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پژوهشی شعری در وصف جایگاه معلم وارسته 

و اخالقمند بهمن عالءالدین قرائت کرد و در 

پایان جلسه دکتر عبدل درگاهی مدیر کل محترم 

پست استان مطالبی در خصوص نحوه و فرایند 

ساخت تمبر یادبود بیان کرد و از استاد بهمن 

عالءالدین به عنوان یکی از مشاهیر و مفاخر 

محبوب کشور و استان های زاگرس تجلیل کرد 

و این اقدام را بنا به درخواست و پیشنهاد رییس 

شعبه و حمایت کامل و رایگان شرکت پست 

اعضای محترم شرکت کننده در  خواند. سپس 

جلسه، تمبر و یادمان تهیه شده را رونمایی و 

امضاء کردند.

تمبر یادبود استاد بهمن عالء الدین معلم فرهیخته، 

موسیقی دان و خواننده بختیاری، به اهتمام بنیاد 

ایران شناسی شعبه استان چهار محال و بختیاری 

تهیه و با مشارکت شرکت پست استان در این 

نشست رونمایی شد. جلسه همزمان با اذان ظهر 

خاتمه یافت.

https://www.irna.ir/news/84528301/
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به منظور تکمیل و بهره برداری پژوهشی و فرهنگی اطالعات استان چهار محال و بختیاری، 
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فـــراخــــوان مقالهفـــراخــــوان مقاله

بنیاد ایران شناسـی شـعبه اسـتان بـا هماهنگی انجام شـده بـا معاونت پژوهشـی بنیاد 

»کتاب چهارمحـال و بختیاری« 

را منتشر می کند.

تاریخـی،  مطالعـات  عالقه منـدان  و  دانشـجویان  پژوهشـگران،  اسـتادان،  کلیـه  از 

فرهنگـی، هنـری و ادبـی اسـتان دعوت می شـود، مقاالت منتشـر نشـده خـود را با 

رعایـت چارچـوب پژوهش هـای رسـمی و معتبـر دانشـگاهی و مقـاالت فصلنامـه 

مطالعـات ایران شناسـی )https://iran-mag.iranology.ir/file/help.pdf( تنظیـم و 

بـه نشـانی )iranologychb@gmail.com(  ارسـال نماینـد تـا در مجموعـه  

»کتاب چهارمحال و بختیاری«  منتشر شود.

امور و فعالیت های شعبه به تناسب امکانات و 

شرایط استان بسیار مقبول و مطلوب است. دکتر 

آبان سالگرد درگذشت  به 12  نصیری سپس 

درباره ی  و  کرد  اشاره  عالءالدین  بهمن  استاد 

آن  ادبی  و  اجتماعی  فرهنگی،  هنری،  نقش 

هنرمند و معلم متعهد، سخنان ارزنده ای را بیان 

کرد. وی گفت بارها از شعبه بازدید کرده و در 

همایش ها و نمایشگاه های شعبه حضور یافتم. 

آقای  استاندار،  محترم  معاون  سخنان  از  پس 

و  فرهنگ  محترم  مدیرکل  شریفی  ابراهیم 

ارشاد اسالمی استان در سخنانی به نقش بنیاد و 

فعالیت های تحقیقی و فرهنگی شعبه اشاره و از 

استاد بهمن عالءالدین به عنوان چهره شاخص 

شیروانی  حجت اله  آقای  سپس  کرد.  یاد  ملی 

نقش  به  استان  هنری  حوزه   محترم  رییس 

فرهنگی- هنری استاد عالءالدین اشاره کرد و 

اقدام بنیاد ایران شناسی را برای رونمایی از تمبر 

یادبود یک کار ارزنده و درخور تحسین خواند.

پس از آن استاد مرید محمدی عضو شورای 

بر اساس دعوت نامه قبلی و با حضور بیش تر 

شرکت کنندگان،  و  اُمنا  هیأت  محترم  اعضای 

نخستین جلسه هیأت امنای شعبه در سال 1400 

در   )12 تا   10:30 )ساعت  آبان ماه  دوازدهم 

و  محال  چهار  استانداری  مردانی  شهید  سالن 

بختیاری برگزار شد. در ابتدای جلسه آیاتی از 

کالم اهلل مجید قرائت شد و سپس دکتر قنبری 

رییس شعبه و دبیر جلسه هیأت اُمنا ضمن تشکر 

و تقدیر از شرکت کنندگان، گزارش مفصلی از 

خدمات شعبه از زمستان 1399 تا پاییز 1400 

ارائه و از حمایت های استاندار محترم، معاونان 

و سایر اعضا قدردانی کرد. سپس آقای دکتر 

کرم اله نصیری معاون محترم استاندار به نیابت 

استاندار رییس محترم هیأت امنا ضمن تقدیر و 

تشکر از رییس شعبه، فعالیت های انجام شده را 

نمونه ای از اقدامات الزم و اثرگذار پژوهشی و 

فرهنگی خواند و به پی گیری مستمر امور شعبه 

و شرکت خودشان در همایش ملی ایران شناسی 

الحق  گفت  و  کرد  اشاره  فعالیت ها  دیگر  و 
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چون صفر تهی، چون الف تنها
سراینده: رضا طهماسبی

محل نشر: تهران

ناشر: سوره مهر

سال نشر: 1400

قیمت: 30,000 تومان

*******************
ِچِقن بَسته: گزیده شعر لهجه قهفرخی

سراینده: منصور دهقان قهفرخی

محل نشر: تهران

ناشر: سوره مهر

سال نشر: 1400

قیمت: 40,000 تومان

*******************
آنا گوهری: سامانِله لَر، امثال، حکم و 

سائر جومله لَره
امثال، حکم و زبان زدهای ترکی مردم سامان

نویسنده: سامان دخت کبیری سامانی

محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش

سال نشر: 1399

قیمت: 55,000 تومان

*******************
فَر منصوری ]زندگی نامه شمسعلی 

منصوری فر[
نویسنده: محمد برزویی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال انتشار: 1400 

قیمت: 30,000 تومان

*******************
آهوت ]مجموعه داستان[

نویسنده: کبری موسوی قهفرخی

محل نشر: تهران

ناشر: نزدیکتر

سال انتشار: 1399

قیمت:20,000 تومان

*******************
شیِر گل بس ]مجموعه داستان[
نویسنده: محمدعلی شاهسون مارکده

محل نشر: شهرکرد

ناشر: مرید

سال انتشار: 1398

قیمت: 20.000 تومان

*******************
یک مهمانی زنانه: مجموعه داستان کوتاه

نویسنده: فرهاد خاکیان دهکردی

محل نشر: تهران

ناشر: آوند دانش

سال انتشار: 1398

قیمت: 29.000 تومان

آینی رومنایی از متربیادوبد  هبمن عالءالدین خواننهد بختیاریآینی رومنایی از متربیادوبد  هبمن عالءالدین خواننهد بختیاری

آثار  از  مجموعه ای  اطالعاتی  بانک های 

ایران زمین  تاریخ و فرهنگ  از  مانده  برجای 

آورد،  فراهم  پژوهشگران  استفاده  برای  را 

و  مفاخر چهارمحال  و  مشاهیر  بانک  افزود: 

بختیاری از جمله این بانک های اطالعاتی به 

شمار می رود.

محوریت  با  اطالعاتی  بانک  تشکیل  وی 

و  مطبوعات  تصویر،  و  صوت  فولکلور، 

انتخابات  و  تاریخی  مساجد  محلی،  نشریات 

بنیاد در راستای  این  فعالیت های  از دیگر  را 

پاسداشت و حفظ آثار باقی مانده از گذشتگان 

بیان و تصریح کرد: وجود کتابخانه تخصصی 

انجام ۶05  کتاب،  با هفت هزار و 100 جلد 

پژوهش مستقل و جمع آوری 15 هزار برگ 

سند تاریخی از دیگر اقدامات و منابعی است 

برای  استان  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  در  که 

آمده  فراهم  محققان  و  پژوهشگران  استفاده 

است. قنبری عدیوی به افزایش همکاری های 

دولتی  دستگاه های  با  فرهنگی  مرکز  این 

یادبود  تمبر  انتشار  یادآور شد:  اشاره کرد و 

موسیقی  برجسته  هنرمند  عالءالدین  بهمن 

نوع  این  ثمرات  جمله  از  بختیاری  و  لری 

همکاری هاست تا بتوان برای معرفی هر چه 

بهتر مفاخر و بزرگان ایرانی اقدام کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 

و بختیاری نیز در بخش دیگری از این برنامه، 

بنیاد  امنای  هیأت  نشست  با  همزمان 

و  بختیاری  و  چهارمحال  شعبه  ایران شناسی 

عالءالدین  بهمن  وفات  سالگرد  پانزدهمین 

هنرمند شناخته شده موسیقی بختیاری، آیین 

رونمایی از تمبر یادبود این هنرمند فقید روز 

و  مسووالن  از  جمعی  حضور  با  چهارشنبه 

اهالی فرهنگ و هنر در شهرکرد برگزار شد.

بهمن عالءالدین متخلص به مسعود بختیاری از 

جمله هنرمندانی بود که سرودها و آوازهایش 

و  بومی  ادبیات  و  زبان  کردن  زنده  در 

فولکور نقش بسزایی ایفا کرد.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 

امناء  هیأت  عضو  و  بختیاری  و  چهارمحال 

بنیاد ایران شناسی شعبه استان گفت: هنر زبان 

به سوی  را  انسان  مشترکی است که می تواند 

کمال رهنمون کند و بهمن عالءالدین از جمله 

هنرمندانی است که توانسته است با بهره گیری 

از موسیقی در این مسیر به خوبی گام بردارد.

اهلل کرم نصیری با بیان اینکه آثار برجای مانده 

از این هنرمند، نقش ارزنده ای در احیا ادبیات 

دارد،  ایل بختیاری  فرهنگی  شاخصه های  و 

افزود: این هنرمند فقید پیش از پرداختن به 

هنر، در کسوت یک معلم و آموزگار مشغول 

او در  فرهنگی  شخصت  و  بود  فعالیت  به 

طبیعت  و  قومی  ویژگی های  به  نگاهش  نوع 

سرزمین بختیاری اثر گذاشت.

چهارمحال  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رییس 

آلبوم های  از  نشست  این  در  نیز  بختیاری  و 

آستاره،  برافتو،  فنگ،  و  دنگ  مال َکنون، 

ریالی،  لچک  بهیگ،  تاراز،  کبک  جار،  هی 

از  مجموعه  عنوان  به  ویر  و  کاغذی  گل های 

یاد  عالءالدین  بهمن  توجه  قابل  و  مهم  آثار 

از  برخاسته  هنرمند  این  اشعار  گفت:  و  کرد 

تاریخ  و  آیین  باورها،  زاگرس،  زیست بوم 

با  خوبی  به  دلیل  همین  به  و  است  محلی 

است.  شده  ماندگار  و  گرفته  ارتباط  مخاطب 

اینکه  بیان  با  ادامه  در  عدیوی  قنبری  عباس 

تکمیل  با  است  تالش  در  ایران شناسی  بنیاد 

ظرافت هنری بهمن عالءالدین در احیا زبان و 

ادبیات بختیاری را متذکر شد و گفت: آشنایی 

او با عطا جنگوک نوازنده تار و سه تار بر غنای 

آثار بهمن عالءالدین افزوده است.

خوبی  به  هنرمند  این  افزود:  شریفی  ابراهیم 

احیا  برای  آواز  و  شعر  و  موسیقی  زبان  از 

ویژه  به  و  لر  قوم  فرهنگی  شاخصه های 

بختیاری بهره برد و آثارش میان مردمان لر 

زبان و بختیاری به عنوان آثاری شناخته شده 

به شمار می رود.

بختیاری  و  چهارمحال  هنری  حوزه  رییس 

نیز در ادامه گفت: تغییر نگاه به هنر موسیقی 

بهره گیری  برای  راهکارهایی  به کارگیری  و 

ابعاد  تمامی  در  موسیقی  متعالی  جنبه های  از 

در  می رود   امید  که  است  ضرورتی  جامعه 

سیاست گذاری های فرهنگی مدنظر قرار گیرد. 

اینکه  بیان  با  همچنین  شیروانی  حجت اهلل 

گیرد  قرار  امور  راس  در  فرهنگی  کار  اگر 

رشد  راه  نیز  جامعه  به  مربوط  مباحث  دیگر 

بهتر آن  افزود:  را طی خواهد کرد،  تعالی  و 

از هنرمندان  تا  فراهم شود  که شرایطی  است 

و مفاخر هنر و ادب در زمان حیاتشان به نحو 

شایسته ای تجلیل شود.

بهمن عالءالدین در 12 آبان 1385 و در سن 

۶۶ سالگی به علت نارسایی قلبی در شهر کرج 

درگذشت.
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 130 حوزه  این  در  پژوهش ها  اولین  گفت: 

گرفت  صورت  مستشرقین  توسط  قبل  سال 

از  بیت  هزار  بار ژوکوفسکی حدود  اولین  و 

کرد. گردآوری  را  عامیانه  بختیاری   اشعار 

در  و کوچ  برزگری  »اشعار  کتاب  افزود:  وی 

جمله  از  جنبه  چندین  از  بختیاری«  فرهنگ 

قبلی،  آثار  به  نسبت  کتاب  بودن  روشمند 

حفظ  جغرافیایی،  حوزه  در  جامع  گردآوری 

اصالت واژگان و ترکیبات و طبقه بندی بیش 

از نوزده گونه شعری از ادبیات بختیاری اثری 

قابل تقدیر است. چشم نواز نبودن ظاهر کتاب 

بخصوص در طراحی جلد کتاب و صحفه آرایی، 

همچنین غلیان احساسات نویسنده کتاب نسبت 

به ایل بختیاری و تأثیرگذار بودن این احساسات 

بر متن کتاب، از جمله نقد هایی است که به این 

اثر وارد است.

ابراهیم ظاهری عبدوند، دانشیار و دکترای زبان 

و ادبیات فارسی به عنوان منتقد دیگر کتاب، 

مختلف  گرایش های  از  گزارشی  ارائه  ضمن 

بختیاری  عامه  فرهنگ  گردآوری  زمینه  در 

افزود: اوج توجه به گردآوری فرهنگ عامه 

در  مقاله  از 2000  بیش  که  بوده  دهه 1340 

امروزه  و  نوشته شده  و  گردآوری  دوره  این 

نیز بیش از 5000 نسخه کتاب در این حوزه 

نگاشته شده است.

در  که  نکاتی  جمله  از  افزود:  ادامه  در  وی 

این کتاب  توجه بیشتری را می طلبید نیاز به 

کتاب،  انتهای  در  واژگان  فرهنگ  نگارش 

عدم  و  ابیات  دقیق  گوینده  کردن  مشخص 

ابیات و عناوین است  برخی  بین  تناسب در 

که بهتر است در چاپ های بعدی اصالح شود.

نویسنده  کیانی،  جهانبخش  جلسه  ادامه ی  در 

که  نکته  این  بیان  با  جامعه شناسی  دکترای  و 

ترانه های شفاهی نشانگر وضعیت اقتصادی، 

در  که  است  مردمانی  اجتماعی  و  سیاسی 

شرایط مختلف آن را سروده اند، گفت: در این 

به  که  است  کوشیده  نویسنده  اثر 

برزگری  ترانه های  انواع  بررسی 

شکل  به  کار  انجام  حین  در 

آهنگین بپردازد. این اشعار بخش 

مهمی از فرهنگ برزگری را نشان 

در  به خوبی  نکته  این  و  می دهد 

 عنوان کتاب منعکس شده است. 

می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  کیانی 

از  تاریخچه ای  بیان  جای 

حوزه  این  در  که  پژوهش هایی 

صورت گرفته است در ابتدای این 

اثر، خالی است.

نویسنده  کیارسی،  روح اله کریمی 

نشست  این  انتهای  در  کتاب، 

ضمن تشکر از برگزارکنندگان، در 

خصوص اشکاالت مطرح شده از 

سوی خوانندگان حاضر در نشست گفت: این 

کتاب انعکاس تجربه های برزگری و کوچ در 

اثر  این  جمع آوری  است.  بختیاری  فرهنگ 

تمام  انجامید و  به طول  به شش سال  نزدیک 

اشعار به صورت میدانی با مشکالت فراوان و به 

سختی گرآوری شده اند. نکته ای که درباره این 

اثر قابل توجه است این است که در فرهنگ 

که  دارد  وجود  مختلفی  گویش های  بختیاری 

سختی گردآوری و تألیف این اثر را دو چندان 

کرد. این کتاب بازتاب دهنده فرهنگ، سنن، 

روحیات، نوع و مراحل زندگی و سختی کار و 

خالصه تمام فرهنگ مردم این کهن بوم است.

به  شده  وارد  نقدهای  با  ارتباط  در  کریمی 

طراحی  در  گفت:  کتاب  این  جلد  طراحی 

داده ام  انجام  را  خود  تالش  کتاب  جلد  روی 

از  انعکاسی  جلد،  روی  طرح  کرده ام  سعی  و 

محتوای کتاب باشد. با این حال از طراحی های 

چاپ های  حوزه  برای  این  در  صاحبان  فن 

بعدی این کتاب استقبال می کنم.

در پایان چند تن از دانشجویان و دانش آموزان 

حاضر در جلسه هریک نظر خود را در مورد 

کتاب و موضوع آن مطرح کردند.

کوچ  و  برزگری  »اشعار  کتاب  است،  گفتنی 

کریمی  روح اله  نوشته  بختیاری«  فرهنگ  در 

کیارسی، از سوی انتشارات فرایاد و در 327 

منتشر  بختیاری  عامه  شعر  موضوع  با  صحفه 

شده است و در طی یک سال گذشته به چاپ 

سوم رسیده است.

گفتنی است در این نشست آقای دکتر عباس 

صورت  به  مجازی  فضای  طریق  از  قنبری 

تصویری مطالبی را درباره نقد و بررسی کتاب 

بیان داشته اند که برای حضار ارسال و پخش شد.

