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گــــزارش گــــزارش 
آمار کلی مطالب و آمار کلی مطالب و 

عنوان های گل گشتعنوان های گل گشت

 از سال از سال  1390  تا آغاز سالتا آغاز سال  

1400  ))40  مشاره(مشاره(

چهار  استان  شده  معرفی  کتاب های  تعداد   -

محال و بختیاری: 321 عنوان

- مهم تریـن اخبـار فرهنگی، هنری اسـتان، 

جشـنواره ها،  همایش هـا،  در  شـرکت 

نمایشـگاه های  برگـزاری  نمایشـگاه  ها، 

اسـتانی، اعـام فراخوان همایش هـای بنیاد 

عنـوان  68 :  ... و  ایران شناسـی 

فعالیت هـای شـعبه،  و  اخبـار  مهم تریـن   -

بنیـاد  معرفـی  اطاعاتـی،  بانک هـای 

ایران شناسـی، کتاب هـا و آثـار انتشـارات 

عنـوان.  34 و...:  ایران شناسـی  بنیـاد 

مصاحبه هـا  و  یادداشـت ها  مقـاالت،   -

دربـاره ی تاریـخ، فرهنگ، ادبیـات و هنر 

اسـتان چهار محـال و بختیـاری: 52 عنوان.

- مشاهیر و فرهیختگان استان چهار محال و 

بختیاری: 48 شخصیت فرهیخته.

- معرفـی نماینـدگان اسـتان چهـار محال و 

بختیـاری در مجلـس شـورای اسـامی )از 

دوره اول تـا دوره نهـم(: 33 نماینـده )البته 

تعـدادی از ایـن نماینـدگان چنـد بـار بـه 

بودند(. یافتـه  راه  مجلـس 

و  محال  چهار  استان  نمایندگان  معرفی   -

بختیاری در مجلس خبرگان: 2 نماینده.

- معرفـی نماینـدگان ولـی فقیـه در اسـتان 

امـام جمعـه   و  بختیـاری  و  محـال  چهـار 

شـهرکرد: 4 نماینـده ولـی فقیـه

- معرفـی موزه هـای اسـتان چهـار محال و 

موزه.  12 بختیـاری: 

قلعه هـای  و  گرمابه هـا  پل هـا،  معرفـی،   -

تاریخـی اسـتان: 9 عنـوان.

- آشـنایی با مسـاجد دیرینه سـال اسـتان: 

مسجد.  7

متبرکـه  بقـاع  و  امام زاده هـا  شـناخت   -

امـام زاده.  8 اسـتان:  شـاخص 

 10 اسـتان:  شهرسـتان های  معرفـی   -

. ن سـتا شهر

- معرفـی اسـناد تاریخی و اجتماعی اسـتان 

چهار محـال و بختیاری: 7 سـند.

تهیهکننده:علیحسینپور
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برگزاری آینی احداث خانه  فرهنگ و هرن داراب افسر بختیاری در شهرستان بروجنبرگزاری آینی احداث خانه  فرهنگ و هرن داراب افسر بختیاری در شهرستان بروجن
عملیات اجرایی احداِث خانه فرهنگ و هنر 
تاالب  منطقه ی  در  بختیاری  افسر  داراب 
بخش  توابع  از  دستگرد  روستای  چقاخور، 
تعدادی  با حضور  بلداجی شهرستان بروجن، 
از هنرمندان، نویسندگان، معاون امور اقتصادی 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  هماهنگی  و 
استاندار و برخی از مسووالن استانی آغاز شد.
در این آیین، دکتر حمید پورمحمدی معاون 
بودجه  و  برنامه  هماهنگی  و  اقتصادی  امور 
سازمان برنامه و بودجه کشور، با بیان این که 
استعمار  بختیاری  افسر  داراب  اشعار  در 
 ... و  توحید  اهل بیت،  حب  عرفان  ستیزی، 
مشهود است، اظهار کرد: باید این اشعاری که 
با زبان بختیاری سروده شده است، مورد توجه 
فرهنگ دوستان قرار بگیرد. وی افزود: این 
شاعر فقید در اشعار خود از آیات قرآن کریم 
او معتقد بوده که در  نیز بهره مند شده است، 
تمامی مواقع خداوند تأثیر گذار است. داراب 
با  بختیاری ها  استعمارستیزی  بختیاری،  افسر 
»رستاخیز  شعر  در  را  است  دلشان  در  آنچه 
پورمحمدی  است.  آورده  مسجدسلیمان« 
توحید از زبان داراب افسر بختیاری را در شعر 
»خداییه« اعام و تصریح کرد: تمامی مفاهیم 

اصیل دینی در این شعر آمده است.
استاندار  عباسی  اقبال  آیین  این  ادامه  در 
انجام  این که  بیان  با  بختیاری  و  چهارمحال 
اقدامات فرهنگی بسیار باارزش است، اظهار 
در  فرهنگی  موضوعات  به  اندازه  هر  کرد: 
جامعه  در  را  آن  نتایج  شود،  توجه  جامعه 
مواقع  بعضی  افزود:  وی  می کنیم.  مشاهده 
زمانی که  و  نمی دانیم  را  خود  هنرمندان  قدر 
متوجه  می دهیم،  دست  از  را  هنرمندان  این 
می شویم که این افراد تا چه اندازه در تعالی 
عباسی  بوده اند.  مؤثر  هنرمند  و  فرهنگ 
عمرانی  پروژه های  انجام  همیشه  کرد:  بیان 

باید  اما  دارد،  قرار  مسئوالن  اولویت  در 
مانند  عمرانی  پروژه های  به  که  اندازه  همان 
پروژه های  به  باید  می شود  توجه  راه سازی 

فرهنگی و هنری نیز توجه شود.
چهارمحال  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  در  بختیاری  و 
افسر  داراب  هنر  و  فرهنگ  خانه  احداث 
این  اجرای  برای  کرد:  بختیاری تأکید 
شد. داده  اختصاص  ریال  میلیارد   25  طرح 
ابراهیم شریفی تأکید کرد: این طرح در زمینی 
به وسعت یک هزار مترمربع و با زیربنای 150 
مترمربع در دو طبقه و با کاربری فرهنگی احداث 
و بهره برداری می شود. وی افزود: اجرا، تکمیل 
و بهره برداری خانه فرهنگ و هنر داراب افسر 

بختیاری 70 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
نماینده انجمن های ادبی چهارمحال و بختیاری 
مازلفعلی  بختیاری،  افسر  داراب  گفت:  نیز 
برای  را  فرصتی  بختیاری  شعرهای  سایر  و 
آنان  آثار  چاپ  و  بختیاری  شاعران  تربیت 
تصریح  محمدی  ُمرید  .استاد  کردند  فراهم 
برای  فراوانی  تاش های  شاعران  این  کرد: 
انتقال  حفظ و ترویج فرهنگ منطقه خود و 

 آن به نسل های آینده انجام داده اند. 
پژوهشگر  و  هنر  استادان دانشگاه  از  یکی 
هنرهای نمایشی نیز با اشاره به شاخص های 
شخصیتی داراب افسر بختیاری گفت: شعر این 
ایرج میرزا،  با اشعار پروین اعتصامی،  شاعر 
می کند. برابری  شهریار  و  قزوینی  عارف 
را  بختیاری  افسر  داراب  صالح پور  اردشیر 
این  کرد:  تأکید  و  دانست  موسیقی  به  آشنا 
شاعر بزرگ نخستین نمایش نامه نویس زبان و 
گویش بختیاری است. صالح پور یادآور شد: 
داراب  دوبیتی های  پندها و  قصاید،  قطعات، 

افسر بختیاری با عشق و عرفان همراه است.
فرزند داراب افسر بختیاری نیز گفت: چقاخور 

بزرگ  شاعر  این  زادگاه  و  ایران  دلیران  مهد 
بختیاری است.

حسین افسر بختیاری تصریح کرد: داراب افسر 
بختیاری زبان لُری را به آن چنان بستری رساند 

که پایه ای برای فرهنگ تمامی لرزبانان شد.
عدیوی  قنبری  عباس  دکتر  آیین  این  در   
چهار  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  سرپرست 

 محال و بختیاری نیز حضور داشتند. 
 داراب افسر بختیاری سال 1279 شمسی در 
متولّد  بروجن  شهرستان  توابع  از  چقاخور 
شد. پدرش اصان احمد خسروی از بزرگان 
بختیاری(  )هفت لنگ  خسروی  احمد  طایفه 
حسین قلی خان  دختر  گوهر  بی بی  مادرش  و 
پاییز  توانمند  شاعر  این  است.  ایلخانی 
چشم  اصفهان  در  خورشیدی   1350 سال 
تخت  میر  تکیه  در  و  بست  فرو  جهان  از 

 فوالد اصفهان، به خاک سپرده  شد. 
بلداجی در  توابع بخش  از  روستای دستگرد 

مرکز  کیلومتری   66 در  بروجن  شهرستان 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.
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زناننامداربختیاری

نویسنده: زینب زمانی ناغانی

محل نشر: شیراز

ناشر: نادریان

سال نشر: 1400

قیمت: 45,000 تومان

*******************
بهشتمهشتم:برگزیدهآثار

دوازدهمینجشنوارهملیشعرکودک
ونوجوانرضوی

)دوازدهم،1399:شهرکرد(

به اهتمام: سید حسین نژاد حسینی

تدوین: پریوش میرزاییان

محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش

سال انتشار: 1400

50,000 تومان

*******************
برشانههایشمع

)مجموعهاشعارباموضوعتکریممقام
شامخمعلم(

نویسنده: محمد برزویی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال نشر: 1400

قیمت: 30,000 تومان

*******************
ضربانهایبینهایت

)مجموعهنثرادبیوشعر(

صادقیان بروجنی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت

سال انتشار: 1400 

قیمت: 35,000 تومان

*******************
قطرههایجداشدهازدریا

نویسنده: محمدرضا موالیی آرپناهی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: نیوشه

سال انتشار: 1400

قیمت:60,000 تومان

*******************
نکاتتربیتیدراشعار،ضربالمثلها

ومتلهایبختیاری

نویسنده: محمد نجفی زیابی

محل نشر: اصفهان

ناشر: کاشف علم

سال انتشار: 1399

حاج علی قلی خان سردار اسعد، فاتح ملّی و از رجال 
فرهیخته و مشروطه خواه بختیاری است که فرهیختگی، 
درایت، کیاست، ملّی اندیشی، واقع بینی و در یک کام 
ایران  او برای پیروزی نهضت مشروطیت  راهبرد 
مکتوم مانده است. ایشان که در زمان به توپ بستن 
مجلس شورای ملّی و مخالفت محمدعلی شاه با اساس 
مشروطیت، در فرنگ به سر می برد، در گفت وگو با 
مشروطه خواهان مهاجر و مشورت با علمای عالی رتبه 
شیعه )آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف(، مصمم 
وسعت  را  ایران  در  مشروطه خواهی  جبهه  که  شد 
بخشد و تا شکست استبداد صغیر و بازگشایی مجلس 

ملّی مبارزه را ادامه دهد.
طی  مشروطه خواه،  قشون  ساماندهی  برای  وی 
تلگراف هایی از فرنگ، ایل بختیاری را به اتحاد 
از  از مشروطیت فراخواند و خود  در مسیر دفاع 
در  عزیمت،  هنگام  شد.  ایران  عازم  هند  مسیِر 
مصاحبه  با روزنامه های هندوستان، تصمیم خود را 
در بازگرداندن مشروطیت و حقوق مغصوبه ملّت 

و تأسیس مجدد مجلس شورای ملّی اعام کرد.
استبداد، برای تحت الشعاع قرار دادن و  طرفداراِن 
تضعیف حرکِت سردار اسعد و بختیاری ها در دفاع 
از مشروطیت، با مشکوک جلوه دادن این تصمیم، 
سعی در تخریب شخصیت رهبران مشروطه خواه 
بختیاری، به ویژه سردار اسعد داشتند و نویسندگان 
جراید در باد مختلف، به ویژه اصفهان را در این 
مسیر تهدید و تطمیع کردند تا از اتحاد مردم اصفهان 
و بختیاری ها برای مبارزه با استبداد محمدعلی شاهی 

جلوگیری کنند.
سم پراکنی های  از  اطاع  از  پس  اسعد،  سردار 
اهالی استبداد، برای مدیریت اوضاع، طی نامه ای 
ورود  برای  خود  اهداف  »کشکول«،  نشریه  به 
این  کرد.  بیان  مشروطیت  از  دفاع  عرصه  به 
بختیاری های  »مانیفست]بیانیه[  می توان  را  نامه 
مرقومه  این  در  ایشان  نامید.  مشروطه خواه« 
]نامه[، متواضعانه و بی مّنت، حرکت در دفاع از 
مشروطیت و تحصیل آزادی و امنیت را وظیفه 

انسانی و ملّی خود و ایل بختیاری می داند.
انسانی خود  انگیزه ی  از تشریح  اسعد پس  سردار 
دادن  جلوه  شرعی  از  تعجب  ضمن  همراهان،  و 
استبداد، معطوف به آموزه های دینی و شرعی، به 
فتاوای علمای شیعه و رؤسای روحانی ملّت )مراجع 
اتهام  و  می دهند  ارجاع  نجف(،  در  شیعه  ثاث 
غصب سلطنت، غارت اموال ملّت و ازدیاد ثروت 
توسط خود و دیگر مجاهدان بختیاری را طراحی 
بنیادین خود  ایشان هدف  استبداد می دانند.  اهالی 
را بازگرداندن حقوق غصب شده ی ملّت و دفاع از 
استقال ایران می دانند؛ ادعایی که سردار اسعد پس 

از پیروزی و در اوج قدرت به آن وفادار ماند.
تحلیل  در  ایدئولوژی  و  تاریخ  اهل  از  بسیاری 
درست  درک  بدون  ایران،  مشروطیت  نهضت 
و  زمینه  تحوالت  و  وقایع  مشروطیت،  مفهوم  از 
اهل  ادعاهای  متعصبانه،  و  سطحی نگرانه  زمانه، 
تکرار  دیگر  زبان های  به  را  دوران  آن  استبداد 
کرده اند و تاریخ را وارونه بازنمایی می کنند. اصول 
ملّت،  حقوق  از  دفاع  در  بختیاری  اسعد  سردار 
سازگاری مشروطیت و دیانت، وحدت و انسجام 
تمام اهالی ایران زمین از اقوام و مذاهب مختلف، 
در تمام تاریخ برای طرفداران حق حاکمیت ملّی 

درس آموز خواهد بود.
روزنامه  به  بختیاری  اسعد  سردار  نامه  کامل  متن 
»کشکول« در ادامه می آید: »اداره محترمه ]روزنامه[ 
کشکول را زحمت می  دهم. شرحی در اوراق شریفه 
از خدمات بنده و اقدامات اخوان عظام و بنی اعمام 

واالمقام تمجید فرموده بودید که: ایل بختیاری را در 
راه خدمت به ملت و تحصیل آزادی همدست کرده، 
نقد جان بر کف نهاده، حاضر جان فشانی شده ایم، 
تجلیل  و  تمجید  عاشق  انسانی  هر  فطرتاً  چه  اگر 
ملیه، ولی  اوراق محترمه جراید  است، آن هم در 
این بنده عرضه می  دارم خدمت به ملت و ال سیّما، 
در تحصیل آزادی و امنیت تکلیف اصلی و وظیفه 
اولیه هر انسان است و ایفای وظیفه و ادای قرض و 

