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 هم استانی های ارجمند 
و فرهنگ دوستان سراسر کشور:
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سایر منابع پژوهشی استفاده شود. و در قبال تحویل 

اصل سند یا عکس، رسید معتبر دریافت کنید.

نشانی پستی:  شهرکرد، میرآباد غربی، میدان 
 ابوریحان، نبش خیابان ابوریحان، مجتمع 
 فرهنگی و هنری مهر، بنیاد ایران شناسی 

شعبه چهار محال و بختیاری
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بیمــاری  شــیوع  ایــام  در  متأســفانه 
ــالی  ــن ب ــری ای ــا و همه گی ــار کرون مرگب
خانمان ســوز، در ســوگ جمــع کثیــری 
در  نشســتیم.  عزیزمــان  هموطنــان  از 
دانشــمندان،  از  گروهــی  میــان،  ایــن 
پژوهشــگران، اســتاداِن دانشــگاه، پزشــکان 
ــز  ــی نی ــوزه ی ایران شناس ــان ح و فرهنگی
ــات  ــاء خدم ــه منش ــد ک ــا رفتن ــن م از بی
ــد.  ــور بودن ــه کش ــدگاری ب ــته و مان شایس

     اگرچــه انــدوه و غــم از دســت دادن 
ــرای  ــنا( ب ــر آش ــنا و غی ــانی )آش ــر انس ه
هــر وجــدان آگاه و بیــداری تلــخ و جانــکاه 
اســت، مــرگ اهــل علــم و فرهنــگ و 
ــرز  ــن م ــردورزی ای ــی و خ ــروان دانای ره
غمبارترســت.  و  تلخ تــر  بســیار  بــوم،  و 
ــت  ــه دو دوس ــوچ ناباوران ــان، ک ــن می در ای
ایران شــناس و فرهیختــه، دکتــر ایــوب 
ــحاب، در  ــا س ــدس غالمرض ــی و مهن کیان
ــود. وظیفــه  ــر ب تابســتان جــاری، جانگدازت
دارم در ایــن مجــال، یــادی از ایــن عزیــزان 
بکنــم تــا اندکــی از ایــن انــدوه را با نوشــتن 
واژگان و ادای دیــن فرهنگــی خــود بکاهیم.

   
     دکتــر ایــوب کیانــی پژوهشــگری 
را  او  بــود.  دقیــق  نویســنده ای  و  قابــل 
در  »ســوگواری  ارزنــده اش  کتــاب  بــا 
بختیــاری« شــناختم و بعــد هــم در بنیــاد 
ــرادر دانشــمند  ــراه ب ایران شناســی او را هم
و فرهیختــه اش دکتــر کیانــوش کیانــی 
ــتان  ــعبه اس ــت ش ــس وق ــگ )ریی هفت لن
تهــران(، مالقــات کــردم.  فرزانــه ای از تبــار 
ــه  ــود ک ــی ب ــوز و بی ادعای ــان دلس محقق
ــاعری،  ــی، ش ــف معلّم ــای مختل در حوزه ه
پژوهشــگری و اســتادی هنر و خوشنویســی 
ــروری را  ــاگرد پ ــتادی و ش ــالت اس دو رس
همــراه بــا تخصــص و تألیــف دنبــال کــرد.

      مهنــدس غالمرضــا ســحاب )1327-
1399(، چهــره فرهنگــی، علمی و پژوهشــی 
کشــور پــس از 72 ســال عمــر مفیــد 
 نیــز در ایــن روزهــا از میــان مــا رفــت 
و دوســتان و دوســت داران خویــش را در 
حــزن و اندوهــی ابــدی باقــی گذاشــت. 
ــحاب  ــِد س ــام و فرهمن ــدان بن ــه خان اگرچ
آشــنایند  دانــش  و  علــم  اهالــی   بــرای 
ــتادان  ــون اس ــی چ ــزرگ مردان ــای ب و نام ه
ــاس  ــزرگ( و عب ــدر ب ــم )پ ــد ابوالقاس فقی
)پــدر( را از دوران مدرســه می شــناختم، 
نــام مهنــدس غالمرضــا و محّمدرضا ســحاب 
)بــرادر( را از دوســت و اســتاد ارجمنــدم 
دکتــر جــواد صفی نــژاد بســیار شــنیدم. 

