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بنیاد ایران شناسی شعبه ی چهار محال و بختیاری

ــا  ــر دارد ت ــی در نظ ــاد ایران شناس بنی
اســتان های  همایش هــای  سلســله 
برگــزار  ملــی  در ســطح  را  ایــران 
ــر ایــن همایــش را  کنــد و مقــاالت برت
ــر، از  ــی معتب ــه علم ــن  مجل در چندی
ــی  ــتارهای باستان شناس ــه: »جس جمل
و  اســام«  از  پیــش  ایــران 
معاصــر  ادبیــات  »پژوهشــنامه 
ــات  ــایر، مطالع ــات و عش ــران«، ای ای
تاریــخ، نقــد و سبک شناســی، بــه 
نخســتین  رســاند.  خواهــد  چــاپ 
همایش هــای  سلســله  از  همایــش 
ملــی ایران شناســی اســتان ها؛ بــا 
ــر  ــگ و هن ــخ، فرهن ــت: »تاری محوری
بختیــاری«،  و  چهارمحــال  اســتان 
بــا همــکاری بنیــاد ایران شناســی 
بختیــاری  و  چهارمحــال  شــعبه 

 ۱۸ تاریــخ  و...  دانشــگاهی  دولتــی،  مراکــز  و  ســازمان ها  پشــتیبانی  و 
برگــزار  می شــود. تهــران  ایران شناســی  بنیــاد  در   ،۱۳۹۹ اســفندماه 

ایــن همایــش بــا هــدف طــرح فرصتــی علمــی بــرای پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی 
ــاری،  ــال و بختی ــتان چهارمح ــگ اس ــدن و فرهن ــاره تم ــق درب ــه و تحقی ــت مطالع جه
ــال و  ــوزه چهارمح ــی ح ــای پژوهش ــن یافته ه ــی جدیدتری ــایی و معرف ــن شناس هم چنی
بختیــاری )زاگــرس میانــی(، در ســطح ملــی برگــزار می شــود. همایــش دارای فراخــوان 
ارســال مقالــه و پایان نامــه در ســه محــور بــا موضــوع استان شناســی به شــرح زیر اســت:

محورهای همایش:

باستان شناسی و تاریخ استان چهارمحال و بختیاری 

جغرافیای تاریخی؛ وجوه تسمیه؛ باستان شناسی؛ تاریخ استان )قبل از اسام، بعد از اسام، 
دوران معاصر(؛ بناها، آثار و اشیای باستانی و تاریخی استان؛

جغرافیای استان چهارمحال و بختیاری

جغرافیای طبیعی استان؛ جغرافیای شهری استان؛ جغرافیای روستایی و عشایری استان؛ 
اقتصاد و مشاغل و شیوه معیشت در استان؛ بازار و بازارچه های استان؛

فرهنگ استان چهارمحال و بختیاری

تعلیم و تربیت و مراکز علمی در استان؛ مراکز فرهنگی استان؛ گویش،  ادبیات و ادبیات عامه 
در استان؛ آداب  و رسوم، آیین ها و مراسم محلی در استان؛ صنایع و هنرهای دستی استان؛ 

ورزش، بازی های بومی و محلی و سرگرمی های خاص در استان؛ اماکن مذهبی و آیینی 
استان؛ مفاخر و مشاهیر استان.

تمامی مقاالت و پایان نامه ها بر روی تارنمای رسمی همایش ارسال شود.

https://province.iranology.ir 

مهلت ارسال چکیده، اصل مقاله و فایل پایان نامه تا: ۳0/ ۱۱/ ۱۳۹۹

ــاالت  ــده مق ــی و چکی ــده معرف ــای برگزی ــش، پایان نامه ه ــزاری همای ــای برگ در انته
در مجموعــه ای نفیــس و دانشــگاهی چــاپ و منتشــر خواهــد شــد. همچنیــن مقــاالت 
منتخــب در پایگاه هــای معتبــر علمــی )CIVILICA، SID، ISC( نمایــه خواهنــد شــد 
و بــه اســتادان، دانشــجویان و پژوهشــگران، گواهــی رســمی و معتبــر داده خواهــد شــد.

امیــدوارم در آخریــن ســال ســده حاضــر و در آســتانه آغــاز ســال ۱400هـــ.خ.  شــاهد 
ــخ، فرهنــگ،  ــا تاری ــده ای متناســب ب برگــزاری همایــش علمی-پژوهشــی فاخــر و ارزن
ادبیــات، هنــر و مطالعــات استان شناســی درخــور مــردم شــریف چهارمحــال و بختیــاری 
و مناطــق هم جــوار باشــیم. بــا مشــارکت علمــی خــود، در ایــن رخــداد علمی-پژوهشــی 
ــد.  ــاء ســطح پژوهشــی اســتان و کشــور نقش آفرینــی فرمایی ــش و ارتق ــد دان ــه تولی ب
عاقه منــدان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر از نحــوه ی ارســال مقــاالت می تواننــد بــا 
شــماره  های دبیرخانــه همایــش ۸۸۶0۸۸0۷-0۲۱ و ۳۲۲۵۱۸۷0-0۳۸ تمــاس حاصل نمایند.
با سپاس- عّباس قنبری عدیوی
دبیر اجرایی همایش      

خزانی تلخ در هجران یاران

به قلم دکتر عّباس قنبری عدیوی
    در روزگاری کــه بــه ســبب همه گیــری 
ــتیم،  ــم هس ــا، دور از ه ــنده کرون ــروس کش وی
داغ از دســت دادن عزیــزان، ایــن مصیبــت 
را تلخ تــر و نگــران  کنننده تــر کــرده اســت. 
ــرن  ــال ق ــاه و س ــن م ــز 1399 و آخری در پایی
حاضــر، جمعــی از مــردم شــریف اســتان و 
ــکی  ــی و پزش ــی و پژوهش ــای فرهنگ چهره ه
رفتنــد.  مــا  میــان  از  ســامت،  مدافــع 
انســان های شــریف و اثرگــذاری کــه هریــک در 
ــای  ــات و تاش ه ــاء خدم ــود، منش ــگاه خ جای
بودنــد.  مختلــف  بخش هــای  در  ارزنــده ای 
اگرچــه همــه مــردم اســتان و شــهروندان 
ــد  ــرام و تکریم ان ــور احت ــا در خ ــرای م ــز ب عزی
و نبــود هریــک بــرای خانــواده، دوســتان و 
وابســتگان ســببی و نسبی شــان جان کاهســت؛ 
برخــی بــرای ســطوح ملــی و فرامنطقــه ای 
برداشــته اند  ارزنــده ای  گام هــای  هــم 
و  تاش هــا  قــدردان  نبودشــان،  در  کــه 
بــود. خواهیــم  شایسته شــان  کوشــش های 