استحقاق، هیچ گونه تمجید ندارد...
بنابراین بنده و اخوان عظام و بنی اعمام گرام، قرض 
ملت پرستی خود را در مقام ادا برآمده ایم و السّیما. 
الهیه  باهرات  آیات  مطاعه  احکام  زیارت  از  بعد 
و حجج مقدسه اسامیت در وجوب اقدام و لزوم 
انعقاد  و  ملت  مغضوبه  حقوق  استرداد  در  اهتمام 
مجلس معطله شورای ملی که بالصراحه مجاهده در 
این راه را به منزله جهاد در رکاب امام عصر - ارواحنا 
فداه - مقرر فرموده  اند، در این صورت تعجب دارم 
از اشخاصی که برخاف این احکام اقدام دارند و 
باز هم دعوی مسلمانی می  کنند یا با چنین مقصود 
نفاق  و  می  دارند  روا  رنگی  دو  و  شوخی  مقدس 
]می  کنند[  معاونت  اظهار  تنها  زبان  با  یا  می  کنند 
رموز  به  واقف  آنکه  با  محترم،  مدیر  از  مجمًا 
سیاست و عالم به فنون پلتیک هستند، حیرت دارم 
که فقط بشارت از حرکت این جانب با استعداد کافی 
نوشته اید و اصل مقصود را ننوشته گذاشته اید و گویا 
از شدت وضوح محتاج به توضیح ندانسته اید، ولی 
خود بنده ناچارم مختصری در این مرحله توضیحات 
بنگارم تا عموم برادران ایرانی و مأمورین دیپلماتی 
ملل متمدنه جهت تحمل این همه مشقت را بدانند و 

توجیه »ماالیرضی صاحبه« نکنند.
منتهای  بختیاری  ایل  رؤسای  سایر  و  بنده  این 
و  داریم  و  داشته  را  امنیت  و  راحت  و  ریاست 
به هیچ وجه هوای سلطنت و خیال حکومت و ازدیاد 
ثروت نداشته و نداریم، مدتی بود در ممالک متمدنه 
آزاد دنیا به معالجه و تفریح مشغول بودم و از هیچ 
جهت کم و کاستی نداشتم، از ده ماه به این طرف 
در جراید و تلگرافات خارجه اخبار وحشت آثاِر 
درباِر وحشت  مداِر ایران را می  خواندم و خون جگر 
می  خوردم و آن همه سرزنش ها درباره پادشاه ایران 
می  شنیدم و به ناچار تحمل می کردم و با جماعتی از 
دانشمندان و آوارگان ایران بر ذلت و جهالت ملت 
ایران و فضاحت درباریاِن بی شرف گریه می  کردم و 
به وسایل سیاسیه، حفظ استقال ایران را، که مشرف 

به اضمحال بود، محافظت می کردم.
اسامیه،  حجج  از  متواتره  مطاعه  احکام  آنکه  تا 
که امروزه پیشوای دین و مرجع مسلمین هستند، 
زیارت شد که بر اهل قدرت و صاحبان شوکت، 
از  و  واجب  مشروطیت  اعاده  اسامیت،  به حکم 
سیاسیون  و  شمرده  اند)1(  اسامیت  اولیه  وظایف 
مسلم اروپا هم شهادت می  دهند که پیش آمد ایران 
منحصر به یکی از دو امر است: یا اعاده مشروطیت 
یا محو و اضمحال ابدی و چون هیچ ایرانی با حس 
نمی  تواند محو استقال وطن عزیز خود را ببیند و 
ساکت بنشیند و هیچ مسلمانی نمی  تواند از اطاعت 
نماید،  تخلف  خود  دین  رؤسای  مقدسه  احکام 
لهذا به حکم اسامیت و وظیفه انسانیت، این بنده 
مصمم شدم که حقوق مغصوبه ملت مظلومه را از 
چنگال غاصبین استرداد نمایم، تا هم دیانت مقدسه 
اسامیت محفوظ بماند و هم استقال وطن عزیز از 

غرقاب اضمحال نجات یابد.
ایران آمدم  با نهایت عجله به خاک  این است که 
و حمد خدای را که تاکنون در هر مقام، مقاصد را 
ارفع«  »سردار  جناب  مثل  و  داده ام  انجام  به خوبی 

سرحددار و حاکم 
یکی  که  محمره، 
کافی  رجال  از 
با  است،  ایران 
کردم  همراه  خود 
ایل  رؤسای  و 
بختیاری  جلیل 
مهیای  بالتمام  را 
نمودم  جانفشانی 
و جناب مستطاب 

اجل آقای سردار محتشم با تمام قوا، بلکه به صرف 
جان عزیز خود، حاضر به جانفشانی شدند و ابتدا دو 

هزار سواِر جرار انتخاب کردم.
ولی بعد از آنکه به مرکز چهارمحال آمدم و رؤسای 
طوایف مختلفه بختیاری از هر طرف داوطلبانه برای 
خدمت به ملت حاضر شدند و تا کنون ده هزار سواره 
و پیاده مسلح حاضر شدند و همه روزه دسته دسته به 
جونقان می  آیند و سان می  دهند و اگر نواقص دارند 
اجل  مستطاب  اردوی حضرت  به  نموده،  تکمیل 
آقای صمصام السلطنه و جناب مستطاب اجل حاجی 
خسروخان در مورچه خورت ملحق می  شوند و خود 
بنده منتظر ورود جناب سردار محتشم و نورچشم 
سردار بهادر هستم که تا چهارم ماه ربیع الثانی وارد 
می  شوند و با بقیه اردو و سوارهایی که از گرمسیر 
انتخاب  کرده اند به اصفهان آمده و معجًا به تهران 
می  رویم و از پاره ای اخبار که از مستبدین اصفهان 
انتشار یافته ابداً دلسرد نخواهم شد و اگر تمام دنیا 
مانع از انجام مقصود بنده شوند، با تمام آنها مدافعه 
می  کنم و از هیچ خطری روگردان نخواهم شد »یا 
جان]تن[ رسد به جانان یا جان ز تن برآید« یا باید 
شاهد مقصود را در آغوش بگیرم یا با کمال افتخار 

در خون خود بغلطم.
فقط چیزی که می  تواند مرا از راه بازدارد، صدور 
دستخط مشروطیت است که در هر نقطه بشنوم که 
دستخط مشروطیت صادر شده، از همان راهی که 
آمده ام برمی گردم. واال چهار مقابل، بلکه ده مقابل 
اردوی کاشان به قدر سر سوزنی نمی  تواند مانع از 
ارواح  از خداوند و  سرعت سیر بختیاری شود و 
انبیا و اولیا توفیق انجام مقصود را استدعا می  نمایم 
و از جناب مدیر محترم منتظرم که عموم ملت را 
تشویق کنید و برادران غیرتمند آذربایجانی را، که 
گوی سبقت از تمام آزادی طلبان عالم ربوده  اند و 
برادران گیانی، که در زیر سایه حضرت سپهدار 
برادران  و  شده  اند  تاریخی  افتخار  نایل  اعظم 
آزادیخواه تهران که اسیر سرپنجه ظلم و استبداد 
بیرق  عماقریب  که  دهید  بشارت  هستند،  دربار 
جان  یا  می افرازم  بهارستان  سردر  در  را  آزادی 
ناالیق خود و کسان خود را فدای آنها خواهم کرد.

»فدایی  آزادی«.  باد  پاینده  ایران.  ملت  باد  »زنده 
ملت ایران علیقلی بختیاری«.

1 - اشاره به فتاوای آخوند خراسانی، مازندرانی و 
نجل میرزا در وجوب دفاع از مشروطیت و دفع 
فتاوای  متن  شد.  صادر  شاهی  محمدعلی  استبداد 
بین  بدل شده  و  رد  تلگراف های  و  ثاث  علمای 
کتاب  در  ملت  روحانی  رؤسای  و  اسعد  سردار 
محمدمهدی  نوشته  روزگار،  در  وقایع اتفاقیه 
شریف کاشانی قابل دسترسی است. محسن کدیور 
در کتب ارزشمند »سیاست نامه خراسانی« این فتاوا 

را جمع آوری و منتشر کرده اند.

*منبع:نویسندهدکترعباسموسایی
)باتلخیصوویرایشازسویشعبه(

نگاهی به نامه سردار اسعد بختیاری به روزنامه کشکول نگاهی به نامه سردار اسعد بختیاری به روزنامه کشکول )به مناسبت )به مناسبت ۲۲۲۲ تریماه، سالگرد فتح هتران( تریماه، سالگرد فتح هتران(**
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ایسنا/اصفهان به باور یکی از اعضای انجمن 

تیرگان،  جشن  بین  ایران شناسی،  بین المللی 

آب  باران،  نماز  باران خواهی،  آیین های 

پیوندی  آب پاشان،  و  ریزان  آب  طلبان، 

به  آن ها  همه ی  ریشه ی  و  است  برقرار 

شکرگزاری از ایزد و پناه بردن به او، از شر 

بای بزرگ خشکسالی بازمی گردد.

در  می گوید:  ایسنا  عدیوی به  قنبری  عباس 

گاه شمار ایرانی، سیزدهمین روز هر ماه تیر یا 

تیشتر نام داشته و چون یکی شدن نام ماه و 

روز در طول سال، بهانه ی برگزاری جشن هایی 

برای پیشینیان ما بوده؛ روز تیر از ماه تیر را 

موعد برگزاری جشن تیرگان می دانسته اند.

فرهنگ  در  تیشتر  یا  تیر  می دهد:  ادامه  او 

و  است  باران  فرشته ی  یا  ایزد  نماد  ایرانی 

از آنجا که دیو و دشمن ایران، خشک سالی 

رابطه ی  دلیل  به  باران  و  آب  تعریف شده، 

مستقیمی که با حیات و زایندگی دارند در این 

فرهنگ، عنصری مقدس به شمار می روند.

به  وفور  اشاره  با  دانشگاه،  مدرس  این 

معماری  آب،  با  مرتبط  ضرب المثل های 

وابسته به آب )آب انبار، یخچال و...( شیوه ی 

استخراج آب از زمین )قنات، کاریز( و هم چنین 

آیین های پیوسته با این عنصر در ایران )تیرگان، 

آب پاشان و...(، ضرورت پرداختن به اهمیت 

آب در فرهنگ عامه را یادآور می شود.

آیین های  از  یکی  درباره ی  عدیوی،  قنبری 

تیرگان  مناسبت جشن  به  که  به آب  وابسته 

گذشته،  در  می دهد:  توضیح  می شده،  اجرا 

شش  از  تیرگان  جشن  به  مربوط  آیین های 

روز قبل شروع می شده و در یکی از آیین ها، 

خشک  چشمه ای  و  قنات  یا  چاه  وقتی 

چاه  عقد  به  را  دوشیزه ای  دختر  می شود، 

کار  این  با  که  باورند  این  بر  و  درمی آورند 

چاه، از خشکی نجات پیدا می کند. هنوز هم 

این آیین در برخی سرچشمه ها اجرا می شود.

عضو انجمن بین المللی ایران شناسی می گوید: 

وجود بناهایی با کارکرد مذهبی در کنار چاه ها 

و رودخانه ها، هم چنین شیرهای سنگی، بیانگر 

پیوند عمیق آب و نیایش در فرهنگ ایرانی 

نیز،  از میترا  است و حتی در آیین های پس 

آب،  با  بدن  اعضای  شست وشوی  ضرورت 

پیش از نیایش دیده می شود.

فرهنگ  حوزه ی  در  می کند:  تصریح  او 

توجه  افزایش  بر  ایران شناسی،  مطالعات 

ایرانیان به هویت فرهنگی و تقویت انسجام 

جا  و  می شود  تأکید  رهگذر  این  از  جامعه 

دارد یادآور شوم که چون به روایتی در روز 

را  خود  تیر  کمانگیر  آرش  تیرماه  سیزدهم 

برای تعیین مرز ایران و توران پرتاب کرده، 

برای  فرصتی  تیرگان  جشن  به  پرداختن 

تقویت حس وطن دوستی نیز هست.

آیین های  از  یکی  بیان  با  عدیوی،  قنبری 

توضیح  تیرگان  جشن  به  مربوط  زنانه ی 

می دهد: در برخی مناطق ایران در این روز، 

کوزه سر چشمه  با یک  را  دختر دوشیزه ای 

داشت  چه  هر  کس  هر  بعد،  و  می فرستادند 

بعد،  مرحلة  در  می ریخت.  کوزه  این  درون 

شعر  می شدند،  جمع  درخت  یک  پای  افراد 

بیاد،  روزی  بره  محنت  بیاد،  شادی  بره  »غم 

را  بیاد«  بارون  بیاد  باد  بیاد،  مروارید  خوشة 

داخل  اشیای  یکی یکی  آن ها  می خواندند. 

کوزه را بیرون می آوردند و به این ترتیب، هر 

کس پاسخ نیت خود را می گرفت.

به باور عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات 

آیین های  بین  فرهنگیان،  دانشگاه  فارسی 

تیرگان، باران خواهی، نماز باران، آب طلبان، 

آب ریزان و آب پاشان پیوندی برقرار است 

از  شکرگزاری  به  آن ها  همه ی  ریشه ی  و 

بزرگ  بای  شر  از  او  به  بردن  پناه  و  ایزد 

خشکسالی باز می گردد.

ریشه  اسطوره ها،  که  می کند  نشان  خاطر  او 

در  وقتی  و  دارند  مذهبی  باورهای  در 

دیو  رویارویی  از  صحبت  تیرگان،  جشن 

از  می توان  می شود،  باران  با  خشک سالی 

با  انسانی  منفی  جلوه های  رویارویی  آن 

جلوه های مثبت را نیز برداشت کرد؛ چنان که 

کوروش، از خدا می خواهد ایران را از دروغ 

و خشک سالی محافظت کند و در این جمله، 

به بزرگ ترین خطرهای درونی و بیرونی ای 

که ایران را تهدید می کند اشاره  شده است.

در  ایران شناسی،  بین المللی  انجمن  عضو 

قلم  با  تیرگان  جشن  ارتباط  درباره ی  ادامه، 

می گوید: جشن تیرگان 13 تیرماه و روز قلم 

تیرگان  جشن  نیز  قدیم  از  است.  تیرماه   14

جشن تقدیر از قلم بوده چرا که همان طور که 

ریشه کن  را  باران، خشک سالی  و  وفور آب 

دیو  و  اندیشه  خشک سالی  نیز،  قلم  می کند، 

جهالت را از بین می برد.

https://www.isna.ir/ منبع:
/news/1400041308872

خبرنگار:سمیراقاسمی

پیوند عمیق آب و نیایشپیوند عمیق آب و نیایش

نقش اسایم در نقش اسایم در 
هویت بخیش شهری*هویت بخیش شهری*

استفاده از فرصت نام گذاری فضاهای شهری 

بود که  به شهر، تجربه ای  برای هویت بخشی 

کلماتی  شد.  انجام  شهرداری   22 منطقه  در 

»شیمبار«،  »دزپارت«،  »تاراز«،  همچون 

این  از  بخشی  »سالیز«  و  »ساوار«  »تی ناز«، 

است  گذرگاهی  نام  تاراز  بود.  مؤثر  تاش 

کوهستانی برای کوچ عشایر بر تارک گذرگاه 

فرهنگی در شمال دریاچه شهدای خلیج فارس 

و  روستا  و  شهر  طبیعت  پیونددهنده ی  که 

انتقال دهنده میراث فرهنگی ایرانی به جامعه 

فرهنگی  گذر  این  بود.  تهران خواهد  شهری 

 20 متوسط  عرض  و  کیلومتر  یک  طول  به 

نه چندان  دور، محلی خواهد  متر در آینده ای 

شد برای برگزاری جشنواره های قومیت های 

هنری  و  فرهنگی  آثاری  ارائه  نیز  و  ایرانی 

مانند  و  خطاطی  مجسمه سازی،  نقاشی،  مانند 

ایرانی  از جامعه  بخشی  تاراز  نام  اساسًا  اینها. 