منبع: پایگاه اطالع رسانی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور )ویرایش از سوی شعبه(

https://www.iranpl.ir/news/32418
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برزگری  »اشعار  کتاب  بررسی  و  نقد  نشست 

روح اله  نوشته  بختیاری«  فرهنگ  در  کوچ  و 

فرهادی  احمد  حضور  با  کیارسی  کریمی 

عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست 

انجمن های  اعضای  بختیاری،  و  چهارمحال 

ادبی، اساتید دانشگاه، شاعران و منتقدان، جمعی 

از کتابداران و عالقه مندان کتاب و کتابخوانی از 

سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان و با 

همکاری اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 

اردل در سالن مهرگان اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست احمد فرهادی، سرپرست 

اداره کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به 

برنامه های فرهنگی این اداره  کل جهت ترویج 

کتابخوانی و افزایش جاذبه  کتابخانه ها گفت: 

برگزاری چنین نشست هایی کارکرد اجتماعی 

کتابخانه ها را افزایش م  دهد و عالوه بر انجام 

عنوان یک  به  کتابخانه ها  سنتی،  کارکردهای 

معرفی  جامعه  به  اجتماعی  فرهنگی،  باشگاه 

ویروس  شیوع  با  افزود:  فرهادی  می شوند. 

کتابخانه ها در  فرهنگی  کرونا، برنامه های 

بستر فضای مجازی برگزار می شد، اما اکنون 

بر اساس رنگ بندی شهرستان ها و با رعایت 

اجرای  دیگر  بار  بهداشتی  پروتکل های 

و  حضوری  صورت  به  فرهنگی  برنامه های 

مستمر از سر گرفته شد.

و  بختیاری  شاعر  طاهری،  فیض اله  ادامه  در 

اثر  این کتاب یک  بیان داشت:  کتاب  منتقد 

ارزشمند پژوهشی با رویکرد تحلیلی و دانشی 

است که به صورت روشمند و براساس اصول 

و فنون روش تحقیق دانشگاهی و آکادمیک 

نوشته است.

حمید رضایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی 

با  استان  پیام نور  دانشگاه  آموزشی  معاون  و 

صورت  پژوهش های  از  تاریخچه ای  بیان 

بختیاری  عامیانه  ادبیات  حوزه  در  گرفته 

برگزاری نشستبرگزاری نشست

 نقد و برریس کتاب  نقد و برریس کتاب 

ونروز و ونگلونروز و ونگل

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با همکاری 

کتابخانه  و  ناغان  عباس  ادب  و  شعر  انجمن 

بررسی  جلسه  ناغان  دهخدای  عالمه  عمومی 

آقای  نوشته  نوگل«  و  نوروز   « کتاب  نقد  و 

ادبی  با حضور  منتقدین  راکیان  آرمان  دکتر 

استادیار دانشگاه  ابراهیم ظاهری  آقای دکتر 

و  نویسنده  کریمی  روح اهلل  دکتر  شهرکرد، 

طاهری  فیض اهلل  استاد  ادبیات،  پژوهشگر 

سایر  و  عکاشه   بابادی  امین  آقای  شاعر، 

حضور  با  و  ادبیات  حوزه ی  به  عالقه مندان 

آقای  جمله  استانی)از  مسووالن  از  تعدادی 

و  استان(  کتاب خانه ها ی  کل  مدیر  فرهادی 

بخشدار  درویشی  هادی  )آقای  شهرستان 

محترم ناغان و آقای مصطفی انصاری رییس 

پنج شنبه  کیار( روز  کتاب خانه های شهرستان 

27 آبان 1400 در ساعت 11 صبح در کتابخانه 

عالمه دهخدای ناغان برگزار شد. 

از قرائت قرآن مجید و خوش آمدگویی  پس 

و  حسین پور  ناصر  آقای  نشست   مجری 

شهرستان  کتابخانه های  رییس  انصاری  آقای 

کیار، آقای دکتر راکیان به معرفی کتاب خود 

پرداختند. در ادامه آقای دکتر ابراهیم ظاهری 

به بررسی شیوه ی داستان سرایی، فضای داستان 

و راوی داستان کتاب مطالبی را بیان نمودند. 

به نقش  ادامه آقای دکتر روح اهلل کریمی  در 

فارسی کتاب  اشعار  کاربردی واژگان لری در 

نوروز و نوگل پرداخت. در ادامه، استاد فیض اهلل 

طاهری به چگونگی انسجام واژگان در اشعار 

کتاب نوروز و نوگل اشاره نمودند و  همچنین 

فرضیه ای مطرح و شواهدی برای فرضیه عدم 

انسجام واژگان آوردند. در ادمه آقای فرهادی 

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان وارد جلسه 

شدند و عرض خیرمقدم داشتند. در ادامه آقای 

امین بابادی عکاشه به کلمات باستانی که در این 

کتاب آمده مطالبی را بیان نمودند. 

رفیع زاده   نبی  آقای عبده  نشست،  این  در 

نی  با  را  نوگل  و  نوروز  اشعار  از  تعدادی 

نوازی پارسا برخورداری برای حضار خواندند.

علی  ناغانی،  سلیمی  خسرو  آقای  ادامه  در 

محمد شیروانی، اسحاق فتاحی و آقای طاهری 

درباره متن و محتوای اشعار کتاب نظرات خود 

را گفتند. در این نشست آقای دکتر راکیان به 

در  و  نمودند  و جمع بندی  دادند  پاسخ  نقدها 

اهداء  با  کتاب  نویسنده  و  منتقدین   به  پایان 

لوح سپاس و جوایز قدردانی شد.

منبع: )با ویرایش از سوی شعبه(

http://naghan.blogfa.com/post/232
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همزمان  با هفته کتاب و کتابخوانی و کتابدار 

نشست کتاب »روش های نوین درست نویسی 

خلیلی  وحید  نوشته  اداری«  نگارش  و 

سرپرست  فرهادی،  احمد  حضور  با  اردلی 

اصغر  استان؛  عمومی  کتابخانه های  اداره کل 

زبان  پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد  شهبازی، 

مدیر  زمانی پور،  بابک  فارسی؛  ادبیات  و 

استان؛ حجت اهلل  گنجینه آموزش و پرورش 

از  جمعی  و  هنری  حوزه  رئیس  شیروانی، 

محل  در  کتابخوانی  و  کتاب  به  عالقه مندان 

تماشاخانه مهر با همکاری اداره کتابخانه های 

عمومی شهرستان شهرکرد ساعت 10 صبح 

روز سه شنبه 25 آبان ماه برگزار شد.

سرپرست  فرهادی،  احمد  جلسه  ابتدای  در   

ضمن  استان  عمومی  کتابخانه های  اداره کل 

معرفی  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  تبریک 

از  حمایت  و  ارزش  با  و  فاخر  کتابهای 

نویسندگان استانی را از اولویت های این اداره 

کل عنوان کرد و افزود: تالش خواهیم کرد 

کتابخانه های  فضای  تا  کنیم  فراهم  شرایطی 

عمومی استان، محلی برای آشتی با کتاب و 

آشنایی دوستداران کتاب با نویسندگان فاخر 

بومی و محلی باشد.

پژوهشگر  شهبازی،  اصغر  برنامه  ادامه  در 

زبان و ادبیات فارسی و استاد دانشگاه، ضمن 

رایج  غلط های  مکاتبات،  تاریخچه  به  اشاره 

نوشتاری در زمان گذشته گفت: مکاتبات به 

عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی جهت نقل و 

انتقال اطالعات به صورت مکتوب، در آینده 

مورد استناد قرار می گیرد و این امر جایگاه 

آیین نگارش را به خوبی نشان می دهد.

در این نشست بابک زمانی پور، مدیر گنجینه 

آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری، 

به  اجمالی  نگاهی  و  نویسنده  معرفی  ضمن 

گفت:  کتاب  این  مختلف  فصل های  مباحث 

تنها وسیله  اداری،  نوشته های  درحال حاضر 

از  است،  سازمان  در  رسمی  ارتباط  ایجاد 

سازمان  در  ارتباطات  که  می دانیم  طرفی 

همانند سیستم جریان خون، در بدن موجود 

در  چه  چنان  مسلم،  قدر  می کند  عمل  زنده 

نشود،  برقرار  صحیح  ارتباط  سازمان  یک 

سازمان به مشکل برمی خورد و حتی ممکن 

است به انحالل انجامد.

کتاب  نویسنده  اردلی  خلیلی  وحید  ادامه  در 

و استاد دانشگاه ضمن تشکر از حمایت های 

استان  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره 

مبحث  به  محلی،  و  بومی  نویسندگان  از 

و  کرد  اشاره  رایج  عصر  در  شلخته نویسی 

این  از  جلوگیری  را  کتاب  نوشتن  از  هدف 

گونه نوشتار اعالم کرد.

زبانی  اداری،  نگارش های  زبان  افزود:  وی 

نوشته های  با  تفاوت هایی  و  است  ویژه 

به  پرداختن  اساس،  همین  بر  دارد؛  دیگر 

 نشست معریف و برریس کتاب نشست معریف و برریس کتاب

»روش های ونین درست ونییس و نگارش اداری« برگزار شد»روش های ونین درست ونییس و نگارش اداری« برگزار شد

رسمی،  زبان  این  ویرایش  و  نگارش  دنیای 

رویکرد  همراِه  و  نتیجه گرا  نیازسنجانه،  باید 

ساده سازی و معیارسازی باشد. خلیلی اذعان 

پرکاربرد  قالب های  کتاب،  این  در  داشت: 

نگارش اداری، مانند آیین نامه، احکام اداری، 

بخش نامه، تفاهم نامه، صورت جلسه، قرارداد، 

و  ساختارشناسی  نگاه  با  و...  اداری  نامه 

و  می شود  معرفی  متن  پردازش  و  نگارش 

پرکاربردتریِن  که  اداری«  »نامه  همچنین، 

آموزشی«  »الگوی  به عنوان  است،  قالب ها 

و  نکته ها  ارکان،  ساختار،  تا  شده  انتخاب 

به صورت  آن  نگارش  و  تهیه  مهارت های 

مثال های  همراِه  بخش به بخش  و  روش مند 

هرچه  که  است  روشن  شود.  بیان  متعدد 

درباره ی اصول و قواعد نگارش و ویرایش 

دیگر  برای  می شود،  گفته  اداری  نامه ی 

قالب های نگارشی نیز به کاربردنی است.

نوین  »روش های  کتاب  است  گفتنی 

درست نویسی و نگارش اداری )آیین نگارش 

مکاتبات اداری(: مسئله محور، مهارت محور، 

کاربردی« نوشته وحید خلیلی اردلی در قطع 

دانشگاهی  انتشارات جهاد  وزیری، از سوی 

تهران در سال 1400 منتشر شده است.

منبع: 
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ر منصوری در شهرستان خامنریزا
َ

ر منصوری در شهرستان خامنریزارومنایی از کتاب ف
َ

رومنایی از کتاب ف

زندگی نامه و آثار شمسعلی منصوری فر
دهم  قدمعلی  فرزند  منصوری فر  شمسعلی 

آبان ماه 1312 در روستای بابا منصور خانمیرزا 

از توابع شهرستان لردگان چشم به جهان گشود 

مکتب خانه های  در  را  خود  تحصیالت  و 

شغل  به  سال  چندین  نمود. وی  کسب  محلی 

مکتب داری در روستاهای ده چنار محمودی، 

در  و  گذرانده  ده رشید  و  له دراز  چشمه علی 

را  عشایری  دانشسرای  دوره ی   133۶ سال 

سمت  به   1337 مهرماه  گذرانده  شهرکرد  در 

آموزگار به استخدام آموزش و پرورش درآمد. 

ایشان پس از 37 سال خدمت معلمی و 12 سال 

مکتب داری و خدمات صادقانه و شبانه روزی 

در سال 1373 به افتخار بازنشستگی نایل شد. 

اهالی منطقه وی را به نام شمسعلی، ُمال، مدیر، 

حاج شمسعلی و پیشکسوت امر تعلیم و تربیت 

می دانند و از وی به خوبی نام می برند.

این  به  می توان  ایشان  تألیفات  جمله  از 

کتاب ها اشاره کرد: 1- الله های منصوری 2- 

دانش های نور 3- زمزمه های منصوری

رونمایی از کتاب فر منصوری
و  مدیران  حضور  با  کتاب  هفته  مناسبت  به 

کتاب دوستان از کتاب فر منصوری ]زندگی نامه 

شمسعلی منصوری فر[ در حسینیه امام حسین)ع( 

خانمیرزا  شهرستان  جوانمردی  روستای 

کتاب  نویسنده  برزویی  محمد  شد.  رونمایی 

گفت: شخصیت اصلی کتاب یکی از فرهنگیان 

شهرستان خانمیرزا است که بیش از 95 سال 

سن دارد و از 7 سالگی شغل معلمی را آغاز 

کرده است و  14 سال مشهور به مال مکتبی بوده 

و نزدیک به 37 سال در شغل معلمی مشغول 

فرمنصوری  کتاب  افزود:  وی  است.  بوده 

زندگی نامه پیشکسوت فرهنگی به نام شمسعلی 

منصوری فر است که به بهانه 12اردیبهشت ماه 

در 12 فصل نوشته شده است. 

این کتاب مجموعه ای از تالش های یک معلم 

را نشان می دهد که به خاطر تحقق رسالتش 

)که همان سوادآموزی استد( همه را سختی ها 

از  منصوری  فر  کتاب  است.  کرده  تحمل  را 

قطع  در  شهرکرد  دزپارت  انتشارات  سوی 

رقعی، سال 1400 به چاپ رسیده است.

منابع:
-منصوری، شمسعلی )1380( الله های منصوری،  

فرخ شهر: جهان بین.

بام  پارسی سرایان   )1382( علی رحم  -شایان، 

ایران)چهارمحال و بختیاری(، جلد 2، چاپ 2،  

فرخ شهر:  جهان بین.

- برزویی، محمد )1400( فر منصوری، شهرکرد: 

دزپارت

خبرگزاری فارس )با ویرایش از سوی شعبه(

https://www.farsnews.ir/chaharma-

hal-bakhtiari/news/14000901000405
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ـــاد  ـــس بنی ـــوی، رئی ـــری عدی ـــاس قنب عب

چهارمحـــال  شـــعبه  ایران شناســـی 

 و بختیـــاری و پژوهشـــگر فرهنـــگ 

عامـــه در گفت وگـــو بـــا ایکنـــا از 

چهارمحال وبختیـــاری گفـــت در ادبیـــات 

عامـــه و فرهنـــگ شـــفاهی و بومـــی ـ 

محلـــی منطقـــه چهارمحـــال و بختیـــاری 

آب از دیربـــاز به عنـــوان عنصـــری بـــا 

قنات هـــا  و  می شـــود  تلقـــی  ارزش 

و چشـــمه ها بـــا نگاهـــی مقـــدس 

گرامـــی داشـــته شـــده اند. ایشـــان بـــا 

ـــن  ـــا جش ـــگان ی ـــه آبان ـــه اینک ـــاره ب اش

ــوان  ــه  عنـ ــان بـ آبـ

یکـــی از آیین هـــای 

ایرانـــی  کهـــن 

بـــرای  مجالـــی 

ـــروردگار،  ـــتایش پ س

ـــم  ـــی و تکری قدرشناس

ــوده  ــگاه آب بـ جایـ

ـــرد:  ـــار ک ـــت، اظه اس

ـــر  ـــرای ه ـــان ب ایرانی

ــمی  ــاه اسـ روز از مـ

ــد و  ــده بودنـ برگزیـ

دهمیـــن روز هـــر 

ـــم  ـــان و ده ـــاه، آب م

ــوان  ــا عنـ ــان بـ آبـ

نامیـــده  آبانـــگان 

ــن  ــه ایـ ــد کـ می شـ

ـــر  ـــد دیگ ـــن مانن جش

جشـــن های کهـــن 

ــگری و  ــای ستایشـ ــر مبنـ ــی بـ ایرانـ

ـــود.  ـــد ب ـــای خداون ـــی از نعمت ه قدردان

ـــش  ـــن نیای ـــگان جش ـــه داد: آبان وی ادام

ـــدای  ـــبب اه ـــه س ـــروردگار ب ـــتایش پ و س

آب به عنـــوان حیاتی تریـــن نعمـــت 

الهـــی اســـت؛ در فرهنـــگ ایرانـــی از جملـــه 

ـــار  ـــاهنامه، چه ـــد ش ـــی مانن ـــار ادب در آث

ـــش دارای  ـــاک و آت ـــاد، خ ـــر آب، ب عنص

ـــته  ـــی داش ـــتند و گرام ـــی هس ارزش فراوان

ــأ  ــاک منشـ ــه آب و خـ ــوند کـ می شـ

ـــا و  ـــزو مادینه ه ـــد و ج ـــش و تولیدن زای

ـــتند،  ـــا هس ـــزو نرینه ه ـــش ج ـــاد و آت ب

ــان و  ــش گیاهـ ــبب رویـ ــذا آب سـ لـ

ــود و  ــر می شـ ــوان و بشـ ــات حیـ حیـ

ـــاورزی  ـــتاها، کش ـــهرها، روس ـــش ش پیدای

و دامـــداری اســـت.

ــَن  ــه آیــه »َو َجَعْلنــا ِم ــا اشــاره ب قنبــری ب

ــود  ــر موج «  )و ه ــیٍّ ــْی ٍء َح ــاِء ُکلَّ َش اْلم

آفریدیم(.)انبیــا/30(،  آب  از  را  زنــده ای 

تصریــح کــرد: جایــگاه آب در قــرآن 

تکریــم می شــود و در معجــزات الهــی 

ــان  ــور دارد، همچن ــر آب حض ــز عنص نی

ــنگ از  ــمه از س ــیدن دوازده چش ــه جوش ک

ــو  ــت. وض ــی اس ــرت موس ــزات حض معج

گرفتــن بــا آب نیــز نشــانه نــور و رحمت و 

روشــنایی گرفتــن از آب و شــکرگزاری بــه 

درگاه الهــی بــرای نعمــات بی شــمار اســت.