آیت اهلل نادری
ــانی  ــادری فارس ــت اهلل ن ــتاد آی ــادروان اس     ش
از مدیــران ارجمنــد نهــاد تعلیــم و تربیــت 
پــس از انقــاب اســامی اســت. ایشــان از 
مدرســان مراکــز تربیــت معلّــم و دانشســراهای 
ــه ای از  ــه در بره ــد ک ــرورش بودن ــوزش و پ آم
ــدس، مســوولّیت داشــتند. وی  ــاع مق دوران دف
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان چهارمحال 
ــاری،  ــی، بردب ــد. منــش اخاق ــاری بودن و بختی
ــان  ــاری ایش ــی و رفت ــش کام ــی و آرام فروتن
برای همه دانشــجویان و همــکاران فرهنگی وی، 
ماننــد نگارنــده ایــن متن، زبانــزد و بارز بــود. وی 
ــران کل منصــوب شــده در دوره شــهید  از مدی
رجایی)وزیــر وقــت آمــوزش و پــرورش( اســت. 
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ــی گنجین وقت
ــس  ــا ســند دســت نوی ــم، ب ــدازی کردی را راه ان
ابــاغ مدیرکلــی ایشــان بــه خــط مرحــوم آقای 
شــهید رجایــی هــم مواجــه شــدیم کــه امــروز 
عکــس و ابــاغ ایــن مدیــران گرانقــدر، زینــت 
ــت. ــی اس ــزرگ فرهنگ ــه ب ــش آن مجموع بخ

ایشــان را از دوره تربیــت معلّــم شــناختم و 
درس هایــی را در محضرشــان آموختــم. معلّمــی 
وارســته، باســواد، نکتــه ســنج و دانشــور بودنــد 
ــار و  ــار، گفت ــی را در رفت ــای معلّم ــه منش ه ک
شــخصّیت آرام و صبــور خــود بــه دیگران نشــان 
ــه در  ــود ک ــان ب ــی او چن ــی داد. بزرگ منش م
ســفرهای زیارتــی و یــا انتصــاب در پســت های 
مدیریتــی، بــه ایــن شــاگرد خــود محبــت 
ــر  ــی بیش ت ــبب دلگرم ــوری س ــوده، حض فرم
شــد. نبــود ایشــان بــرای خانــواده بــزرگ تعلیــم 
و تربیــت و دانشــگاه فرهنگیــان، اندوهی ســخت 
اســت و امیدواریــم که خداونــد او را در مقام علما 
و دانشــمندان، در بهشــت بریــن ماجــور فرماید.

سّید رضا جدیدی
ــز از  ــدی نی ــا جدی ــّید رض ــتاد س ــادروان اس ش
ــرورش چهارمحــال و  ــوزش و پ ــران کل آم مدی
ــم شــهرکرد  ــت معلّ ــتادان تربی ــاری و اس بختی
بودنــد. وی از مردمان اســتان لرســتان)الیگودرز( 
و ســاکن اصفهــان بــود کــه در دوره ای از دهــه 

ــن  ــت ای ــم و تربی ــام تعلی ــر نظ ــصت، مدی ش
خطــه تاریخــی و فرهنــگ دوســت حضــور 
ــده خدمــت ایشــان هــم در همــان  ــد. بن یافتن
مــردی  گذرانــدم.  را  درس  چنــد  ســال ها 
ــر و خــوش کام  ــی تکب ــدان، ب ــد، خن اخاقمن
او  دینــی  و  مذهبــی  شــاخصه های  بودنــد. 
بــا عاقه مندیــش بــه انقــاب اســامی در 
گفتــارش وجــود نمایــان و بــارزی داشــت. 

سعید مردانی ُکرانی
    معلّم و پژوهشــگر وارســته و تاشــگر، اســتاد 
و  از چهره هــای خوش نــام  مردانــی  ســعید 
ــتان  ــال و بختیاری)شهرس ــه چهارمح فرهیخت
فارســان و منطقــه میــزدج( اســت کــه او 
هــم در ایــن پاییــز پایانــی قــرن، از میــان 
ــی و  ــو قدیم ــان عض ــت. ایش ــت بربس ــا رخ م
ــی  ــاد ایران شناس ــی بنی ــورای پژوهش ــال ش فع
ــود.  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــعبه اس ش
ــرای  ــتی، ب ــچ چشم داش ــدون هی ــا و ب بی ادع
هر جلســه و مناســبتی از شهرســتان فارســان و 
ــخ،  ــه تاری ــدی ب ــا از ســر شــوق و عاقه من تنه
ــتان  ــنگ اس ــات گرانس ــر و ادبّی ــگ، هن فرهن
حاضــر می شــدند. نظــم و انضبــاط خاصــی 
در کار و گفتارشــان نهفتــه بــود. صبــور و 
ــازنده  ــای س ــد. پیش نهاده ــنج بودن ــه س نکت
ــتند و  ــا داش ــود کاره ــرای بهب ــی ب و اثربخش
همــه هّمتــش ترویــج فرهنــگ و انتقــال آن بــه 
ــات او در  ــار و تالیف ــود. آث ــده ب ــل های آین نس
حــوزه فرهنــگ مــردم و تاریــخ تعلیــم و تربیــت 
اســتان، مانــدگار و در خــور اســتناد اســت. 

