواري در روستاي گزستان)شماره ثبت: 
1448(؛ تاریخ ثبت  )08/21/ 1396(.

56- تهده)تده( فرهنگ و مهارت ساخت گهواره)شماره 
ثبت: 1449(؛ تاریخ ثبت  )08/21/ 1396(.

57- فنون و دانش بومی یالق دوزي)شماره ثبت: 
1451(؛ تاریخ ثبت  )08/21/ 1396(.

58- مراسم عرب ها در َمرغملک)شماره ثبت: 1452(؛ 
تاریخ ثبت  )08/21/ 1396(.

59- کباب بختیاری)شماره ثبت: 1580(؛ تاریخ ثبت 
.)1397/04/23(

60- مهارت سنتی دوخت آرخالق قشقایی)شماره 
ثبت: 1581(؛ تاریخ ثبت )1397/04/23(، )شهرستان 

بروجن(.

61- مهارت سنتی دوخت مفرج )مفرش( )شماره 
ثبت: 1582(؛ تاریخ ثبت )1397/04/23(، )شهرستان 

بروجن(.

62- مهارت سنتی پخت ُقزآشی )شماره ثبت: 1583(؛ 
تاریخ ثبت )1397/04/23(، )شهرستان سامان(.

63- مهارت ُسنتی پخت گز در بلداجی )شماره ثبت: 
1584(؛ تاریخ ثبت )1397/04/23(، )شهرستان 

بروجن(.

64- مهارت پخت نان محلی کلگ بلوط )شماره ثبت: 
1585(؛ تاریخ ثبت )1397/04/23(.

65- مهارت ُسنتی پخت آش ترش )شماره ثبت: 
1586(؛ تاریخ ثبت )1397/04/23(، 

 66- مراسم مافه گه )شماره ثبت: 1587(؛ تاریخ ثبت 
.)1397/04/23(

67- ترانه بختیاري گل گیس )شماره ثبت: 1803(؛ 
تاریخ ثبت  )1397/04/23(، )به پیشنهاد استان 

لرستان(.

68- مراسم آیینی تاز )شماره ثبت: 1807(؛ تاریخ ثبت 
)1397/04/23(، )به پیشنهاد استان لرستان(.

69- مراسم سینه زنی کیچه یا چل چلی در 
شهرستان فارسان )شماره ثبت: 1946(؛ تاریخ ثبت 

.)1398/04/05(

70- مراسم سرواره یا سرباره در بختیاري ها )شماره 
ثبت: 1947(؛ تاریخ ثبت )1398/04/05(.

71- فنون پخت نان تَوچري )برکو( بختیاریها )شماره 
ثبت: 1948(؛ تاریخ ثبت )1398/04/05(.

72- فنون پخت کوفته در شهرستان بروجن )شماره 
ثبت: 1949(؛ تاریخ ثبت )1398/04/05(.

73- فنون بافت سفره آردی )شماره ثبت: 1950(؛ تاریخ 
ثبت )1398/04/05(.

74- عروسک چمچه گلین و آیین باران خواهی)شماره 
ثبت: 1951(؛ تاریخ ثبت )1398/04/05(.

75- فنون و روش سبدبافی)شماره ثبت: 1952(؛ تاریخ 
ثبت )1398/04/05(.

76- فنون کیسه بافی)شماره ثبت: 1953(؛ تاریخ ثبت 
.)1398/04/05(
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 اجرای طرح »با کتاب در خانه« 
همزمان با شیوع ویروس کرونا از سوی 

کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری

ــا  ــازی »ب ــرح مج ــری و ط ــابقه سراس مس
کتــاب در خانــه« از ســوی کانون هــای 
ــاری،  ــری چهارمحــال و بختی فرهنگــی هن
ــان و  ــودکان، نوجوان ــی از ک ــت بخش توانس
ــان را جــذب کتــاب و مســجد نمایــد.  جوان
ــو  ــان عض ــان و جوان ــرح نوجوان ــن ط در ای
کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد، 
ــت های  ــکات و یادداش ــه، ن ــن خاص بهتری
ــی  ــذاب و خواندن ــای ج ــود را از کتاب ه خ
در ســامانه »بچه هــای مســجد« بارگــذاری 

ــتند. ــتراک گذاش ــه اش ــد و ب نمودن
مشارکت فّعال کتاب  خوانان استان در 
دهمین جشنواره کتاب  خوانی رضوی