اســتان  در  عامــه  ادبیــات  پژوهشــگر 

ــه  ــگ عام ــه آب در فرهن ــر اینک ــا ذک ب

ــته  ــی داش ــواره گرام ــران هم ــرزمین ای س

ــه و  ــات عام ــزود: در ادبی ــت، اف ــده اس ش

فرهنــگ شــفاهی و بومــیـ  محلــی منطقــه 

چهارمحال وبختیــاری نیــز آب به عنــوان 

می شــود  تلقــی  ارزش  بــا  عنصــری 

نگاهــی  بــا  چشــمه ها  و  قنات هــا  و 

شــده اند.  داشــته  گرامــی  تقدس گونــه 

ــرای  ــی ب ــت فروان ــا حرم ــینیان م پیش

ــا،  ــمه ها، نهره ــذا چش ــد ل ــل بودن آب قائ

اماکــن  به عنــوان  برکه هــا  و  قنات هــا 

دارای اهمیــت و حرمــت نگریســته شــده اند 

و آلــوده ســاختن آن هــا تقبیح شــده اســت. 

ــز  ــا نی ــن م ــنت های دیری ــا و س در آیین ه

ــه از  ــژه ای دارد ک ــگاه وی ــر آب جای عنص

ــت  ــن پش ــه آب ریخت ــوان ب ــه می ت جمل

ــت. ــاره داش ــافر اش ــر مس س

اینکـــه  تصریـــح  بـــا  قنبـــری 

و  نهرهـــا  آب  از  بهره بـــرداری 

چشـــمه ها و قنات هـــا در فرهنـــگ 

ـــال  ـــه چهارمح ـــژه در منطق ـــه  وی ـــی ب مل

 و بختیـــاری همـــواره بـــا نـــام و ذکـــر 

ــت:  ــت، گفـ ــوده اسـ ــراه بـ ــدا همـ خـ

ــراد  ــا افـ ــا یـ ــه میراب هـ ــی کـ زمانـ

از  رودخانه هـــا  اطـــراف  در  ســـاکن 

آب بهره بـــرداری می کردنـــد، ایـــن 

ـــروردگار  ـــر از پ ـــا تقدی ـــراه ب ـــان هم کارش

ــای  ــمه و جوی هـ ــگاه چشـ ــود. جایـ بـ

ــای  ــا و وارگه هـ ــار ایل راه هـ آب در کنـ

ـــت و  ـــیده نیس ـــی پوش ـــر کس ـــایری ب عش

از دیربـــاز، اغلـــب تمدن هـــا، روســـتاها 

رودخانه هـــا  حاشـــیه  در  شـــهرها  و 

ســـاخته شـــده اند.

و  آب  مفهـــوم  از  بهره گیـــری  وی 

افســـانه ها  و  قصه هـــا  در  آبادانـــی 

و  ضرب المثل هـــا  نیـــز  و 

یـــادآور  را  ایرانـــی  چیســـتان های 

ـــوص  ـــن خص ـــح داد: در ای ـــد و توضی ش

ــود  ــی وجـ ــیار فراوانـ ــای بسـ نمونه هـ

دارد کـــه از جملـــه می تـــوان بـــه 

ـــا  ـــی« و ی ـــون »آب و آبادان ـــری چ تعابی

»آب روشـــنایی اســـت« اشـــاره کـــرد. 

ــم ــظ کنیـ ــت آب را حفـ حرمـ

منطقـــه  در  کـــرد:  بیـــان  وی 

چنـــدی  تـــا  چهارمحال وبختیـــاری 

ـــور از  ـــیرین کش ـــد آب ش ـــش 11درص پی

ــی  ــید، تمامـ ــمه های آن می جوشـ چشـ

ـــواره  ـــرس هم ـــع آن در زاگ ـــای رفی قله ه

ـــزاران رود  ـــود و ه ـــرف ب ـــیده از ب پوش

ـــایری  ـــق عش ـــتاها و مناط ـــی در روس دایم

اســـتان های  و  داشـــت  آن جریـــان 

همجـــوار از سرچشـــمه های کوهرنـــگ 

و زاینـــده رود ســـیراب می شـــدند کـــه 

ــالی  در  ــروز خشکسـ ــا بـ ــفانه بـ متأسـ

ســـال های اخیـــر، روز بـــه روز شـــاهد 

ـــتیم  ـــی هس ـــع آب ـــی و مناب ـــل بارندگ تقلی

تـــا جایـــی کـــه تأمیـــن آب شـــرب 

و کشـــاورزی مـــردم اســـتان نیـــز بـــا 

ــراه  ــدی همـ ــراوان و جـ ــواری فـ دشـ

شـــده اســـت.

ایـــن مـــدرس دانشـــگاه بیـــان کـــرد: 

ـــران آن  ـــن بح ـــا ای ـــی ب ـــکار رویاروی راه

ـــت  ـــینیان حرم ـــم پیش ـــه به رس ـــت ک اس

ـــم و  ـــش بدانی ـــش از پی ـــدر آب را بی و ق

ـــم؛  ـــز کنی ـــاده روی پرهی ـــراف و زی از اس

ــد  ــن می طلبـ همچنیـ

کـــه مراکـــز علمـــی 

ــی و  ــث علمـ از حیـ

پژوهشـــی راجـــع 

بـــه ایـــن موضـــوع 

ـــاره ای  ـــد و چ کار کنن

تـــا  بیندیشـــند 

آب  جایـــگاه  از 

یکـــی  به عنـــوان 

از حقـــوق مســـلم 

ـــظ  ـــتان حف ـــردم اس م

ــود. ــت شـ و حراسـ

ــر  ــا ذکـ ــری بـ قنبـ

ــمه های  ــه چشـ اینکـ

ــه  ــددی از جملـ متعـ

چشـــمه  مرواریـــد و 

ــگ  ــمه کوهرنـ چشـ

خشـــک شـــده اند، 

تصریـــح کـــرد: بســـیاری از ایـــن 

ــم آب  ــز کـ ــدار نیـ ــمه های نامـ چشـ

ـــان  ـــده و خروش ـــر توفن ـــده اند و دیگ ش

نیســـتند کـــه ایـــن معضـــالت اقلیمـــی 

ممکـــن اســـت مبـــدل بـــه مشـــکالت 

اجتماعـــی جـــدی شـــوند.

ــعبه  ــی شـ ــاد ایران شناسـ ــس بنیـ رئیـ

ـــه  ـــگان ب ـــن آبان ـــرد: آیی ـــان ک ـــتان بی اس

ـــت آب  ـــه حرم ـــد ک ـــزد می کن ـــا گوش م

ـــر  ـــمان را ب ـــام تالش ـــم و تم ـــظ کنی را حف

حفـــظ و پایـــداری ایـــن آب معطـــوف 

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــالش ب ـــن ت ـــه ای ـــم ک کنی

ـــام  ـــه انج ـــر ب ـــروز ناظ ـــم ام ـــرایط حاک ش

کارهـــای علمـــی و پژوهشـــی بـــرای مقابلـــه 

بـــا خشکســـالی و نیـــز همـــت بـــرای 

ـــت. ـــتان اس ـــردم اس ـــوق م ـــاع از حق دف

منبع: خبرگزاری ایکنا
https://shahrekord.iqna.ir/fa/
news/4009548 /

به انگیزه جشن آبانگان: پاسداشت آب در فرهنگ عامه مردم چهار محال و بختیاریبه انگیزه جشن آبانگان: پاسداشت آب در فرهنگ عامه مردم چهار محال و بختیاری
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بنیاد  اسناد  کتابخانه و مرکز تخصصی   -1
ایران شناسی شعبه استان:

- آمار کتاب خانه شعبه: 7100 نسخه کتاب؛ 

پایان نامه  عنوان  پژوهش؛ 550  عنوان   ۶50

و 500 عنوان منابع دیداری و شنیداری)لوح 

فشرده، نوار کاست و...( 

و  هزارسند  از 10  بیش  دسته بندی  و  تهیه   -

برگ تاریخی)از دوره های مختلف، از جمله 

قباله های  اجتماعی)مانند:  مشروطه(،  دوران 

اسناد  فروش،  و  خرید  صلح نامه،  ِملکی، 

اداری و دولتی، قباله های ازدواج، یادداشت 

گردشگران خارجی و...(. 

- دریافت کتاب های اهدایی از سوی اشخاص 

حقیقی و حقوقی)اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان، حوزه هنری استان(.

فصلنامه  افتخاری  و  رایگان  اشتراک   -

پیمان)ارگان ارمنیان ایران( با توجه به حضور 

350 ساله ارمنیان در چهارمحال و بختیاری

سازمان  از  سند  هزار  پنج  بیش  دریافت    -

پیگیری  و  همت  )با  ایران  ملی  اسناد 

سرپرست محترم شعبه(

- دریافت کتاب های اهدایی آقای طهماسبی

و  نهادها  سایر  و  پست  و  هنری  حوزه   -

موسسه های دولتی

- بایگانی مطبوعات محلی

فصلنامه  در  استانی  مقاالت  چاپ   -2
مطالعات ایرانی )شماره 14 ویژه استان8 

مقاله از 15 پژوهشگر(
3- کتاب چهارمحال و بختیاری

بنیاد  به  پیمان  فصلنامه ی  کامل  تهیه   -4
ایران شناسی

گنجینه  جدید  چیدمان  و  بهسازی   -5
مردم شناسی و ابزار تاریخی و بخش های 

مختلف شعبه
6- چاپ ده قطعه بنر و صد عکس از مشاهیر 

و مفاخر استان چهار محال و بختیاری
7- تکمیل بانک های اطالعاتی استان: 

بانک مشاهیر و فرهیختگان

بانک انتخابات استان

بانک فولکلور و فرهنگ مردم

بانک مساجد تاریخی استان

بانک اسناد و مدارک تاریخی

بانک صوتی و تصویری

بانک عکس و فیلم مستند

بانک مجالت تخصصی

بانک نشریات و مطبوعات محلی

با  شعبه  ساختمان  از  بهینه  استفاده   -8
نصب عکس و سند مردم شناسی استان

9- برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت 
روز پاسداشت فردوسی و زبان فارسی

10- انجام فعالیت های پژوهشی:
داخلی  فصل نامه  اطالعات  جمع آوری   -

ُگل گشت )ویژه نامه داخلی شعبه( و بارگذاری 

آن در سایت بنیاد 

- نوشتن تعدادی مقاله در فصل نامه های بنیاد 

ایران شناسی از سوی سرپرست شعبه.

برای  پژوهشگران  از  دعوت  و  هماهنگی   -

مطالعات  فصل نامه  برای  مقاالت  نوشتن 

ایرانی بنیاد ایران شناسی.

فعالیت های  به  مربوط  گزارش های  ارسال   -

گزارش های  در  درج  جهت  استان  و  شعبه 

ایران شناسی )به صورت الکترونیکی(.

سرپرست  نشست های  و  دیدارها   -11
شعبه با مسوولین ادارات و سازمان:

- دیدار با استاندار و رییس هیأت امنای بنیاد 

ایران شناسی استان چهار محال و بختیاری و 

معاونان محترم ایشان.

سازمان  جدید  و  قبلی  رؤسای  با  دیدار   -

برنامه ریزی استان

مالقات و دیدار کاری در باره بنیاد ایران شناسی 

و اهداف آن، با:

- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان.

- مدیر کل آموزش و پرورش.

دفاع  ارزش های  و  آثار  بنیاد حفظ  رییس   -

مقدس استان و معاونان ایشان

- رییس دانشگاه شهرکرد.

- رییس حوزه هنری استان.

- رییس مرکز اسناد کتابخانه ملی کشور.

- معاونان بنیاد ایران شناسی.

- حضور رییس شعبه در نشست های تخصصی 

دوشنبه های ایران شناسی در تهران.

- حضور رییس شعبه در نشست های تخصصی 

کشوری.

و  آموزش  رییس  و  فرماندار  با  دیدار   -

پرورش شهرستان کوهرنگ.

شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رییس  مالقات   -

استان با مدیرکل فنی و حرفه ای استان.

- مالقات سرپرست شعبه با دکتر افشاری نیا، 

مدیرکل صدا و سیمای استان.

- حضور سرپرست شعبه در محل دفتر استانی 

خبرگزاری ایرنا و دیدار و گفتگو با مدیر و 

خبرنگاران آن رسانه

- دیدار و گفت وگوی سرپرست شعبه و دکتر 

سعید کریمی دهکردی رییس دانشگاه شهرکرد

- دیدار سرپرست شعبه با معاون اداری-مالی 

بنیاد ایران شناسی )جناب آقای شریعتمداری(

-  دیدار سرپرست شعبه با معاون پژوهشی بنیاد 

ایران شناسی )جناب آقای دکتر بهرام زاده(

محترم  سردبیر  با  شعبه  سرپرست  مالقات   -

فصلنامة پیمان و اهدای این فصل نامه ها به شعبه

-  دیدار با شاعر و فرهنگی بازنشسته استان 

چهارمحال و بختیاری

سپاه  محترم  فرمانده  با  شعبه  رییس  دیدار   -

قمر بنی هاشم

و ... .

12- همکاری با ادارات و سازمان ها:
بختیاری  و  محال  چهار  استان  استانداری   -

شعبه،  ساختمان  و  استان  اسناد  )نمایشگاه 

بازدید معاون استاندار از شعبه(.

استاندار  محترم  معاونان  با  پیاپی  جلسات   -

چهارمحال و بختیاری )آقایان دکتر نصیری، 

مردانی و نظری(

و  مدیریت  سازمان  محترم  معاون  با  جلسه   -

 - محمدی  پور  )دکتر  کشوری  برنامه ریزی 

ساختمان شعبه(.

محترم  رییس  شهریارپور  مهندس  با  جلسه   -

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)همکاری 

جهت تکمیل فرم های میز خدمت، ساختمان 

شعبه و کمک مالی به شعبه(.

استان  هنری  حوزه  محترم  رییس  با  جلسه   -

)مباحث مشترک هنری و فرهنگی استان(.

ارشاد  و  فرهنگ  محترم  مدیرکل  با  جلسه   -

شعبه،  ساختمان  کتاب،  )اهدا  استان  اسالمی 

دیدار مدیر کل و معاونان از شعبه(.

- همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری استان.

- نهاد کتاب خانه های عمومی استان )دریافت 

اطالعات مقاالت دانشنامه ایران شناسی(.

نقشه  )دریافت  سحاب  جغرافیایی  مؤسسه   -

قدیمی اصفهان و چهار محال و بختیاری(.

- همکاری با صدا و سیمای استانی و کشوری 

)شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی(.

و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  با  -همکاری 

دکترا در تکمیل پایان نامه ها.

- همکاری با مستندسازان و پژوهشگران.

- همکاری با خبرگزاری های استان.

ارزش های  و  آثار  حفظ  بنیاد  با  همکاری   -

دفاع مقدس برای تأسیس موزه دفاع مقدس.

- پی گیری احداث و ساخت شعبه در دانشگاه 

امنای  هیأت  موافقت  کسب  و  شهرکرد 

دانشگاه از طریق وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری و استاندار و دیگر اعضای محترم.

محترم  معاون  پورمحمدی  دکتر  با  جلسه   -

تأمین  برای  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 

اعتبارات بنیاد ایران شناسی.

- جلسه با دکتر میرزا بزرگ رییس آموزش 

برای  بودجه  و  برنامه  سازمان  تحقیقات  و 

اختصاص و افزایش بودجه ایران شناسی.

- پی گیری امور اجرایی همایش ملی تاریخ، 

بختیاری  و  محال  چهار  هنر  و  فرهنگ 

)هماهنگی و مکاتبه های فراوان با استانداری 

معنوی  و  مادی  پشتیبانان  مجوز،  اخذ  و 

همایش و اعضای علمی و داوری(.

بنیاد  مالی  و  اداری  محترم  معاون  با  دیدار   -

شریعتمداری  آقای  جناب  ایران شناسی 

پژوهشی  اداری،  لوازم  و  کاالها  تأمین  برای 

ملی  همایش  اجرایی  هماهنگی های  و  شعبه 

ایران شناسی استان ها.

بنیاد  پژوهشی  محترم  معاون  با  دیدار   -

بهرام زاده  دکتر  آقای  جناب  ایران شناسی 

برای برگزاری همایش ملی استان ها.

بنیاد  بین الملل  امور  با معاون محترم  - دیدار 

ایران شناسی جناب آقای دکتر فروزان.

شناسی  ایران  بنیاد  پی گیری همکاری های   -

برای  بختیاری  و  چهارمحال  استان  پست  و 

در  استان  فرهنگی-تاریخی  امور  ترویج 

تولیدات آن نهاد.

13- مصاحبه های رییس بنیاد ایران شناسی 
شعبه چهارمحال و بختیاری:

- مصاحبه  با رادیو و تلویزیون استان، برای 

مستند پژمان بختیاری، مستند و بزرگ داشت 

بهمن عالء الدین و ....

- مصاحبه با ایرنا درباره ی روز ایران شناسی

- مصاحبه با خبرگزاری ایسنا

- مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

- مصاحبه بانشریات محلی

14- مصاحبه های پیاپی و تخصصی با رادیو 
استانی)خوزستان،  رادیوهای  و  فرهنگ 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری و ... ( با 
موضوعات فرهنگ مردم استان و عشایر

دانشجویان  با  پژوهشی  همکاری   -15
تحصیالت  دوره های  )در  دانشگاه ها  و 

تکمیلی(:
- استفاده از منابع کتاب خانه )کتاب، 

پایان نامه، پژوهش، سند، فیلم مستند و...( 

شعبه از سوی دانشجویان و پژوهشگران 

استانی و کشوری.