شهدای مدافع سامت
     پیــش از ایــن پاییــز و در دوران آغازیــن 
ــهید  ــتان، ش ــریف اس ــردم ش ــا م ــیوع کرون ش
ذبیــح اهلل کاویانــی از کارکنــان مرکــز بهداشــت 
و درمــان شهرســتان بروجــن و شــهید علیرضــا 
صانعــی از کارکنــان تأسیســات بیمارســتان 
هاجــر شــهرکرد را از دســت دادنــد. پــس از آن 
هــم در اواخــر شــهریور زنده یــاد پریســا رفیعــی 
شــبکه  زحمت کــش  و  خــوب  کارکنــان  از 
ــاِی  ــتان بروجن)مام ــان شهرس بهداشــت و درم
مرکــز جامــع ســفید دشــت( بــه خیل شــهیدان 
ــرن  ــن خــزان ق ــن حــوزه پیوســت. در آخری ای
ــوان  ــر رض ــی دکت ــروج ملکوت ــاهد ع ــز ش نی
نورمنــد چالشــتری، اســتاد دانشــگاه و فلوشــیپ 
الکتروفیزیولــوژی بالینــی قلــب مرکــز آموزشــی 
و درمانــی هاجــر )ع( شــهرکرد بودیــم کــه بــر 
ــا آســمانی شــد و  ــروس کرون ــه وی ــا ب ــر ابت اث
بــه خیــل شــهدای مدافــع ســامت ایــران عزیــز 
پیوســت. ایــن انــدوه جــان کاه بــرای مــردم مــا 
ــان  ــان و متخصص ــن جوان ــه ای ــت ک رنج آورس
ــد  ــد. امیــدوارم خداون ــده را از دســت داده ان ارزن
پــاداش ایــن جهــاد مقــدس را برایشــان بــا علــّو 
درجــه در بهشــت بریــن، جبــران نمایــد. دعــای 
ــان،  ــه کارکن ــه هم ــا بدرق ــامت م ــر و س خی
پرســتاران، پزشــکان و عوامــل ســخت کوش 
مراکــز درمانــی و پزشــکی کشــور خواهــد 
ــدگان هشــت  ــد رزمن ــجاعانه مانن ــه ش ــود ک ب
ســال دفــاع مقــدس، جــان خــود را بــرای 
حفــظ ســامت مــردم، تقدیــم می کننــد. 

فراخوان مقاله، پایان نامه و رساله
در حوزه ایران شناسی



بازی و سرگرمی در بختیاری
نویسنده: عباس قنبری عدیوی

محل نشر: شهرکرد
ناشر: نیوشه

سال انتشار: 1399
قیمت: 80000 تومان

چلچراغ روشن عشق )مجموعه شعر(
نویسنده: سید حسین حسینی وردنجانی

محل نشر: شهرکرد
ناشر: دزپارت

سال انتشار: 1399
قیمت: 16000 تومان

واژه های ماندگار در گویش مردم 
شهرکرد

سراینده: نوراهلل کبیری
محل نشر: فرخ شهر

ناشر: جهان بین
سال انتشار: 1399

قیمت: 22000 تومان

یادگاری از عمارت های خانی 
قاجار )معرفی و شناخت قلعه 

صمصام السلطنه(
نویسندگان: ندا ایمان بخش و هومان 

صفائی بروجنی 
محل نشر: تهران

ناشر: سنجش و دانش
سال انتشار: 1399

قیمت:  35000 تومان

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

سراینده: عیدی محمد منجزی
محل نشر: اهواز

ناشر: معتبر
سال انتشار: 1399

قیمت:  70000 تومان

اولین های ناغان بختیاری
نویسنده: مظفر عدیمی

محل نشر: تهران 
ناشر: آموزش برتر

سال انتشار: 1399
قیمت: 50000 تومان

ایل بختیاری
نویسندگان: چارلز الکساندر گالت و 

دیگران
ترجمه و به کوشش: کاوه بیات و محمود 

طاهری
محل نشر: تهران

ناشر: شیرازه کتاب ما
سال انتشار: 1399

قیمت: 45000 تومان

 پیدایش و چگونگی شکل گیری 
طایفه ی عیسوند از تبار قوم بختیاری 

به انضمام )تبارنامه ی خوانین 
عیسوند(

نویسنده: جعفرقلی طهماسبی
محل نشر: تهران 
ناشر: چشم ساعی

سال انتشار: 1399
قیمت: 80000 تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

ــه  ــا توج ــاری ب ــال و بختی ــردم چهارمح     م
خــاص  طبیعــت  و  اقلیمــی  شــرایط  بــه 
ــا ارزش  ــوع و ب ــی متن ــه، غذاهــای محل منطق
ــود  ــه خ ــد ک ــخ می کنن ــی طب ــی باالی غذای
می توانــد یــک میــراث ناملمــوس باشــد. 
در زمان هــای گذشــته، مــردم ایــن دیــار، 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــی م ــواد غذای ــر م بیش ت
از دل طبیعــت برداشــت می کردنــد و بــه 
ــواد،  ــن م ــودن ای دلیــل مغــذی و ارگانیــک ب
ــبد  ــی در س ــواره ارزش مهم ــا هم ــن غذاه ای
خانوارهــا داشــتند. طبیعــت و اقلیــم ایــن 
غذایــی  و  مــواد خوراکــی  انــواع  اســتان، 
از جملــه انــواع میــوه، غــات و دام را در 
ــا  ــت ت ــرار داده اس ــود ق ــاکنان خ ــار س اختی
ــق،  ــن طری ــد از ای ــه بتوانن ــن خط ــردم ای م
ــد.  ــه کنن ــذی را تهی ــن و لذی ــای رنگی غذاه

   
     برخــی از غذاهــای ســنتی و محلــی 
و  چهارمحــال  مــردم  همــراه  دیربــاز  از 
بختیــاری بــوده اســت و بــا طبــخ ایــن غذاهــا 
ســفره های رنگینــی بــرای مهمانــان و مراســم 
ــه  ــا ب ــن غذاه ــد. برخــی از ای خــود می گرفتن
فراموشــی ســپرده شــده اســت و ایــن غذاهای 
ــواع  ــه ان ــود را ب ــای خ ــذی ج ــوی و مغ مق
ــت داده اســت و  ــواد بی کیفی فســت فودها و م
حتــی برخــی از کــودکان حاضــر بــه مصــرف 
ایــن غذاهــا بــه صــورت مــداوم نیســتند. مــواد 
ــال  ــای چهارمح ــواع خوراک ه ــاز ان ــورد نی م
و بختیــاری را  گوشــت، انــواع ســبزیجات 
می دهــد  تشــکیل  لبنیــات  و  کوهــی 
صــورت  بــه  را  مــواد  ایــن  همگــی  کــه 
ــد. ــه می کنن ــت تهی ــک و از دل طبیع ارگانی