دهمیــن جشــنواره ی کتاب خوانــی رضــوی 
ــار  ــازی، چه ــوان مج ــای کتابخ در قالب ه
روزنامــه  داستانک نویســی،  گزینــه ای، 
کتــاب، نمایــش خــاق و نقاشــی و در ســه 
بخــش فــردی، خانوادگــی و گروهــی برگزار 
ــر کل  ــدم مدی ــل مق ــاد خلی می شــود. فره
کتابخانه هــای عمومــی چهــار محــال و 
بختیــاری از شــرکت بیــش از 27 هــزار نفــر 
در اســتان در دهمیــن جشــنواره کتابخوانی 
رضــوی خبــر داد و در این بــاره اظهار داشــت 
بــه علت شــیوع ویــروس کرونــا )کویــد 19( 
جشــنواره کتاب خوانــی رضــوی امســال تنها 
در بخــش فضــای مجــازی برگــزار می شــود. 
وی افــزود ســال گذشــته بیــش از 39 هــزار 
نفــر در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد کــه 
ــه  ــوان ب ــودک و نوج ــده ک ــرکت کنن 6 ش
مرحلــه کشــوری راه یافتنــد و 202 نفــر نیز 

در مرحلــه شهرســتانی تجلیــل شــدند.
برگزاری نخستین جشنواره مّلی 

شاهنامه خوانی مجازی در استان چهار 
محال و بختیاری

ــی شــاهنامه خوانی  نخســتین جشــنواره ملّ
مجــازی در اســتان چهــار محــال و بختیاری 
ــدف  ــا ه ــنواره ب ــن جش ــد. ای ــزار ش برگ
ایجــاد ارتبــاط بیــن اعضــای کانون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان در ایــام شــیوع 
بیمــاری کرونــا و قرنطینــه خانگــی، ایجــاد 
روحیــه نشــاط و شــادی در بیــن کــودکان، 
ــام  ــاهنامه خوانی در تم ــگ ش ــج فرهن تروی
ــودکان  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــز کان مراک
اســتان برگــزار شــد و مراســم اختتامیــه این 
جشــنواره بــه صــورت مجــازی و در فضــای 
ــزار و  ــده برگ ــورت زن ــه ص ــتاگرام ب اینس
نفــرات برتــر ایــن جشــنواره معرفــی شــدند.

آثــار ارســال شــده بــه ایــن جشــنواره ی ملّی 
از طریــق فضــای مجــازی و در قالــب نقالــی، 
ــی  ــی و تک خوان ــاهنامه خوانی، قصه گوی ش
ــان  ــودکان، نوجوان ــنی ک ــای س و در رده ه
از سراســر  اثــر  و 313  بــود  مربیــان  و 
ــه  کشــور )25 اســتان مشــارکت کننــده( ب
دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه 
ــه  ــر و در مرحل ــه نخســت 157 اث در مرحل
ــنواره  ــوی داوران جش ــر از س ــی 23 اث نهای

انتخــاب شــدند.
توجه به رویکرد اقتصادی و کارکردهای 

نوین صنایع دستی
عبــاس قنبــری عدیــوی رییــس بنیــاد 
و  چهارمحــال  شــعبه  ایران شناســی 
ــع  ــه ی صنای ــبت هفت ــه مناس ــاری ب بختی
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  دســتی، 
جمهــوری اســامی ایــران )ایرنــا(، فرهنــگ 
را یــک مقولــه نرم افــزاری و برخاســته از 
ــخ و اندیشــه برشــمرد  ــد، تاری باورهــا، عقای
و  اندیشــه ها  افــکار،  داشــت:  اظهــار  و 
ــته ها،  ــب نوش ــان ها در قال ــای انس آرمان ه
ــود  ــا خ ــار آنه ــر آث ــاخته ها و دیگ دست س
را نشــان می دهنــد. تاریــخ، فرهنــگ و 

ــر  ــی از عناص ــت یک ــک ملّ ــه های ی اندیش
اصلــی در پدیــدآوردن صنایــع دســتی 
اســت. صنایــع دســتی هــر قــوم محصــول 
و میــوه افــکار و آرمان هــای آن قــوم اســت 
ــی،  ــای فرهنگ ــه رویکرده ــه ای ک ــه گون ب
ــتی  ــع دس ــی در صنای ــادی و آموزش اقتص
دیــده  شــهری  و  روســتایی  عشــایری، 
ابتــدا  ایرانی هــا  فرهنــگ  در  می شــود. 
صنایــع دســتی بــه عنــوان بخشــی از 
ــا کــم کــم  ــود، ام ــی ب زندگــی بومــی محل
بــه بــازار راه یافتــه بــه گونــه ای کــه امــروز 
صنایــع دســتی در خدمــت اقتصــاد، تجارت 
ــه  ــه ب ــا توج ــروز ب ــت. ام ــی اس و بازرگان
تغییــر بافــت زندگــی روســتایی و عشــایری 
نیــاز اســت کــه ایــن صنایــع رویکــرد 
اقتصــادی، تولیــدی و کارکــرد نویــن پیــدا 
کننــد. صنایــع دســتی ســنتی و نویــن بایــد 
در خدمــت رشــد اقتصــاد و تولیــد باشــد و 
بــه یــک ســرمایه و صنعــت تبدیــل شــود. 
ــردی  ــتی یادک ــع دس ــت صنای گرامی داش
بــرای نشــان دادن اهمیــت حفــظ هنرهــای 
دســتی بومــی محلــی، علمــی و کاربردی تــر 
کــردن و انتقــال آن هــا بــه نســل های بعــد 
ــا بیــان ایــن کــه فرهنــگ  اســت. ایشــان ب
هنــر و صنایــع دســتی مــا بخشــی از میراِث 
گران ســنگ فرهنــگ ایرانــی اســت، تأکیــد 
کــرد: بایــد قــدر هنرآمــوزان، هنرجویــان و 
ــن  ــم و ای ــع دســتی را بدانی اســتادان صنای
هنــر را بــه شــیوه ی اســتاد -شــاگردی بــه 