   
ــدس  ــوی مهن ــش نیک ــواری و من       بزرگ
غالمرضــا ســحاب، آن بــود که پیام مهرشــان 
را بــرای تشــریف فرمایی و مالقــات اینجانب، 
ــاب، او را  ــتاقانه و بی ت ــردم و مش ــت ک دریاف
دیــدم و در همــان نشســت اّول چنــان بــا هم 
صمیمــی و رفیــق شــدیم کــه گویــا چندین 
ــا هــم حشــر و نشــر داشــته ایم. بــه  ســال ب
ــد  ــن آشــنایی ســبب پیون ــارف، ای دور از تع
ــد روز پیــش  ــا چن ــه ت ــه ای شــد ک مهربانان
از رحلــت ناباورانه شــان، حضــوری و تلفنــی، 
پیامکــی و در فضــای مجــازی و »گــروه 
ــت.  ــه یاف مؤسســه فرهنگــی ســحاب« ادام

ــتاد ســحاب  ــم اس ــه گفت ــه ک      همان گون
ــه های  ــه نقش ــرای تهی ــار ب ــتین ب را نخس
قدیمــی ایــران و حــوزه ی اســتان چهارمحال 
ــدان  ــادگار خان ــدم. ایشــان ی ــاری دی و بختی
ــر  ــگ، هن ــی فرهن ــش، مهندس ــم و دان  عل
و دانــش جغرافیایــی بــود. مــردی آرام، 
وارســته، مهربــان، فرهیختــه و بســیار دقیق. 
فروتنــی و ادب گفتــاری او درس بســیار 
ارزنــده ای بــود کــه از ایشــان آموختــم. 
ــر، فرهنــگ  ــخ، هن ــه تاری  عالقه مندیشــان ب
 و ادبیــات ایــران زمیــن و بــه ویــژه »تفــرش« 
و رســته نیاکانیش، نقشه کشــی و کارتوگرافی 
بســیار نمایــان و پدیــدار بــود. همــراه دکتــر 
جــواد صفی نــژاد و دوســتانی دیگــر چندیــن 
ــم نشســت های علمی-پژوهشــی  ــا ه ــار ب ب
داشــتیم. مثــل همیشــه پیام هــای مجــازی 
ایشــان را کــه برایــم می فرســتاد، مشــتاقانه 
می خوانــدم کــه متأســفانه بــا پیــام بســتگان 

محترم شــان در همــان صفحــه مواجــه 
ــه  ــان را ب ــت ایش ــر درگذش ــه خب ــدم ک ش
دوســتان رســانده بودنــد. با بهــت و نابــاوری، 
دو ســه بــار پیــام را خوانــدم. و چــاره ای 
ــه  ــد ک ــی نمان ــّیت اله ــرش مش ــز پذی ج
»ســحاب، هــم رفــت«. ایــن رحلــت و کــوچ 
ــتان  ــدگان، دوس ــواده، بازمان ــه خان ــخ را ب  تل
و همــکاران ایشــان در مؤسســه ســحاب 
ــتان  ــه دوس ــرای هم ــم و ب تســلیت می گوی
ســفرکرده، بهشت برین را مســألت می نمایم.

      دکتــر کیانــی در گســتره ی جغرافیایــی 
ــدگار  ــهره  و مان مناطــق بختیاری نشــین ُش
شــعبه  ایران شناســی  بنیــاد  اســت. 

درگذشــت  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
ــد  ــد ارجمن ــی و هنرمن ــرادر گرام ــن ب ای
بســتگان  خانــواده،  بــه  را  وارســته   و 
می گویــد. تســلیت  ایشــان  آشــنایان  و 

********
دل بــالی  شــد  دل ســَیه ات  چشــِم  هنــدوی 
دل ماجــرای  َخمــت  و  پیــچ  ز  پُــر  گیســوی 

نهاده ایــم مســتت  زنگــِی  تیــِغ  بــه  گــردن 
دل! خون بهــای  لبــت  لعــِل  ز  پــاره ای  ای 

چنــدان کــه ره بُریــد بــه قلبــت اثــر نداشــت
دل بی صــدای  و  بی ثمــر  گریه هــای  ایــن 

می زنــد مــوج  دلــم  بــه  خــون  یاقــوت وار 
دل مبتــالی  چنیــن  مبــاد  کســی  یــارب! 