    
     دکتــر عبــاس قنبــری نویســنده ی کتــاب 
ــاری« در  ــردم بختی ــگ م ــی در فرهن »مهمان
رابطــه بــا تنــوع غذایــی در چهارمحــال و 
بختیــاری می گویــد: در گذشــته بیــش از 
یک صــد نــوع غــذای محلــی در چهارمحــال و 
بختیــاری طبــخ می شــد، امــا امــروز بســیاری 
برچیــده  از ســفره مــردم  ایــن غذاهــا  از 
ــد  ــاده فاق ــای آم ــای آن را غذاه ــده و ج ش
ــه وی،  ــه گفت ــت. ب ــه اس ــی گرفت ارزش غذای
ــی  ــی و بوم ــای محل ــه غذاه ــت ک ــاز اس نی
مناطــق مختلــف بــه خوبــی معرفــی شــود تــا 
ــا  ــراث گران به ــن می ــق ای ــن طری ــوان از ای بت
و پــر ارزش را در جامعــه دوبــاره رواج داد. 
و  ایرانشناســی چهارمحــال  بنیــاد  رییــس 
ــای  ــوان غذاه ــت: می ت ــد اس ــاری معتق بختی
چاشــنی های  افــزودن  بــا  را  گذشــته 
مختلــف امــروزی، پســند همــه ذائقه هــا 
کــرد و از ایــن طریــق جایــگاه از دســت 
ــرد. ــا ک ــی را احی ــای محل ــن غذاه ــه ای رفت

   
ــه در  ــناس تغذی ــی، کارش ــر ابراهیم     هاج
ــا ارزش  ــه ب ــاری، در رابط ــال و بختی چهارمح
غذایــی خوراک هــای محلــی و ســنتی گفــت: 
ــردم چهارمحــال  ــی م ــه غذای ــته ذائق درگذش
بــا  کــه  بــود  گونــه ای  بــه  بختیــاری  و 
ــد،  ــرف می کردن ــاده مص ــای س ــه غذاه این ک
از  سرشــار  ســاده  غذاهــای  همیــن  امــا 
ــا  ــود، ام ــا ب ــیم و پروتین ه ــا، کلس ویتامین ه
ــت فودها و  ــدن فس ــن ش ــا جایگزی ــروزه ب ام
ــنتی،  ــای س ــای غذاه ــه ج ــاده ب ــای آم غذاه
شــاهد پیامدهــای منفــی بــر ســامت جامعــه 
ــتان  ــی اس ــی و محل ــای بوم ــتیم. غذاه هس
ــر ارزش  ــم از نظ ــاری ه ــال و بختی چهارمح
غذایــی و هــم در دســترس بــودن مــواد اولیــه، 
هم چنیــن نبــوِد مــواد نگه دارنــده در ایــن 

ــه حســاب  غذاهــا، از بهتریــن مــواد غذایــی ب
ــتان  ــی اس ــنتی و محل ــای س ــد. غذاه می آین
ــخ  ــواده طب ــان خان ــط زن ــر  توس ــه بیش ت ک
می شــد، بــا حوصلــه و بــه صــورت طبیعــی و 
ــواد  ــا م ــدند و در آن ه ــه می ش ــک تهی ارگانی
ــه کار  ــی ب ــای طبیع ــی روغن ه ــص و حت خال
می رفــت بــه همیــن خاطــر تمــام ارزش هــای 
ــروزه  ــا ام ــد، ام ــظ می ش ــا حف ــی آن ه غذای
بــه دالیلــی از جملــه تنــوع غذایــی و تفــاوت 
ــا  ــن غذاه ــش ای ــه، نق ــراد جامع ــه اف در ذائق
بــا  اســت.  شــده  کمرنگ تــر  ســفره ها  در 
توجــه بــه نقــش بســیار مهــم و اساســی 
تغذیــه در ســامت جامعــه و ویژگی هایــی 
غذاهــای بومــی، می تــوان بــا شناســایی انــواع 
ــی  ــتان و بررس ــی اس ــنتی و بوم ــای س غذاه
غذایــی،  ارزش  و  ترکیــب  نظــر  از  آن هــا 
بســیاری از غذاهــای بومــی را بهینه ســازی 
کــرد و آن هــا را در ســطح جامعــه ترویــج داد.

نام تعدادی از غذاهایی سنتی مردم
 چهارمحال و بختیاری 

گردو پلو

گــردو پلــو یکــی از اصیل تریــن غذاهــای 
ــه ســبب آب و  ــه اســت، ب ــن منطق ــی ای محل
ــان  ــه، درخت ــن منطق ــیری ای ــوای  سردس ه
گــردو در برخــی از مناطــق ایــن اســتان 
منطقــه  ایــن  زنــان  و  می شــود  کاشــت 
ــردو، از  ــوم از گ ــتفاده های مرس ــز اس ــه ج ب
ــوی  ــل و مق ــذای اصی ــاده خوراکــی غ ــن م ای
تهیــه می کننــد.  را  پلــو  گــردو  نــام  بــه 

آب ترشی )او ترشی(

در تهیــه ایــن غــذا بیش تــر از آلوهــای تــرش 
ــود.  ــتفاده می ش ــه اس ــن منطق ــس همی و مل
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــز غذاهای ــی ج آب ترش
تهیــه آن نیــاز بــه زمــان زیــادی بــرای طبــخ 
ــان  ــر در می ــه همیــن خاطــر بیش ت نیســت ب
عشــایر و در فصــل گــرم ســال مرســوم اســت. 

آبریز)آوریز(

از دیگــر غذاهــای معــروف ســنتی چهــار 
ــز اســت کــه چــرب  ــاری، آبری محــال و بختی
و خوشــمزه و یــا پیــاز یــا تره کوهــی در 
ــول  ــور معم ــه ط ــود و ب ــرخ می ش ــن س روغ
می کننــد. اضافــه  آن  بــه  انــار  ترشــی 

کباب بختیاری

از جملــه غذاهــای چهــار محــال و بختیــاری، 
کبــاب بختیــاری اســت کــه نــه تنهــا در 
ایــران  تمــام شــهرهای  در  بلکــه  اســتان 
ــه در  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا ب ــه می شــود، ام تهی
چهارمحــال و بختیــاری و در میــان مــردم 
ــه  ــفندی ب ــازه گوس ــت ت ــه از گوش ــن خط ای
ــود.  ــه می ش ــرم تهی ــرغ گ ــت م ــراه گوش هم
ــه طــور معمــول کبــاب بختیــاری اصیــل را  ب
ــپس  ــد و س ــزه دار می کنن ــک م ــا نم ــا ب تنه
بــه ســیخ می کشــند و کبــاب می کننــد.