فرهنگی  قرابت  واسطه  به  خود  سمت  به  را 

و  خرده فرهنگ ها  سایر  برای  و  می کشاند 

که  هرچند  بود؛  خواهند  پاسخ گو  جشنواره ها 

نگذاشت  اخیر  سال  یک  در  کرونا  ویروس 

این ظرفیت فرهنگی در گذر فرهنگی یادشده 

شکل بگیرد. اقدامی دیگر که مقرر بود در این 

گذر فرهنگی صورت بگیرد، ساخت و نصب 

ایران  بختیاری های  مشاهیر  سردیس های 

در عرصه شعر و خوانندگی )قیصر امین پور، 

در  و  عاءالدین(  بهمن  و  بختیاری  مسعود 

عرصه تاریخ و آزادی خواهی )سردار اسعد و 

سردار بی بی مریم( در این گذر بود که به زودی 

مستقر خواهند شد که هر  یک ظرفیتی فرهنگی 

کرد؛  خواهد  اضافه  گذر  به  را  تاریخی  و 

از سوی سازمان زیباسازی  که  سردیس هایی 

شهرداری تهران ساخته شده و به زودی نصب 

آنها در گذر مذکور صورت خواهد پذیرفت. 

در ادامه رود دره کن به سمت حریم و شمال 

منطقه و در پیوست بوستان جوانمردان، ایجاد 

دریاچه ای  شکل  گیری  با  بزرگ  تفرجگاهی 

سال  در  که  شد  آغاز   98 سال  از  مصنوعی 

جاری نیز ادامه دارد که متناسب با طبیعت کن 

و قرابت آن با منطقه ای زیبا و تفرجگاهی در 

به  یا  استان چهارمحال وبختیاری، شیرین بهار 

اختصار »شیمبار« نامیده شد. این نام برگرفته 

از  بخشی  به  یادشده  استان  زیبای  طبیعت  از 

منطقه هویت ویژه ای خواهد بخشید. »تی ناز« 

با »تاراز«، یادآور نقش های عروسکی  قرینه 

نام  این  بختیاری است.  قوم  پسر و دختر در 

زیبا بر پارک بزرگی به مساحت تقریبی 32 

هکتار که در فضای بین بوستان جنگلی لتمان 

کن و پارک زیبای آبشار جانمایی شده است، 

گذاشته شد. این مجموعه تفریحی -گردشگری 

نیز  و  سال   50 از  بیش  کهنسال  درختان  با 

مجموعه های سنگی و پیاده راه های کوهستانی 

با شیب  در عرصه هایی  پیاده روی  امکان  که 

تجهیز  می کند،  فراهم  کهن ساالن  برای  را  کم 

مجموعه  است.  شده 

سال  در  قطعا  »تی ناز« 

آتی یکی از محل های 

مناسب برای تفریح و 

شهروندان  گردشگری 

شد.  خواهد  تهرانی 

به  می توان  هم چنین 

»دزپارت«  سبزراه 

ایستگاه  که  کرد  اشاره 

به  را  چیتگر  متروی 

خلیج  شهدای  دریاچه 

خواهد  متصل  فارس 

آن  از  سبزراه  کرد. 

جنوب  از  که  جهت 

عبور  چیتگر  بوستان 

خواهد  دریاچه  به  شمال  از  و  کرد  خواهد 

رسید و مشتمل خواهد بود بر مسیر دوچرخه 

کیلومتر،  شش  طول  به  پیاده راهی  مسیر  و 

درخور توجه است؛ مسیری که به واسطه طول 

با مسیر جاده   پیاده راهی بودن، شباهتی  آن و 

شاهی که استقرارگاه تابستانی شاهان ساسانی 

را به استقرارگاه زمستانی آنها متصل می کرد، 

پیدا می کند. »دزپارت« نامی تاریخی است که 

حال را به گذشته ایران پیوند می زند. در ادامه 

به  محله ای  پارک های  ایجاد  نیز  حرکت  این 

نام های »ساوار« که از دو قسمت »سا« و »وار« 

و  سایه  معنای  به  »سا«  و  است  شده  تشکیل 

»وار« به معنای منزلگاه یا مکان و در جمع به 

معنای سایه انداز و همین طور »سالیز« که از دو 

بخش »سا« و »لیز« ساخته شده است؛ »سا« که 

یا  به معنای آرامش  »لیز«  قبًا تعریف شد و 

آرام گرفتن و در جمع به معنای سایه ای برای 

آرام گرفتن است. اسامی دیگری همچون »باغ 

راز هستی« و باغچه های دیگری که صرفا به 

درختان مثمر اختصاص یافت و نام های دیگر 

به خود اختصاص دادند. این نام ها همگی در 

راستای پیوند هویت شهری با هویت تاریخی 

قابل  که  اتفاقی  است؛  کشورمان  فرهنگی  و 

بررسی، تحلیل و انتقال تجربه به سایر مناطق 

شهر تهران است.

*نویسنده:دکترعلینوذرپور
عکاس:دکترعباسقنبریعدیوی
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نشست نشست 

برریس و معریفبرریس و معریف
 کتاب شری سنگی  کتاب شری سنگی 

استان  عمومی  کتاب خانه های  نهاد  همت  به 

عمومی  کتاب خانه  بختیاری  و  چهارمحال 

مجازی  نشست  دهکردی  نجفی  آیت  اهلل 

بررسی و معرفی کتاب »شیر سنگی« اثر دکتر 

بختیاری  و  چهارمحال  شعبه  رئیس  قنبری 

صورت  به  که  نشست  این  در  شد.  برگزار 

مؤلف  شد،  پخش  اینستاگرام  طریق  از  زنده 

پژوهش  شکل گیری  روند  و  کتاب  معرفی 

پانزده ساله خود اشاره کرد و به جایگاه شیر 

سنگی در فرهنگ ایران و جهان و هم چنین 

در  سنگی  اسب  و  قوچ  سنگی  شیر  کارکرد 

همجوار  کشورهای  و  ایران  مختلف  مناطق 

اشاره کرد. دکتر قنبری به کاربرد و کارکرد 

تندیس  دینی  و  اجتماعی  هنری،  فرهنگی 

انواع  به  و  بختیاری  فرهنگ  در  سنگی  شیر 

باورهای  و  ادبیات  عامه  فرهنگ  نگاره ها، 

مردم پرداخت. در این برنامه، دکتر اردشیر 

فرهنگ  شاخص  چهره های  از  صالح پور 

تهران  هنر  دانشگاه  مدرس  و  کشور  هنر  و 

درباره ی کتاب شیر سنگی و نقش مؤلف در 

فعالیت های پژوهشی ایران شناسی و فرهنگ 

امراهلل  هم چنین،  کرد.  بیان  را  مطالبی  محلی 

نیز  فرهنگی  منتقد  و  مستندساز  محمودی 

اشاره  شیرسنگی  کتاب  واالی  ارزش های  به 

کرد و گفت: این اثر یکی از کارهای ماندگار 

محلی  و  ملّی  فرهنگ  و  ایران شناسی  حوزه 

ماست که می تواند برای آیندگان نقش مهمی 

مرضیه  خانم ها  نشست،  این  در  کند.  ایفا 

زمانی، معصومه ولی زاده و کیانی از مسئولین 

حضور  نیز  کتاب خوانی  و  کتاب  حوزه ی 

مجموعه ای  قنبری  نشست،  این  در  داشتند. 

کتاب  جلد  دو  همراه  به  را  خود  آثار  از 

به  شیر سنگی  تندیس  به همراه  شیر سنگی 

و  پژوهشگران  برای  تا  کرد  اهدا  کتاب خانه 

عاقه مندان به این حوزه استفاده شود.

در آغاز باید تعریفی از آنچه به آن میراث 

فرهنگی می گوییم، ارایه دهیم.

و  »میراث«  بخش  دو  از  فرهنگی،  میراث 

عربی  واژه  می شود.  تشکیل  »فرهنگی« 

میراث از »ارث« گرفته می شود که به معنای 

»مرده ریگ« یا بازمانده آن چیزهایی است 

»فرهنگی«  واژه  می رسد.  ما  به  مردگان  از 

تعریف  در  است.  فرهنگ  به  منسوب  نیز 

فراخور  به  تعریف   300 از  بیش  فرهنگ 

شده  مطرح  انسانی  علوم  مختلف  حوزه های 

می آید،  بر  فرهنگ،  واژه  از  آنچه  است. 

این است که فرهنگ، یک مفهوم  گسترده

 اســــت، شــــــامل  ارزش هــــای

اجتماعی  و  هنجار های  موجود در جوامع  

بشری  و  همچنین دانش، باورها، هنرها، قو

انین، آداب و رسوم، توانایی ها و عادت های 

کلیه  به  پس  می شود.  گروه ها  این  در  افراد 

آثار باقی مانده از گذشتگان، میراث فرهنگی 

ارزش فرهنگی داشته  که  می شود  گفته 

آثار  دربرگیرنده  می تواند  آثار  این  باشد. 

مانند بناهای  فیزیکی(،  و  )مادی  ملموس 

یا  مادی  )غیر  ناملموس  آثار  یا  باستانی 

معنوی(، مانند آداب و رسوم یک منطقه یا 

امروزه در حفظ آن ها برای  باشد که  کشور 

آداب،  دین،  زبان،  می کوشند.  آیندگان 

اشعار،  ضرب المثل ها،  اخاق،  باورها، 

نمونه  ده ها  و  مادرانه  آفریده های  ترانه ها، 

دیگر در این بخش قرار می گیرند.

در  گذشتگان  از  مانده  جای  بر  میراث 

و  اندیشه  افزایش  و  مطالعه تاریخ بشر 

ایجاد  و  ملت ها  بین  مطالعات  آگاهی، 

تفکر مؤثر هستند. حفظ  فضای پژوهش و 

می کند  بازگو  را  گذشتگان  نیازهای  آن ها 

نهفته است.  داستانی  یک  هر  پس  در  و 

به  می تواند  آثار  حفظ  دیگر  دیدگاهی  از 

اعتبارسنجی خاطرات گذشتگان کمک کند. 

امروزه روش های رایانه ای می تواند با دقت 

به  را  اکتشافی  آثار  ظاهر  و  شکل  بسیاری 

دست آورد و داده های بسیاری را از شیوه 

زندگی گذشتگان ارایه کند.

آثار  که  خطری  بیش ترین  شوربختانه   

باستانی را تهدید می کند از سوی قاچاقچیان 

گاهی  و  عتیقه یاب ها  تاریخی،  آثار 

با  افراد عادی است که  یا  نیز گردشگران و 

آثار آشنایی  این  با  برخورد  یا  و  نگه داری 

کافی ندارند. مواردی از قبیل دست زدن به 

آثار یا حتی نوری که برای دیدن آن ها نیاز 

است و دیگر خطرهایی که در راه شناساندن 

و قابل درک ساختن آثار ایجاد می شود. در 

واقع این خطر، این حقیقت را که همه آثار 

پیوسته  دگرگونی  روند  در یک  شده  کشف 

آنچه  بنابراین  می کند،  تقویت  دارند  قرار 

حال  در  اصل  در  بماند  ثابت  می کوشیم 

ابتدا  در  که  آنچه  هرگز  و  است  دگرگونی 

بوده نخواهد بود.

اموالفرهنگی

کشور،  هر  میراثی  یا  فرهنگی  اموال 

یا  فیزیکی  فرهنگی  میراث  دربرگیرنده 

مکان های  و  بناها  مانند  هستند  ملموس 

باستانی، مجسمه ها، کتاب  تاریخی، آثار 

دیگر  و  ماشین ها  هنری،   ها، اسناد، آثار 

ساخته هایی که گمان می رود برای آیندگان 

اشیایی  شامل  اموال،  این  باشند.  ارزش  با 

نظر باستان شناسی، معماری،  از  که  است 

معین  فرهنگ  یک  برای  فناوری  یا  علوم 

باشند. بااهمیت 

شامل میراث  خود،  نوبه  به  مادی،  میراث 

منقول و میراث غیرمنقول است. در گذشته 

میان  کشورها  ملی  قوانین  در  ویژه  به  و 

زیادی  تفاوت  غیرمنقول،  و  منقول  میراث 

به  بیش تر  تاریخی  ارزش  و  داشت  وجود 

هنری  کارهای  و  عتیقه  اشیای  یادمان ها، 

اهل  اخیر،  در سده های  لیکن  بود.  معطوف 

میراث  میان  مرز  کردن  کم رنگ  بر  فن 

تمام  یکپارچه سازی  و  غیرمنقول  و  منقول 

وجوه میراث تمایل بیش تری نشان داده اند. 

ملموس  میراث  حفظ  رشته های  و  جنبه ها 

عبارتند از:

حفاظت  مرمت؛  و  حفظ  بایگانی شناسی؛ 

فیلم؛  حفاظت  معماری؛  حفاظت  هنری؛ 

حفاظت گرامافون؛ حفاظت دیجیتال.

میراثفرهنگیناملموس

یا  معنوی  ناملموس،  فرهنگی  میراث 

یک  فیزیکی  غیر  جنبه های  مادی به  غیر 

و  آداب  اغلب  و  می شود  گفته  فرهنگ 

در  را  زمانی  دوره  یک  در  جامعه  رسوم 

برمی گیرد یا راه وروش رفتار در جامعه که 

کارکرد  برای  قوانین رسمی عمومی  معمواًل 

به  هستند.  خاص  فرهنگی  فضای  یک  در 

بخشی  شامل  معنوی  میراث  دیگر  عبارت 

و  شفاهی  شکل  به  که  ماست  فرهنگ  از 

رسیده است.  ارث  به  ما  به  سینه  به  سینه 

اجتماعی،  ارزش های  شامل  موارد  این 

سنتی،  و  دستی  هنرهای  نمایشی،  هنرهای 

سنت ها، آداب و رسوم و روش ها، باورهای 

زبان  هنری،  بیان  معنوی،  و  زیبایی شناسانه 

و دیگر جنبه های کارکردهای انسانی است. 

دشوارتر  معنوی  میراث  حفظ  کلی  به طور 

است.  مادی  فرهنگی  میراث  حفظ  از 

میراث  دیگر  عبارت  به  یا  معنوی  میراث 

غیرملموس بخش اساسی فرهنگ هر جامعه 

مانده  به جا  را تشکیل می دهد. تمامی آثار 

و  اندیشه  معرف  مختلف،  فرهنگ های  از 

فرهنگ معنوی حاکم بر آن جوامع می باشد. 

آثار  صورت  به  بشر  معنویات  حقیقت  در 

می یابد  تجلی  تاریخی  و  فرهنگی  مادی، 

ایجاد  را  معنوی  میراث  ملموس  جنبه  و 

فرهنگی  فرهنگی،حقیقت  میراث  می نماید. 

به  شمار  آن  اساسی  رکن  و  است  ملت  هر 

می رود که در حقیقت همان جوهر یا اصل 

توجه  می دهد.  تشکیل  را  قوم  هر  فرهنگ 

اهمیت  حائز  نظر  این  از  معنوی  میراث  به 

است که در مقابل یکسان سازی فرهنگی در 

حمایت  با  نماید.  مقاومت  می تواند  جهان 

آن ها  به  توجه  و  گوناگون  فرهنگ های  از 

ایستادگی  شدن  جهانی  مقابل  در  می توان 

کرد.  حفاظت  فرهنگی  هویت  از  و  نمود 

جنبه های حفظ میراث ناملموس عبارتند از: 

فولکلور، تاریخ شفاهی؛ حفظ زبان.

میراثطبیعی

میراث  از  مهمی  بخش  طبیعی نیز  میراث 

جوامع است که دربرگیرنده حومه شهر، محیط 

زیست طبیعی از جمله گیاهان و جانوران به 

عنوان »تنوع زیستی« و عناصر زمین شناسی 

ژئومورفولوژی،  کانی شناسی،  قبیل  )از 

زمین«  »تنوع  عنوان  به  و…(  فسیل شناسی 

جذب  میراثی،با  مناطق  از  گونه  این  است. 