ممنــوِن لشــگری کــه دلــش عشــق نــام کــرد
نــازم بــه کشــوری کــه غمــش شــد دوای دل

ــت ــون گرف ــِگ خ ــش رن ــه لب ــهِر فتن ــوب« ش »ای
خــون بــر لبــش نشســته ببیــن از کجــای دل!

)ایوب کیانی(



نامکان آباد )مجموعه شعر: دو بیتی 
و شعر نو(

سراینده: ناصر حسین پور
محل نشر: شهرکرد

ناشر: دزپارت
سال انتشار: 1399

قیمت: 22000 تومان

مناسبات مالک و زارع در شهرکرد

نویسنده: احمد بنی طالبی 
دهکردی

محل نشر: شهرکرد
ناشر: آفتاب غرب

سال انتشار: 1398
قیمت: 75000 تومان

یک جرعه از خیال

نویسنده: عباس قنبری عدیوی
محل نشر: شهرکرد

ناشر: نیوشه
سال انتشار: 1398)چاپ دوم(

قیمت: 30000 تومان

باران شیشه ای )مجموعه داستان(

نویسنده: معصومه سلیمی بنی
محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش 
سال انتشار: 1398

قیمت: 20000 تومان

شاهنامه به زبان مادری

نویسنده: کهزاد داودی حموله )پیر 
بابا(

محل نشر: تهران
ناشر: واژتاب

سال انتشار: 1398
قیمت: 20000 تومان

شبیه شمعدانی ها

سراینده: طیبه جمشیدی فارسانی
محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش 
سال انتشار: 1398

قیمت: 35000 تومان

معلم و مدرسه در ادب فارسی

نویسنده: فاطمه محمدی
ویرایش علمی: عباس قنبری 

عدیوی
محل نشر: شهرکرد

ناشر: نیوشه
سال انتشار: 1398

قیمت: 30000 تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

ــال  ــفند س ــد 19( از اس ــا )کووی ــروس کرون       وی
1398 تاکنــون، در همــه  جــای دنیا شــیوع پیــدا کرد 
ــتر  ــود و بیش ــینی نم ــه خانه نش ــار ب ــردم را ناچ و م
کســب  و کارهــا مجبــور بــه کــم کــردن فعالیت هــای 
خــود شــدند. ایــن مســأله در فــروش، مطالعــه و نشــر 
کتــاب نیــز تأثیرگــذار بــود. در دوراِن قبــل از کرونــا، 
گــران شــدن کاغــذ و متعاقــب آن افزایش سرســام آور 
قیمــِت کتــاب در کشــور مــا تأثیــر نامطلوبی بــر روند 
خریــد کتــاب و مطالعــه گذاشــته بــود، امــا پــس از 
شــروع قرنطینــه و تعطیلــی کتابخانه هــا، دسترســی 
آســان مــردم بــه کتــاب نیز تحــت تأثیــر قــرار گرفت. 
ــا  ــه کرون ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه ی قاب        نکت
فعالیــت  ادامــه ی  بــرای  آســیب هایی  اگرچــه 
کتابخانه هــا بــا خــود داشــت، امــا فرصت هــای 

تأثیر ُکرونا 
بر کتاب و کتابخوانی

جدیــدی را پیــش روی کتابخانه هــا و کتابــداران 
ــه  ــن، ب ــش از ای ــا پی ــه ت ــی ک ــرار داد؛ ظرفیت های ق
ــود.  ــه ب ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــز م ــورت متمرک ص
ــای  ــت  کتابخانه ه ــتفاده از ظرفی ــن دوران، اس در ای
دیجیتــال بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
ــا  ــد ت ــالش کرده ان ــر ت ــای اخی ــا در ماه ه کتابخانه ه
ــری  ــز بهره گی ــن و نی ــای نوی ــتفاده از روش ه ــا اس ب
ــه ی اطالعــات، خألهــای  ــرای ارائ ــو ب از بســترهای ن
موجــود در ایــن زمینــه را تاحــدودی برطــرف کننــد. 
ــه  ــی آنالیــن، ارائ     برگــزاری نشســت های کتابخوان
نســخه های دیجیتالــی کتاب هــا  و مجــالت، امــکان 
دسترســی بــه منابــع بــه صــورت آنالیــن و رایــگان از 
طریــق چندیــن ســایت دانلود کتــاب، تأثیــر مطلوبی 
بــر رونــد مطالعــه در ماه هــای گذشــته داشــته اســت. 
ــوان یکــی از  ــه  عن ــاب را ب ــن دوران، کت ــردم در ای م
ــا بتواننــد  ــد، ت همنشــین های خــود انتخــاب کرده ان
در ایــن زمــان خانه نشــینی خــود را ســرگرم کننــد.