آش دوغ

همــه  در  را  دوغ  آش  کــه  اســت  درســت 
اســتان های کشــور می تــوان دیــد و مــزه 
آن را چشــید، ولــی آش دوغ در چهارمحــال و 

ــه خاطــر اســتفاده از دوغ ســنتی  بختیــاری ب
ــص  ــه مخت ــی ک ــبزیجات کوه ــی و س و محل
مناطــق همیــن اســتان اســت تهیــه می شــود. 

پرورد دوغ

از  دیگــری  محلــی  غــذای  دوغ  پــرورد 
اســت  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
کــه ایــن غــذا شــامل ســبزی )گیاهــان 
ــت.  ــاز داغ اس ــج، دوغ، آرد و پی ــی(، برن کوه

کله جوش)کالجوش(

ایــن غــذا کــه پایــه اصلــی آن کشــک اســت 
دارد.  زیــادی  رونــق  عشــایر  میــان  در  و 
کشــک سرشــار از کلســیم اســت و بــرای 
بســیار مؤثــر  اســتخوان ها  اســتحکام بندی 
اســت بــه همیــن خاطــر زنــان و مــردان 
عشــایری کــه زندگــی ســختی دارنــد همــواره 
می کننــد.  اســتفاده  مقــوی  غذاهایــی  از 

روغن حیوانی

ــز و  ــره ب ــه از ک ــی ک ــن حیوان ــرف روغ مص
ــا  ــل و ی ــا عس ــود و ب ــه می ش ــفند گرفت گوس
ــای  ــی از غذاه ــود، یک ــوط می ش ــیره مخل ش
ایــن منطقــه اســت.  متــداول عشــایر در 

نان تیری

ــان  ــه ن ــی شــبیه ب ــاری، نان ــان تیــری بختی ن
ــا 2  ــان ت ــن ن ــت ای ــه ضخام ــواش اســت ک ل
میلی متــر، قطــر آن بیــن 35 تا 40 ســانتی متر 
و شــکل آن دایــره ای اســت. وزن تقریبــی یــک 
ــان تیــری حــدود 150 گــرم اســت و  عــدد ن
تهیــه می شــود. گنــدم  آرد  از  نــان  ایــن 

نان ورچاله

نــان ورچالــه نیــز نوعــی نــان بختیــاری 
اول  تیــری،  نــان  برخــاف  کــه  اســت 
یــا خمیــر  مایــه خمیــر  از  آن  تهیــه  در 
نهایــت  در  می شــود،  اســتفاده  تــرش 
ــت. ــری اس ــان تی ــر از ن ــت آن بیش ت ضخام

کاکولی

ــرش  ــه خمی ــت ک ــان اس ــی ن ــی نوع کاکول
از شــیر، آرد و خشــکبار )گــردو، کشــکش 
پخــت  بــرای  و  شــده  تشــکیل  بــادام(  و 
مــرغ،  تخــم  زرده  از  نــان  ایــن  روی  بــر 
اســتفاده  زیــره  زعفــران،  گلرنــگ، 
می شــود. پخــت  تنــور  در  و  می شــود 

نان یوخا

ســامان  ســامان  در  بیشــتر  نــان  ایــن 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری رواج دارد، 
نــان »یوخــا« توســط زنــان روســتایی در 
و  نــان  شــامل  و  می شــود  تهیــه  منــازل 
ــردو،  ــور، گ ــه از شــیره انگ شــیره ای اســت ک
می شــود  تهیــه  حیوانــی  روغــن  و  بــادام 
محصــوالت  از  نــان  ایــن  اصــل  در  و 
می شــود. تهیــه  مــردم  خــود  محلــی 

منبع: سایر ایرنا )با ویرایش الزم(
/https://www.irna.ir/news/84052440
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پنجمین جشنواره استانی عکس 
»کی یار«:

آییــن اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره اســتانی 
معرفــی  بــا  آذرمــاه   27 »کی یــار«،  عکــس 
ــار  ــتان کی ــنواره در شهرس ــن جش ــدگان ای برگزی
ــد. در  ــزار ش ــاری برگ ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ایــن آییــن کــه در فرهنگســرای شــهر گهــرو 
ــه  ــه دبیرخان ــر رســیده ب ــه 380 اث برگــزار شــد، ب
ایــن جشــنواره، در نهایــت نفــرات اول تــا ســوم بــا 
نظــر داوران معرفــی و دو نفــر نیــز شایســته تقدیــر 
ــتان از  ــان اس ــتقبال عکاس ــا اس ــدند. ب ــام ش اع
جشــنواره عکــس کی یــار، ایــن جشــنواره در ســال 
آینــده بــه شــکل منطقــه ای برگــزار خواهــد شــد. 
ــا  ــی، احمدرض ــی قربان ــنواره مصطف ــن جش در ای
باقــری و ســحر شمســی پور رتبه هــای اول تــا 
ســوم اســتانی عکــس کی یــار را از آن خــود کردنــد 
و از پانتــه آ نیکــزاد و ناصــر نیکوبیــن قدردانی شــد.

دهمین جشنواره کتابخوانی:

آییــن اختتامیــه 
همیــن  د
ه  ر ا جشــنو
ــه  ــی ب کتابخوان
نهــاد  همــت 
ی  نه هــا بخا کتا
ــی کشــور  عموم
و بــا همــکاری 
ــاد فرهنگــی  بنی

معاونــت  و  امــام رضــا)ع(  بین المللــی  هنــری 
ــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ام
روز 30 آذرمــاه بــه صــورت مجــازی برگــزار  شــد. 
ــاد کتابخانه هــای  ــرکل نه فرهــاد خلیل مقــدم مدی
ــن  ــت: در ای ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح عموم
ــر  ــزار و 500 نف ــش از 37 ه ــنواره بی دوره از جش
ــد  ــرکت کردن ــت ش ــه نخس ــتان در مرحل در اس
بــه مرحلــه ی  نفــر  ایــن تعــداد 148  از  کــه 
ــازی  ــش مج ــش پوی ــد. در بخ ــتانی راه یافتن اس
ــمی  ــراد قاس ــی به ــش گروه ــی، بخ ــر رفیع کوث
دهکــردی و در بخــش نقاشــی نوجــوان معصومــه 
ــز  ــد و حای ــه کشــوری راه یافتن ــه مرحل شــیخی ب
کتاب خوانــی  جشــنواره  شــدند.  برتــر  نفــرات 
رضــوی در راســتای اشــاعه و ترویــج فرهنــگ 
منــور رضــوی، گســترش فرهنــگ کتابخوانــی 
ــاک  ــیره پ ــا س ــط ب ــای مرتب ــه کتاب ه و مطالع
امــام  حضــرت  به ویــژه  معصومیــن)ع(،  ائمــه 
رضــا)ع( و افــزوده شــدن منابــع مرتبــط بــا ســیره 
حضــرت امــام هــادی)ع( بــه عنــوان بخــش ویــژه 
ــت. ــوده اس ــوی ب ــی رض ــن دوره کتاب خوان دهمی