مستند  چندین  تولید  برای  همکاری   -16
کوه ها،  درباره  ی  مردم شناسی  و  فرهنگی 

آب ها، شیر سنگی و زندگی عشایر.
تبلیغاتی  پوسترهای  جمع آوری   -17
ریاست  دوره  سیزدهمین  نامزدهای 
روستای  و  شهر  شوراهای  و   جمهوری 

استان چهار محال و بختیاری
گودرزی  حسین  سرهنگ  بازدید   -18
معاون بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع 
استان  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  از  مقدس 

چهارمحال و بختیاری
معاون  به  تندیس شیر سنگی  اهدای   -19

محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
و  فنی  آموزش  مدیرکل  بازدید   -20
حرفه ای استان از بنیاد ایران شناسی شعبه 

چهارمحال و بختیاری 
خوش نویسان  انجمن  رییس  بازدید   -21
استان چهار محال و بختیاری از شعبه استان

22- همکاری با بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس برای تدوین آثار شهدا

ادامه در صفحه بعد

مهم ترین فعالیت های نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری مهم ترین فعالیت های نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری 

)اواخر سال )اواخر سال 13991399 تا پاییز  تا پاییز 14001400((
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شـهید  شـهادت  سـالروز  مناسـبت  بـه 

علی مردان خـان بختیـاری معروف به »شـیر 

 1313 سـال  آذرمـاه   17 در  علی مـردون« 

خورشـیدی، در تاریخ 1۶ آذرماه سال 1400 

)سـاعت 18 تا  30: 20( در سـالن کنفرانس 

اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 

چهـار محـال و بختیاری، نخسـتین نشسـت 

علی مردان خـان  نقـش  بررسـی  تخصصـی 

بختیـاری در مبـارزه با اسـتبداد و اسـتعمار 

بـا  ایـن نشسـت علمـی  برگـزار شـد. در 

سـید  المسـلمین  و  حضـور حجت االسـالم 

تاریـخ  کارشناسـان  و  فاطمـی  ابوالحسـن 

دکتـر قاسـم فتاحـی، دکتـر داراب ظفریان 

و تعـدادی از مسـوولین اسـتان، فرهیختگان 

و عالقه منـدان بـه مباحـث تاریـخ معاصـر 

شـد. برگزار 

و خوانـدن  مجیـد  قـرآن  تـالوت  از  پـس 

سـرود ملی، کلیپ تصویـری از بیانـات مقام 

معظـم رهبـری دربـاره ی شـهید علی مـردان 

بختیـاری بـرای حضـار نمایش داده شـد. در 

ادامـه احسـان قائـدی بـه عنـوان کارشـناس 

و مجـری برنامـه بـرای شـروع برنامه، شـعر 

معروفـی از داراب افسـر بختیـاری خواند )ای 

کـه روزی خلق همـه ِز انباِر تونـه...( و ضمن  

خوشـامدگویی به حضار و کارشناسـان جلسه، 

دربـارة اهمیـت برگزاری چنین نشسـت های 

منظـور  بـه  تخصصـی 

معرفـی قهرمانـان ملـی 

و بـه دنبـال آن تقویت 

هویت ملـی مطالبـی را 

بیان کرد. سـپس مجری 

علمـی  کارشناسـان  از 

ایـن نشسـت خواسـت 

کـه برای شـروع جلسـه 

مقدمـه ی  یـک  در 

کوتـاه هـر کـدام از سـه 

تاریخـی،  کارشـناس 

دربـاره ی  مطالبـی 

بیـان  علی مردان خـان 

ایـن  از  پـس  کننـد. 

ادامـه ی  در  مقدمـات، 

کارشناسـان  جلسـه 

نشسـت علمی هـر کدام 

کامل تـری  طـور  بـه 

را  خـود  دیدگاه هـای 

درباره ی شـخصت  و نوع 

علی مردان  خـان  قیـام 

بیـان کردنـد و در پایان 

یـک  نشسـت  ایـن 

و  کلـی  جمع بنـدی 

خالصـه از مطالـب ارائـه شـده از سـوی هر 

کـدام از آن هـا بیـان شـد.

در این نشسـت علمی حجت االسالمی فاطمی 

اسـاتید حـوزه علمیـه اسـتان چهار محـال و 

بختیـاری مطالبـی در خصـوص شـخصیت 

علی مردان خـان و همچنین دربـاره ی  حوادث 

تاریخـی دوران ناصرالدین شـاه و شـخصیت  

حسـین قلی خان و چگونگی کشته شـدن او از 

سـوی ظل السـلطان فرزند ناصرالدین مطالبی 

را بیـان کرد. وی در صحبت هایشـان بیان کرد 

پس از انقالب مشـروطه، خوانیـن به مناصب 

و مشـاغل دولتی )از جمله وزارت( دست پیدا 

کردند و با کسـب اقتدار بـه موقعیت و ثروت 

خـود افزودنـد و فاصلـه ی آن هـا بـا مـردم 

بختیـاری زیاد شـد. ایشـان علی مردان خان را 

از جمله شـخصیت هایی دانسـت که در زندگی 

خـود نه تنهـا ظلم و سـتمی به مـردم روزگار 

خـود نکـرد، بلکـه بـا شـجاعت و دالوری 

مثال زدنـی اش در مقابـل اسـتعمار و اسـتبداد 

رضاخانـی قیـام کـرد و نـام خـود را درایـن 

دوران برای همیشـه مانـدگار کرد.

سـخنرانان  دیگـر  از  فتاحـی  قاسـم  دکتـر 

جلسـه گفت کـه در بررسـی مسـائل تاریخی 

بایـد دربـاره چرایـی، چگونگـی و ماهیـت 

هـر حادثـه را بایـد مد نظـر بگیریم. ایشـان 

 1300 اول  سـال های  حـوادت  دربـاره ی 

و اوضـاع اسـتان چهـار محال و بختیـاری در 

آن سـال ها و همچنیـن تشـکیل حزب هـای 

بختیـاری و چهار محال مطالبـی بیان کرد. وی 

ادامـه داد برای بررسـی زندگی اشـخاص باید 

تمـام جوانب را باید در نظر گرفـت و افکار و 

اعمال افراد مورد بررسـی را نباید سـیاه سـیاه 

و سـفید سـفید دانسـت، بلکـه بایـد آن ها را 

خاکسـتری در نظر گرفت که گاهـی تمایل به 

سـیاهی و گاهی تمایل به سـفیدی اسـت. این 

امـر را هم بایـد درباره ی زندگی و شـخصیت 

علی مـردان نیز در نظـر گرفـت. وی در یک 

از  را  بختیـاری  علی مردان خـان  جمع بنـدی 

خوانیـن و شـخصیت های خوشـنام بختیاری 

کرد. معرفـی 

دکتر داراب ظفریان نیز در این نشسـت گفت 

که دربـاره ی خوانین بختیاری بایـد بین آن ها 

تفکیـک قائل شـد. یکـی از شـخصیت های 

متفـاوت از سـایر خوانیـن بختیـاری، علـی 

مردان خان بختیاری اسـت. ایشـان در ادامه ی 

صحبت هـای خـود بـه عالقه مندی بـه دین، 

مذهب، تشـیع هم در مردم بختیـاری و هم در 

بیـن خوانین بختیـاری پرداخـت و مطالبی با 

اسـتناد به دفترچـه خاطرات حسـین قلی خان 

ایلخانـی و هم چنیـن خاطـرات بی بـی مریم 

و  مذهبـی  اعتقـادات  دربـاره ی  بختیـاری 

اقدامـات مثبـت حسـین قلی خان و حمایـت 

از سـادات شوشـتر، کمـک به تعمیـر اماکن 

و  امام حسـین(  حـرم  جملـه  )از  مقـدس 

چگونگی شکل  گرفتن شـخصیت علی مردان 

پـدر  و  دایی هـای اش  خانـواده ی  در  خـان 

بزرگـش بیـان نمود. ایشـان در سـخنان خود 

گفـت: گزارش های تاریخی بیانگر آن اسـت 

کـه حسـین قلی خان  مطلوب ترین شـرایط در 

150 سـال گذشـته مـردم بختیـاری و خوانین 

ایجـاد کـرد. از اقدامات مفید حسـین قلی خان 

ایلخانی این بـود که در دوران ناصرالدین شـاه 

وی توانسـت بـرای نخسـتین بار بیـن چهار 

لنـگ و هفت لنـگ بختیاری اتحاد و انسـجام 

در قلمـرو بختیـاری ایجـاد نمایـد و  از لحاظ 

اقتصـادی بسـتر رفـاه و آسـایش را بـرای 

سـرزمین بختیاری ایجـاد نماید. 

ضمـن  نشسـت  ایـن  در  ظفریـان  دکتـر 

اقدامـات  فعالیت هـا و  معرفـی زندگی نامـه، 

علی مردان خـان گفـت کـه وی 42 سـال عمر 

کـرد، ولـی اثـر گـذاری او بـر جامعه بسـیار 

بود. زیـاد 

تهیه کننده گزارش: علی حسین پور

17 آذرماه 1400

گزارش نخستنی نشست تخصصی برریس نقش یلع مردان خان بختیاری در مبارزه با استبداد و استعمار گزارش نخستنی نشست تخصصی برریس نقش یلع مردان خان بختیاری در مبارزه با استبداد و استعمار 

23- برگزاری نخستین همایش ملی ایران 
هنر  و  فرهنگ  )تاریخ،  استان ها  شناسی 

استان چهارمحال و بختیاری(
و  پژوهشگران  مشاوره  و  راهنمایی   -24

مردم شناسان استان و خارج از استان
گلگشت  نشریه  الکترونیکی  انتشار   -25
از  صفحه(   12 به  صفحه   4 از  آن  )ارتقاء 

1390 تا کنون

تخصصی  نشست   های  برگزاری   -26
شورای پژوهشی

مجازی  نشست های  برگزاری   -27

فرهنگ، هنر و تاریخ استان
و  مشاهیر  پژوهشگران،  با  مصاحبه   -28
فرهیختگان استان )داخل و خارج از استان(
مناسبت های  و  برنامه ها  در  شرکت   -29

ملی مرتبط با استان
ابزار  یا  اسناد  و  مدارک  دریافت   -30

مرتبط با مباحث مردم شناسی استان
امنا  برگزاری نخستین نشست هیأت   -31
و اعضای شورای پژوهشی سال 1400 در 
سالن شهید مردانی استانداری چهار محال 

و بختیاری.

تمبر  از  رونمایی  آیین  برگزاری   -32
یادبود هنرمند موسیقی آبهمن عالءالدین 
کل  اداره  همکاری  با  بختیاری(  )مسعود 
بختیاری)در  و  محال  چهار  استان  پست 

سالن شهید مردانی استانداری(. 
تخصصی  نشست  در  شرکت   -33
قهرمان  بختیاری  علی مردان  بزرگداشت 
مبارزه با استبداد و استعمار )سالن همایش 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 

چهار محا ل و بختیاری(.
34- مصاحبه کارشناسی سرپرست شعبه با 

رادیو گفتگو، برنامه اینجا چراغی روشن 
است با موضوع مردم شناسی.

شعبه  سرپرست  کارشناسی  مصاحبه   -35
و  محال  چهار  استان  جهان بین  شبکه  با 
سالگرد  پانزدهمین  مناسبت  به  بختیاری 
و  خوانند  بختیاری  مسعود  درگذشت 

هنرمند موسیقی.
شعبه  سرپرست  کارشناسی  مصاحبه   -36
با رادیو فرهنگ و رادیو گفتگو درباره ی 

آیین های شب یلدا.

ادامه از صفحه قبل
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نقش  کتاب  تدوین  و  منابع  تهیه  منظور  به 

نشست  مقّدس،  دفاع  در  شهرستان کوهرنگ 

و  آثار  حفظ  بنیاد  معاون  حضور  با  مشترکی 

از  گروهی  و  استان  مقدس  دفاع  ارزش های 

بنیاد  در  شهرستان،  رزمندگان  و  فرماندهان 

نشست،  این  در  شد.  برگزار  ایران شناسی، 

و  مدیریت  از  سپاس  با  گودرزی،  سرهنگ 

کارکنان بنیاد ایران شناسی برای همکاری های 

راه اندازی  برای  آثار  حفظ  بنیاد  با  مستمر 

موزه ی دفاع مقدس و کارهای پژوهشی دیگر، 

از میزبانی این نشست نیز تشکر کرد. وی در 

ادامه به ضرورت تدوین و تألیف کتاب جامعی 

و  ایالت  فرهنگ  و  ادبیات  نقش  در باره ی 

عشایر ایران در دوران دفاع مقّدس پرداخت.

به  و  بختیاری ها  نقش  به  گودرزی  سرهنگ 

و  رخدادها  در  ایشان  تاریخی  حضور  ویژه 

کشور،  بین المللی  و  ملی  بزرگ  نهضت های 

اشاره کرد. وی از حمایت و تمجید مقام معظم 

رهبری در خصوص تالش های استبداد ستیزانه 

بی بی مریم بختیاری و فرزند برومندش، شهید 

شیر علی مردان خان بختیاری، یاد کرد و گفت: 

و  بختیاری ها  از خدمات  انقالب  رهبر  وقتی 

تشّیع  مذهب  و  اسالم  به  ایشان  عالقه مندی 

تمجید می کند و از نقش ایشان در دفاع مقّدس 

سخن می گوید، بر ما واجب است که در ثبت 

و ضبط تاریخ دفاع مقدس و شهدای سرافراز 

این منطقه، کار علمی انجام شود.

در ادامه فرماندهان و بسیجیان شرکت کننده در 

نشست، خاطرات و اطالعات خود را در باره 

شکل گیری گروه های اعزام به جبهه، شهیدان 

و فرماندهان منطقه، جانبازان و آزادگان بیان 

و  گردآوری  ضرورت  به  اتفاق  به  و  کردند 

تألیف کتاب مذکور تأکید کردند.

در انتها دکتر قنبری، رییس شعبه با تشکر از 

حضور مهمانان عزیز و یادگاران دفاع مقدس، 

به قلمرو فعالّیت های بنیاد ایران شناسی کشور 

اشاره کرد و آمادگی شعبه را برای همکاری 

عموم  خدمات  و  نقش  تدوین  ستاد  با  الزم 

به ویژه عشایر و روستاییان شهرستان  مردم 

در هشت سال نبرد حق علیه باطل اعالم کرد.

جلسه  با شورای جلسه  با شورای 

مهاهنگی ایثارگران مهاهنگی ایثارگران 

برای کتاب شهدای برای کتاب شهدای 

کوهرنگکوهرنگ

بـه گزارش ایکنـا از چهارمحـال  و بختیاری، 

بنیـاد  رئیـس  عدیـوی،  قنبـری  عبـاس 

و  دانشـگاه  اسـتاد  اسـتان،  ایران شناسـی 

پژوهشـگر فرهنگ عامـه به  بهانـه زادروز 

بهمن عالءالدین مشـهور به مسعود بختیاری، 

محبوب ترین خواننده، ترانه سـرا، آهنگسـاز 

و معلـم موسـیقی بختیـاری یادداشـتی تهیه 

کـرده و در اختیـار ایکنا قرار داده اسـت که 

گرامی می شـود. مخاطبـان  تقدیـم 

مسـعود  بـه  مشـهور  عالءالدیـن  بهمـن 

معلمـان،  فرهیختـگان،  از  یکـی  بختیـاری 

موسـیقی دانان و آوازخوانـان حـوزه ادب و 

فرهنـگ زاگـرس به ویـژه منطقـه بختیاری 

اسـت کـه در تاریـخ 20 مهرمـاه 1319 در 

منطقه عشـایری گرمسـیر بختیـاری دیده به 

جهـان گشـود و در این منطقه سـال ها نقش 

تعلیـم و تربیت را برای فرزندان عشـایر ایفا 

کـرد. این چهره محبوب خدمـات فراوانی را 

در حوزه فرهنـگ و ادبیات بختیـاری انجام 

داد و آثـار فراوانی در این حـوزه دارد که به 

دو بخـش تقسـیم می شـوند: بخش نخسـت 

آثـار بهمـن عالءالدیـن بـه زبـان فارسـی 

اسـت کـه در دوران پیـش از انقـالب و در 

کنـار کارهایـی چـون »دهدرلچـک ریالی« 

اجـرا کرده اسـت و بخـش دوم و درخشـان 

تصنیف هـای  و  ترانه هـا  شـامل  آثـارش 

سـنتی موسـیقی بومی محلـی بختیـاری، بر 

اسـاس فولکلـور و فرهنـگ عامـه منطقـه 

اجرا شـده اسـت.

آبهمـن عالءالدیـن کـه چهـره ای شـاخص 

از  ایلـی  فرهنـگ  حـوزه  در  محبـوب  و 

هم ریشـه  و  زاگرس نشـین  مردمـان  تبـار 

بلوط هـای زاگـرس اسـت، بـه  عنـوان یک 

هنرمنـد معتقـد، اخالق مـدار، شـیعه  مذهب 

بـه  عالقه منـد  اهل بیـت)ع(،  ارادتمنـد  و 

فرهنـگ ملـی و مذهبـی شـناخته می شـود 

فرهنـگ،  اخـالق،  ترویـج  رسـالتش،  و 

همبسـتگی، برابـری و بـرادری و دوری از 

پلیدی هاسـت. و  زشـتی ها 

موسـیقی  الگـوی  عالءالدیـن  بهمـن 

اصیـل ایرانـی نه تنهـا در میـان مـردم لُـر 

اقـوام  میـان  در  بلکـه  بختیاری زبـان  و 

ایرانـی  گویش هـای  و  زبان هـا  سـایر 

محبوبیـت دارد و اقـوام بختیاری سـاکن در 

چهارمحال وبختیـاری، خوزسـتان، لرسـتان، 

مرکـزی، اصفهـان و دیگـر مناطق سـبک 

صاحب سـبک  و  صاحب نـام  چهـره  ایـن 

خوانندگـی خـود  و  موسـیقایی  الگـوی  را 

از  قـرار می دهنـد، همچنـان کـه بسـیاری 

خواننـدگان بختیـاری امروز نیز سـبک وی 

می کننـد. دنبـال  را 

از  عضـوی  به عنـوان  عالءالدیـن  مرحـوم 

ارادتمنـد  و  شـیعه مذهب  عشـایر  جامعـه 

خانـدان اهل بیـت)ع( و معلمـی کـه در کنار 

مهـم همـراه  و  شایسـته  کارهـای  اجـرای 

گروه خـود، شـاگردپروری را تـرک نکرد، 

در طـول عمـر هنـری خـود هیچـگاه بـه 

سـمت اجرای کارهای سـخیف موسیقایی و 

خلـق آثـار سـطح پایین نرفـت و بـا تولید 

آثـار فاخـر همـواره در میـان فرهیختگان 

و دانشـگاهیان و روحانیـون و اهالـی هنـر 

و فرهنـگ و نیـز آحـاد مردم هنردوسـت 

محبـوب مانـده اسـت. بهمـن عالءالدیـن 

به ویـژه بعـد از انقـالب اسـالمی و در دهـه 

مال کنـون،  چـون  آلبوم هایـی  بـا  شـصت 

هی جار، تـاراز، برآفتـو، آسـتاره و دنگ و 

فنـگ به شـهرت و محبوبیت دسـت یافت. 