ــم. ــل کنی ــد منتق ــل های بع نس
بازگشایی بازارچه دایمی صنایع دستی 

شهرکرد
ــهرکرد  ــتی ش ــی صنایع دس ــه دایم بازارچ
کــه بــه علــت شــیوع ویــروس کرونــا 
از اســفندماه 1398 تعطیــل شــده بــود 
ــا  ــد و ب ــایی ش ــت ماه 1399 بازگش اردیبش
رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی 
ــت  ــردم اس ــه م ــات ب ــه خدم ــاده ارای آم
مرکــز  صنایع دســتی  دایمــی  .بازارچــه 
چهارمحــال و بختیــاری دارای 28 غرفــه 
انــواع رشــته های صنایع دســتی  شــامل 
و هنرهــای ســنتی شــامل ســرمه دوزی، 
ــای  ــزی، بافته ه ــام فل ــد، احج ــی، نم قلم زن
ســفال،  روی  مینــا  مینــاکاری،  داری، 
قلــم کاری، معــرق، منبــت، ســنگ های 
تزیینــی، ســفال گری، تعمیــر و مرمــت 
فــرش، چــرم دوزی و لباس هــای محلــی 

ــت. اس
مرکــز  صنایع دســتی  دایمــی  بازارچــه 
ــدس  ــدان ق ــاری در می چهارمحــال و بختی
شــهرکرد واقــع شــده و همــه روزه از ســاعت 

ــت. ــال اس ــا 18 فع 9 ت
ــر دوازده  ــزون  ب ــاری اف  چهارمحــال و بختی
ــه  ــتی دارد ک ــع دس ــد صنای ــزار هنرمن ه
ــر  ــزار نف ــش ه ــا ش ــه ت ــداد س ــن تع از ای
فعالیــت  ســال  مخلتــف  فصل هــای  در 
می کننــد. هم اکنــون 52 رشــته صنایــع 
ــایری در  ــتایی و عش ــهری، روس ــتی ش دس

چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد.
دو موزه ی جدید به موزه های استان 
چهار محال و بختیاری افزوده می شود

 مراحــل راه انــدازی دو مــوزه جدیــد صنعــت 
ایــن اســتان  و دســت بافت های محلــی 
انجــام شــده اســت. ایــن دو مــوزه قــرار بــود 
در اســفندماه 1398 در مجموعــه فرهنگــی 
ــود و در  ــال ش ــتر فّع ــه چالش ــی قلع تاریخ
ــد  ــورد بازدی ــال جاری )1399( م ــوروز س ن
ــت شــیوع  ــه  علّ ــا ب ــرد، ام ــرار گی ــوم ق عم
ــک  ــد. هم این ــق نش ــا محق ــروس کرون وی
مــوزه ای،  آثــار  جمــع آوری  عملیــات 
هماهنگــی و چیدمــان ایــن دو مــوزه انجــام 
ــروس  ــن وی ــن رفت ــا از بی ــت و ب ــده اس ش
ــل  ــوزه قاب ــا و در شــرایط مســاعدتر م کرون
افتتــاح و راه انــدازی اســت. در مــوزه صنعــت 
افزون بــر 500 اثــر شــامل کارگاه کامــل 
ُســنتی آهنگــری، بخش کشــاورزی و ســایر 
صنایــع موجــود در چهارمحــال و بختیــاری 

بــه نمایــش گذاشــته می شــود. بــرای مــوزه 
ــر  ــش از 350 اث ــی بی دســت بافت های محل
ــنتی  ــی و س ــای محل ــواع بافت ه ــامل ان ش
اســتان ماننــد فــرش، گلیــم، گبــه، جاجیم، 
ــن،  ــی، خورجی ــای تزیین ــیردنگ، نواره ش
ــنتی  ــای س ــایر بافتنی ه ــوه و س ــا، گی چوق
ــد.  ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــتان ب ــن اس ای
مجموعــه فرهنگــی تاریخــی قلعه چالشــتر، 
دارای مــوزه ســنگ، حمــام و مردم شناســی 
اســت که بــا راه انــدازی دو مــوزه ی صنعت و 
ــای  ــداد موزه ه ــی تع ــت بافت های محل دس
ایــن قلعــه بــه پنــج مــورد افزایــش می یابــد.