سومین جشنواره ی استانی شعر و 
داستان یلدا:

ــعر و  ــتانی ش ــنواره ی اس ــومین جش ــه س اختتامی
ــاری،  ــال و بختی ــتان چهارمح ــدا اس ــتان یل داس
30 آذر 1399 در فرهنگســرای شــهر فارســان 
ــعر از  ــر ش ــنواره 98 اث ــن جش ــد. در ای ــزار ش برگ
ــا  ــتان ب ــر داس ــتانی، 76 اث ــاعر اس ــوی 52 ش س
ــاالن  ــش بزرگس ــی و آزاد در بخ ــات یلدای موضوع
از ســوی 56 نویســنده و 25 اثــر داســتان در 
بخــش کــودک و نوجــوان از ســوی 24 نویســنده 
ــت  ــد. در نهای ــال ش ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ب
ــد و  ــام ش ــده اع ــتان برگزی ــج داس ــعر و پن 9 ش
6 اثــر در بخــش داســتان کــودک و نوجــوان 
شایســته تقدیــر معرفــی شــدند. بــه گفتــه ی 
ابراهیــم شــریفی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــن  ــاری ای ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــامی اس اس
همایــش بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد و 

ــن جشــنواره  ــا در ای ــد ت ــبب ش ــت س ــن ظرفی ای
ــک شــرکت کننده از خــارج کشــور هــم داشــته  ی
ــندگان  ــاعران و نویس ــوب ش ــتقبال خ ــیم. اس باش
ــه از  ــد ک ــد را می ده ــن نوی ــدا ای ــنواره یل از جش
ســال آینــده ایــن جشــنواره بــه صــورت منطقــه ای 
ــود. ــزار ش ــور برگ ــین کش ــق زاگرس نش در مناط

ــه  ــعر معصوم ــش ش ــنواره، در بخ ــن جش     در ای
ــی،  ــه میرزاخان ــلیمانی، فرزان ــه س ــری، عبدال مه
ــا  ــزدی، ســیده الن آرزو علیدوســتی، امیرعبــاس ای
ــی  ــاس کاظم ــاکریان، عب ــر ش ــولی زاده، اخت رس
ــدون اولویــت  ــادی ب آرپناهــی و حســن نجفــی باب
برگزیــده اعــام شــدند. همچنیــن در بخــش 
ــأت  ــا موضــوع آزاد کســی از ســوی هی داســتان ب
داوران نفــر اول برگزیــده اعــام نشــد و غامرضــا 
خواجعلــی و فائــزه محمــدی نفــر دوم و ســوم اعام 
ــزاد  ــی، به ــا کاظم ــدا فریب ــش یل ــدند. در بخ ش
ناظمــی بابــادی و گلخنــد کیوانــی رتبه هــای اول تا 
ســوم را کســب کردنــد. در بخــش داســتان کــودک 
ــکان  ــدی، اش ــر میراحم ــیده کوث ــوان از س و نوج
ابراهیمــی، فاطمــه صدیقــی، ریحانــه قاســمی، 
ســحر امام بخشــی و زهــرا رفیعــی قدردانــی شــد.

نخستین جشنواره شعر »سوزو«:

شهرســتان خانمیــرزا میزبــان نخســتین جشــنواره 
ــعر  ــنواره ش ــتین جش ــد. نخس ــوزو« ش ــعر »س ش
ــوزو«  ــنواره »س ــوان جش ــا عن ــی ب ــه گویش و تران
شهرســتان  میزبانــی  بــه  امســال  دی مــاه 
ــی  ــایی و معرف ــود. شناس ــزار می ش ــرزا برگ خانمی
ــی اســتان، معرفــی و بهره گیــری  ظرفیت هــای ادب
از ســبک زندگــی، آداب و رســوم مؤثــر و بــا 
ارزش اصالــت فرهنگــی در فرهنــگ بختیــاری 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــن جشــنواره ب ــای ای از محوره
ســبک  آزاد،  موضوعــات  در  جشــنواره  ایــن 
زندگــی، آداب و رســوم و اصالــت در فرهنــگ 
ــه  ــود. اختتامی ــزار می ش ــی برگ ــورت رقابت ــه ص ب
جشــنواره 15 دی مــاه در دو رده ســنی بــاالی 
می شــود. برگــزار  آن  از  کمتــر  و  ســال   30

نخستین جشنواره ملی نماهنگ روستا 
و عشایر:

نخســتین جشــنواره ملــی نماهنــگ روســتا و 
ــن  ــی ای ــه میزبان ــال ب ــاه امس ــن م ــایر بهم عش
ــگ و آداب  ــج فرهن ــزار می شــود. تروی اســتان برگ
ــتایی و  ــی روس ــوم و گســترش ســبک زندگ و رس
عشــایری در قالــب نماهنــگ، ایجــاد وحــدت ملــی 
ــایر،  ــتاییان و عش ــف و روس ــوام مختل ــن اق در بی
تبییــن نقــش روســتاییان و عشــایر در ترویــج 
فرهنــگ و ارزش هــای اخاقــی، ایرانــی و اســامی، 
و  فرهنگــی  میراث هــای  بازآفرینــی  و  معرفــی 
هنــری ملمــوس و ناملمــوس روســتاییان و عشــایر 
ــتاییان  ــی روس ــه ســبک و شــیوه زندگ و توجــه ب
و عشــایر از مهمتریــن اهــداف ایــن جشــنواره 
ــا مراســم  ــداوم بیمــاری کرون اســت. در صــورت ت
از  آنایــن  صــورت  بــه  جشــنواره  اختتامیــه 
ــود. ــزار می ش ــی برگ ــبکه های اجتماع ــق ش طری

دوازدهمین جشنواره شاهنامه خوانی 
مناطق زاگرس نشین کشور:

شــاهنامه خوانی  جشــنواره  دوازدهمیــن 
لــردگان  در  کشــور  زاگرس نشــین  مناطــق 
برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره در دو بخــش 
ســنی  رده هــای  در  نقالــی  و  شــاهنامه خوانی 
بخــش  در  کــه  می شــود  برگــزار  مختلــف 
شــاهنامه خوانی در دو گــروه ســنی زیــر 25 ســال 
ــار  ــی در چه ــش نقال ــال و در بخ ــاالی 25 س و ب
ــال، 17  ــا 16 س ــال، 11 ت ــر 10 س ــنی زی رده س
ــاالی 25 ســال برگــزار می شــود.  ــا 24 ســال و ب ت
هفتــم  و  ششــم  جشــنواره  برگــزاری  زمــان 
ــود  ــورت وج ــه در ص ــت ک ــال اس ــفندماه امس اس
شــرایط بــاالی شــیوع کرونــا، داوری ایــن آثــار در 
ــنواره  ــن جش ــود. ای ــام می ش ــازی انج ــای مج فض
ــین  ــق زاگرس نش ــی از مناط ــور هنرمندان ــا حض ب
ــام، بوشــهر، چهارمحــال  اســتان های اصفهــان، ای
کردســتان،  فــارس،  خوزســتان،  بختیــاری،  و 
لرســتان،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه  کرمانشــاه، 
شــد. خواهــد  برگــزار  هرمــزگان  و  همــدان 

تجلیل از خادمان نشر و فعاالن حوزه ی کتاب و کتاب خوانی 

آییــن تجلیــل از خادمــان نشــر و فعــاالن 
 29 پنج شــنبه  کتاب خوانــی  کتــاب و 
ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــاه 1399 ب آبان  م
کرونــا، تنهــا بــا حضــور محــدود 11 نفــر و بــا 
ــن  ــتی و هم چنی ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای
ارتبــاط آنایــن مجــازی در اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان چهــار محــال و 

ــد. ــزار ش ــاری برگ بختی
ابراهیــم شــریفی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن 
آییــن، بــا اشــاره بــه اهمیــت مقولــه ی کتــاب 
ــه،  ــگ جامع ــای فرهن ــی در ارتق و کتاب خوان
ــد  ــم تأکی ــر مه ــن ام ــج ای ــرورت تروی ــر ض ب
ــاد  ــرای ایج ــتری ب ــد بس ــت: بای ــرد و گف ک

نهضــت کتاب خوانــی در اســتان فراهــم شــود 
ــی از واردات  ــم باالی ــا حج ــه ب ــرای مقابل و ب
فرهنگــی بیهــوده کــه جامعــه در معــرض آن 
قــرار گرفتــه اســت، اگــر کتــاب و کتاب خوانــی 
ــم  ــوب خواهی ــم، بی شــک مغل ــج نکنی را تروی
ــا بیــان این کــه فرهنــگ اســاس و  شــد. وی ب
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــه ای ب ــر جامع ــای ه زیربن

ــه نهضــت کتاب خوانــی  تصریــح کــرد: بایــد ب
ــه  ــگ ب ــای اساســی فرهن ــی از پایه ه ــه یک ک
شــمار مــی رود، بیــش از پیــش بــه آن توجــه 

شــود.
    در ایــن آییــن از اصغــر شــهبازی و جلیــل 
ــال و  ــال س ــران فع ــوان ناش ــه عن ــی ب دهقان
احمدرضــا بســیج ناشــر فعــال حــوزه ی دفــاع 

ــن از  ــد. هم چنی ــل ش ــتان تجلی ــدس، اس مق
دکتــر عبــاس قنبــری عدیــوی، دکتــر احمــد 
کرمــی، علــی گرجــی، محمــد جان نثــار، 
فرهــاد خاکیــان، کبــری موســوی، امیــد 
ــال و از  ــنده ی فع ــوان نویس ــه عن ــی ب مردان
مریــد محمــدی، مــروج نمونــه کتــاب و 
ــری  ــن جزای ــراج الدی ــی و سیدس کتاب خوان
ــار  ــتان چه ــال اس ــه ی س ــی نمون کتاب فروش
محــال و بختیــاری، بــا اهــدای لــوح ســپاس، 

ــد. ــی ش قدردان
24 آبان مــاه تــا یکــم آذرمــاه بــه عنــوان 
نام گــذاری  کتاب خوانــی  و  کتــاب  هفتــه 

ــت. ــده اس ش
منبــع: ســایت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهــار 
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ســعید مردانــی کرانــی اول آذرمــاه 1327 
شهرســتان  توابــع  از  کــران  روســتای  در 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  فارســان 

ــدر  ــود. پ ــان گش ــه جه ــم ب چش
پــدر  و  حســن خان  حــاج  وی 
فرزنــد  آرضاقلــی  بزرگ شــان 
ــی  ــان حســن خان چهارمحال آقاج
ــد  ــان فرزن ــز آعلی خ ــدر او نی و پ
از  همــه  کرانــی  آعلی مــردان 
افــراد  و  کدخدایــان  بــزرگان، 
بودنــد.  سرشــناس چهارمحــال 
بعضــی از ایشــان صاحــب منصــب 
و  ظل الســلطان  دســتگاه  در 
ــاج  ــاری )ح ــعد بختی ــردار اس س
جعفرقلی خــان(  و  علی قلی خــان 
دوران  کرانــی  مردانــی  بودنــد. 
ــران،  ــی را در ک ــات ابتدای تحصی
در  را  دانشــگاه  و  دبیرســتان 
ــدرس  ــت م ــان و دوره تربی اصفه
دوره  گذرانــد.  تبریــز  در  را 
ســربازی را در ســپاه دانــش طــی 
وی  تحصیلــی  رشــته  کردنــد. 
ــی  ــوم تربیت ــانس عل ــی و لیس ــم ریاض دیپل
ــان  ــد. ایش ــی بودن ــوم اجتماع ــدرس عل و م

زندگی نامه زنده یاد سعید مردانی کرانی

ــت  ــم و تربی ــر تعلی ــه ام ــادی ب ــه ی زی عاق
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  در  و  داشــت 
ــاری هــم اســتخدام شــد.  چهارمحــال و بختی
ــدرس  ــا م ــی ت ــوزگار کاس اول ابتدای از آم
مراکــز تربیــت معلــم تدریــس داشــته اند. 
و  آمــوزش  در  متعــددی  مســوولیت های 
ــرورش اعــم از آموزشــی، پژوهشــی و اداری  پ
اســت. مشــهود  ایشــان  کاری  پرونــده  در 