گردشگران خارجی و داخلی،اغلب به عنوان 

یک  گردشگری  صنعت  از  مهمی  بخش 

کشور ایفای نقش می کنند.

منبع:ویکیپدیاباویرایشوافزودن

مریاث فرهنگی؛ مریاث فرهنگی؛ 

گنجینه ای ماندگار و با ارزشگنجینه ای ماندگار و با ارزش
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در  عامه  فرهنگ  پژوهشگر  و  نویسنده 

قرآنی  نگاه  توسعه  بختیاری  چهارمحال و 

قرآنی  ترویج وقف  راهکارهای  از  یکی  را 

قرآنی  نگاه  کرد:  بیان  و  دانست  استان  در 

رفتارمان  و  گفتار  افکار،  که  است  معنا  بدان 

متناسب با آموزه ها و دستورهای قرآن باشد.

دانشگاه،  مدرس  عدیوی،  قنبری  عباس 

بنیاد  رئیس  و  عامه  فرهنگ  پژوهشگر 

در  بختیاری،  چهارمحال  و  واحد  ایران شناسی 

گفت وگو با ایکنا با اشاره به این که وقف یک کار 

خیر دینی، عقانی، فرهنگی، اجتماعی و بر مدار 

انسان دوستی است، اظهار کرد: این عمل نیک 

پیشینه ای طوالنی در فرهنگ ایرانی و حتی در 

آداب و سنن دیگر اقوام و ادیان در جهان دارد؛ 

در دوران پیش از اسام نیز که مردم ایران بر 

محور توحید و یکتاپرستی زیست می کردند، 

اعمال خیریه و عام المنفعه ای مشابه سنت حسنه 

وقف در زندگی مردم ساری و جاری بود.

فرهنگ  در  وقف  سنت  داد:  ادامه  وی 

و  است  ریشه دار  نیز  بختیاری  و  چهارمحال  

افراد از اقشار گوناگون مانند علما، دانشمندان، 

حاکمان محلی، خان ها و کدخداها و همسران 

منطقه  این  مختلف  مناطق  در  غیره  و  آنان 

احداث  مانند  وقف  از  متنوعی  گونه های 

داراالیتام، مراکز آموزشی، استراحتگاه، حمایت 

از تحصیات کودکان و نوجوانان بی سرپرست 

و غیره از خود به یادگار گذاشته  اند. در گذشته 

اماکن خیریه ای با عنوان مشهد وجود داشت که 

افراد و مسافران بی سرپناه در این اماکن ساکن 

می کردند.  استراحت  و  می شدند  پذیرایی  و 

همچنین مدارسی وجود داشت که شهریه افراد 

از محل وقف پرداخت می شد.

قنبری با تصریح این که وقف مسجد و حسینیه 

استان  از گونه های رایج و پرطرفدار در  یکی 

امری  وقف  گونه  این  اگرچه  افزود:  است، 

کنار  در  می توان  اما  است  خوب  و  پسندیده 

مسجد، به گونه های دیگر این عمل خیراندیشانه 

کرد  احداث  را  مساجدی  می توان  پرداخت، 

ساماندهی  برای  منظوره  چند  فضاهای  از  که 

اجتماعی  و  دینی  فرهنگی،  مختلف  کارهای 

برخوردار باشند. در این راستا می توان مساجدی 

مجهز به کتابخانه ، سالن ، مجموعه های اقتصادی 

کوچک مانند بازارچه احداث و از درآمد این 

فضاها برای امور خیریه استفاده شود.

پیشینهوقفدرچهارمحالوبختیاری
وجود  کرد:  بیان  دانشگاه  مدرس  این 

است  آن  گویای  تاریخی  وقف نامه های 

و  روستایی  نیک اندیش  زنان  و  مردان  که 

زمین،  چهارمحال وبختیاری  منطقه  عشایر 

باغ، خانه، قنات و هر آنچه در توانشان بوده 

را در راه خدا وقف کرده اند و این موقوفه ها 

همواره  و  بوده  برکت  و  خیر  منشأ  همچنان 

کارگشای زندگی مردم است. از جمله واقفان 

از  پس  آنان  موقوفه  که  استان  خیراندیش 

به  خدمت  منشأ  همچنان  متمادی  سال های 

چون  نام هایی  به  می توان  است  استان  مردم 

و  چالشتری   ریاحی  محمدرضا  مرحوم  

کرد  اشاره  صمصام  ماه بیگم  بی بی  مرحوم 

و  می شود  یاد  نیکی  به  آنان  از  همچنان  که 

نام شان ماندگار شده است.

قنبری با ذکر این که وقف در سنت اهل بیت)ع( 

نیز مرسوم بوده است، افزود: امام علی)ع( پس 

از حفر چاه آن ها را وقف می کردند که امروز 

ابیار  نام  به  منطقه ای  در  و  پابرجا هستند  نیز 

علی)ع(، به معنی چاه های علی)ع(، قرار دارند. 

از سنخ  هم  افراد  زندگی  در  کارگشایی وقف 

کارگشایی مادی و هم معنوی است؛ بسیاری 

از نیازمندان از طریق بهره گیری اقتصادی از 

موقوفات به تدریج خودکفا می شوند که جاری 

آثار  آنان،  زندگی  در  برکت  و  خیر  شدن 

معنوی بر واقف و مردم دارد.

ضرورتبهروزرسانینیاتواقفان
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه بیان کرد: 

را  وقف  کارگزاران  عملکرد  بخواهم  بی آنکه 

زیر سؤال ببرم باید بگویم که روند و اشکال 

وقف و نیات واقفان باید متناسب با ساختار و 

بافتار جامعه که دائما در حال تغییر است، به روز 

رسانی و متناسب با نیازهای روز جامعه تنظیم 

شود. امروز که اجتماع به مجموعه هایی نظیر 

فناوری،  و  علوم  مراکز  مدارس،  دانشگاه ها، 

درمانی،  و  بهداشتی  مراکز  قرآنی،  مراکز 

می توان  است  مجهز  غیره  و  بیمارستان ها 

موارد وقف را به این حوزه ها نیز سوق داد و 

زمینه هایی فراهم کرد که موارد مغفول مانده در 

استان ما مورد توجه بیشتری قرار داد.

قنبری با تأکید بر اینکه در حوزه وقف نیازمند 

ایجاد نگرش جدید هستیم، توضیح داد: ضمن 

در  باید  فرهنگ وقف،  به  مثبت  نگاه  اشاعه 

تغییرات جدیدی  نیز  نیات واقفان  رفتارها و 

جامعه  نیازمندی های  و  حوائج  با  متناسب 

خیراندیش  انسان های  بسیار  چه  کرد،  ایجاد 

یا  باشگاه  یا  مدرسه  ساخت  توانایی  که 

مجموعه های بزرگ را ندارند اما دوست دارند 

در حد بضاعت برای بهره گیری خود یا پدر 

و مادر یا نزدیکانشان در برکت وقف سهیم 

شوند که این واقفان می توانند به سمت تجهیز 

در  شوند،  هدایت  یادشده  مراکز  گسترش  و 

نیز  گروهی  موقوفه های  می توان  راستا  این 

راه اندازی کرد که در حوزه های مختلف علمی 

از  مجموعه ای  و  باشند  یاریگر  فرهنگی  و 

واقفان یک مرکز علمی، بنیاد پژوهشی، تعلیم 

و  علوم  پژوهشکده  قرآنی،  علوم  تربیت،  و 

غیره را وقف کنند.

دانشجویان  از  حمایت  دانشگاه  مدرس  این 

و  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  و  شهریه پرداز 

دیگری  مصداق  را  دانشجویی  پایان نامه های 

برشمرد  استان  در  وقف  حوزه  نیازهای  از 

وقف های  می توان  راستا  این  در  گفت:  و 

حاصل  درآمد  که  کرد  ایجاد  درآمدزایی 

نیازمند شود و مسیر  صرف تحصیل جوانان 

تحصیل برایشان تسهیل شود تا از محل وقف 

بتوان از جوانان مستعد و عاقه مند به تحصیل 

حمایت کرد. حمایت از مقوله ازدواج جوانان 

و تأمین مسکن یا پرداخت اجاره بها و کمک 

ترویج  و  جوانان  مشترک  زندگی  آغاز  به 

ازدواج به موقع مصداق عمل نیک است.

قنبری با ذکر اینکه در بسیاری از موارد وقف 

نیازسنجی مناسب انجام نشده است، ادامه داد: 

به عنوان نمونه گاه مشاهده می شود که در یک 

محله کوچک دو مسجد که بیش از نیاز محله 

است وقف شده حال آن که در محله های دیگر 

اهالی از داشتن مسجد محروم هستند، بنابراین 

همه  رعایت  با  بتوانند  باید  وقف  کارگزاران 

نیز مدنظر  نیازسنجی و اولویت ها را  جوانب، 

قرار دهند و نیات واقفان را در مسیر صاح و 

خیر همگانی هدایت کنند. در این راستا می توان 

نیات واقفان را به سمت موقوفه های چندمنظوره 

سوق داد که برای نمونه اگر مدرسه موقوفه ای 

باشد  داشته  وجود  مجوز  این  ماند  بااستفاده 

یا سراهای  به عنوان درمانگاه  از آن  بتوان  که 

دانشجویی و غیره استفاده کرد.

وقفقرآنی؛نیازضروریجامعهامروز
این مدرس دانشگاه وقف قرآنی را یکی دیگر 

از نیازهای ضروری جامعه امروز برشمرد و 

بیان کرد: امروز جامعه نیازمند تقویت مبانی 

و آموزه های نورانی قرآن است که از طریق 

دارالقرآن ها و دوره های آموزشی و  تقویت 

مهم  این  به  می توان  قرآنی  فعاالن  و  مربیان 

اماکن  ساخت  کنار  در  واقفان  شد.  نزدیک 

قرآنی و مراکز آموزشی قرآن می توانند حوزه 

تولید محتوای قرآنی شامل ساخت نرم افزارها 

قالب های  و  ابزار  و  آموزشی  سی دی های  و 

تقویت  نیز  را  کریم  قرآن  آموزش  نوین 

و  محتوا  از  بهره گیری  با  تا  کنند  حمایت  و 

شیوه های به روز آموزش و ترویج قرآن بتوان 

فرهنگ قرآنی را به ویژه در میان کودکان و 

نوجوانان نهادینه کرد.

قنبری با تصریح این که وقف  قرآنی برخاسته 

از نگاه قرآنی جامعه است و به ترویج فرهنگ 

زمینه  ایجاد  گفت:  می کند،  کمک  قرآنی 

و  قرآنی  نوجوان و جوان  فعاالن  از  حمایت 

از  فراهم کردن زمینه آموزش های تخصصی 

محل موقوفه های قرآنی می تواند منشأ ارتقای 

سطح فعالیت های قرآنی استان شود.

وی توسعه نگاه قرآنی را یکی از راهکارهای 

توسعه وقف قرآنی در استان دانست و توضیح 

و  افکار  که  معناست  بدان  قرآنی  نگاه  داد: 

اندیشه ها و گفتار و رفتارمان متناسب با آموزه ها 

و دستورات قرآن کریم باشد، هر کار خیری که 

بتواند انسان ها را به قرب الهی هدایت کند، کار 

قرآنی است، وقف قرآنی نیز چون در همین 

برکات  و  خیرات  منشأ  می گیرد  قرار  راستا 

فراوانی برای آحاد جامعه است که امید است 

واقفان این مسئله را مد نظر قرار دهند.

نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه استان بیان 

کرد: وقف اقیانوسی عظیم با انواع فرآورده های 

درخشان و ماندگار است و با ایجاد و توسعه 

این  باید زمینه ای فراهم شود که  نگاه قرآنی 

سنت حسنه بیش از پیش نهادینه شود. کمک 

زندانی  رهایی  ازدواج،  سنت  شدن  جاری  به 

تولید  خانواده،  آغوش  به  بازگشت  و  بند  از 

غیره  و  نوجوانان  و  کودکان  آموزش  کتاب، 

مصادیق بارزی از اعمال نیک و خداپسندانه 

هستند که نتایج آن به ترویج فرهنگ دینی و 

قرآنی و جاری ساختن سبک زندگی قرآنی 

در خانواده ها کمک می کند.

وقف؛مقولهایکاماًلمردمی
قنبری با تأکید بر این که وقف سنتی الهی و 

یک  وقف  داد:  ادامه  است،  مردمی  رفتاری 

این  نباید  و  نیست  دولتی  و  حاکمیتی  مسئله 

مقوله را در حیطه دولتی محصور نگه داشت، 

نباید از حاکمیت انتظار داشت که مسأله وقف 

را در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کند بلکه 

هر فردی به نوبه خود باید در حد توان مروج 

نیازهای  از  نیازی  و  باشد  وقف  به  عامل  و 

جامعه را رفع کنند، به عنوان نمونه تهیه گوشی 

برای  موقوفه ها  درآمدهای  محل  از  هوشمند 

دانش آموزان بی بضاعت و بهره مندسازی آنان 

از  مصداقی  مدارس  مجازی  آموزش های  از 

نیازهای روز جامعه است.

گفت:  استان  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رئیس 

تأسیس بنیادهای خیریه خانوادگی یکی دیگر 

از راهکارهای بهره مند ساختن جامعه از آثار و 

برکات وقف است، طیف وسیعی از مصادیق 

نیازمندی های روز جامعه در حوزه وقف وجود 

دارد که در کنار توجه به وقف های مرسوم باید 

اشکال  بتوان  تا  شود  توجه  نیز  نیازها  این  به 

جدید وقف را در جامعه ترویج داد.

https://shahrekord.iqna.ir/fa/
news/3992163/

کدخبر:39921۶3
تاریخانتشار:31مرداد0۷:42-1400

خبرنگار:نادری

ترویج وقف قرآین با وتسعه نگاه قرآینترویج وقف قرآین با وتسعه نگاه قرآین
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یکمین روز شهریور، شبکه سیمای جهان بین 
سرپرست  با  بختیاری  و  محال  چهار  استان 
شعبه در باره موضوع »پیر غار« و »مشروطیت« 
این  در  داشت.  مصاحبه  و  گفتگو  استان  در 
گفتگو، دکتر قنبری به موضوع مهم کوه نوشته 
تاریخی  حوادث  ثبت  برای  کوه نگاری  و 
مردم  نقش  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در 
شریف استان در نهضت تاریخی مشروطه در 
کتیبه های پیر غار ثبت شده است که می تواند 
کتابی عمومی برای همه عاقه مندان به مباحث 

ایران شناسی و فرهنگ باشد.
قنبری با بیان این که پیرغار یک مکان مذهبی 
و  میزدج  منطقه ی  در  تاریخی  زیارتگاه  و 
شهرستان فارسان است، گفت: اهمیت پیرغار 
و قداست آن باعث شد که سرداران و رهبران 
مشروطه خواه با استفاده از هنر سنگ نگاری، 
رخداد  این  کتیبه نگاری  هنر  و  نستعلیق  خط 

عظیم را برای آیندگان ثبت و ضبط کنند.
دوم،  اسعد  سردار  علی قلی خان  حاج  حضور 
تاریخی  خسرو خان سردار ظفر و مبارزات 
بختیاری ها و دیگر مردم استان در این رخداد 
شعور  و  ستیزی  استبداد  آگاهی،  از  بزرگ، 
مردم  و  سرداران  اجتماعی  سیاسی-  باالی 

شریف استان حکایت دارد.
استان،  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  سرپرست 
هم چنین به موضوع و محتوای کتیبه ها اشاره 
تاریخی،  پیوستگی  نوعی  گفت:  و  کرد 
سبب شناسی و شرح رخداد همراه با اهداف و 
انگیزه های این قیام بزرگ در کتیبه ها ماندگار 
شده است. ارزش فرهنگی- تاریخی و میراث 
ملّی این کتیبه ها به گونه ای است که همگان 
و  ایثارگری  این  انتقال  و  ثبت  ضرورت  به 
فداکاری بزرگ در تاریخ معاصر اشاره دارند.