آخرین آلبوم اسـتاد عالءالدین که از سـوی 

حـوزه هنـری چهارمحال وبختیاری منتشـر 

شـد، »ویر« نـام دارد.

ایـن چهـره فاخـر فرهنـگ بختیـاری در 

سـال 1385 در کـرج دار فانـی را وداع گفت 

و در کنـار امامـزاده طاهـر ایـن شـهر بـه 

خاک سـپرده شـد، امـا مافه گه ایـن هنرمند 

شـاخص بنـا بـر رسـم دیرینـه بختیاری ها 

سـاخته شـده اسـت؛ در واقـع، مافه گـه در 

مناطق گرمسـیر بـه عنـوان یادبـودی برای 

شـخصی برپـا می شـود کـه در غربـت در 

گذشـته باشـد. فرهنـگ و موسـیقی کهـن 

ایـران زمیـن بـوده . از آنجـا کـه صـدای 

نغمه هـای  یـادآور  عالءالدیـن  مرحـوم 

دلنشـین تـاراز از اعمـاق تاریـخ، فرهنـگ 

و موسـیقی کهـن ایـران زمیـن بـوده و بـا 

لقـب کبک تـاراز در میـان اقـوام بختیاری 

شـناخته می شـد، مافه گـه وی در کـوه تاراز 

در منطقـه زاگـرس احداث شـده و بسـیاری 

از مناسـبت های ملـی و محلـی و آیین هـای 

فرهنگی و ادبـی منطقه بختیـاری در مافه گه 

اسـتاد عالءالدیـن برگزار می شـود. هرسـاله 

مراسـمی  برجسـته  اسـتاد  ایـن  زادروز  در 

در امامـزاده طاهـر کـرج برای بزرگداشـت 

وی برگـزار می شـود. همچنیـن کتاب هـای 

بـوی خـوش باوینـه، یـک ایل یـک صدا، 

گاگریـو و بخش هایی از کتاب مردم شناسـی 

بختیـاری بـه شـخصیت و هنر موسـیقی او 

اختصـاص دارند که از سـوی پژوهشـگران 

و عالقه مندانـش چـاپ و نشـر یافته اسـت.

یـک  بایـد  را  عالءالدیـن  بهمـن  آثـار 

شـاخص فرهنگـی در منطقـه زاگرس نشـین 

نامیـد چرا کـه آثار هنـری وی برخاسـته از 

اندیشـه مردمـان زاگـرس و فرهنـگ بومی 

زندگـی وی  اسـت.  منطقـه  ایـن  محلـی  و 

سرشـار از آرامـش و اسـتواری و اصالـت 

اجتماعـی و اخالقـی اسـت و تمامـی القابی 

کـه به ایـن هنرمند مردمی منسـوب شـده از 

سـوی مردم انتخاب و مرسـوم شـده اسـت. 

محتـوا و مضمـون آثـار و اشـعار وی نیـز 

برخاسـته از فرهنـگ مـردم و حکایت کوچ، 

هیـاری، عروسـی، رزم، برزگـری و صیادی 

و حماسـه ها و بیت خوانـی و آداب و رسـوم 

اجتماعی هسـتند کـه تمامی اقشـار از کودک 

و نوجـوان تا جوانـان و سـالخوردگان و زنان 

و مـردان در اشـعار و ترانه هـا و آوازهـای 

مرحـوم عالءالدیـن نقش آفرین هسـتند. این 

هنرمنـد مردمی به دنبال نـوآوری و بازآوری 

در حـوزه فرهنگ بومـی و محلـی بختیاری 

بـوده و در راسـتای ترویج اخـالق در هنر و 

ادبیـات و فرهنـگ بومی تالش کرده اسـت.

بهمـن عالءالدیـن از طایفـه بهداروند هفت 

لنـگ بختیاری بـوده اسـت، اما همـه اقوام 

شـده  شـناخته  چهـره   به عنـوان  بختیـاری 

فرهنگـی، هنـری و اجتماعـی بـه او افتخار 

می کننـد و حتی اقـوام غیر بختیـاری مناطق 

آثـارش  ایـران  زاگرس نشـین  و  مرکـزی 

را دوسـت دارنـد، لـذا ایـن چهـره متعهـد 

همبسـتگی  ایجـاد  در  هنـری  و  فرهنگـی 

و وحـدِت طیـف وسـیعی از اقـوام ایرانـی 

نقش آفریـن و موفـق بوده اسـت. موسـیقی 

از  ایلـی و بومـی زاگرس تبـاران برخاسـته 

شـور زندگـی، پویایـی، شـکوفایی، تـالش 

و کوشـش اسـت کـه در فرهنـگ کـوچ و 

مال کنـون نمـود دارد و بـه رعایـت اخالق 

می پـردازد؛  منطقـه  اجتماعـی  سـازمان  و 

آثـار بهمـن عالءالدیـن حـاوی آموزه های 

فرهنگـی و اجتماعـی و آموزه هـای یـک 

معلـم دغدغه منـد فرهنـگ، زبـان، هنـر و 

ادبیـات عامـه و شـفاهی ایران زمین اسـت، 

معلمـی که بـا ابـزار موسـیقی و قـرار دادن 

آن در خدمـت فرهنـگ، اخالق و زیسـت 

اجتماعـی، بـه آینده نیـز نـگاه دارد و مردم 

را بـه نیکـی و اخـالق و تعـاون و همیاری 

می کنـد. دعـوت 

ایـن چهـره فاخـر فرهنـگ بختیـاری بـر 

ضـرورت اهمیـت و اثرگذاری موسـیقی در 

زندگـی مـردم و الگوسـازی سـبک زندگی 

در ایـالت عشـایر توجـه و تأکیـد دارد، لذا 

تمام اقـوام ایرانـی و به ویژه زاگرس نشـینان 

مناطـق میانـی ایـران او را به عنـوان یـک 

چهـره محبوب موسـیقی و یک پژوهشـگر 

فرهنگ فولکلـور و نیز یک شـاگردپرور و 

معلـم متعهـد می شناسـند. بهمـن عالءالدین 

احیاگـر فولکلـور، حافـظ واژگان و آداب و 

رسـوم بومـی و محلـی و مـروج نیکی هـا و 

نیکویی هاسـت که تالش کـرده وظیفه خود 

فرهنگـی،  اجتماعـی،  سـاحت های  در  را 

تربیتـی از طریـق موسـیقی ایفـا کند.

منبع: خبرگزاری ایکنا
https://shahrekord.iqna.ir/fa/
news/4004335 /
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شــعبه  ایران شناســی  بنیــاد  رئیــس 

چهارمحــال  و بختیــاری و پژوهشــگر 

فرهنــگ عامــه بــه مــرور رســوم دیریــن 

ــه  ــگ عام ــدا در فرهن ــب یل ــن ش آیی

ــت.  ــا پرداخ ــران و بختیاری ه ــردم ای م

ــاد  ــس بنی ــوی، رئی ــری عدی ــاس قنب عب

ــاری  ــعبه چهارمحال وبختی ــی ش ایران شناس

و پژوهشــگر فرهنــگ عامــه در گفت وگــو 

بــا ایکنــا از چهارمحال وبختیــاری بــا 

اشــاره بــه اینکــه یلــدا یــا شــب چلــه یکی 

ــت،  ــن اس ــوم ایران زمی ــن رس از کهن تری

اظهــار کــرد: واژه یلــدا به معنــی زایــش یــا 

تولــد اســت و از بُعــد نجومی و گاهشــماری 

ــه  ــورد توج ــد م ــز می توان نی

قــرار گیــرد.

ادامــه داد: بشــر بــر  وی 

و  آب  وضعیــت  حســب 

ــه چهــار  ــان را ب ــی، زم هوای

ــرده اســت  بخــش تقســیم ک

عنــوان  بــا  امــروز  کــه 

ــود؛  ــناخته می ش ــا ش فصل ه

در گذشــته ایــن تقســیم بندی 

به نحــوی بــود کــه دو فصــل 

ســرما و گرمــا را از یکدیگــر 

ــاز  ــدا آغ ــرد و یل ــدا می ک ج

ــوب  ــال محس ــرد س ــه س نیم

ــا »دی«  ــدا ب ــد. واژه یل می ش

و »دا« تناســب دارد و هــر 

ــتند و  ــا هس ــه واژه هم معن س

لــذا یلــدا بــه معنــای زایــش 

ــا و  ــس کوه ه ــید از پ خورش

ســنگ ها اســت.

ــرَده«  ــه واژه »س ــح اینک ــا تصری ــری ب قنب

در گاهشــماری ایرانــی به معنــی آغــاز 

ــروز  ــن واژه ام ــزود: ای ــت، اف ــال اس س

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرد م ــورت س به ص

می گیــرد. یلــدا در ایــن گاهشــماری همــراه 

ــرا  ــا میت ــر ی ــا مه ــید ی ــد خورش ــا تول ب

همزمــان اســت، لــذا یلــدا را می توانیــم بــه 

آییــن میترائیســم پیوند دهیــم و در فرهنگ 

عامــه و فولکلــور مناطــق، اندیشــه چلــه با 

ــفاهی  ــات ش ــا و ادبی ــانه ها و باوره افس

ــد دارد. ــردم پیون م

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان 

چلــه ،  واژه  کــرد:  تصریــح  اســتان 

همراهــی  و  دورهمــی  چله نشــینی، 

ــوی  ــگ معن ــق فرهن ــر از مصادی یکدیگ

پــر کاربــرد در فرهنــگ عامــه اســت کــه 

در فرهنــگ ایرانــی و عرفــان اســالمی از 

دیربــاز عــدد 40 در کنــار اعــدادی نظیــر 

ــا  ــته و ب ــی داش ــگاه مهم 5، 12، 7، جای

ــد. ــد دارن ــوی پیون ــی و معن ــث دین مباح

ــرا  ــن میت ــح اینکــه آیی ــا تصری ــری ب قنب

از هنــد آغــاز می شــود و بــه اروپــا 

ــده  ــت: بازمان ــد، گف ــدا می کن ــز راه پی نی

ــل  ــاز فص ــن در آغ ــن آیی ــنت های ای س

ســرما در مناطــق شــرقی در قالــب شــب 

ــا  ــور دارد و در اروپ ــروز و ظه ــه ب چل

بــا عنــوان کریســمس پــاس داشــته 

ــت  ــتانی، کریس ــم سیس ــود؛ در تقوی می ش

اولیــن مــاه ســال اســت کــه در فرهنــگ 

ــردن  ــی ک ــا چراغان ــیحیان ب ــی مس اروپای

و  نیازمنــدان  بــه  کمــک  و  درخــت 

ــبت  ــن مناس ــان ای ــتگیری از محروم دس

ــگ  ــن فرهن ــذا ای ــد. ل ــی می دارن را گرام

ــی  ــه ایران ــه از اندیش ــوان برگرفت را می ت

ــت. ــت دانس ــرا و زرتش ــای میت و آیین ه

ایــن پژوهشــگر فرهنــگ عامــه بــا ذکــر 

ــش  ــامل بخ ــی ش ــراِن فرهنگ ــه ای اینک

ــت،  ــوده اس ــروز ب ــیای ام ــی از آس بزرگ

ــورت  ــی به ص ــگ ایران ــه داد: فرهن ادام

فرهنــگ ســیار بــه دیگــر کشــورها 

ــدا  ــه یل ــت. در اندیش ــرده اس ــرایت ک س

ــه  ــوده ک ــن ب ــگاه ای ــز ن ــه نی ــا چل ی

تاریکــی از میــان مــی رود و روشــنایی یــا 

اندیشــه اهورایــی بــر ظلمــت و تاریکــی 

یــا اندیشــه اهریمنــی چیــره می شــود کــه 

ایــن پیــروزی نــور بــر ظلمــت بــا ظهــور 

خورشــید پــس از شــب محقــق می شــود 

ــی  ــید به معن ــوع خورش ــه طل ــان ک همچن

آغــاز پیــروزی و موفقیــت اســت و ایــن 

تفکــر بــا جشــن گرفتــن در آغــاز بهــار و 

برپایــی عیــد نــوروز بــروز و ظهــور دارد.

قنبــری تصریــح کــرد: در فرهنــگ 

ــید  ــروزی خورش ــن پی ــن جش ایران زمی

ــی و  ــاز و آواز و پایکوب ــا س ــب ب ــر ش ب

خوانــدن کتــاب و شــعر خوانــدن و غیــره 

گرامــی داشــته می شــد و خانواده هــا 

بــا محوریــت بزرگترهــا گــرد هــم جمــع 

انــواع  ســفره  روی  بــر  و  می شــدند 

می چیدنــد،  را  میوه هــا  و  خوراکی هــا 

ــی  ــان پذیرای ــز از مهمان ــه نی صاحبخان

ــه  ــان ادام ــم همچن ــن رس ــرد و ای می ک

دارد؛ حافظ خوانــی و جشــن و شــادی، 

مهمانــی گرفتــن، پختــن غذاهــای خــاص، 

هدیــه و عیــدی دادن، عیــدی بــردن 

دامــاد بــرای عــروس، اســفند دود کردن و 

غیــره در این شــب همچنــان پابرجاســت؛ 

مفاهیمــی چــون صلــه رحــم، نوعدوســتی، 

و  شــادمانی  همدلــی،  دیگردوســتی، 

مهربانــی در ایــن رســم، اشــکال دیرینی از 

ــتند. ــن هس ــتانی ایران زمی ــن باس آیی

مصادیــق تلفیــق آییــن یلــدا بــا 
اســالمی فرهنــگ 

ــرد:  ــد ک ــگاه تأکی ــدرس دانش ــن م ای

ورود  از  پــس  ایرانــی  مفاهیــم  ایــن 

اندیشــه های  بــا  ایــران،  بــه  اســالم 

اســالمی پیونــد خوردنــد و رســومی 

ــفره  ــم در س ــرآن کری ــتن ق ــون گذاش چ

ــی  ــوات فرســتادن، برپای ــه ، صل شــب چل

ســفره بــه یــاد و نــام اهل بیــت)ع(، 

ــرج  ــل در ف ــالمتی و تعجی ــرای س ــا ب دع

امــام زمان)عــج(، فاتحه خوانــی بــرای 

ــی  ــبک زندگ ــب س ــتگان در قال درگذش

ایرانــی اســالمی زیبایــی بــه نســل امــروز 

در گوشــه و کنــار کشــور و تمامــی اقــوام 

ایرانــی منتقــل شــده اند.

ــتفاده از  ــی اس ــریح چرای ــری در تش قنب

ــرخ رنگ  ــای س ــه و میوه ه ــار و هندوان ان

در ســفره شــب چلــه ، گفــت: طلــوع 

ــرخ رنگی  ــور س ــش ن ــا تاب ــید ب خورش

ــن  ــود و ای ــاز می ش ــی آغ در دل تاریک

ســرخی کــه نشــان شــادابی ، نشــاط، 

ســرزندگی و جوانی اســت در ســفره شــب 

ــود.  ــته می ش ــش گذاش ــه نمای ــز ب ــه نی چل

ــی  ــه به معن ــب چل ــنت ش ــت س گرامیداش

ــت. ــا و خوبی هاس ــت نیکویی ه گرامیداش

ایــن پژوهشــگر فرهنــگ عامــه بیــان کرد: 

ــاری، عــالوه  در مناطــق بختی

بــر دیــوان حافــظ کــه یکــی 

شــاعران  محبوب تریــن  از 

در نــزد ایــن مردمــان اســت، 

ــقانه  ــتان عاش ــدن داس خوان

ــیرین  ــرو و ش ــذاب خس و ج

ــت.  ــوم اس ــز مرس ــی نی نظام

ریشــه داســتان خســرو و 

شــیرین کامــال ً ایرانــی اســت 

و نســبت بــه داســتان لیلــی و 

ــتری در  مجنون محبوبیت بیش

ــژه  ــی به وی ــوام ایران ــان اق می

دارد. بختیاری هــا 

داســتان ها  رواج  قنبــری 

ــه  ــوط ب ــانه های مرب و افس

ــر  ــی دیگ ــه را یک ــب چل ش

از ابعــاد هویتــی ایــن آییــن 

ــران  ــه ای ــگ عام در فرهن

داد:  توضیــح  و  دانســت 

ــان  ــه در می ــانه ها ک ــن افس ــی از ای یک

ــل و  ــینه نق ــه س ــینه ب ــاری س ــوام بختی اق

در فرهنــگ شــفاهی ایــن مــردم مانــدگار 

ــت  ــتان اس ــن داس ــه ای ــر ب ــده ناظ ش

ــام  ــه ن ــد ب ــرما دوازده فرزن ــه س ــه نن ک

ــرش دی و  ــال دارد و دو پس ــای س ماه ه

ــه  ــزاع و مجادل ــر در ن ــا یکدیگ ــن ب بهم

بــرای رســیدن بــه پادشــاهی هســتند، تــا 

اینکــه ایــن دو در نبــرد بــا بهار شکســت 

ــی  ــرما عصبان ــه س ــذا نن ــد و ل می خورن

می شــود و هیــزم آتشــین را کــه در دســت 

ــد،  ــاب می کن ــن پرت ــمت زمی ــه س دارد ب

اگــر ایــن آتــش در خشــکی فــرود بیایــد 

در آن ســال خشکســالی در پیــش خواهــد 

ــد،  ــت کن ــا اصاب ــه دری ــر ب ــود و اگ ب

ــد. ــد می ده ــی را نوی ــی و فراوان بارندگ

منبع:
https://shahrekord.iqna.ir/fa/
news/4022422 /

شب یلدا در فرهنگ عامه بختیاری/ چله ؛ گرایم داشت نیکویی شب یلدا در فرهنگ عامه بختیاری/ چله ؛ گرایم داشت نیکویی 
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مصاحبه رییس نبیاد ایران شنایس چهارمحال وبختیاری با رادوی گفت وگو درباره ی مردم شنایسمصاحبه رییس نبیاد ایران شنایس چهارمحال وبختیاری با رادوی گفت وگو درباره ی مردم شنایس

»مردم شنایس« از وجه نرم افزاری انسان سخن یم گوید »مردم شنایس« از وجه نرم افزاری انسان سخن یم گوید 
رئیس بنیاد ایران شناسی چهارمحال وبختیاری در 

مصاحبه با رادیو گفت وگو، دانش مردم شناسی 

را برآمده از توجهات به بعد نرم افزاری انسان 

تعریف کرد و اصلی ترین وجِه آن را فرهنِگ 

قومیت ها دانست.