ــار  ــه دوره ی قاج ــوط ب ــتر مرب ــه چالش قلع
ــت 2101  ــماره ثب ــا ش ــرداد 1377 ب 27 م
بــا  آذر 1379  تاریــخ 20  در  هم چنیــن 
ــی از  ــوان یک ــه  عن ــت 2924 ب ــماره ثب ش
ــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. آثــار ملّ

و  چهارمحــال  در  مــوزه   23 هم  اکنــون 
بختیــاری مجــوز دارد کــه از ایــن تعــداد 17 

ــت. ــال اس ــوزه غیرفع ــال و 6 م ــوزه فع م
راه اندازی دو موزه ی مشارکتی در شهر 

بروجن 
دو مــوزه ی مشــارکتی در بروجــن راه انــدازی 
ــای  ــامل موزه ه ــا ش ــن موزه ه ــود. ای می ش
ــت  ــن اس ــی بروج ــخ طبیع ــه و تاری مدرس
کــه بــا مشــارکت آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بروجــن در مدرســه ی تاریخــی 
ــرداری می رســد.  ــه بهره ب فرخــی بروجــن ب
نمایــش  بروجــن  مدرســه  مــوزه ی  در 
کاس هــای درســی بــه ســبک دوران پیــش 
ــل،  ــه تحصی ــوط ب ــایلی مرب ــامل وس و ش
آمــوزش و کمک آموزشــی در دو قــرن اخیــر 
ــا حــدود  ــی ب ــخ طبیع ــوزه ی  تاری اســت. م
ــالن هایی  ــی از س ــی در یک ــزار ش ــار ه چه
ــان و  ــده، چیدم ــاده ش ــته آم ــه در گذش ک
اشــیای مــوزه ی  بهره بــرداری می شــود. 
تاریــخ طبیعــی بروجــن شــامل انــواع 
ــات  فســیل ها و ســنگواره ها، اســکلت حیوان
و  پروانه هــا  تاکســیدرمی ها،  انســان،  و 
گونه هــای مختلــف جانــوری دیگــر از ســال 
1366 از ســوی مــردم و فرهنگیــان آمــوزش 

ــده اند. ــدا ش ــن اه ــرورش بروج و پ
نخســتین  از  بروجــن  فرخــی  مدرســه 
مــدارس چهارمحــال و بختیــاری بــه ســبک 
ــات  ــت و دارای تزیین ــوی اس ــاری پهل معم
آجــری و چوبــی و ســه حیــاط بــه الگــوی 
فــرم چلیپایــی اســت. ایــن مدرســه تاریخی 
ــماره 31166 در  ــه ش ــاه 1393 ب 24 دی م
فهرســت آثــار ملـّـی ایــران ثبــت شــده و در 
خیابــان آیت الــه طالقانــی در بافــِت تاریخــی 

شــهر بروجــن واقــع اســت.
بازسازی بنای تاریخی تکیه بختیاری ها 

در اردل
بنــای تاریخــی فرهنگــی تکیــه بختیاری هــا 
مرکــز  کیلومتــری   75( اردل  شــهر  در 
ــه  ــرار دارد و ب ــاری( ق ــال و بختی چهارمح
ــع  ــراث  فرهنگــی، صنای ــت اداره کل می هّم
تعمیــر،  اســتان  گردشــگری  و  دســتی 
مرمــت و بازســازی شــده اســت. ایــن بنــای 
ــع وســعت و 190  ــا 400 مترمرب تاریخــی ب
متــر مربــع زیربنــا متعلـّـق بــه دوره ی قاجــار 
ــماره  ــه ش ــرداد 1384 ب ــه 11 م ــت ک اس
ــه  ــران ب ــی ای ــار ملّ 12423 در فهرســت آث

ــت رســیده اســت. ثب
 قلعه تاریخی صمصام  السلطنه شلمزار 

بازسازی و مرمت می شود
ــه تاریخــی  ــت قلع ــی و مرم طــرح مطالعات
ــرای  ــی می شــود و ب شــلمزار تهیــه و اجرای
ــال از  ــون ری ــرح 400 میلی ــن ط ــه ای تهی
محــل اعتبــارات اســتانی اختصــاص یافتــه 
ــرش،  ــازی، کف ف ــل محوطه س اســت. تکمی
نــازک کاری، اجــرای تأسیســات لوله کشــی، 
ــب  ــاخت و نص ــی، س ــردازی و حفاظت نورپ
ــل و  ــره، تکمی ــی در و پنج ــات چوب متعلق
مرمــت نمــای آجــری ســنتی و همچنیــن 