برای آگاهی و مطالعه عاقه مندان متن کامل 

کتیبه ها، در ادامه می آید:

خسروخان  حاجی  گوید  چنین 

 1334 سنه  در  ظفر  سردار 

مقام  از  ایرانی  خواهان  آزادی 

مشروطه  تقاضای  سلطنت 

قاجار  مظفرالدین شاه  نمودند 

مشروطیت  حکم  ثراه  طاب اهلل 

را دستخط و بعد از اندک زمانی 

پیوست  ایزدی  رحمت  به 

محمدعلی شاه بر سریر سلطنت 

در  بنده  آنوقت  در  برآمد 

خدمت برادر واالتبارم حاج علیقلیخان سردار 

به فرنگستان رفته و چهار ماه آنجا بودیم به 

اغتشاش  شاه،  علی  محمد  بیمرحمتی  واسطه 

از مراجعت  بنده  که  فراهم آمد  بختیاری  در 

بود  ایلخانی  که  صمصام السلطنه  به  کمک  و 

مجبور شده از پاریس به مسکو و از مسکو 

سیزده روزه به بختیاری رسیدم به حمد اهلل با 

بنی اعمام صلح و پس از یکسال محمد علی 

بختیاری  از  و  نمود  بمباران  را  پارلمان  شاه 

امداد خواست این بنده به اتفاق امیر مفخم و 

سردار جنگ و سردار اشجع با چهار صد سوار 

به تهران رفتیم هیجان از تمام ایران رفع مگر 

قدرت  کمال  با  تبریز  خصوصا  آذربایجان 

بختیاری  سوار  مرتبه  دو  کردند  مقاومت 

قصد  ولی  رفتیم  تهران  سواران  با  و  احضار 

ما طرفداری ملت بود این موقع در اصفهان 

شد  حادث  شورش  و  انقاب  هم  گیان  و 

صمصام السلطنه در اصفهان و لنجان سپهدار 

در رشت سردار اسعد هنوز در فرنگستان و با 

مشروطیون در لندن و پاریس اجماع داشتند 

راه جنوب هندوستان حرکت  از  اوقات  این 

کرده به محمره آمده و از محمره به بختیاری 

بختیاری  و  اصفهان  هم  بنده  من  شدند  وارد 

آمده سوار زیادی به کمک ملیون تهیه دیده 

و سردار اسعد با یکهزار سوار بطهران حرکت 

سپهدار]تنکابنی[ هم از رشت عازم 

*******
در طهران شده و پس از جنگ بسیار داخل شهر 

شدند محمدعلی شاه در شمیران بودند همینقدر 

که طهران اشغال گردید بسفارت روس پناهنده 

شد ولیعهد را که اعلیحضرت سلطان احمدشاه 

است سردار  ملکه  ایران خلداهلل  سلطان حالی 

اسعد و سپهدار و ملیون برتخت سلطنت نشانده 

عضدالملک قاجار را به سمت نیابت سلطنت 

عضدالملک  یکسال  از  پس  نمودند.  منتخب 

بجای  را  همدانی  ناصرالملک  و  مرحوم 

آنمرحوم گماشتند در سنه 1329 محمد علی شاه 

که از طرف دولتین و مواجب زیاد در روسیه 

اقامت داشت از طرف استرآباد و ساالرالدوله 

برادرش از کردستان و کرمانشاه با ایات زیاد 

برای پایتخت هجوم کردند آن عصر با ملت 

غیر از امین و ایل بختیاری کسی همراه نبود 

و به تصویب پارلمان و نایب السلطنه خوانین 

برای جلوگیری  با سه هزار سوار  بختیاری  از 

کردند.  حرکت  ساالرالدوله  و  علی شاه  محمد 

امیر مفخم و مرتضی قلیخان حکمران لرستان 

عقب نشانیده پس از جنگ خونین و تلفات 

زیاد عراق ]اراک[ آمدند. این بنده مامور نظم 

عراق و کرمانشاهان و کردستان بودم به قشون 

آنها ملحق شدم و همگی تا قم عقب کردیم 

بعد ازآن که سوار بختیاری و مجاهدین محمد 

علی شاه را شکست دادند فرار نمود و سردار 

شد به دست سوار بختیاری دستگیر و تیرباران 

از  که  شدند  ساالرالدوله  جنگ  امور  به  شد. 

دو طرف جلوگیری نماییم از این طرف بنده 

حقیر و سردار جنگ با یکهزار و سیصد سوار 

بختیاری و از طهران سردار محتشم و سردار 

بهادر و موسیو یفرم خان ارمنی با یک هزار و 

سیصد سوار بختیاری و مجاهد بودند در ساوه 

ماقات و با همدیگر دست دادند. به خواست 

که  دادیم  فاتحی  را شکست  ساالرالدوله  خدا 

با تلفات بسیاری به لرستان فرار نمود ما هم 

از جنگ  بعد  کردیم.  تعقیب  را  او  همدان  تا 

تاب  کلی  به  که  خورد  شکست  چنان  دیگر 

مقاومت نکرده کرمانشاهان رفت در این بین 

از طرف دولت امپراطوری روس اولتیماتومی 

داشت  عظیم  خطر  ایران  برای  که  شد 

وقت  درآن  نمود  قبول  نایب السلطنه  ناچار 

صمصام السلطنه رئیس الوزرا بود محمد علی شاه 

مجددا روسیه رفته تا اردوی بختیاری متفرق 

گردید بنده مامور اصفهان شدم بعد از یکسال 

حکومت اصفهان فرنگستان رفته و هشت ماه 

آنجا ماندم تا ناصرالملک نایب السلطنه به ایران 

ابتدا به حکومت یزد و  آمد یکسال بیکار و 

یکسال  منتخب شدم  کرمان  به حکومت  بعد 

بودم جنگ اروپ شروع شد و  نیم کرمان  و 

دولت عثمانی نیز داخل جنگ شد دامنه جنگ 

نیز به ایران کشیده شد و تاکنون هم که اواخر 

سنه 1334 است پس از مدتی آتش جنگ در 

اغلب اروپا و نقاط ایران مشتعل و قشون روس 

و عثمانی در همدان تا نزدیک قزوین مشغول 

صمصام السلطنه  هم  خوانین  میباشند  جنگ 

سردار اسعد و سردار جنگ و سردار بهادر در 

طهران و این بنده با سایر خوانین در چهارمحال 

منتظر حوادث روزگار میباشم

کتیبهنسبخوانینبختیاری
واقع درپیرغار ده چشمه که به دستور حاجی 

علیقلی خان سرداراسعد نوشته شده:

شنیدم که جمشید فرخ سرشت

به سرچشمه برروی سنگی نوشت

در این چشمه چون مابسی دم زدند

برفتند تا چشم برهم زدند

چنین گوید که حاج علیقلی خان سردار اسعد 

ابن حسینقلی خان ایلخانی ابن جعفرقلی خان 

علی  ابن  خان  ابدال  ابن  خان  اله  حبیب  ابن 

ابن  ابن خسروآقا  عبدالخلیل  ابن  صالح خان 

غالب آقا ابن حیدر که اجداد من همه وقت 

به ریاست طایفه هفت لنگ بختیاری برقرار 

ایلخانی  خان  حسینقلی  پدرم  تازمان  بودند 

و  گرمسیر  لنگ وجوانکی  که طوایف چهار 

سردسیر و فارد ضمیمه حکومت اوشدند در 

سنه 1299 مرحوم برادر ارشدم اسفندیار خان 

گفت وگوی سرپرست نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری با شبکه جهان بنیگفت وگوی سرپرست نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری با شبکه جهان بنی

ادامهدرصفحهبعد
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محبوس  سال  شش  در اصفهان  اسعد  سردار 

بااعمام  ومضافات  بختیاری  وحکومت  ماند 

گرامم بوده بعد از شش سال برادرم مرخصی 

چند  شد  منصوب  اسعد  سردار  منصب  وبه 

وجنگها  دشمنی  اعمام  بنی  و  اعمام  با  سال 

وخونریزی کردیم وعاقبت صلح کرده متحد 

شدیم تاکنون که سنه 1332 و سال دهم جلوس 

اعلی حضرت مظفرالدین قاجار خلداهلل ملکه 

بزرگان  از  نفر  چهار  وفات  وجود  با  میباشد 

به کمال اتحاد مشغول ریاست هستیم از ثمر 

اتحاد براماک موروثی افزودیم االن سه ربع 

آقایان  همراه  عدیوی  قنبر  عباس  دکتر  
امور  ساماندهی  مدیرکل  احمدی،  سیاووش 

کتاب  مترجم  باور  شاهرخ  و  کشور  عشایر 

که  داشته اند  مصاحبه  عشایر  درباره ی  علف 

متن خبر آن به شرح ذیل است: 

رئیـسبنیـادایرانشناسـیچهارمحالو
بختیـاری:دولتهـابرایحفـظزندگی

ورزند اهتمام عشـایری
دکتر عباس قنبری در رادیو گفت وگو گفت: 

رفاه  آموزش،  بهداشت،  زمینه  دولت ها  اگر 

زمینه  کنند،  فراهم  عشایر  برای  را  امنیت  و 

آن  به  پایبندی  و  عشایری  جمعیت  حفظ 

فراهم خواهد شد.

گفت  رادیو  خبری  پایگاه  گزارش  به 

بنیاد  سرپرست  قنبری  عباس  دکتر  وگو، 

عضو  بختیاری،  و  چهارمحال  ایران شناسی 

فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت 

دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگر و محقق کتاب 

با برنامه »اینجا چراغی روشن است« درباره ی 

کوچ در فرهنگ عامه و عشایر ایران مصاحبه 

جمعیت  شدن  کم  به  اشاره  ضمن  کرد.وی 

و صنعت  شهرنشینی  افزایش  پی  در  عشایر 

که به 1/7 جمعیت رسیده افزود: عشایر یک 

حافظ  هنر،  و  فرهنگ  مولد، حافظ  جمعیت 

مرزها، تولید کننده صنایع دستی و دامداری 

به  اشاره  ضمن  قنبری  می آید.  حساب  به 

تعداد  بیش ترین  با  بختیاری  و  چهارمحال 

و  سیاه چادرها  عشایر  بین  در  گفت:  عشایر 

دست بافته های زنان عشایر از بین رفته و به 

جای آن محصوالت پاستیکی و پتروشیمی 

ناخواسته  که  است  تغییری  این  و  شده  وارد 

و به اجبار صورت گرفته که منجر به از بین 

رفتن میراث کهن شده است.

و  چهارمحال  ایران شناسی  بنیاد  سرپرست 

عشایر  است  ممکن  این که  بیان  با  بختیاری، 

تصریح  نمی روند  بین  از  اما  شوند  فروغ  کم 

اما از  کرد: در گذر زمان عشایر کم شده اند، 

جمعیت،  میلیون  یک  با  امروز  و  نرفته  بین 

تقریبا 246 خانوار در قالب 104 ایل و 552 

طایفه در کل کشور دارند و باالی 37 درصد 

جمعیت باسواد و تحصیل کرده دارد.

از  گو  و  گفت  رادیو  با  مصاحبه  در  وی 

شهرک های عشایری برای آن دسته عشایری 

که مایل به سکونت هستند سخن گفت و افزود: 

جامعه عشایری امروز، باید ظرفیت های خود 

را با محورهای مختلف بازسازی کند. قنبری 

فرهنگ،  دبستان  را یک  عشایر  خانواده  هر 

هنر و صنایع دستی ملّی نامید و عنوان کرد: 

تقریبا 23 میلیون واحد دامی در عشایر داریم 

از  قرمز کشور  واقع 25 درصد گوشت  در  و 

طریق عشایر تأمین می شود.

ادبیات  و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو 

و  کشور  مدافع  فرهنگیان  دانشگاه  فارسی 

اذعان  و  دانست  کشور  میراث  و  فرهنگ 

کرد: اگر دولت ها در حوزه توجه به زندگی 

عشایری سرمایه گذاری کنند، در آینده پاسخ 

را  خواهند گرفت و عشایر زندگی عشایری 

ترک نخواهند کرد.

وی با بیان این که باید امنیت، رفاه و خدمات 

را برای عشایر فراهم کرد افزود: اگر دولت ها 

را  امنیت  و  رفاه  آموزش،  بهداشت،  زمینه 

برای عشایر فراهم کنند، زمینه حفظ جمعیت 

عشایری و پایبندی به آن فراهم خواهد شد.

منبع )با انجام ویرایش از سوی شعبه(

 http://seda.ir/sh/?3079783

خبرنگار  فرزانه مرادی 14/04/1400

به آنها پیرامون محیط از عشایر دانش
دستمیآید

عشایر  به  گفت:  گفت و گو  رادیو  در  قنبری 

سواد  و  مدرک  دانشگاهی،  دید  با  نباید 

که  دارند  دانشی  بلکه  کرد؛  نگاه  مدرسه ای 

آن  از  خوبی  به  و  شده  گرفته  طبیعت  از 

خبری  پایگاه  گزارش  به  می کنند.  استفاده 

قنبری  عباس  دکتر  گفت و گو،  رادیو  تحلیلی 

سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال 

با  دانشگاه  پژوهشگر و مدرس  بختیاری،  و 

»اینجا چراغی روشن است« در مورد  برنامه 

کوچ عشایر ایران در فرهنگ عامه گفت وگو 

کرد. وی ضمن اشاره به آثاری که در زاگرس 

باقی  پیش  سال  دویست  و  میلیون  یک  از 

مانده و حاکی از زیست در آن دوران است 

ادامه داد: نوع کوچ، پیوند دیرینه ای با تاریخ 

جامعه  گفت  می توان  و  دارد  زاگرس  کهن 

و  زیستی  گونه های  ترین  قدیمی  از  عشایر 

عشایر زاگرس از قدیمی ترین عشایر ایران 

است.

قنبری گفت: عشایر به سبب نوع زندگی خاص 

خود، نمی توانستند از مدارس استفاده کنند و 

شنیداری  و  سیار  دانش  نوع  دو  از  بنابراین 

تاریخ  آن که  جای  به  و  بودند  برخوردار 

آن ها در کتابها نوشته شود، در ابیات، اشعار، 

 ترانه ها و قصه های آن ها گفته می شد. 

قاعده  کرد:  اظهار  دانشگاه  مدرس  این   

فرهنگ عشایر در حوزه مادی و معنوی در 

این است که بخش مادی فرهنگ در زیست 

فرهنگ  ناملموس  و  معنوی  بخش  و  مادی 

ادبی و شعر و حماسه خود را نشان  نوع  در 

قابلیت  به  اشاره  ضمن  وی  می دهد. 

چهار محال و تمام رام هرمز زیدون و حومه 

بهبهان اماک زیادی از عربستان، چندین قریه 

از بربرد،چندین قریه از لنجان وسمیرم ملک 

زرخرید این خانواده است. از چهارمحال ناحیه 

میزدج وچندین قریه دیگر ملکی من و گرامی 

برادرم حاجی خسرو خان ساالر ارفع است که 

اوالد و احقار ما اتحاد را از دست ندهند.

در تاریخ هفتم محرم 1336 مطابق اول میزان 

مرحوم سردار اسعد طهران به رحمت ایزدی 

پیوست

محور  بر  خود  زندگی  چیدن  در  بختیاری ها 

ادبیات شفاهی و انتقال آن به نسل های آینده 

تصریح کرد: هر سیاه چادر در عین حال که 

برای زندگی است یک مدرسه، یک کارگاه 

تولید هنر و کارآفرینی و ارتباط با حوزه های 

جغرافیایی دیگر است.

سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال 

اظهار  گفت و گو  رادیو  در  بختیاری  و 

الف  نقطه  مسیر  عشایر،  کوچ  مسیر  کرد: 

سرچشمه ها به نقطه ب مسیر کرخه و کانون 

است.قنبری ضمن اشاره به دانش عشایر در 

حوزه های آب و هوا، طب محلی و تشخیص 

کرد:  اذعان  نجومی  حاالت  روی  از  مسیر 

عشایر با محیط پیرامون خود زندگی می کنند 

و از آنها بهره می برند.

دید  با  نباید  عشایر  به  کرد:  تصریح  وی 

نگاه  مدرسه ای  سواد  و  مدرک  دانشگاهی، 

گرفته  طبیعت  از  که  دارند  دانشی  بلکه  کرد 

شده و به خوبی از آن استفاده می کنند.

منبع)باانجامویرایشازسویشعبه(:
http://seda.ir/sh/?3093843 

خبرنگار:فرزانه مرادی
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حضور سرپرست شعبه حضور سرپرست شعبه   در برنامه رادویییدر برنامه رادوییی

»اینجا چراغی روشن است«»اینجا چراغی روشن است«
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دیدارسرپرستشعبهباخانواده
شهیدحیدری

 دکتـر عباس قنبـری عدیـوی در تاریخ 16 

مـرداد 1400 از آرامسـتان شـهدای شـهر 

بـن بازدیـد کرد و پـس از آن بـا حضور در 

خانه شـهیدان رضـا و علیرضا حیـدری بنی 

به مقام شـامخ شـهدای دفاع مقـدس احترام 

گذاشـت. در ایـن دیـدار، خانواده شـهیدان 

حیدری نیز ضمن تشـکر و تقدیـر از رئیس 

شـعبه از توجـه ایشـان بـه شـهدا و زنـده 

نگه داشـتن یـاد و نام آن هـا قدردانـی کرد. 

دیدارباشاعروفرهنگیبازنشسته
استانچهارمحالوبختیاری

اَمـرداد سـال 1400 دکتـر عبـاس   دهـم 

قنبـری عدیـوی بـا حضـور در روسـتای 

ده رشـید شهرسـتان خانمیـرزا بـا آقـای 

شمسـعلی منصوری فـر شـاعر و آمـوزگار 

مکتبـی پیشکسـوت اسـتان چهـار محـال 

شمسـعلی  کـرد.  ماقـات  بختیـاری  و 

منصوری فـر متولـد 1306 از کهنسـال ترین 

اسـت  اسـتان  در  مکتب خانـه ای  معلمـان 

کـه بعدهـا با گذرانـدن دوره های آموزشـی 

و  درآمـد  پـرورش  و  آمـوزش  اسـتخدام 

بیش از 50 سـال در آموزش ُسـنتی و نوین 

اسـتان چهارمحـال و بختیاری تـاش کرد. 

بـه  می تـوان  منصوری فـر  کتاب هـای  از 

منصـوری،  زمزمه هـای  نـور،  دانش هـای 

اخیـراً  کـرد.  اشـاره  منصـوری  الله هـای 

کتابـی به نـام »فر منصـوری« نوشـته دکتر 

و  زندگی نامـه  دربـاره ی  برزویـی  محمـد 

)در  منصوری فـر  شعمسـعلی  خاطـرات 

دوازده فصل( از سـوی انتشـارات دزپارت 

شـهرکرد منتشـر شـده اسـت.

عبـاس دکتـر گفتگـو و دیـدار
قنبـریسرپرسـتشـعبهچهارمحال
مهنـدس آقـای بـا بختیـاری و
امـورعشـایر حسـینپورمدیـرکل
بختیـاری و چهارمحـال اسـتان
حـوزه ی  مباحـث  بـرای  دیـدار  ایـن  در 

فرهنـگ، ایران شناسـی، امـور پژوهشـی و 

زیسـت عشـایر گفت وگوهایی شـد. عشایر 

فرآورده هـای  تولیدکننـدگان  عنـوان  بـه 

کشـاورزی، دامـی، صنایـع دسـتی، شـیر، 

گوشـت و محصـوالت ُسـنتی هسـتند کـه 

ایـران  فرهنگـی  و  اقتصـادی  جامعـه  در 

نقـش بسـیار مؤثـری ایفـا کرده ا نـد. عاوه 

بـر فعالیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی در 

حوزه مسـائل تاریخـی و دفاع از کشـور در 

عرصه هـای سیاسـی مانند مشـروطه خواهی 

ملـت ایران دفـاع مقـدس و دفاع از کشـور 

کارهـای بـزرگ و مانـدگاری انجـام دادند. 

هـم اکنون قریـب دو درصد جمعیت کشـور 

بـه صـورت عشـایری و کـوچ روی زندگی 

می کننـد. در اسـتان چهارمحـال و بختیاری 

دهکـردی  و  قشـقایی  بختیـاری،  عشـایر 

بیش تریـن آمار عشـایر اسـتان را بـه خود 

می دهنـد. اختصـاص 

دیـدارسرپرسـتبنیادایرانشناسـی
شـعبهاسـتانشـعبهباآقـایابراهیم
شـریفیمدیـرکلفرهنگوارشـاد
اسـالمیاسـتانچهارمحـالبختیاری

ــم  ــور فراه ــه منظ ــه ب ــدار ک ــن دی در ای

کــردن مقدمــات کلنگ زنــی مجتمــع 

فرهنگــی هنــری و پژوهشــی داراب افســر 

ــه  ــز ب ــری نی ــد قنب ــزار ش ــاری برگ بختی

نقــش بنیــاد ایرانشناســی و آمادگــی ایــن 

ــن  ــت از ای ــت و حمای ــرای تقوی شــعبه ب

ــریفی  ــای ش ــرد آق ــاره ک ــه واال اش اندیش

ــاد  نیــز ضمــن تشــکر از فعالیت هــای بنی

ــاش و  ــتان از ت ــعبه اس ــی ش ایران شناس

کوشــش هــای پژوهشــی، چــاپ و نشــر و 

ــه  ــدان ب ــجویان و عاقه من ــای دانش راهنم

ــر و تشــکر کــرد ــاب تقدی کت

بازدیدمدیرکلآموزشفنیوحرفهای
استانازبنیادایرانشناسیشعبه

چهارمحالوبختیاری

دکتـر فرانـک کبیـری مدیـرکل آمـوزش 

و  چهارمحـال  اسـتان  حرفـه ای  و  فنـی 

از  سـال 1400  اَمـرداد  هجدهـم  بختیـاری 

بنیاد ایران شناسـی شـعبه اسـتان بازدید کرد. 

در ایـن دیـدار، دکتـر قنبـری گزارشـی از 

فّعالّیت هـا و اقدام هـای فرهنگی، پژوهشـی 

و گنجینه مردم شناسـی شعبه اسـتان بیان کرد 

و بر ضـرورت حفظ صنایع دسـتی، هنرهای 

بومی و محلـی در قالـب آموزش های فنی و 

حرفـه ای تأکیـد کـرد. وی آمـوزش را یکی 

مانـدگاری  بـرای  اصـول  محوری تریـن  از 

فرهنـگ یـک کشـور دانسـت. در ادامـه، 

خانم دکتـر کبیـری در بازدیـد از بخش های 

مختلف بنیاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحال 

و بختیـاری از تاش هـای خـوب و سـازنده 

آمادگـی  و  کـرد  قدرشناسـی  شـعبه  ایـن 

همکاری هـای  بـرای  را  خـود  مجموعـه 

چندجانبه بـا بنیاد ایران شناسـی اعـام کرد. 

خانـم دکتـر فرانـک کبیـری عضـو هیأت 

علمـی دانشـگاه شـهرکرد و هم چنیـن عضو 

شـورای پژوهشـی بنیاد ایران شناسـی شـعبه 

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری نیز هسـتند.

دیداررییسشعبهبا
فرماندهسپاهقمربنیهاشم

بنیاد  رییس  عدیوی،  قنبری  عباس  دکتر 

سرتیپ،  سردار  با  استان  ایران شناسی 

سپاه  محترم  فرمانده  اکبری،  علی محمد 

گفتگو  و  دیدار  بنی هاشم)ع(  قمر  حضرت 

تشریح  به  قنبری  دکتر  دیدار،  این  در  کرد. 

پژوهشی،  سیاست های  و  اهداف  برنامه ها، 

ایران شناسی  بنیاد  اجتماعی  و  فرهنگی 

نشریات  آثار،  از  مجموعه ای  و  پرداخت 

کرد  تقدیم  ایشان  به  را  بنیاد  کتاب های  و 

و  مشاهیر  تاریخی  و  فرهنگی  جایگاه  به  و 

اکبری  کرد. سردار  اشاره  استان  فرهیختگان 

فرهنگی  امور  اهمّیت  به  دیدار  این  در  نیز 

مطالعات  و  اجتماعی  مسایل  شناخت  و 

اجرای  و  به حفظ  و  کرد  اشاره  مردم شناسی 

اندیشه ها و بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 

در خصوص مردم تأکید کرد.

در ایـن دیـدار، رییـس شـعبه از فرمانـده 

سـپاه اسـتان دعـوت کـرد تـا از نزدیک با 

فعالّیت هـا و خدمـات بنیـاد ایران شناسـی، 

دیـدار داشـته باشـند. سـردار اکبـری هم با 

پذیـرش ایـن دعـوت، قـول دادند کـه در 

آینـده نزدیـک از بنیـاد بازدیـد خواهنـد 

. د کر

بازدیـدسـرهنگحسـینگـودرزی
معـاونبنیادحفظآثـاروارزشهای
دفـاعمقـدسازبنیـادایرانشناسـی
شـعبهاسـتانچهارمحـالوبختیاری

از  گـودرزی  سـرهنگ  دیـدار،  ایـن  در 

فعالیت هـای ارزنده شـعبه در حوزه ی تاریخ 

فعالیت هـای  از  حمایـت  مقـّدس،  دفـاع 

گذشـته  سـده های  از  دفـاع  و  مقاومـت 

تاکنـون تقدیـر کـرد و گفت: خوشـبختانه 

در این اسـتان به سـبب روحیه سلحشـوری 

بـه  اسـتان،  مـردم  و  عشـایر  مقاومـت  و 

ویـژه بختیاری هـا خدمـات شایسـته ای در 

گرفتـه  صـورت  تاریخـی  مناسـبت های 

اسـت؛ از جملـه ایـن مناسـبت ها می تـوان 

به شکسـت سـپاه افغان هـا، فتـح اصفهان، 

فتـح تهران، شـکل گیری نهضت مشـروطه، 

دوران دفـاع مقـدس و جنگ هشـت سـاله 

کرد.  اشـاره 

قنبـری سرپرسـت  قنبـری  عبـاس  دکتـر 

بنیـاد ایران شناسـی اسـتان نیـز بـه نقـش 

در  بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتان  مـردم 

رخدادهـای مهـم ملّـی ماننـد جنگ هـای 

ایـران و عثمانـی، ایـران و روس و دیگـر 

رویدادهـای تاریخـی مانند مقابلـه با مغول 

حضور درخشـان بختیاری هـا در دوره های 

و  افشـاریه  زندیـه،  صفویـه،  تاریخـی 

قاجار و درخشـش آن هـا در دفـاع مقّدس 

سـبب  بـه  مـردم  گفـت:  و  کـرد  اشـاره 

ارادت و عاقه شـان بـه ایـران و اسـام به 

ویـژه خانـدان نبـّوت، امامـت و سـادات 

حماسـه های بزرگـی خلـق کرده انـد. نقش 

درخشـان مـردم مـا در سـده های اخیـر به 

ویـژه نهضت مشـروطه و انقاب اسـامی 

و دفـاع مقـّدس بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ 

حسـینقلی خان  چـون  شـخصیت هایی 

ایلخانی، صمصام السـلطنه، سـردار اسعدها و 

بی بـی مریم و شـهید شـیر علـی مردان خان 

بختیـاری نمونـه ای از ایـن نقش آفرینی ها 

در تاریـخ سیاسـی اجتماعی ایران هسـتند.

فّعالّیت هـای  شـد  مقـرر  دیـدار  ایـن  در 

مشـترک بنیـاد ایران شناسـی و بنیـاد حفظ 

آثـار و ارزش هـای دفاع مقـّدس بیش تر از 

یابد. اسـتمرار  گذشـته 

مهم ترین اخبار وفعالیت های نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری)تابستان مهم ترین اخبار وفعالیت های نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری)تابستان 14001400((

ادامهدرصفحهبعد
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بازدیدرییسانجمنخوشنویسان
استانچهارمحالوبختیاری

ازشعبهاستان

اســتاد جمشــید مردانــی دهکــردی، هنرمند 

ــوری و  ــته کش ــنویس برجس ــام و خوش بن

رییــس انجمــن خوش نویســی چهارمحــال 

ــعبه  ــی ش ــاد ایران شناس ــاری، از بنی و بختی

چهارمحــال و بختیــاری، بازدیــد کــرد. وی 

ــه قریــب ســه ســاعت  ــد ک ــن بازدی در ای

ادامــه یافــت، از بخش هــای مختلــف 

ــای  ــی، بانک ه ــه مردم شناس ــعبه، گنجین ش

اطاعاتــی و مجموعه هــای گــردآوری 

ــگان،  ــاهیر و فرهیخت ــات، مش ــده انتخاب ش

فرهنــگ و هنــر، صنایــع دســتی و عکــس 

ــید  ــتاد جمش ــرد. اس ــد ک ــند، بازدی و س

شــورای  عضــو  دهکــردی،  مردانــی 

پژوهشــی بنیــاد ایران شناســی اســتان 

ــی  ــز در برپای ــن نی ــش از ای ــت و پی اس

نــگارش  و  تحریــر  زنــده  نمایشــگاه 

ــام  ــر خی ــم عم ــای حکی ــعار و رباعی ه اش

ــی،  ــاد ایران شناس ــل بنی ــابوری، در مح نیش

همــکاری کــرد. در ایــن نمایشــگاه، جمعی 

از اســتادان فرهیختــه خوش نویســی اســتان 

از جملــه آقایــان بالــی، چمانــی، مردانــی 

ــتند.  ــور داش و ... حض

اهدایتندیسشیرسنگیبهمعاون
سازمانبرنامهوبودجهکشور

در دیــدار دکتــر عبــاس قنبــری عدیــوی 

سرپرســت بنیــاد ایران شناســی شــعبه 

ــر  ــای دکت ــا آق ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــه و  ــازمان برنام ــاون س ــدی مع پورمحم