ــر  ــال در ام ــدت 31 س ــی م ــعید مردان     س
ــن  ــت و چندی ــدم برداش ــم ق ــت و تعلی تربی
بــار بــه عنــوان معلّــم نمونــه اســتانی و 
در  هم چنیــن  شــدند.  انتخــاب  کشــوری 
ــوان  ــه عن ــار ب ــز ســه ب دوران بازنشســتگی نی
ــار  ــه انتخــاب شــدند. در کن پیشکســوت نمون
شــغل آمــوزگاری بــه کارهــای پژوهشــی 
در  کتــاب  دو  تألیــف  پرداخــت.  متعــدد 
زمینــه ی تاریــخ و فرهنــگ اســتان، تهیــه 
چندیــن مقالــه در زمینــه ی ادبــی، تاریخــی و 
فرهنگــی و ســرودن مجموعــه اشــعار متنــوع 
در دســت چــاپ، شــرکت در همایش هــای 
علمــی، ادبــی، فرهنگــی و آموزشــی بــا ارایــه 
ــات و  ــه در مج ــن مقال ــاپ چندی ــه، چ مقال
ــای  ــر فعالیت ه ــوری از دیگ ــای کش روزنامه ه
ایشــان اســت. ایشــان در ســال 1348 ازدواج 
نمودنــد و دارای هفــت فرزنــد شــد کــه 
ــر  ــد و در ام ــه دارن ــات عالی ــی تحصی همگ
وکالــت، مهندســی و معلّمی مشــغول هســتند.

    از جملــه فعالیت هــای زنده یــاد ســعید 
ــه  ــو جامع ــه عض ــوان ب ــی می ت ــی کران مردان
ــیمای  ــدا و س ــا ص ــکاری ب ــدان، هم هنرمن
ــدد  ــای متع ــه برنامه ه ــتان در تهی ــز اس مرک
ــی، عضــو انجمــن تعلیــم و تربیــت  فرهنگ
کشــور، عضــو شــورای فرهنــگ عمومــی 
کشــور، عضــو در شــورای پژوهــش بنیــاد 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  ایران شناســی 
ــای  ــای کتاب خانه ه ــأت اُمن ــت در هی عضوی
ــاری،  ــان بختی ــارات پژم ــر انتش ــتان، مدی اس
همــکار افتخــاری اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی و ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
اشــاره  و...  اســتان  گردشــگری  و  دســتی 
متعــددی  تقدیرنامه هــای  ایشــان  کــرد. 
پــرورش،  و  آمــوزش  کل  مدیــر  وزیــر،  از 
اســتاندار، امــام جمعــه اســتان و رؤســای 
کرده انــد.  دریافــت  پــرورش  و  آمــوزش 

ــه  ــزدج مصاحب ــگ می ــاگ فرهن ــع: وب منب
غامعبــاس خســروی بــا ســعید مردانــی 
ــا  ــاه 1391)ب ــم آبان م ــخ شش ــی در تاری کران
شــعبه( ســوی  از  تلخیــص  و  ویرایــش 
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ــودرز  ــال 1317 در الیگ ــدی در س ــا جدی رض
تحصیــات  و  گشــود  جهــان  بــه  چشــم 
را  متوســطه  دوران  ابتدایــی  مکتبخانــه ای 
 1344 ســال  در  و  زادگاهش گذرانــد  در 
تهــران و دانش ســرای عالــی  در دانشــگاه 
پذیرفته شــد. ایشــان از ســال 1341 تا 1349 

ادب،  دبیرســتان  در 
دبیرســتان های  از 
ســمت  در  اصفهــان، 
معــاون  و  دبیــر 
ــود  مشــغول خدمــت ب
ــی  ــای انقاب .فعالیت ه
وی  تاش هــای  و 
آمــوزش  جهــت  در 
نســل  تربیــت  و 
دوره،  ایــن  در  نــو 
بخــش  اثــر  بســیار 
آنچنان کــه  بــود؛ 
دلنشــینی  خاطــرات 
رفتــار  و  گفتــار  از 
ایــن معلــم و مدیــر 
برجســته در خاطــر همــکاران فرهنگــی و 
ــت. ــته اس ــش بس ــوزان آن دوران نق دانش آم

تــا   1357 ســال  از  جدیــدی  اســتاد      
ــوان رئیــس  ــه عن ــب ب ــه ترتی ســال 1376، ب
اصفهــان،   4 ناحیــه  پــرورش  و  آمــوزش 

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل  و 
ــرد و در  ــت ک ــاری خدم ــال و بختی چهارمح
ســال1376 بــه افتخار بازنشســتگی نائل شــد. 
وی پــس از بازنشســتگی، عــاوه بــر تدریــس 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــاز اس ــه نم ــتاد اقام در س
عنــوان دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان 
ــت. ــت داش ــال 1395 فعالی ــا س ــان ت اصفه

مراکــز  در  وی       
تربیــت معلــم حضــرت 
زهــرا)س(،  فاطمــه 
کبــری)س(،  زینــب 
در  باهنــر  شــهید 
شــهرکرد،  و  اراک 
اصفهــان،  دانشــگاه 
علــوم  دانشــگاه 
اصفهــان،  پزشــکی 
آزاد  دانشــگاه های 
صنعتــی  دانشــگاه  و 
اصفهــان، درس هــای 
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ــامی  ــاب اس ــه های انق ــام، ریش ــخ اس تاری
و ادبیــات فارســی را تدریــس می نمــود و 
آثــار و تالیفاتــی را بــه رشــته تحریــر درآورده 
ــه،  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــت؛ ک اس
زندگــی  مســیحیت،  تاریــخ  از  مختصــری 
اســامی،  انقــاب  ریشــه های  امیرکبیــر، 
ســفرنامه حــج، جلوه هــای نمــاز در شــعر 
 60 خاطــرات  و  بندگــی  آوای  فارســی، 
تــا  از غدیــر  و  راز  واقــف  ســال معلمــی، 
ــدی  ــا جدی ــتاد رض ــرد. اس ــاره ک ــورا اش عاش
جهــان  از  چشــم   1399 آبانمــاه   15 در 
ــی(. ــادش گرام ــاد و ی ــش ش ــت )روح فروبس

https://www.roozaligudarz.ir  