تکمیــل حــوض مهم تریــن عملیــات مــورد 
ــلمزار  ــه ش ــای قلع ــل بن ــرای تکمی ــاز ب نی

ــی رود. ــمار م به ش
ــلمزار  ــلطنه ش ــی صمصام الس ــه تاریخ قلع
در ســال 1307 ســاخته شــد و 26 آذر 
ــار  ــه شــماره 1506 در فهرســت آث 1356 ب
ــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. ایــن  ملّ
بنــا بــا دو هــزار مترمربــع وســعت و پانصــد 
ــهر  ــرب ش ــمال غ ــا، در ش ــع زیربن مترمرب
ــار(  و در 45  ــتان کی ــلمزار)مرکز شهرس ش

ــرار دارد. ــهرکرد ق ــری ش کیلومت
ثبت مّلی درخت کهنسال در شهرستان 

بروجن
یــک اصلــه درخــت گــردو کهنســال )250 
ســاله( در بلداجــی از توابــع شهرســتان 
بروجــن به عنــوان میــراث طبیعــی بــاارزش 
ــار  ــه شــماره 485 در فهرســت آث کشــور ب
ملّــی ثبــت شــده اســت. ایــن درخــت 
کهنســال در بلنــدای کــوه برآفتــاب بلداجی 

ــرار دارد. ق
نابودی جنگل های زاگرس حیات انسان 

را به خطر می اندازد
بنیــاد  رییــس  قنبــری  عبــاس  دکتــر 
و  چهارمحــال  شــعبه  ایران شناســی 
ــزاری  ــا خبرگ ــه ای ب ــاری در مصاحب بختی
ــان  ــا( بی ــران )ایرن ــامی ای ــوری اس جمه
ــری  ــزرگ بش ــراث ب ــرس می ــت: زاگ داش
گونه هــای  جنگل هــا،  نابــودی  و  اســت 
اثــر آتــش  حیوانــی و گیاهــی آن بــر 
انســان  نابــودی حیــات  بــه  ســوزی ها 
ــوان نخســتین  ــه عن ــد. زاگــرس ب می انجام
خاســتگاه و محــل ســکونت بشــر بــا قدمــت 
ــی  ــوزه باستان شناس ــاال در ح ــینه ب و پیش
و مطالعــات ایران شناســی مطــرح اســت 
و گونه هــای گیاهــی و جانــوری موجــود 
ــورند و  ــی کش ــع ملّ ــزو مناب ــرس ج در زاگ
بایــد ایــن ذخایــر ارزشــمند را در برابــر 
کــه  کنیــم  محافظــت  آتش ســوزی ها 
ایــن گنیجینــه از بیــن نــرود. بــرای حفــظ 
ــت ایران شناســی  ــه در هویّ ــی ک ــع ملّ مناب
ــه  ــی برخــوردار اســت، هم ــت باالی از اهمی
افــراد تــاش کننــد و احســاس مســوولیت 
داشــته باشــند. رییــس بنیــاد ایرا ن شناســی 
ــک  ــه هم این ــان اینک ــا بی ــتان ب ــعبه اس ش
مطالعــات زاگــرس در دســتورکار و در حــال 
ــراد  ــه اف ــرد: هم ــح ک ــت، تصری ــام اس انج
جامعــه در ایــن زمینــه می تواننــد یاری گــر 
بنیــاد ایران شناســی باشــند و کمــک کننــد 
ــی  ــه خوب کــه ایــن مطالعــات و پدیده هــا ب
ــا از ایــن طریــق  شــناخته و انجــام شــود ت
شــاهد حفــظ ســریع تر ایــن منابــع ملّــی و 
جهانــی و جلوگیــری از نابــودی آن باشــیم.

شهرکرد و داغستان روسیه 
خواهرخوانده می شوند

شــهرکرد  خواهرخواندگــی  زمینــه ی 
ــاری و  ــار محــال و بختی ــز اســتان چه مرک
ــا رفــع  داغســتان روســیه فراهــم شــده و ب
از مســووالن  بیمــاری کرونــا و دعــوت 
ــور  ــه ط ــی ب ــن خواهرخواندگ ــتان ای داغس
ــتمی  ــجاد رس ــود. س رســمی امضــاء می ش
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
این بــاره  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
زمینــه  خواهرخواندگــی  ایــن  گفــت: 
در  همــکاری  و  ارتباطــات  شــکل گیری 
ــادرات و واردات  ــگری، ص ــای گردش حوزه ه
کاال و خدمــات، گردشــگری ســامت و 
فرهــم می کنــد.  را  علمــی  گردشــگری 
ایــن خواهرخواندگــی بایــد بیــن شــهرداری 
شــهرکرد و داغســتان و اتاق هــای بازرگانــی 
ایــن دو منطقــه امضــاء شــود کــه مقدمــات 
ایــن موضــوع فراهــم شــده و با عادی شــدن 
روابــط پــس از رفــع شــیوع ویــروس کرونــا 