ــای  ــائل و نیازمندی ه ــور، مس ــه کش بودج

ــه  ــتان ب ــعبه اس ــی ش ــاد ایران شناس بنی

احــداث ســاختمان مطرح شــد و گزارشــی 

و  فرهنگــی  پژوهشــی  خدمــات  از 

ــی  ــاد ایران شناس ــتمر بنی ــای مس تاش ه

ارائــه گردیــد. در ایــن دیدار، رئیس شــعبه 

ــاد  ــارات بنی ــار و انتش ــه ای از آث مجموع

ــرس،  ــس زاگ ــه اطل ــی از جمل ایران شناس

فصلنامه هــا، مجــات خلیــج فــارس و 

ــرد.  ــم ک ــه ایشــان تقدی ایران شناســی را ب

ــنگی  ــیر س ــس ش ــر آن، تندی ــاوه ب ع

ــی،  ــفی ناغان ــی یوس ــای مصطف ــر آق اث

بــه همــراه کتــاب شــیر ســنگی از رئیــس 

ــای  ــه آق ــود ب ــم یادب ــه رس ــز ب ــعبه نی ش

ــد.  ــدا ش ــدی اه ــر پورمحم دکت

در ایــن دیــدار، معــاون فرهنــگ دوســت 

و ادیــب ســازمان برنامــه بودجــه نیــز قــول 

مســاعد داد کــه بــرای کمــک بــه اجــرای 

ــت  ــی نهای ــاد ایران شناس ــای بنی فّعالّیت ه

ــت.  ــد بس ــه کار خواه ــود را ب ــاش خ ت

ــای  ــا آق ــعبه ب ــت ش ــن، سرپرس هم چنی

دکتــر حســن میــرزا بــزرگ رئیــس بخــش 

ــه و  ــازمان برنام ــات س ــوزش و تحقیق آم

بودجــه ماقــات کــرد و عــاوه بــر تندیس 

ــاد  ــای بنی ــار و کتاب ه ــنگی آث ــیر س ش

ــرد. ــم ک ــان تقدی ــه ایش ــی را ب ایران شناس

نصبتندیسمشاهیروفرهیختگان
بختیاریدرتهران

بــه همــت شــهرداری تهــران و تــاش و 

ــاور  ــور )مش ــی نوذرپ ــر عل ــش دکت کوش

ــه  شــهردار تهــران- شــهردار ســابق منطق

ــر و  ــن از مفاخ ــار ت ــس چه 22(، تندی

ــاراز،  ــذرگاه ت ــاری در گ ــاهیر بختی مش

بوســتان و دریاچــه چیتگــر )ضلع شــمالی 

ــب  ــران، نص ــارس( ته ــه خلیج ف دریاچ

ــا  ــری ب ــر قنب ــاری، دکت ــاه ج ــد. تیرم ش

حضــور و بازدیــد از ایــن تندیس هــا، 

ــهرداری  ــه ش ــن توج ــرد و ُحس از عملک

ــوام  ــر اق ــی مفاخ ــرای معرف ــران، ب ته

ــر  ــر، تقدی ــان دیگ ــم وطن ــه ه ــی ب ایران

و تشــکر کــرد. در ایــن قســمت کــه نــام 

یکــی از ایل راه هــای تاریخــی و فرهنگــی 

ــن تندیس هــا  زاگــرس را برخــود دارد، ای

تندیس هــا  جنــس  شــده اند.  نصــب 

ــته  ــتادان برجس ــر گاس و کار اس از فایب

ــامل  ــا ش ــن تندیس ه ــت. ای ــوری اس کش

ــی،  ــی، فرهنگ ــخصّیت های سیاس ــن ش ای

ــت: ــگاهی اس ــی و دانش ــری، ادب هن

-1253( بختیـاری  مریـم  بی بـی  سـردار 

نویسـنده،  و  فرهیختـه  بانـوی   ،)1316

دالور اسـتبداد سـتیز و قهرمـان مبـارزه با 

بیگانـگان؛ 

بختیـاری  مردان خـان  شـیرعلی  شـهید 

)1271-1313(، شـهید راه مبارزه با اسـتبداد 

در  بختیاری هـا  سـپاه  رشـید  فرمانـده  و 

جنـگ سـفید دشـت؛

)1338-1386(؛  امین پـور  قیصـر  دکتـر 

شاعر، پژوهشـگر و اسـتاد ادبیات دانشگاه 

؛ ن ا تهر

اسـتاد بهمن عاء الّدین مشـهور به مسـعود 

بختیـاری )1319-1385(، هنرمند خنیاگر و 

موسیقی شـناس محبـوب بختیاری.

یــادآوری می کنــد کــه مــزار بی بــی 

ــزار  ــان، م ــوالد اصفه ــت ف ــم در تخ مری

دکتــر امین پــور در زادگاهــش گتونــد 

ــزار آبهمــن عاءالدیــن  خوزســتان، م

ــرار دارد  ــرج ق ــر )ع( ک ــزاده طاه در امام

ــان  ــردان خ ــیر علیم ــهید ش ــزار ش و م

ــر  ــدان قص ــاران در زن ــس از تیرب ــز پ نی

ــت. ــخص اس نامش

بازدیدسرپرستشعبهاز
گنجینهاسنادثبتاحوالاستان

 نوزدهــم امــرداد 1400 دکتــر عبــاس 

قنبــری عدیــوی از گنجینــه اســناد و مدارک 

تاریخــی ثبــت احــوال اســتان چهارمحــال 

ــه  ــه ب ــا توج ــرد ب ــد ک ــاری بازدی و بختی

ــه  ــنهادهایی ب ــی پیش ــائل ایران شناس مس

ــه  ــدرکاران آن گنجین ــت ان ــران و دس مدی

ارائــه کــرد کــه بــا اســتقبال ایشــان مواجــه 

ــت  ــدارک ثب ــناد و م ــه اس ــد. گنجین ش

احــوال اســتان بــه منظــور معرفــی خدمات 

ســجلی و امــور شناســنامه ها و تاریــخ 

صــدور شناســنامه در اســتان برگــزار شــده 

ــناد  ــه اس ــه، نمون ــن گنجین ــت. در ای اس

شــاخص  چهره هــای  شناســنامه های  و 

فرهنگــی اجتماعــی هنــری و علمــی 

ــش  ــه نمای ــدان ب ــرای عاقه من ــتان ب اس

ــوان  ــه می ت ــت از جمل ــده اس ــته ش گذاش

ــهید  ــدگان ش ــدارک نماین ــناد و م ــه اس ب

ــی  ــان و مجتب ــهید رحم ــد: ش ــتان مانن اس

اســتکی، فرماندهان شــهید اســتان شــاعران 

و پژوهشــگران نــام آور اشــاره کــرد. 

ــتان  ــده اس ــادر ش ــنامه ص ــتین شناس نخس

ــتان  ــاری از شهرس ــال و بختی ــار مح چه

ــت. ــوده اس ــن ب بروج

دریافتصندوقپستیواقالم
فرهنگیازادارهکلپستاستان

چهارمحالوبختیاری
 بــا پی گیری هــای بنیــاد ایران شناســی 

ــاری و  ــال و بختی ــتان چهارمح ــعبه اس ش

موافقــت و حمایــت دکتــر درگاهــی مدیــر 

ــاری  کل پســت اســتان چهارمحــال و بختی

ــه منظــور آشــنایی و تقویــت اطاعــات  ب

ــدد  ــک ع ــر ی ــت و تمب ــه پس ــوط ب مرب

ــوح  ــاب ل ــدادی کت ــتی تع ــدوق پس صن

ــی آن اداره  ــوالت فرهنگ ــرده و محص فش

بنیــاد  مردم شناســی  گنجینــه  بــه  کل 

ایران شناســی اســتان اهــدا شــد.

تقدیرازکارکنانشعبه
هجدهــم امــرداد ســال 1400 رئیــس 

شــعبه بــا تقدیــر و تشــکر از آقــای علــی 

حســین پور و خانــم صدیقــه رضــوی 

ــر  ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــعبه ب ــان ش کارکن

تشــکر و قدردانــی کــرد. بــر ایــن اســاس 

بــا توجــه بــه تاش هــا و خدمــات 

ــتین  ــزاری نخس ــعبه در برگ ــان ش کارکن

ــتان ها:  ــی اس ــی ایران شناس ــش مل همای

تاریــخ فرهنــگ و هنــر اســتان چهارمحال 

ــوح  ــرد. ل ــکر ک ــر و تش ــاری تقدی و بختی

تقدیــر از طــرف دکتــر محمــد بهــرام زاده 

ــاد ایــران شناســی و  معــاون پژوهشــی بنی

دکتــر عبــاس قنبــری رئیــس شــعبه و دبیر 

ــت. ــده اس ــادر ش ــش ص ــی همای اجرای

تهیهوتنظیم: علی حسین پور پژوهشگر شعبه



10  چهارمجال و بختیاری / تابستان /  چهارمجال و بختیاری / تابستان / ۱۴۰۰۱۴۰۰
۰

نقی را اّول بار اگر اشتباه نکنم، حوالِی مهرماه 

میرعایی  احمد  مرحوم،  در کاس   69 سال 

دیدم. مترجم خوش مشربی که هم داستان را 

خوب می فهمید و هم در ترجمه، قلمی توانا 

داشت. از دانش جویانی که دست به قلم بودند 

و چیزهایی می نوشتند، خیلی خوشش می آمد. 

من ترم سوم رشته ی ادبیات بودم و نقی، ترم 

قلم  همین  هم  آشناییمان  واسطه ی  بود.  اول 

شد. او نمایش نامه و داستان می نوشت و من 

شعر و مقاله و هر دو به تازگی چیزهایی این 

گوشه و آن گوشه چاپ کرده بودیم. آن روزها 

روی ابرها راه می رفتیم. آن سال ها اگر کسی 

مجله ای  در  مقاله ای،  یا  داستانی  یا  شعری 

می رفت.  راه  ابرها  روی  می کرد،  چاپ 

شوق-.  سِر  از  بلکه  نه،  نخوت،  سِر  از  -نه 

خاصه سال های خوبی بود. گاهی به سامان 

می آمد و پیاده در باغ های چسبیده به شهر، 

کتاب خانه ی  به  هم  با  هم  گاهی  می گشتیم، 

مولوی شهرکرد می رفتیم. گاهی از شعر نو و 

جنجال شاملو و انتشار کلیدر حرف می زدیم 

و گاهی از ساموئل بکت و خوشه های خشم 

استاین بک. درست یا نادرست، نظرات خود 

و دیگران را نقد می کردیم و فقط دل خوش 

و  دوستی  این  می نویسیم.  که  بودیم  این  به 

بیش تر  سالی  چند  پیوسته  شد هاِی  و  آمد 

ما،  فقط  نه  سربازی  خدمِت  و  نیاورد  دوام 

کرد.  جدا  هم  از  را  هم کاسی ها  اکثر  بلکه 

بعد از سربازی، غم نان پایش آمد وسط. من 

ادبی  انجمن های  در  اغلب  او،  و  شدم  معلم 

کارگاه های  و  داشت  شدی  و  آمد  هنری،  و 

نمایش نامه می گذاشت. سالی یک  داستان و 

هرکدام  و  می دیدیم  را  هم دیگر  بار  دو  یا 

دل خوش  من  می گفتیم.  دغدغه هامان  از 

او  و  بودم  دولتی  شغل  آب باریکه ی  به 

دغدغه اش نداشتِن همین آب باریکه ی ثابت 

به دست  بود. آب باریکه ای که سال ها برای 

آوردنش جنگید، ولی به دست نیامد. 

نمایش نامه  و  داستان نویس  بچه های  از  خیلی 

 نویِس امروز، شاگردان همان کاس هایی بودند 

که نقی مدرسشان بود و البته بعضی ها کار را رها 

کردند و بعضی، جّدی تر از دیگران ادامه دادند. 

او  و  من  آشنایی  از  که  سی سالی  این  در 

بعضی  از  گایه ای  گاهی  اگرچه  می گذشت، 

کارگزاران فرهنگی و دوستان اهِل قلم داشت 

و بعضی وقت ها از کوره هم درمی رفت، اّما من 

هرگز ندیدم، آزارش به کسی برسد یا با زبانش 

خیلی  که  چیزی  اواخر  این  برنجاند.  را  کسی 

رنجش می داد و شاید باعث رنجِش نسِل ما هم 

می شد، کسانی بودند که پوشیده می خندیدند و 

را کهنه و قدیمی می دانستند،  دانش آن نسل 

بدون آن که فکر کنند امثال او، در آن سال ها، به 

قول دکتر اسامی ندوشن، تنهاَوش و بی استاد، 

شاید  اگرچه  که  کرده بودند  روشن  را  فتیله ای 

تا  شعله  همین  ولی  می نماید،  کم فروغ  امروز 

سال ها، توانسته بود، در محافِل ادبی نور بدهد. 

نقی ای که من می شناختم، تا سرش گرِم نوشتن 

و آموزش دادن بود و از این راه، می توانست، 

چرِخ زندگی را بچرخاند، سرکیف بود و راضی 

و می نوشت و می نوشت و می نوشت و مگر 

یک هنرمند، چیزی بیش از این می خواهد؟ 

در  هم  آن  و  کشور  این  در  به راستی  آیا  اّما 

این استان، آدم می تواند فقط از راه نوشتن و 

و  باشد  دغدغه  بدون  گاه گاهی،  تدریس های 

گردونه ی ُتندچرِخ روزگار، آزارش ندهد.

این جمات را  اکنون که  خدا رحمتش کند. 

می نویسم، سی سال از نخستین روز آشنایی 

ما می گذرد، انگار همین دیروز بود که مرحوم 

و  پاز  اکتاویو  آفتاب  سنگ  از  میرعایی 

هزارتوهای بورخس و سانتیاگو ناصِر مارکز 

غوطه  ذهنمان  نقی،  و  من  و  می زد  حرف 

می خورد و می رفت تا کوچه های آراکاتاکای 

انگار  ساعت ها  بود؛  مارکز  زادگاه  که  کلمبیا 

در ویرانه های مدّور بورخس می چرخیدیم و 

››هر اتاقی مرکِز جهان اسِت‹‹ پاز ما را ماه ها 

به حیرت وامی داشت.

که خانه ی آخرتش  وقتی  دیدم  امروز جمعه 

تاب  می کنند،  آماده  هنرمندان  قطعه ی  در  را 

ماندنم نماند. رفتم در خیابان مولوی، به هوای 

همان کتاب خانه. تا چشم چرخاندم، نه از نقی 

خبری بود و نه از آن ساختمان ساده ی قدیمی.

 خدا رحمتش کند.

نویسنده: دکتر احمد رحیم خانی سامانی

نیق ای که من یم شناخمتنیق ای که من یم شناخمت
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درسوگغالمعباسنوروزیدرسوگغالمعباسنوروزی

ادب، هنر  اهل  برای  نوروزی،  نام غام عباس 

زاگرس،  منطقه  ویژه  به  و  کشور  فرهنگ  و 

شناخته شده است. دوران پس از جنگ تحمیلی 

با ظهور یکی از ناشران فّعال و نکته سنج کشور 

به ویژه در حوزه استان های خوزستان، اصفهان، 

لرستان و چهارمحال و بختیاری، همراه شد و 

فرهنگ  مسایل  خصوص  در  ارزنده ای  آثار 

مردم، ادبیات، تاریخ و ... در انتشارات وزین 

و  فرهیختگان  مؤلفان،  که  شد  منتشر  آنزان 

پژوهشگران مناطق یاد شده را تشویق کرد که 

نو و علمی- تحقیقاتی خود را در حوزه  آثار 

ایران شناسی آن مناطق  مطالعات تخصصی و 

بسپارند.  همراه  ویراستاران  و  کارشناسان  به 

متأسفانه با خبر شدیم در تابستان امسال)امرداد 

ماه( آقای غام عباس نوروزی، مدیر انتشارات 

آنزان، جان به جان آفرین سپرد و از میان ما 

رفت. مشیت الهی بر این بود که جامعه نشر و 

مطالعات ایران شناسی )زاگرس میانی( در سوگ 

این محقق، مصحح و ناشر ارجمند بنشیند. بنیاد 

ایران شناسی شعبه استان چهارمحال و بختیاری، 

این  ایشان،  و زحمات  پاس داشت خدمات  با 

مصیبت را به جامعه پژوهشی کشور و به ویژه 

ایشان،  بستگان  و  خانواده  مرتبط،  استان های 

تسلیت می گوید و از خداوند مهربان، برایشان 

آمرزش ابدی، آرامش و علو درجه در جهان 

دیگر، مسألت می نماید.