آقای دکتر عباس قنبری با حضور در استودیوی 

پخش زنده برنامه »اینجا چراغی روشن است« 

با بیان اینکه هر واژه متناسب با الگوی زبانی 

و فرهنگی و قاموس یک کشور، بار معنایی و 

مفهومی می یابند، گفت: دانش هایی که خاستگاه 

جهانی دارند، در هر کشوری معانی و مفاهیِم 

متفاوتی پیدا می کنند.

این عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 

دانشگاه فرهنگیان افزود: مردم و انسان شناسی 

واژگان  دست  همین  از  قوم نگاری  نیز  و 

 است که بنیاِن آن به انسان بازمی گردد. 

وقتی در فرهنگ ایرانی از انسان یا آدم سخن 

به میان می آید، هر کس از زاویه دید خود بدان 

می نگرد و یک پزشک، نویسنده، روان شناس، 

معلم و... برداشتی متفاوت و یا متناقض از این 

واژگان خواهند داشت.

قنبری نگاه فعاالِن فرهنگ و قومیت شناسان 

به انسان را نرم افزاری توصیف کرد و گفت: 

یک  و  زیستی  وجه  دو  انسان  میان  این  در 

وجه فرهنگی دارد؛ وجوه زیستی شامل کالبد 

فیزیکی، جسم و تغییراتی است که از تولد تا 

انتهای زندگی پدیدار می گردد.

همچنین زمانی که در حوزه فرهنگ و تولیدات 

یا  نرم افزاری  بعد  می گوییم،  سخن  انسان  از 

فرهنگ را در بر می گیرد که حوزه ای نرم و 

غیرملموس است. 

دنیایی  با  فرهنگ  درون  در  که  سبب  بدین 

از پیچیدگی و زیبایی روبه رو هستیم و قلِب 

فرهنگ نیز به دین، زبان، گویش، جغرافیا و 

پرورش دهندة  مجموعة  ویژگی های  بسیاری 

انسان شکل می گیرد.

زیستی  کارکردهای  مطلب  این  بیان  با  وی 

قاره های مختلف را مشترک ولی  انسان ها در 

تولیدات و کارکردهای فرهنگی و گفتاری آنان 

را متفاوت عنوان کرد و گفت: در اینجا دانش 

مردم شناسی درباره این تفاوت ها سخن می گوید 

و به بعد نرم افزاری مربوط می شود. ایراِن امروز، 

محصوِل سیاست های نیم قرن گذشته است.

عضو  میرزایی،  حسین  آقای  ادامه  در 

هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه 

لزوم سیاست گذاری  به  )ره(  عالمه طباطبایی 

در حوزه مردم شناسی اشاره کرد و گفت: برای 

فرهنگ نیز باید سیاست گذاری صورت گیرد 

تا به مسیری درست برسیم. 

نیز  انسان شناسی  زیستِی  حوزه  در 

سیاست گذاری هایی برای آینده اتفاق می افتد 

و در این  رابطه می توان به نقش فرهنگ در 

تغییر ابعاد جسمانی افراد جوامع اشاره کرد.

 میرزایی با ذکر مثالی گفت: در حال حاضر 

میانگین قد ژاپنی ها افزایش یافته و چشم آن ها 

نیز از شکل بادام گونه خارج شده است.

وی علت این تغییر رویکرد را به عقده حقارتی 

مربوط دانست که پس از جنگ جهانی دوم در 

میان ژاپنی ها وجود داشت که به دلیل قد کوتاه 

اعتماِد  سرمایه  افت  با  چشمان شان  حالت  و 

این  بهبود  در  لذا  و  بودند  روبه رو  اجتماعی 

کارکردهای زیستی، وارد عمل شدند.

گفت وگو  رادیو  با  مصاحبه  در  میرزایی 

خاطرنشان کرد: ما نیز اگر خواستاِر جامعه ای با 

ویژگی های خاص هستیم، باید از نظر فرهنگی 

وارد عمل شویم و توجه داشته باشیم جایی که 

محصوِل  است،  رسیده  بدان  ما  جامعه  امروز 

نیم قرن  از  که  است  گذاری هایی  فرهنگ 

گذشته آغاز شد و امروز ما را بدین جا رسانید.

منبع: رادیو گفتگو21/09/1400 

http://www.radiogoftogoo.ir/newsDe-

tails/?m=175116&n=955334

منونه ای از اشعار استاد هبمن رافعی بروجینمنونه ای از اشعار استاد هبمن رافعی بروجین
عبداهلل،  فرزند  بروجنی،  رافعی  بهمن  استاد 

سال  در  معاصر  ادیب  و  نویسنده  شاعر، 

مادری  نیای  شد.  متولّد  بروجن  در  1315ش 

شاعر،  ادیب،  مردی  رفیعیان  ذوالفقار  او 

خوشنویس دارای صدایی خوش بود. پدرش 

نیز باسواد و خوش خط بود و به کشاورزی و 

پیله وری و بَُنکداری امرار معاش می کرد. وی 

پس از اخذ دیپلم ادبی به دانشگاه اصفهان رفته 

و از آنجا لیسانس ادبیات گرفت. از سال 1335 

تدریس  بروجن  دبیرستان های  در   1334 تا 

نمود و پس از آن در اصفهان در دبیرستان های 

آنجا به تدریس ادامه داد. پس از بازنشستگی، 

به تدریس فیلمنامه نویسی در انجمن سینمای 

جوان و داستان نویسی در حوزه های هنری و 

ادبی جوان آموزش پرورش  انجمن  شعر در 

)از  جوانه«  ادبی  مجلّه  انتشار  در  و  پرداخت 

بسیار  نقش  جوان(  ادبی  انجمن  انتشارات 

مهّمی داشت. ایشان در سال های اخیر در شهر 

گزیده  سکونت  اصفهان  برخوار  آباد  دولت 

داشت  طبع شعر  و  قریحه  نوجوانی  از  است. 

و به پیشنهاد یکی از شاعران بروجن، مرحوم 

اشراقی »جاوید« تخلّص می کرد. اّما کمی بعد 

نظر  خود صرف  اشعار  در  آن  از  استفاده  از 

کرد. همچنین در این ایام به نوشتن داستان نیز 

می پرداخت و آثار او در مجالت چاپ می شد. 

در سال 1343ش اولین مجموعه داستان او با 

نام »انتظار« به چاپ رسید.

استاد رافعی در تشویق شاعران و قصه نویسان و 

راهنمایی و اصالح آثار آنان تالش داشته و در 

مسابقات و جشنواره های مختلف آثار ادبی را 

داوری نموده و خود نیز به طور مستمر و پیگیر 

است.  داده  ادامه  ارزشمند  ادبی  آثار  خلق  به 

اغلب  اشعار  برخالف  آغاز  همان  از  او  شعر 

سروده های شاعران اصفهان، دارای مضامین نو 

و فضاهای تازه بوده و به عقیده خودش مرهون 

کناره گیری از انجمن های ادبی و تالش و مطالعه 

مستمر و خودجوش او بوده است.

این کتاب ها از او به چاپ رسیده است:

1- انتظار )داستان( 2- اگر این ماهیان رنگی 

نبودند )شعر( 3- بی عشق، ما سنگ ما هیچ 

لهجه  به  )شعر  ابری  سال های   -4 )شعر( 

بروجنی( 5- گلجون و لیشمانیا )شعر کودک( 

۶- روشنی در قفس ماندنی نیست )شعر(

چند شعر از زنده یاد بهمن رافعی بروجنی
شعر نخست:

از دست عزیزان چه بگویم؟ گله ای نیست

گر هم گله ای هست، دگر حوصله ای نیست

سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم

هر لحظه جز این دست مرا مشغله ای نیست

دیریست که از خانه خرابان جهانم

بر سقف فرو ریخـته ام چلچله ای نیست

در حسرت دیدار تو آواره ترینم

هرچند که تا خانه ی تو فاصله ای نیست

بگذشته ام از خود ولی از تو گذشتن

مرزی ست که مشکل تر از آن مرحله ای نیست

سرگشته ترین کشتی دریای زمانم

می کوچم و در رهگذرم اسکله ای نیست

من سلسله جنبان دل عاشق خویشم

بر زندگی ام سایه ای از سلسله ای نیست

یخ بسته زمستان زمان در دل بهمن

رفتند عزیزان و مرا قافله ای نیست

شعر دوم: 
کدامین چشمه سمی شد که آب از آب می ترسد؟

و حتی ذهن ماهیگیر از قالب می ترسد؟

کدامین وحشِت وحشی گرفته روح دریا را

که توفان از خروش و موج از گرداب می ترسد؟

گرفته وسعت شب را غباری آن چنان مبهم

که چشم از دیدگاه و ماه از مهتاب می ترسد؟

شب است و خیمه شب بازان و رقص وحشی اشباح

مژه از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب 

می ترسد؟

فغان زین شهر کج باور که حتی نکته آموزش

ز افسون و طلسم و رمل و اسطرالب می ترسد؟

طنین کارسازی هم ز سازی بر نمی خیزد

که چنگ از پرده ها و سیم از مضراب می ترسد؟

سخن دیگر کن ای بهمن! کجا باور توان کردن

مرداب  از  خرچنگ  و  جلبک  از  غوک  که 

می ترسد؟

شعر سوم: 
ذهنی كه مرز پر زدنش مو نمی زند

پر در رهای آبی بی سو نمی زند

ابری مباد نادره الماس چشم یار

مرده ست آن ستاره كه سوسو نمی زند

آن تشنه ام كه در طلب چشمه های بكر

میمیرد و به آب نما رو نمی زند

نازم به دست عشق كه پیش حریف مرگ

ار خال خالی است ولی تو نمی زند

معشوق من فرشته ی شهر ستاره هاست

هرگز گل سیاه به گیسو نمیزند

او را خدا ز روح فلق آفریده است

با او هزار آینه پهلو نمی زند

قایق نشین شط زالل دقایق است

در آب های ضایعه پارو نمی زند

ای مست شهد نوش نگهدار ز هر نیش

باور مكن كه خرس به كند و نمی زند

گیرم تمام وسعت هستی حریم سبز

آیا پلنگ، چنگ به آهو نمی زند؟

شعر چهارم:
شب شكستن بال است یا حصار قفس

كه موج همهمه افتاده در دیار قفس

در این شكفتن ممنوع گل كدام نسیم

عبور می كند از سیم خاردار قفس

برای مرغ گرفتار فصل مطرح نیست

همیشه بوی خزان میدهد بهار قفس

مرا صدای قناری سرود شادی نیست

صدای زنده به گوری ست از مزار قفس

كه گفته است قناری قفس نشین باشد؟

كالغ بگذرد آزاد از كنار قفس

بخوان ترانه ی پرواز ای قناری عشق

مگر طنین صدا بشكند جدار قفس

تو از سالله ی رود و نسیم و آوازی

نه از نژاد حصار و نه از تبار قفس

شب شمردن نبض حصار داران را

بخوان نفس به نفس ای نفس شمار قفس

به همسرایی بهمن در این همیشه حصار

سروده حادثه سر كن به روزگار قفس
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را  لطفًا خودتان  فراوان-  با سالم و تشکر   -1

برای خوانندگان محترم گل گشت معرفی کنید.

ظهراب مددی هستم دبیر بازنشسته ی آموزش 

ساکن  اینک  که  مسجدسلیمان  پرورش  و 

بهارستان اصفهانم. در سال در فروردین 1330 

در امیدیه یکی از شهرهای نفتی خوزستان به 

امیدیه و  ابتدایی را در  دنیا آمدم. تحصیالت 

در  را  متوسطه  و  پدرم  زادگاه  مسجدسلیمان 

مسجدسلیمان گذراندم و بالفاصله در دانشگاه 

ادبیات  و  زبان  رشته ی  در  مشهد  فردوسی 

فارسی پذیرفته شدم. در همان آغاز تحصیل به 

توصیه ی استاد راهنمایم شادروان دکتر حمید 

زرینکوب به سوی زبان شناسی هم رفتم و از 

محضر زبان شناس مشهور دکتر رضا زمردیان 

که خود از پژوهشگران برجسته در حوزه ی 

گویش قاین هستند بهره ها بردم که برایم بسیار 

سودمند بود. ترکیب زبان و ادبیات فارسی و 

در  نهاد.  کارم  بر  بسیاری  تأثیر  زبان شناسی 

باستان  ایران  زبان های  و  فرهنگ  زمینه ی 

استادم شادروان رحیم عفیفی بودند 

2- رشته، گرایش و تخصص تحصیلی و شغلی 

شما چیست؟

و  زبان  رشته های  در  من  عالی  تحصیالت 

دبیر  و  است  زبان شناسی  و  فارسی  ادبیات 

به  هستم.  پرورش  و  آموزش  بازنشسته ی 

استان  دبیرستان های  در  آغازم  دبیر،  عنوان 

ایالم و شهر ایالم بود که پس از چند سال به 

در  تدریس  پایانم  و  شدم  منتقل  خودم  شهر 

دبیرستان و پیش دانشگاهی مسجدسلیمان. در 

مهر 1385بازنشسته شدم. 

فرهنگی،  علمی،  کارنامه  از  گزیده ای   -3

و  ما  برای  را  خود  اجتماعی  و  اجرایی 

خوانندگان بفرمایید.

و  دبیرستان ها  در  تدریس  کنار  در  من  کار 

بختیاری  زبان  در  پژوهش  پیش دانشگاهیها، 

و گردآوری واژگان بوده و هنوز هم هست. 

فقط کالس و  نداشته ام،  اجرایی  کار  من هیچ 

تدریس.

علمی  گروه های  یا  و  انجمن ها  کدام  در   -4

منطقه ای، ملی و یا بین المللی عضو هستید؟

من به همه ی عالقه مندان پژوهش ارادت دارم، 

ولی سعی می کنم در جمع و گروهی کارهای 

نباشم و بیشتر تماشاگر و خوشه چین باشم و 

سرگرم پژوهش در آنچه بدان عالقه دارم.

5- نحوه ی آشنایی و یا همکاری شما با بنیاد 

ایران شناسی شعبه استان چهارمحال و بختیاری 

چگونه بود؟

از طریق دوست همتبارم جناب دکتر  بیشتر 

عباس قنبری آشنا شدم.

و  اجرایی  پیشینه ی  یا  و  مسوولیت ها  از   -۶

اداری خود، برای خوانندگان ما بفرمایید.

بنده هیچگاه مسئولیتی جز کار معلمی و رفتن 

بابت  این  از  و  نداشته ام  تدریس  و  به کالس 

بسیار خوشحالم.

7- آیا کتاب و یا اثری مکتوب و یا انتشار یافته 

دارید که عالقه مندان با آن بیشتر آشنا شوند؟ 

لطفا درباره ی آثار خود برای ما توضیح دهید.

زبان  ویژه  به  زبان  به  نسبت  من  کنجکاوی 

مادریم به دوره ی کودکی برمی گردد که مطالبی 

جمع آوری کردم. با رفتن به دانشگاه و پس از 

آن معلمی کارم را ادامه و گسترش دادم که در 

نهایت در سال 1375 کتاب » واژه نامه ی زبان 

بختیاری« را در 278 صفحه به چاپ رساندم. 

با  کتاب  همین  دومین  چاپ   1392 سال  در 

324 صفحه به چاپ دوم رسید و اکنون با 432 

صفحه آماده ی چاپ سوم است. کتاب دیگر 

»شیوه ی  است:  رسیده  چاپ  به  تازه  که  من 

کتاب های   . دارد  نام  بختیاری«  زبان  نگارش 

همه  میان  از  دارم.  دیگری  چاپ  آماده ی 

دوست دارم فقط در زمینه ی واژگان کار کنم. 

کتاب های دیگری در زمینه ی زبان بختیاری 

دارم  قصد  و  نشده اند  چاپ  هنوز  که  داریم 

برگزیده ای از اشعارم – اگر بتوان نام شعر بر 

آنها نهاد- به چاپ برسانم.

یا دوستان  و  استادان  از  است  اگر ممکن   -8

نام آور خود برای ما سخن بگویید.