قطعــی می شــود.
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دکتــر عبــاس قنبــری عدیــوی عضــو انجمــن 
بــا  گفت وگــو  در  ایران شناســی  بین المللــی 
ایســنا توضیحاتــی دربــاره ی کرونــا و فرهنــگ 

عامــه ارائــه داده اســت: 
ــی،  ــد و آداب اجتماع ــا، عقای ــه، باوره فرهنگ عام
از زندگــی مــردم و رخدادهــای عــادی و غیرعــادی 
تأثیــر   ... و  حــوادث  و  بحران هــا  مثــل  آن 
می پذیرنــد. در واقــع همان طــور کــه ســال ها 
قبــل وبــا، طاعــون، آبلــه، بــرف ســرخ و بــاد شــدید 
و ... بــر روی ترانــه و ضرب المثــل و باورهــای 
ــد  ــن خواه ــز چنی ــا نی ــر گذاشــت، کرون ــردم اث م
کــرد. تجربــه نشــان داده کــه ایرانی هــا در ســاخت 
ــا  ــد صده ــت اند و تولی ــه، چیره دس ــز و لطیف طن
ــی،  ــوع سیاس ــا موض ــی ب ــز و کنای ــن طنزآمی مت
ــن  ــد ای ــام، مؤی ــن ای ــی در ای ــی و فرهنگ اجتماع
ایــن  تمامــی  کلی تــر،  نگاهــی  در  مدعاســت. 
ــر از  ــی متأث ــای ادب ــی از آفرینش ه ــا بازتاب متن ه
ــم  ــا اع ــردم م ــت. م ــه اس ــگ ِ عام ــا در فرهن کرون
ــا  ــاره ی کرون ــه درب ــرده، آنچ ــه و تحصیل ک از عام
ســاخته وپرداخته  می رســد،  ذهن شــان  بــه 
ــن  ــه ی ای ــا مطالع ــرگان ب ــپس خب ــد، س می کنن
ــد  ــردم را توســعه می دهن ــون، برســاخته های م مت
ــرد  ــردم، آن را می پذی ــاِد م ــن نق ــت ذه و درنهای
ــاً  ــد. اساس ــترده تری وارد می کن ــطح گس ــه س و ب
الزمــۀ شــکل گیری فرهنــگ مــردم، همیــن شــیوع 
و گســترش آفریده هــا اعــم از لطیفــه، ترانــه، 

ضرب المثــل و ... اســت.
    هیــأت علمــی گــروه ادبیــات فارســی دانشــگاه 
فرهنگیــان افــزود: مــا در دهه هــای آینــده برشــی 
از ادبیــات شــفاهی را خواهیــم داشــت کــه موضــوع 
ــت.  ــر بیماری هاس ــا و دیگ ــوش کرون آن حول وح
ــردم همــراه  ــا ســلیقه ی م ــر آداب  و رســوم ب تغیی

اســت؛ ســلیقه ی مــردم ممکــن اســت بــه  صــورت 
تحــت  را  نــوروز  آداب  مثــال  بــرای  مقطعــی 
ــه  محــض  ــا ب ــرد، ام ــده بگی ــرایط خاصــی نادی ش
از بیــن رفتــن آن شــرایط خــاص، ارزشــی کــه در 
ــاز  ــودش را ب ــای خ ــردم ج ــی م ــه ی تاریخ حافظ
ــته  ــی داش ــادی گرام ــه روال ع ــاره ب ــرده، دوب ک
ــات،  ــگ، ادبی ــا دارای فرهن ــد. ایرانی ه ــد ش خواه
تاریــخ و ذهــن پویایــی هســتند کــه به راحتــی هــر 
مســأله ای درون اتــاق فکــری بــه نــام فرهنــگ، در 
ــل  ــد، جــرح  و تعدی ــرورش می دهن ــود پ ــن خ ذه
می کننــد و بعــد دوبــاره بــرای انعــکاس و پذیــرش 