آثارمنتشرشدهاستادنوروزیو
انتشاراتآنزانباموضوع
ایرانشناسیدراستان

آنزان  کتاب  بختیاری،  افسر  داراب  دیوان 

تمدن  و  تاریخ  هنر،  فرهنگ،  )ویژه 

مریم  بی بی  سردار  خاطرات   ،2 بختیاری( 

)نوشته  تاریخ  آیینه  در  بختیاری  بختیاری، 

جین رالف گارثویت(، جنبش وطن پرستان 

اصفهان و بختیاری )تاریخ مشروطه ایران(، 

سفرنامه الیارد: نبرد محمد تقی خان بختیاری 

ترانه های  و  موسیقی  قاجاریه،  حکومت  با 

داراب  دیوان  مقاالت،  مجموعه  بختیاری، 

جنگ نامه  پلنگ،  بوفت  بختیاری،  افسر 

بختیاری، بر شانه های زردکوه )مجموعه شعر 

فارسی و بختیاری(، بختیار نامه: پژوهشی در 

تاریخ و فرهنگ قوم بختیاری، فریاد مالمیر، 

خین  منگشت،  فریاد  آفتاب:  بوسه گاه  با 

جوشون، مقدمه ای بر فرهنگ عشایر ایران 

دکترمنصورکریمیبابااحمدی،دکترمنصورکریمیبابااحمدی،
شهیدسالمتشهیدسالمت

روز پزشک، برابر با بزرگ داشت حسین پسر 
سینا، مشهور به شیخ الرئیس ابوعلی سیناست. 
پزشکی به عنوان یکی از شاخه علمی در کشور ما 
جایگاه بسیار مهمی دارد. راه اندازی دانشگاه ها و 
مراکز درمانی برای افزایش سامت و تندرستی 
عمومی جامعه در ایران ریشه و پیشینه چندین 
هزار ساله دارد. دانشگاه مشهور گندی شاپور و 
خدمات گسترده آن در دوره ساسانیان راه اندازی 
شد و پس از اسام نیز رواج و فعالیت داشت 
آن هم در یکی از مأموریت های خود در حوزه 
به سبب پیشگامی در  ایرانیان  دانش پزشکی 
فعالّیت های درمانی و پزشکی در جهان شهره اند 
و در کتاب مجمع النوادر یا چهارمقاله، یکی از 

چهار شاخه دانش، پزشکی است.
در گیر و دار گسترش و هجوم بی رحمانه بیماری 
و  پزشکی  جامعه  »کرونا«،  کشنده  و  همه گیر 
کارکنان مراکز درمانی، صادقانه و شجاعانه از 
تا همانند رزمندگان  جان و مال خود گذشتند 
دوران دفاع مقدس، از مردم کشور در برابر این 
تنها  نه  ویروس ویرانگر، دفاع کنند. بی شک 
در این راه فداکارانه و خالصانه دانش، توان و 
تجارب خود را به کار بستند که از جان خویش 
منصور  دکتر  میان،  این  در  گذاشتند.  مایه  هم 
از  زاده ای  بزرگ  اسداهلل(  حاج  کریمی)فرزند 
به  ایثارگرایانه  بختیاری،  بابااحمدی  خاندان 
بیمارستان ها،  در  و  بود  مشغول  مردم  خدمت 
مراکز درمانی و مناطق مختلف منطقه به ویژه 

همت  مردم  درمان  و  طبابت  به  خوزستان، 
گماشت و متأسفانه در آخرین روز اَمردادماه 
1400 و در آستانه »روز پزشک« بر اثر بیماری 
به جمع شهدای سامت  و  باخت  کرونا جان 
پیوست. دکتر کریمی، نه تنها در حوزه پزشکی، 
اجتماعی، همبستگی  فرهنگی،  در حوزه های 
طوایف و مردم شریف استان های چهارمحال و 
بختیاری، خوزستان و اصفهان گام های بزرگ و 
ماندگاری برداشت؛ به گونه ای که از او چهره ای 
خدمات  بود.  ساخته  استانی  فرا  و  محبوب 
رایگان، خیرخواهانه و بی ریای او به مردم فقیر 
و کم درآمد زبانزد همگان بود. دکتر کریمی در 
حوادثی چون سیل، بدون هیچ گونه چشم داشتی 
خوزستان  عرب نشین  روستاهای  کمک  به 

شتافت و مردم گرفتار در سیل را درمان کرد. 
بنیاد ایران شناسی شعبه استان با گرامی داشت 
منصور  حاج  دکتر  سامت،  شهید  نام  و  یاد 
اجتماعی  فرهنگی،  نیکوکار  و  خّیر  کریمی، 
و پزشک ایثارگر، این مصیبت را به خانواده، 
بستگان و همه دوست داران ایشان، تسلیت و 
تعزیت می گوید و برای ایشان، بهشت برین را 

مسألت می نماید.
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پیامتسلیتسرپرستشعبهپیامتسلیتسرپرستشعبه
درسوگدوچهرهادبیاستاندرسوگدوچهرهادبیاستان

استان هنرپرور و فرهنگ دوست چهارمحال 

و بختیاری، به داشتن شخصّیت های برجسته 

مذهبی  علمی،  هنری،  ادبی،  فرهنگی، 

کشور  تاریخی  ادوار  تمام  در  سیاسی  و 

دانشور  زنان  و  مردان  وجود  است.  مشهور 

را  دانایی  چراغ  متعهدانه  که  فرهیخته ای  و 

پر  ایران،  عزیز  سرزمین  از  خطه  این  در 

رسیدن  برای  را  راه  و  می دارند  نگه  فروغ 

و  ادب  قله های  به  بینش  و  دانش  پویندگان 

اخاق، هموار و روشن می کنند. این چهره ها 

همیشگی و جاودانه خواهند ماند.

دو  تا  گرفت  قرار  این  بر  الهی  مشّیت 

ادبی  فرهنگی-  توانمند  و  برجسته  شخصّیت 

استان را از دست بدهیم و متأسفانه در کمال 

پختگی و توانایی، از حضورشان در این راه 

پربار، محروم شویم.

زبان  دکتری  )دانشجوی  بالی  نقی  استاد 

استاد  و  دانشگاه  مدرس  فارسی(  ادبیات  و 

هم چنین  و  داستان  و  نویسی  نمایش نامه 

)کارمند  شهرکی  علیدوستی  حمید  استاد 

و  نویسنده  جهان بین(  شبکه  سیمای  و  صدا 

کشور  آشنای  نام  و  برگزیده  داستان نویس 

تازگی  به  استاد علیدوستی  ما رفتند.  میان  از 

با  زرین«  »قلم  جایزه  دوره  نوزدهمین  در 

رمان»برشکن« برگزیده کشوری شده بود.

درگذشت  استان،  شعبه  ایران شناسی  بنیاد 

این دو عزیز را به جامعه ادبی کشور، مردم 

تسلیت  ایشان،  استان و خانواده های  شریف 

بهشت  و  ابدی  آمرزش  برایشان  و  می گوید 

برین را مسألت می کند.

آثاراستادنقیباللیدهکردی
و  کودکان  برای  داستانی  کودکانه:  اشتباه 

قلب   نو،  سال  دریا،  خالی  جای  نوجوانان، 

الله های  نمایشنامه:  مجموعه  شیشه  ای، 

واژگون.

آثاراستادحمیدعلیدوستیشهرکی
شاهنامه  در  نمایشی  وضعیت های  برشکن، 

فردوسی بر اساس الگوی ژرژ پولتی.

مقدمـه: اسـتادغفوراسـکندریسـبزی

نـام  چهره هـای  از  سـخندری(  )غفـور
آور و فرهیختـه کشـور اسـت که به سـبب 

پیشـگامی او در بازنمایـی)احیـاء(خـط

کار  ایـران  خوشنویسـی  هنـر  در  تعلیـق 
بزرگـی انجـام داده اسـت. وی کـه عضـو 

شـورای پژوهشـی بنیاد ایران شناسـی شعبه 

چهارمحـال و بختیـاری اسـت، بـه عنـوان 

مدرس و اسـتاد خوشنویسـی در استان های 

مرکزی و حوزه زاگـرس میانی، کار آموزش 

و گسـترش این هنـر اصیـل و تاریخی ایران 

را بـر عهده دارنـد. بنیـاد ایران شناسـی، از 

ایشـان دعـوت و تقاضـا کرده اسـت که در 

یـک گفتگوی ویـژه در »گلگشـت« حضور 

یابنـد و در باره ایـن هنـر و کار ارزنده خود 

در احیـا و بازشـناخت این هنـر گرامی، با ما 

بگویند. سـخن 

1-لطفـًاخودتـانرابـهاختصـاربرای
خواننـدگانمحتـرمنشـریهیگلگشـت

کنید. معرفـی
غفور اسکندری سبزی با نام هنری؛ »سخندری 

از  یکی  در   1353 مهر   1 متولد  بختیاری« 

روستاهای بختیاری نشین به نام سبزی.

2-رشـتهوتخصـصتحصیلـیوشـغلی
چیست؟ شـما

رشـته ی تحصیلی ام گرافیـک، دارای درجه ی 

هنری از سـوی شـورای ارزش یابی هنرمندان 

انجمـن  ممتـاز  فـوق  مـدرک  دارنـده ی  و 

در  سـال ها  هسـتم.  ایـران  خوش نویسـان 

حـوزه ی هنـری و روابـط عمومی دانشـگاه 

امـا  بـودم،  مشـغول  ایـذه  اسـامی  آزاد 

مدتی سـت کـه دوبـاره بـه فعالیـت هنری و 

آورده ام. روی  خوش نویسـی  تدریـس 

علمـی، کارنامـهی از گزیـدهای -3
فرهنگـی،اجرایـیواجتماعـیخودرا

بفرماییـد. خواننـدگان و مـا بـرای
- مـدرس و عضـو انجمـن خوش نویسـان 

ن؛ یرا ا

- پیـش گام در احیاءگـری خـط تعلیـق کـه 

جنـس  از  »دسـتی  عنـوان  بـا  آن  مسـتند 

اسـتاد  به همـت   1399 پاییـز  در  تعلیـق« 

آقـای  موسـیقی شـناس  و  هنـر  ارجمنـد 

و  شـد  سـاخته  چهارتنگـی  هوشـنگ 

و  خـط  کارشناسـان  اسـتادان،  از  جمعـی 

آن  در  پژوهـش  اهـل  و  خوش نویسـی 

حضـور دارنـد و تاکنـون مسـتند مذکور در 

شـبکه های مراکـز خوزسـتان و چهارمحال 

و بختیـاری پخـش شـده اسـت؛

گـروه  در  تدریـس  تـرم  چنـد  سـابقه ی   -

آموزش ابتدایی دانشـگاه آزاد اسـامی ایذه؛

- کارمند رسـمی دانشـگاه آزاد اسـامی از 

سـال 1375 تـا 1399؛

- مدیـر مسـوول آموزشـگاه آزاد هنـری 

سـبز از سـال 1380 تـا کنـون )زیـر نظـر 

اسـامی(؛ ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت 

- خبرنـگار خبرگـزاری آنـا در دانشـگاه 

اسـامی؛ آزاد 

در  فرهیختـگان  روزنامـه ی  نماینـده ی   -

اسـامی؛ آزاد  دانشـگاه 

- مجـری برنامه هـای فرهنگـی، هنـری و 

جشـنواره های مختلـف محلـی و منطقه ای؛

4-درکـدامانجمنهـاویـاگـروههای
علمـیعضویـتدارید؟

- عضو انجمن خوش نویسان ایران؛

- عضو انجمن هنرهای تجسمی؛

پژوهشـکده ی  تاریـخ  گـروه  عضـو   -

اسـناد(؛ )بخـش  بختیـاری 

- عضو مؤسسه و صندوق هنرمندان کشور؛

ایـران  بنیـاد  پژوهشـی  شـورای  عضـو   -

شناسـی شعبه اسـتان چهارمحال و بختیاری؛

- فعالیت در برنامه های رادیو و تلویزیون؛

- مجری کتیبه های سنگی.

5-نحـوهیآشـناییویاهمکاریشـما
بـابنیـادایرانشناسـیشـعبهیاسـتان

بود؟ چگونـه
از آن جایـی کـه عاقـه ی خاصـی کـه بـه 

فرهنـگ و هنر ایـران زمیـن دارم، به طور 

مـدام و از طریـق مختلـف پی گیر بـوده ام؛ 

از سـویی بـا بنیـاد ایران شناسـی بـه عنوان 

عضـو متخصص هنر خوشنویسـی و رشـته 

شـاهد  همین طـور  و  دارم  ارتبـاط  تعلیـق 

فعالیت هـای ارزنـده ی شـعبه ی چهارمحال 

و بختیـاری نیـز بـوده و هسـتم. از اآلن نیز 

آمـاده ام تـا هرگونه کـه بنیاد ایران شناسـی 

و شـعبه ی پرتاش آن در استان چهارمحال 

و بختیاری صـاح بداند، انجـام وظیفه کنم.

انتشـار یـا و مکتـوب اثـری آیـا -۶
یافتـهداریـد؟دربـارهیآنبـرایمـا

دهیـد. توضیـح
بـه  وافـر  عشـقی  و  عاقـه   چـون  بلـه، 

دارم،  وابسـته  هنرهـای  و  خوش نویسـی 

چند سـال قبـل کتابـی مختصـر در این باب 

نوشـته ام؛ بـا تیراژی انـدک چاپ و منتشـر 

شـد. این اثـر در قالب نظـم و نثر بـا عنوان 

معریف مشاهری و مفاخر چهارمحال و بختیاریمعریف مشاهری و مفاخر چهارمحال و بختیاری
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»رسـاله ی خـط سـخن دری« در دو نوبـت از سـوی انتشـارات الیما چاپ و نشـر پیـدا کرده 

اسـت. الزم اسـت عـرض کنـم کـه نوشـتن رسـاله در بیـن خوش نویسـان قدیم مرسـوم و 

متـداول بـوده، امـا در دوره ی معاصـر چنیـن نقصی وجـود دارد و بـه نظر می رسـد که این 

مهـم بایـد پیـش از آن کـه خوش نویس مـدرک اسـتادی اش را دریافـت کند، ارائه شـود. و 

امـا، یادداشـت مقاالتی در حـوزه ی خط و خوش نویسـی و نیز اشـعار و نثرهایی مسـجع در 

کنـار فعالیـت هنـری خـود دارم و هم چنین یادداشـت هایی درباره مسـائل مختلف نوشـته ام 

کـه اکثـراً در روزنامه هـا و سـایت ها منتشـر شـده اسـت. گفتن ایـن نکته هم الزمسـت که 

بنـده در زمینـه ی خوانـش اسـناد و کتیبه ها نیـز فعالیـت دارم و آخریـن کارم در این حوزه 

خوانـِش »کتیبـه ی گچ بری شـده ی سـردر مسـجد جامـع گنابـاد« بوده کـه تاکنون به اشـتباه 

خوانـش و در مقـاالت و یادداشـت ها درج می شـد، اما، پـس از مدتی تاش شـبانه روزی با 

تشـویق و حمایت معنوی دوسـت هنرمندم اسـتاد امین سـلطان خواه گنابادی توانسـتم آن را 

رمزگشـایی نمـوده و در اختیـار عاقه منـدان قـرار دهم.

۷-سخنپایانیشما،نکتهویاسفارشیکهبرایدیگراندارید؟
بـا سـپاس از صبـر و حوصلـه ای کـه به خـرج دادیـد، تقدیـر ویـژه از مدیـر توان مند و 

چهـره ی شـاخص علمی، فرهنگی اسـتان و کشـور جناب دکتـر عباس قنبری و تشـکر از 

تمـام مجموعه ی خدوم بنیاد ایران شناسـی کشـور، خاصه، شـعبه ی چهارمحـال و بختیاری. 

در پایـان خواهـش و انتظـارم ایـن اسـت کـه بنیـاد ایران شناسـی بـه هنرهـای سـنتی و 

تجسـمی ایرانـی نـگاه ویژه ای داشـته باشـد و تـا جایی کـه امـکان دارد زمینـه ی فعالیت 

رشـته های هنـری بـه  خصـوص خـط و خوش نویسـی را مهیـا نمایـد تـا فرزنـدان ایران 

بتواننـد اسـتفاده کننـد و چونـان گذشـته موجب فخر هنـر در جهان شـوند.

از همه ی شما و خوانندگان محترم نشریه ی الکترونیکی گل گشت قدردانی می نمایم.
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