اگر منظورتان استادن دانشگاهی باشد، همه ی 

و  روزگار  آن  مشهد  دانشگاه  در  استادانم 

غالمحسین  دکتر  شادروان  اینک  فردوسی 

یوسفی، دکتر جالل متینی، دکتر محمد علوی 

دکتر  یزدی،  رکنی  محمدمهدی  دکتر  مقدم، 

رستگار،  فالح  گیتی  دکتر  زرین کوب،  حمید 

دکتر مقصودی، دکتر رضا زمردیان، شادروان 

مهم تر  همه  از  اما  و....  عفیفی  رحیم  دکتر 

همه ی مردم، همه دانشآموزانم و... که بسیار 

استادانم  مهم ترین  بی شک  آموختم  آن ها  از 

بوده اند و هنوز هم هستند.

9- اگر در حوزه تدریس و آموزش کارهایی 

انجام داده اید، خوشحال می شویم که بشنویم. 

خدمت  در  نوبت  چند  در  که  خوشحالم 

همکارانم در ضمن خدمت بوده ام و آن چه 

را که در طول تدریس به خواندن یا پژوهش 

یا تجربه آموخته بودم، با همکارانم به اشتراک 

گذاشتم و من هم از آنها هم بسیار آموختم.

10- از شاگردان و یا آموزش دیده های حوزه 

کاری خود، برای ما سخن بگویید.

من به عنوان دبیر در همه ی رشته ها: ریاضی-

فیزیک، تجربی و علوم انسانی تدریس کرده ام 

و در این کالس ها دانش آموزانی داشته ام که در 

رشته ی خود موفق بوده اند و به درجات باالیی 

هم رسیده اند.

و  جوانان  به  توصیه تان  یا  و  شما  انتظار   -11

ادبیات  و  تاریخ  هنر،  فرهنگ،  عالقه مندان 

استان چهارمحال و بختیاری چیست؟

بخوانند، گوش کنند و تحلیل کنند و بعد عمل 

کنند. نگهدار فرهنگ و زبان خود باشند.

آینده  برای  برنامه هایی  یا  و  کارها  چه   -12

خواهید داشت؟

تا  کردم  عرض  این  از  پیش  که  همان گونه 

آنجایی که جسم و روانم اجازه دهد روی زبان 

واژگان  و  زبان  روی  ویژه  به  و  عام  طور  به 

بختیاری کار خواهم کرد.

یا  و  نکته ها  شما،  پایانی  سخن  آخر،  در  و 

و  ما  برای  که  تجربی  و  عملی  سفارش های 

دیگر عالقه مندان دارید.

من به عنوان یک معلم از همه انتظار دارم که 

»خود« باشند منظورم این است که فرهنگ و 

داشتن  به  و  نبرند  یاد  از  را  مادری خود  زبان 

لهجه در هنگام صحبت به فارسی بنازند؛ چرا 

که داشتن لهجه نشانه ی این است که زبانی غیر 

از زبان رسمی می دانند؛ یعنی دو زبان می دانند 

نه یکی. همین افتخار به زبان مادری یکی از 

می شود.  آن  از  پایداری  و  حفظ  ستون های 

بختیاری و همه ی  ادبیات  داریم روزی  آروز 

منطقه  همان  مدارس  در  گویش ها  و  زبان ها 

تدریس شود تا کودکان و نوجوانان و جوانان 

ما بیاموزند و پاسدار فرهنگ و زبان نسل پدران 

و مادرشان شان باشد که بی شک می تواند باعث 

غنای زبان فارسی هم بشوند؛ چرا که زبان و 

فرهنگ ما بخشی از زبان های ایرانی است و 

سرمایه ی معنوی ایران عزیز ماست.

را  که وقت خودتان  این  از  فراوان  احترام  با 

در اختیار ما گذاشتید. بنیاد ایران شناسی شعبه 

چهار محال و بختیاری- قنبری

بنیاد  سوی  از  مطالب  ویرایش  و  )تنظیم 

ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری(

مصاحبه با استاد ظهراب مددیمصاحبه با استاد ظهراب مددی

پیام تسلیتپیام تسلیت
خبر تلخ و تأسف بار درگذشت فرهنگی نیک نام و اخالق مدار شادروان عبدالکریم نیازی جونقانی، برای دوست داران 

کهن ترین  دانش آموختگان  از  ایشان  بود.  فرسا  طاقت  و  بختیاری، سخت  و  چهارمحال  استان  هنر  و  فرهنگ  تاریخ، 

مدارس نوین استان)اسعدیه( بودند و سال ها نیز در مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان، منشاء خدمت صادقانه 

به مردم شریف استان بودند. مشیت الهی بر این قرار گرفت که در میان ما نباشند و از کالم و وجود پر خیر خود، همه 

را محروم کردند.

بی گمان آثار نیک آن مرد گرانقدر و مدیر توانا همیشگی و جاودانه خواهد بود. نام ایشان و خدمات آموزشی، هنری 

به جامعه  را  ناگوار  این مصیبت  نیست.  پوشیده  بر کسی  میزدج  تاریخی  و  فرهنگی  منطقه  و  استان  به  فرهنگی شان  و 

مجتبی  آقای  بروندشان  فرزند  ویژه  به  ایشان  محترم  خانواده  تاریخی جونقان  شهر  فرهنگ دوست  اهالی  فرهنگیان، 

نیازی)همکار سابق شعبه( تسلیت عرض می کنیم.

به پاس بزرگ داشت مقام و منزلت اجتماعی-فرهنگی آن معلّم گرامی و فداکار و هم چنین تالش او برای انتقال فرهنگ 

تعلیم و تربیت و همکاریشان با بنیاد ایران شناسی، مراتب همدردی خود و همکاران شعبه را پذیرا باشید.

بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری
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علف کتاب  باورمرتجم  شاه رخ  استاد  با  علفمصاحبه  کتاب  باورمرتجم  شاه رخ  استاد  با  مصاحبه 

جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی

از  سپاس  و  ارادت  و  درود  عرض  ضمن 

دعوت حضرت عالی، بنده خودم را در زمره 

بختیاری  و  محال  چهار  اعاظم   و  بزرگان 

رزومه  و  می کنم  امر  اطاعت  ولی  نمی دانم، 

خودم را تقدیم می دارم.

بزرگ ترین  با  که  پیش  چندی  ضمن  در 

می کردم،  صحبت  خانواده  ساله  عضو102  

پرسیدم که آیا شما می دانید پدرم نام فامیلی 

خود را از کجا و چگونه انتخاب کرد.؟

طوایف  بین  در  چندی  عمه  »پسر  گفت:  او 

بختیاری می زیسته و آموزش زبان فارسی به 

گفته  او  به  و  است  می داده  خوانین  فرزندان 

که نام باور را از اسم یکی از طوایف انتخاب 

کرده است«.

در  شیرازی  والدینی  از  باور  شاه رخ  من 

شدم.  متولد  سلیمان  مسجد  در   1312/1/1

دوران طفولیت و نوجوانی و جوانی را به دلیل 

ارشد  مدیر  که  باور  پدرم آقای محمود  شغل 

ایرانی مقیم مناطق نفت خیز بود، در آغاجری، 

گچساران، هفتکل، اهواز گذراندم و در اهواز 

دیپلم طبیعی دریافت نمودم. سپس در کنکور 

در  تهران  دانشگاه  علوم  و  ادبیات  دانشکده 

شدم  پذیرفته  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  رشته 

و در 1334 فارغ التحصیل گشتم. در 1335 به 

استخدام شرکت ملی نفت درآمدم – از 1337 

بازرگانی  و  اداری  علوم  مؤسسه  در  تا 1339 

وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران در 

تحصیل  ادامه  بازرگانی  و  اداری  علوم  رشته 

دادم و دانش آموخته شدم.

برای  نفت  ملی  شرکت  طرف  از   1970 در 

اعزام  انگلیس  به  بازرگانی  مدیریت  دوره 

شدم و در کالج لندن و کالج لیورپول و کالج 

بازرگانی  مدیریت  کالس های  در  و  الفبور 

حضور یافتم و پس از اتمام دوره به تهران 

بازگشتم. تا سال 1355 در مناصب مختلف 

امور بازرگانی مسئولیت داشتم- در این سال 

به  آبادان  در  مأموریت  به  سال  دو  برای 

عنوان رئیس انبارهای کاالهای مازاد جنوب 

و  بازگشتم  تهران  به   1358 در  شدم.  اعزام 

به  کاال  و  تدارکات  اداره  رئیس  عنوان  به 

و  گشتم  منتقل  ایران  نفت کش  ملی  شرکت 

در فروردین 13۶۶ پس از 30 سال خدمت 

در  شدم.  بازنشسته  شخصی  درخواست  به 

عمومی شرکت  روابط  اداره  با  طول خدمت 

نفت همکاری مطبوعاتی داشتم و مقاالت و 

ترجمه هایم در نشریات نفت چاپ و منتشر 

می شد.

به  بیشتر  فراغت  ایام  و  بازنشستگی  از  پس 

تألیفات و ترجمه پرداختم. الزم به ذکر است 

که اولین ترجمه ام تحت عنوان شکارچی در 

1345 به طور ماهانه در مجله شکار و طبیعت 

به چاپ می رسید. در 1348 کتاب نسل اژدها 

اثر خانم پرل باک آمریکائی چاپ و منتشر 

شد. در 1392 کتاب علف را که مرحوم پدرم 

وصیت کرده بود، ترجمه و منتشر نمودم که 

مورد استقبال اقوام بختیاری قرار گرفت. از من 

دعوت شد که در مهر ماه 1395 در گرد هم آیی 

طایفه بابا احمدی در دشت خوش آب و هوای 

یابم  حضور  زردکوه  پای  چلگرد  در  خشون 

و در باب کتاب حماسی علف سخن بگویم. 

گرفت  قرار  حاضرین  تشویق  مورد  سخنانم 

آقای  جناب  با  مودت  و  دوستی  افتخار  و 

دکتر قنبری نصیبم شد. دو سال بعد مرحمت 

فرمودند و مرا برای شرکت در شب چهارمحال 

و بختیاری به مرکز موقوفه دکتر افشار دعوت 

فرمودند. در آنجا هم بنده سخنانی ایراد نمودم 

در  گرفت.  قرار  حاضران  استقبال  مورد  که 

طبق  هم  جاری  سال  تیرماه   2۶ و   19 تاریخ 

گفتگو،  رادیو  برنامه  در  ایشان  برنامه ریزی 

»اینجا چراغی روشن است«، در خدمت ایشان 

و مشارکت تلفنی سروران دیگر در باب فلسفه 

کوچ و کتاب علف که دستمایه تمام برنامه کوچ 

بود، سخن گفته شد. 

چشم  به  کوچ  به  دور  چندان  نه  گذشته  در 

ایالتی های حشم دار که زندگی و قوت الیموت 

می آوردند  دست  به  گله داری  از  را  خود 

نگریسته می شد، آن ها را بی فرهنگ و بی تمدن 

میدانستند و حتی نوشته شده که از اکران فیلم 

و  مناطق  در  علف هم در سینماهای شرکتی 

تماشاچیان  و  می کردند  خودداری  آبادان 

و  کت  به  چون  بودند،  بختیاری  خود  که  هم 

شلوار و کالهی رسیده بودند، از تماشای فیلم 

ننمودند، ولی در سینماهای خارجی  استقبال 

دنیا  اول صامت  فیلم  فیلم جزء هشت  همین 

به آن سه جهانگرد آمریکایی  برگزیده شد. 

و  بکر  مناظری  جستجوی  در  اگر  شد  گفته 

آداب و رسومی کهن و لباس های رنگارنگ 

و طبیعت زیبا و بی نظیر در دنیا هستید به ایران 

این  در  گرنه چرا  و  بروید  بختیاری  طایفه  و 

دنیای پهناور و راه سخت و مال رو به ایران و 

بختیاری آمدند.

کوچ یک دنیا و فرهنگ است، به همراه کوچ 

زبان باستانی ایران، رسم و رسوم کهن، رنگ 

لباس، دالوری و شجاعت و مبارزه برای ادامه 

حیات و مبارزه برای حفظ خانواده به منصه 

ظهور می رسد. عشایری که از گرما و سرما و 

رودهای خروشان نمی هراسند، عشایری که با 

کمترین امکانات 2 روز در صحرا و بیابان و 

کوه و کمر به مصاف خطرات می روند، شیرنر 

پرستار،  دامپزشک،  پزشک،  می خواهد. 

کمک های اولیه،  لباس گرم، کفش، پوتین و 

دارو و لوازم زخم بندی و کمک زایمان هیچ 

به همراه ندارند.

کوچ، فرهنگ و سنن باستانی را منتقل می کنند 

و فرهنگ روز را از شهر های سر راه می گیرند. 

به چشم خودشان نگریست.  باید  به هر یک 

آواها و ترانه های باستانی و ایالتی هست که 

ما  گوش  به  و  شده  پاالیش  و  مدرن  امروزه 

بیابانی و روستایی هست که  می رسد. گیاهان 

امروزه شیره و عصاره داروهای طبی و سنتی 

شده است. بوی عطر گل های طبیعی هست که 

امروزه عصاره عطر های گران قیمت فرانسوی 

شده است و اال رنگ و بو اگر در طبیعت نبود، 

عطر  بوی  بخصوص  نمی توانست  هرگز  بشر 

را تولید کند. بوی بد و خوب که تولید صنعتی 

نیست. دامن چین در چین زنان روستایی بدل 

بایستی  ایالتی  ولی زن  دامن شهری،  به  شده 

همان دامن های گشاد و بلند چین در چین را 

بپوشد تا بتواند راه برود تا بتواند بدود و دنبال 

مال و حشم گریز پا برود. فرهنگ را نمی توان 

تبدیل کرد. فرهنگ و سنن به جای خود هم 

محترم است و هم مایه افتخار و عملیاتی هست.

من در سایت زاگرسیان ایران به مدیریت جناب 

دکتر فرشید خدادادیان، در سایت خلیج فارس 

سایت  در  نیک،  حامدی  جناب  مدیریت  به 

ایران فرهنگی به مدیریت جناب دکتر داریوش 

به  ایران  شناسی  کشور  سایت  در  فرهود، 

مدیریت جناب دکتر کیانوش کیانی و در سایت 

بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری 

افتخار عضویت دارم. جناب دکتر عباس قنبری 

مرا به این افتخار مفتخر فرموده اند. اگر مساعی 

ایشان نبود، اگر مرا به جلو نمی راندند، همین 

افتخاراتی را که نصیبم شده، نمیتوانستم تحصیل 

کنم. هنوز راه بس درازی در پیش است، در 

مجالی دیگر خواهم گفت و نوشت. 

تألیفات و ترجمه هایم بشرح زیر است:
1- ترجمه کتاب شکارچی که در مجله شکار و 

طبیعت هر ماه چاپ می شد.

پرل  خانم  اثر  اژدها  نسل  کتاب  ترجمه   -2

باک آمریکایی 

3- علف کوچ ایل بختیاری

اثر  بزرگ  ایران  در  دراز  و  دور  سفری   -4

پروفسور ریچارد نلسون فرای. 

5- ترجمه کتاب آرت نوو- هنر نو برنده لوح 

افتخار 1397/1395

۶- کاشفین بزرگ دنیای کهن-زیر چاپ

7- ترجمه کتاب تاریخ آسیای میانه -زیر چاپ7

8- سفر نامه خانم گرترود بل-زیر چاپ8

9- کتاب خلیج فارس- در دست ترجمه

10 - کتاب دره حشاشین-در دست ترجمه

در پایان از مساعی جناب دکتر عباس قنبری 

عدیوی که در شناسایی سنن، آداب و رسوم و 

فرهنگ ایل بختیاری مساعی فراوان می کشند، 

سپاسگزارم؛ هرچند کالم  بسیار  به سهم خود 

قادر به انتقال ارادت و تهییتم نیست. 

شاه رخ باور

)تنظیـم  و ویرایـش مطالـب از سـوی بنیاد 

ایران شناسـی شـعبه چهار محـال و بختیاری(
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پورمحمدی محید  فعالیت های دکرتسید  و  پورمحمدیزندگی نامه  محید  فعالیت های دکرتسید  و  زندگی نامه 

آشنایی با مشاهیر و مفاخر استان
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـه داشـتن 

نیروهـای تحصیل کـرده و مدیران تالشـگر 

و سـخت کوش در همـه دوره هـا و دولت ها 

مشـهور اسـت. در کنار دانشـمندان، استادان 

و پژوهشـگران دانشـگاهی، شـخصّیت های 

نیروهـای  هم چنیـن  دولتـی،  و  مذهبـی 

برجسـته در سـه قوه، مدیـران و چهره های 

حتـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  علمـی، 

از  یکـی  اسـتان  ایـن  نظامـی  فرماندهـان 

سـرمایه های ارزنده کشـور در سـطح داخلی 

بـه شـمار می رونـد. بین المللـی  و 

در ایـن میـان بنیـاد ایران شناسـی اسـتان 

چهره هـا  ایـن  معرفـی  بـه  دارد  نظـر  در 

تـا  بپـردازد  ملـی  شـخصّیت های  و 

عالقه منـدان بـه مطالعـات ایران شناسـی و 

شـناخت منطقـه، با ایـن چهره هـا و مفاخر 

ملی آشـناتر شـوند. این شـماره بـه معرفی 

دکتـر سـید حمیـد پورمحمدی گل سـفیدی 

دارد. اختصـاص 

دکتر حمیـد پورمحمـدی در حـوزه اقتصاد 

و امـور مالـی و بانکـی، از شـخصّیت های 

طراز اول کشـور اسـت و حضور ایشـان در 

بانـک مرکـزی و سـازمان برنامـه و بودجه 

از توانایی هـای بـاالی مدیریتـی و دانـش 

تخصصـی او حکایـت می کنـد.

دکتـر پورمحمـدی هم چنیـن در عرصه های 

فرهنگ و هنـر، ادبیات داسـتانی و فرهنگ 

پژوهش هایـی  و  مطالعـات  هـم  مـردم 

انجام داده اسـت. کتـاب »ایُسـف« مجموعه 

و  او دربـاره فرهنـگ  داسـتان های کوتـاه 

ادبیات چهارمحـال و بختیاری، سـال 1400 

بـه وسـیله انتشـارات ثالـث چـاپ و روانه 

بـازار کتاب شـد.