ــد. ــق می کنن ــه تزری ــه جامع ــی آن را ب اجتماع
   قنبــری عدیــوی بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخــی از 
آیین هــا در فرهنــِگ  عامــه، تحــت تأثیــر بهداشــت 
ــاه  ــد: پنج ــادآور ش ــرد، ی ــرار می گی ــامت ق و س
ــم  ــه اس ــینی ب ــک س ــراد در ی ــش، اف ــال پی س
ــرای  ــه ب ــد و از ای نک ــذا می خوردن ــه« غ »مجمع
ــتفاده  ــترک اس ــوان مش ــک لی ــیدن آب از ی نوش
کننــد، کراهتــی نداشــتند، امــا به مــرور و بــه نفــع 
بهداشــت فــردی و جمعــی ایــن آداب از بیــن رفــت 
و هــر کــس بشــقاب، قاشــق و لیــوان اختصاصــی 
مــردم  گذشــته  در  کــرد.  پیــدا  را  خــودش 
ــد  ــه یکدیگــر قــرض می دادن لباس هــای خــود را ب
و تن پــوش فرزنــد بزرگ تــر دست به دســت بــه 
فرزنــد کوچک تــر می رســید، امــروز می بینیــم 
ــر  ــه ام ــا ب ــن رفتاره ــه ای ــه خاطــر خدشــه ای ک ب
فرهنــِگ  در  کم کــم  می  کــرد،  وارد  بهداشــت 

ــده اند. ــگ ش ــا کمرن ــذف و ی ــردم ح م
ــی  ــدن مقطع ــا و دور ش ــروس کرون ــیوع وی     ش
مــردم از خانــواده و جامعــه یکــی از عواملــی 
ــوم  ــده، مفه ــود در آین ــب می ش ــه موج ــت ک اس
ــودن،  ــم ب ــه و دور ه ــواده و جامع ــای خان ارزش ه

بهتــر از ســوی افــراد درک شــود، هم چنیــن 
ــا  ــودن دنی ــی ب ــامتی و فان ــه ارزش س ــه ب توج
و متعلقــات آن، از جملــه تأثیراتــی اســت کــه 
ــِگ  ــر فرهن ــا، ب ــی در دوران کرون ــه ی زندگ تجرب
 عامــه خواهــد گذاشــت. شــیوع ویــروس کرونــا در 
ــش  ــد و گرای ــذار باش ــد اثرگ ــز می توان ــت نی صنع
مــردم را بــه ســمِت اســتفاده از شــیرآالت حســی 
یــا نانوایی هایــی کــه پخــت مکانیــزه دارنــد، ببــرد؛ 
ــت انســانی  ــن دخال ــوارد کمتری ــن م ــه ای ــرا ک چ
را دارنــد و مســأله ی بهداشــت در آن بیش تــر 

رعایــت می شــود.
     ایــن پژوهشــگر حــوزه  ی فرهنــِگ  عامــه، حــذف 
ــن  ــات، هم چنی ــت دادن در تعام ــی و دس روبوس
ــتفاده از  ــر در اس ــیت بیش ت ــدن حساس ــد آم پدی
وســایل حمــل   و نقــل عمومــی را از دیگــر تأثیــرات 
مجمــوع  در  گفــت:  و  دانســت  کرونــا  مثبــت 

کرونا و فرهنِگ عامه

ــن  ــدن ای ــس از گذران ــردم پ ــی م ــگ عموم فرهن
ــه  ــی توج ــردی و جمع ــر بهداشــت ف ــر ام دوره، ب
ــرش و  ــت و پذی ــد داش ــری خواه ــد بیش ت و تأکی
گرایــش آن بــه ســمِت چیزهایــی اســت کــه ایــن 
ــردم،  ــِگ م ــد. فرهن ــه باش ــر گرفت ــم را در نظ مه
دیگــر  اجتماعــی  آفریده هــای  همــه ی  مثــل 
ــته های  ــوزه خواس ــکلی در ح ــه ش ــت ب ــادر اس ق
اجتماعــی تغییراتــی پیــدا کنــد و ایــن دوره، 
ــرای تأمــل در فرهنــِگ مــردم و  فرصتــی خــوب ب

مردم شناســی ماســت.
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ــی)1304-1399( ــم امین ــه ابراهی ــرت  آیت ال     حض
)ابراهیــم حــاج امینــی نجفآبــادی(، روحانــی وارســته، 
ــلیم الّنفس،  ــزگار، س ــا و پرهی ــارز، پارس ــی، مب انقاب
ــس  ــوم مجل ــا س ــش از دوره اّول ت ــن و نیک اندی فروت
خبــرگان رهبــری، منتخــب مــردم اســتان چهارمحال 
ــی،  ــت مدار انقاب ــه، سیاس ــود. وی فقی ــاری ب و بختی
ــب  ــا و خطی ــق توان ــف و محق ــام، مولّ ــد واالمق مجته
مبــّرز و محبوبــی بــود کــه عمــر خــود را در راه فرهنگ 
و آموزه هــای شــریعت محمــدی)ص( و ارزش هــای 

ــرد. ــپری ک ــاق س واالی اخ
    ایشــان از شــاگردان آیت الــه بروجــردی، امام خمینی 
و عامــه طباطبایــی بــود. وی را از روحانیــان برجســته 
در حــوزه معــارف اســامی و سیاســت مداران وارســته و 
پارســا در مناصــب جمهوری اســامی می دانیــم. ارادت 
ــه بنیان گــذار انقــاب و حضــور در مبــارزات  ایشــان ب
ــامی )1357( و  ــاب اس ــت و انق ــکل گیری نهض ش
هم چنیــن نقــش درخشــان او در جایگاه هایــی چــون: 
بررســی، تحقیــق و مجاهــدت علمی، تدریــس در حوزه 
علمیــه قــم، فعالّیــت در زمینــه پژوهش هــای دینــی و 
مذهبــی، امامــت جمعــه و ... او را در کســوت مدرســی 

حــوزه و معــارف دینــی مطــرح ســاخت. 

    عضویــت در مجلــس خبرگان رهبری از ســوی مردم 
چهارمحــال و بختیــاری و تهــران، عضویــت در مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و مســوولیت های دیگــر، از 
ــت دارانش  ــن دوس ــدل بی ــول و معت ــره ای مقب او چه
ــگاه علمــی و  ــت و جای ــود. مقبولّی ترســیم ســاخته ب
سیاســی او ســبب شــد کــه از 1364 تــا 1385 نایــب 

رییــس دوم مجلــس خبــرگان شــود. 
     ســه دوره حضــور ایشــان بــه عنــوان نماینــده مــردم 
شــریف و مؤمــن اســتان در مجلــس خبــرگان، نگارنده 
ــت و  ــِت منزل ــن پاس داش ــا ضم ــن داشــت ت ــر ای را ب
مقــام علمــی و معنــوی ایشــان، از خدمــات ارزنده شــان 

تبجیــل و تجلیــل نماید.
ــی،  ــل، مّتق ــخصّیتی فاض ــی )ره( ش ــه امین      آیت ال
آرام، اخاقمنــد، پرهیــزگار، معنــوی، همــراه بــا فضایل 
ــدارای  ــلوک و ُم ــع، س ــت طب ــته، مناع ــاری وارس رفت
الزم بــرای تصــدی جایــگاه نمایندگــی مــردم داشــت. 
شــخصیت او بــرای عمــوم و خــواص، تصویــری شــفاف 
ــی در خــط امــام، رهبــری و  و مطلــوب از یــک روحان
انقــاب، چهــره ای محبوب، شایســته و در خــور احترام 

بــرای نخبــگان و همــه آحــاد اســتان رقــم زد.
ــار،  ــار، رفت ــوای گفت ــردم داری، تق ــش، ادب، م     دان
وارســتگی، زهــد، دنیاگریــزی و ویژگی هــای برجســته 
ــندیده،  ــای پس ــا جاذبه ه ــدی ب ــوان مجته ــه عن او ب

ــا قدرشناســی مــردم از او  ــوام ب تأثیرگــذاری مثبــِت ت
ســبب ُحســن اقبــال و پذیــرش همگانــی ایشــان، بــه 
ــی  ــوم دین ــاب عل ــی، ط ــه فرهنگ ــن جامع ــژه بی وی
ــی او در  ــاب پیاپ ــد. انتخ ــتان ش ــم اس ــردم فهی و م
مجالــس اّول تــا ســوم در اســتان، نمونــه ای از شــناخت 
و مقبولّیــت مــردم ارجمنــد، آگاه و مؤمــن چهارمحال و 

بختیــاری از آن فقیــه و دانشــمند شــیعه اســت.
ــذاری  ــد، تأثیرگ ــس از عمــری مفی ــه پ ــون ک      اکن
و نقش آفرینــی در حــوزه فعالّیت هــای فرهنگــی، 
اجتماعــی، دینــی اســتان و کشــور، در جــوار مضَجــِع 

ــن  ــد، ضم ــه )س( آرمیده ان ــرت معصوم ــریف حض ش
ــاگردان،  ــتگان، ش ــواده، بس ــه خان ــلّیت ب ــرض تس ع
ــه  ــرگان، جامع ــس خب ــدگان مجل ــکاران، نماین هم
ــروردگار  ــگاه پ ــور، از پیش ــووالن کش ــت و مس روحانی
قــادر متعــال، برایشــان آمــرزش و علّو درجــه خواهانیم. 
ــات او را  ــده، خدم ــان و آمرزن ــِد مهرب ــدوارم خداون امی

ــد. ــش فرمای ــره آخرت ذخی
    جهــت اطــاع از زندگی نامــه و آثــار آیت الــه ابراهیــم 

امینی به گل گشــت پاییــز 1394 مراجعه شــود.

نام نیک و شخصیت آیت اله امینی