و  زندگـی  از  فشـرده ای  چکیـده  زیـر  در 

سـیدحمید  دکتـر  علمی-تخصصـی  آثـار 

می خوانیـم. را  پورمحمـدی 

قنبـری  عّبـاس  از  مصاحبـه  و  گفتگـو 

شـعبه سرپرسـت  ُعدیـوی- 

تاریخ تولد: 20 شهریور 134۶

Email: Gelsefidi1346@gmail.comha-

midpourmohammad@ut.ac.ir

بهارستان،  میدان  تهران،  کار:  محل  آدرس 

سازمان برنامه و بودجه کشور 33114242

سوابق تحصیلی
پولی، 	  گرایش  اقتصادی،  علوم  دکترای 

دانشگاه تهران 

 	 ،)EMBA(اجرایی مدیریت  لیسانس  فوق 

دانشگاه شهید بهشتی

لیسانس حقوق دانشگاه آزاد تهران	 

تألیفات کتب و مقاالت علمی و پژوهشی
الف. کتب

بودجه 	  ساختاری  اصالحات  کتاب  تألیف 

در ایران )آماده چاپ(، 1399

تألیف کتاب مبانی نظری و کارکردهای بیمه 	 

اقتصادی،  امور  دانشکده  ناشر:  ایران،  در 

بهار 138۶شابک: 9789۶484۶2180

استانداردهای 	  کتاب  تألیف  و  ترجمه 

جهاد  ناشر  اسالمی،  بانکداری  شرعی 

 1392 امیرکبیر،  دانشگاه  دانشگاهی 

شابک: 9789۶42101580

بین المللی 	  مالی  نهادهای  کتاب  تألیف 

دانشگاه  دانشگاهی  جهاد  ناشر:  اسالمی، 

زارع  فردوس   : همکار   1392 امیرکبیر، 

قاجاری شابک: 9789۶42101۶34

انجام 	  دست  در  ایران  در  ریزی  بودجه 

دوم  جلد  موجود،  وضع  تبیین  اول  )جلد 

تغییر به وضع مطلوب(

بانکی 	  و  پولی  نهادهای  دانشگاهی  جزوه 

ایران سال 138۶ دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران

جزوه دانشگاهی مبانی بانک در ایرانسال 	 

138۶ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

جزوه دانشگاهی کلیات بیمه در ایران سال 	 

1387 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

ب. مقاالت علمی و پژوهشی
	 PourmohammadGelsefidi, S. H., 

Tayebnia, A., &Mehrara, M. )2020(. 

Fiscal Dominance through Banking 

System: A Case Study of the Rela-

tionship between the Government 

and Banking system in Iran’s Econo-

my. Iranian Economic Review.

	 PourmohammadGelsefidi, S. H., 

Tayyebnia, A., Mehrara, M., & 

Amirian, R. )2018(. Fiscal versus 

Monetary Dominance: Evidence 

from Iran. Journal of Money And 

Economy, 13)3(, 375-400.

مقاالت علمی در دست تدوین
سلطه مالی از مسیر شرکت های دولتی )در 	 

دست انجام(

همایش های  در  شده  ارائه  مقاالت 
بین المللی و ملی

	 “The First NDFI International Con-

ference on Sovereign Wealth, Asset 

Allocation and Risk Management” 

Certificateby National Development 

Fund of Iran, October 2013

	 “International Best Practices and In-

vestigation Techniques in Tackling 

Organized Crime and Money Laun-

dering” Certificateby United Nations 

Office on Drugs and Crime and Judi-

ciary of the Islamic Republic of Iran, 

August 2009

	 “Economic Aspects of Corruption” 

Certificateby Economic Research In-

stitute, November 2008

بخش 	  در  مقاومتی  اقتصاد  پنل  برگزاری 

در  راهکارها  و  الزامات  کشاورزی، 

کشاورزی  اقتصاد  دوساالنه  کنفرانس 

ایران، اردیبهشت 1397 

بررسی عملکرد سیاست های کلی اصل 44 	 

در همایش علمی دوم اردیبهشت سال 1388

پولی 	  سیاست های  به  نگاهی  مقاله  ارائه 

دومین  و  بیست  مرکزی،  بانک  بانکی  و 

و   14 اسالمی،  بانکداری  همایش  اجالس 

15 شهریور1390

آمایش 	  روزه  سه  همایش  در  مقاله  ارائه 

مهندسین،  جامعه  میزبانی  به  سرزمین 

خرداد 1393

افق 	  در  توسعه  ششم  برنامه  مقاله  ارائه 

جهانی  مطالعات  ملی  مرکز  شدن  جهانی 

شدن، پنجم شهریور 1393

ارائه مقاله در اجالس گامی به سوی برنامه 	 

آذر  و 20   19 سازی،  عملیاتی خصوصی 

ماه 1385

ارائه مقاله در کنفرانس نفت ایران، 2017	 

نمایشگاه 	  و  همایش  اولین  در  مقاله  ارائه 

در  انرژی  صرفه جویی  و   19 مبحث 

ساختمان، 1387

سوابق آموزشی
تهران، 	  دانشگاه  در  بیمه  درس  تدریس 

دانشکده مدیریت، 1385 دوره کارشناسی 

ایران 	  در  بانک  مبانی  درس  تدریس 

دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت 1388– 

138۶ دوره کارشناسی

مالی، 	  و  پولی  نهادهای  درس  تدریس 

سال  مدیریت  دانشکده  تهران،  دانشگاه 

1389-138۶ دوره کارشناسی

دانشگاه 	  بین المللی  مالی  و  پولی  نهادهای 

 1388 سال  مدیریت  دانشکده  تهران، 

دوره کارشناسی

بین المللی 	  مالی  و  پولی  نهادهای  تدریس 

اسالمی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت 

1399

پروژه های پژوهشی
راهبری و مسئول گروه تدوین اصالحات 	 

ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه 

کشور، 1398

گزارش 	  تدوین  گروه  مسئول  و  راهبری 

عملکرد قانون برنامه پنجم و ششم توسعه 

فرهنگی جمهوری  و  اجتماعی  اقتصادی، 

اسالمی ایران، سازمان برنامه و بودجه در 

سال های 1394-1399

و 	  مقاومتی  اقتصاد  برنامه  تدوین  مسئول 

و  برنامه  سازمان  کشور،  در  تولید  جهش 

بودجه کشور در سال های 1394 و 1397 

و 1398 و 1399

مسئول تدوین مجموعه اهداف، سیاست ها 	 

و برنامه های اقتصاد مقاومتی 1393

تدوین برنامه اصالحات نظام بانکی، 138۶	 

تدوین برنامه اصالحات نظام بیمه کشور، 	 

138۶

مدیر مسئول فصل نامه بانک وزارت امور 	 

اقتصاد و دارائی 138۶

امور 	  وزارت  بیمه  فصل نامه  مسئول  مدیر 

اقتصاد و دارائی 138۶

تدوین کتاب ارزشیابی شرکت های دولتی، 	 

سال های 1388-1383

مدارک حرفه ای
فناوری 	  مهارت های  بر  تسلط  گواهی نامه 

اطالعات 

و 	  سایبرنتیک  تخصصی  دوره  گواهی 

مدیریت جامعه

بیش از 10 گواهی آموزشی در دوره های 	 

مدیریت  ارتباطات،  انقالب  بهره وری، 

مشارکتی، مقاومت در برابر تغییر، الگوهای 

موفقیت فردی، دروس ارزشی سطح 1 تا 3، 

ویژگی های مدیر موفق

سوابق کاری
الف( مسئولیت ها در حوزه آموزش عالی

آمایش 	  و  توسعه  گروه  رییس  مقام  قائم 

سرزمین مؤسسه آینده پژوهی

عضو هیأت امنای دانشگاه علم و صنعت 	 

)علوم 	  تهران  دانشگاه  امنای   عضو هیأت 

پزشکی(

 عضو هیأت امنای پژوهشکده بیمه 	 

مطالعات 	  مؤسسه  امناء  هیأت  عضو 

بازرگانی 1392- 1399

 عضو هیأت امنای دانشگاه شهرکرد	 

پزشکی 	  علوم  دانشگاه  امنای  عضو هیأت 

شهرکرد
ب( مسئولیت های اجرایی

برنامه 	  هماهنگی  و  اقتصادی  امور  معاون 

و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور از 

139۶ تا اکنون

و 	  برنامه  سازمان  تولیدی  امور  معاون 

بودجه کشور ، 1393-139۶
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برنامه ریزی 	  معاونت  برنامه ریزی  معاون 

و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 1393- 

1392

قائم مقام بانک مرکزی، 1388-1391	 

شرکت های 	  و  بیمه  بانکی،  امور  معاون 

دارائی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  دولتی 

1383–1388

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد کشور 	 

بنیاد شهید انقالب اسالمی، 1383–1379

مالی 	  و  اداری  و  برنامه ریزی  معاون 

بختیاری،  و  چهارمحال  استان  استاندار 

1375–1379

مدیرعامل شرکت شاهد استان چهارمحال 	 

و بختیاری، 1375–1371

کارشناس حقوقی معاون اداره کل -وزارت 	 

عشایر(،  امور  )سازمان  سازندگی  جهاد 

13۶9–1371

ج( مسئولیت ها در نظام برنامه ریزی کشور
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور 	 

1393 تا 1395 و از 1397 تا 1399

رئیس کمیته تخصصی شورای اقتصاد1393 	 

تا 1395 و از 1397 تا 1399

امنا صندوق 	  رئیس کمیته تخصصی هیأت 

توسعه ملی1393 تا 1395 و از 1397 تا 1399

ششم 	  برنامه  تدوین  ستاد  جانشین  و  دبیر 

توسعه کشور 1395 

لوایح 	  دبیر و جانشین رییس ستاد تدوین 

بودجه های سنواتی کشور ، 139۶-1400

دبیر شورای عالی آمایش سرزمین کشور 	 

1393 تا 1395 و از 1397 تا 1399

دبیر ستاد جهش تولید کشور 1ض1399	 

رییس کمیسیون ماده 23 تصویب طرح ها 	 

و پروژه های جدید در کشور1397 - 1399

الکترونیک 	  بانک داری  شورای  رییس 

اقتصاد  کشور 1384 تا 1388 در وزارت 

1388 تا 1391 در بانک مرکزی

و 	  بودجه  لوایح  از  دفاع  در  دولت  نماینده 

تشخیص   – مجلس  در  توسعه  برنامه های 

مصلحت نطام و شورای نگهبان 1397 تا 1399

هماهنگی 	  ستاد  تخصصی  کارگروه  عضو 

اقتصادی دولت 1393

رییس کمیته تخصصی شورای عالی اجرای 	 

سیاست های کلی اصل 44سال 138۶

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی سال 	 

138۶

دبیر کارگروه اقتصاد کالن دولت موضوع 	 

مصوبه هیأت وزیران در سی بهمن 1392

د( مسئولیت های بین المللی
اسالمی 	  توسعه  بانک  در  ایران  نماینده 

)IDB( 1385 تا 1399

مالی 	  تأمین  شرکت  مدیره  هیأت  عضو 

بانک  به  وابسته   )ITFC( اسالمی  تجاری 

توسعه اسالمی1385 تا 1399

اسالمی 	  بیمه  شرکت  مدیره  هیأت  عضو 

توسعه  بانک  به  وابسته   )ICIEC(

اسالمی1385 تا 1399

 	 – عملیات  تخصصی  کمیته های  عضو 

فاینانس و حسابرسی داخلی بانک توسعه 

اسالمی 1385 تا 1399

مدیریت 	  مؤسسه  حکام  شورای  رییس 

اطالعات بالیای آسیا و اقیانوسیه سازمان 

ملل متحد ) APDIM( 1397 تا 1399

 	 International Islamic مؤسس  عضو 

 liquidity Management Corporation

بانک  از  نمایندگی  به  مالزی  کشور  در 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران1389

ه ( مشاوره های تخصصی
مرکزی 	  کل بانک  رئیس  عالی  مشاور 

جمهوری اسالمی ایران، 1387

تربیت 	  سازمان  رئیس  اقتصادی  مشاور 

 بدنی 1383

و 	  بودجه  برنامه و  مشاور حقوقی سازمان 

این سازمان 1392- عضو شورای حقوقی 

1399

و( عضویت در شوراهای تخصصی
عضو شورای پول و اعتبار 12 سال 1383 تا 	 

1388 و 1391 تا 1394 و 1397 تا 1399

و 	  پول  شورای  تخصصی  کمیته  رییس 

اعتبار 1390-1388

 عضو شورای عالی بانک ها 138۶-1383	 

عضو شورای عالی بیمه 1388-1383	 

عضو شورای عالی تأمین اجتماعی 1383-	 

1388

تولید 	  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  عضو 

1395

بانک ها 	  نماینده دولت در مجامع عمومی 

سال   ۶ برای  مجامع  این  ریاست  و  بیمه 

1388-1383

شرکت های 	  مجامع  در  دولت  نماینده 

دولتی 1388-1383

عضو هیأت انتظامی بانکها 1388-1384	 

عضو هیأت سرمایه گذاری خارجی کشور 	 

1399 -1392

امناء و هیأت مدیره سازمان 	  عضو هیأت 

اقتصادی کوثر 1382

سرمایه گذاری 	  شرکت  امناء  هیأت  عضو 

گلگشت: نشریه داخلیگلگشت: نشریه داخلی
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شاهد 1380

ترانسفو 	  ایران  عضو هیأت مدیره شرکت 

1383

در  جدید  نهادسازی های  تیم  مسئول  ز( 
سطح ملی

تشکیل بانک قرض الحسنه مهر ایران	 

اعتبارسنجی 	  و  رتبه بندی  مؤسسه  تشکیل 

ایران

سرمایه 	  تامین  شرکت های  اولین  تشکیل 

در کشور

تشکیل کانون مشاوران مالی و اعتباری	 

آموزش 	  و  فرهنگ سازی  نهاد  تشکیل 

بانکداری الکترونیک )فابا(

مازاد 	  اموال  واگذاری  شرکت  تشکیل 

بانک ها

معوق 	  مطالبات  وصول  مؤسسه  تشکیل 

بانک ها

تشکیل نهاد اندوخته شاهد	 

ح( مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی
عضو هیأت رییسه فوتبال کشور 	 

رییس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس	 

مدیر عامل مؤسسه توسعه فرهنگ قرآنی	 

مؤسسه 	  مدیره  هیأت  و  امنا  هیأت  عضو 

بانکداری اسالمی صدر

عضو شورای سیاست گذاری شبکه خبری 	 

اقتصاد و بانک ایران )ایبنا(

عضو هیأت امناء صندوق اعتباری هنر	 

زبان های خارجی
 انگلیسی: تسلط 

عربی: مکالمه

افتخارات ملی
نشان ملی درجه 2 لیاقت و مدیریت	 

دیدار با رییس دایره املعارف بزرگ اسالیمدیدار با رییس دایره املعارف بزرگ اسالیم

23مین روز آذر، دکتر عباس قنبری عدیوی، 

و  چهارمحال  ایران شناسی  شعبه  رییس 

بختیاری با حضور در ساختمان دایره المعارف 

کاظم  سید  آقای  جناب  با  اسالمی  بزرگ 

موسوی بجنوردی، مالقات و گفت وگو کرد.

در این دیدار که با حضور دکتر محمد جعفری 

قنواتی، سرویراستار بخش فرهنگ مردم انجام 

شد، رییس شعبه ایران شناسی استان به تاریخ، 

فرهنگ و هنر استان اشاره کرد و مجموعه ای 

از آثار و کتاب های حوزه فرهنگ 

به  را  استان  عامه  ادبیات  و  مردم 

مالقات  این  در  کرد.  اهدا  ایشان 

تقدیر  ضمن  بجنوردی  آقای  نیز 

ما  گفت:  قنبری،  دکتر  حضور  از 

فرهنگ  که  است  این  بر  تالشمان 

و ادبیات شفاهی اقوام ایرانی را در 

این دایره المعارف انعکاس دهیم. تا 

کنون نیز مقاله های متعددی در باره 

لرتباران و بختیاری ها در شش جلد 

انتشار یافته دانشنامه فرهنگ مردم ایران، منتشر 

شده است. از این به بعد هم آمادگی داریم تا با 

شناسایی و تدوین مقاالت ارزنده و مهم، این 

فعالیت را گسترش دهیم.

در این دیدار هم دکتر محمد جعفری قنواتی، 

و  ایران  مردم  فرهنگ  دانشنامه  سرویراستار 

از  ما  گفت:  حوزه،  این  در  دانشگاه  مدرس 

قنبری  عباس  دکتر  پیشنهادهای  و  مقاالت 

این  فعال  همکار  و  مؤلف  عنوان  به  عدیوی 

دانشنامه استفاده کرده ایم و از این به بعد هم 

مدخل های  و  مطالب  تا  داریم  کامل  آمادگی 

مرتبط با فرهنگ مردم بختیاری و استان را در 

این دانشنامه استفاده کنیم.

در پایان این دیدار دو ساعته، گفت وگوهایی 

شده  انجام  کارهای  پیوستگی  و  تداوم  درباره 

و تقویت کارهای پیش رو بر مبنای مطالعات 

ایران شناسی و فرهنگ مردم رد و بدل شد.

 13۶2 سال  از  اسالمی  بزرگ  دایره المعارف 

در تهران و به همت استاد سید کاظم موسوی 

مبنای  بر  بنیاد  این  شد.  نهاده  بنیان  بجنوردی 

تألیف و تحقیق آثار دانشنامه ای و کتاب های 

فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی کار  می کند. 

تا کنون آثار متعددی در زمینه پژوهش، تدوین 

و تألیف آثار فرهنگ مردم، شاهنامه پژوهی، 

ایران باستان، تاریخ جامع ایران، جغرافیای ایران، 

مطالعات اقوام و دیگر مباحث انتشار یافته است. 