    کرونــا حتــی ذائقــه ی کتابخوانــی مــردم را 
کشــور  در  مثــالً  داد،  تغییــر  دنیــا  سراســر  در 
ــس  ــوان و پ ــودک و نوج ــای ک ــتان کتاب ه انگلس
از آن رمان هــای کالســیک در صــدر کتاب هــای 

پرفــروش قــرار گرفته انــد. در افغانســتان هــم در 
ــد  ــای  انگیزشــی و امی ــا، کتاب ه ــان شــیوع کرون زم
ــور  ــه درکش ــد، البت ــروش بوده ان ــیار پرف ــده بس دهن
خودمــان نیــز مــا شــاهد افزایــش چشــمگیر انتشــار 
بودیــم. دیــن  حــوزه ی  کتاب هــای  فــروش  و 

      ویــروس کرونــا بــا وجــود همــه بدی هایــی 
ــکات بســیاری را هــم  کــه برایمــان داشــته و دارد، ن
ــی  ــچ محدودیت ــه هی ــن ک ــه ای ــان داد؛ از جمل یادم
ــاره  ــی، دوب ــر فرصت ــد از ه ــت و بای ــگی نیس همیش
خودمــان را بســازیم. بــرای دوســتداران کتــاب 
ــی  ــورت فیزیک ــه  ص ــاب را ب ــد کت ــه بتوانن ــن ک  ای
و کاغــذی در دســت  داشــته باشــند و مطالعــه کننــد، 
ــز  ــال نی ــا کتاب هــای دیجیت بســیار مهــم اســت، ام
ــدان  ــزد عالقه من ــود را ن ــگاه خ ــم دارد جای ــم ک ک
می نمایــد. پیــدا  کتابخوانــی  و  کتــاب  بــه 

ســیده صدیقــه رضــوی، کتابــدار بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهار 
محــال و بختیاری

بــه نقــل از: ســایت روزنامــه فرهیختــگان و پورتــال نهــاد 
کتابخانه هــای عمومــی کشــور)با تلخیــص و ویرایــش الزم(.

ــگران  ــران و پژوهش ــتادان، صاحب نظ ــدگاه اس از دی
فارســی، شــاهنامه ی  ادبیــات  و  زبــان  حــوزه ی 
ــت  ــا عظم ــاارزش و ب ــند ب ــن س ــی مهم تری فردوس
ــل  ــا، ابولفض ــزارش ایرن ــه گ ــت. ب ــی اس ــان فارس زب
طبســی پژوهشــگر فرهنــگ عامــه و داور جشــنواره 
ملــی شــاهنامه خوانی در چهارمحــال و بختیــاری 
ــر آوازه  ــاعر پ ــی ش ــم فردوس ــم ابوالقاس گفت: حکی
ــا 33۰  ــال های 329 ی ــران در س ــرای ای و حماسه س
ــاژ خراســان بــه دنیــا  هجــری قمــری در روســتای ب
آمــد. فردوســی پــس از جمــع آوری داســتان ها و 
روایــات و تاریــخ ایــران، کار نیمــه  تمــام دقیقی شــاعر 
ــر  ــالش ب ــت و ت ــال زحم ــس از سی س ــاز و پ را آغ
روی آن، کتــاب شــاهنامه را بــرای ایرانیــان بــه یادگار 
گذاشــت. طبســی، به علــل پیدایش شــاهنامه اشــاره 
و ادامــه داد: آن چــه مســلم اســت در خصــوص 
ــرا  ــه چ ــرورت آن و این ک ــاهنامه و ض ــش ش پیدای
فردوســی بهتریــن ایــام زندگانــی خویــش را صــرف 
ســرودن شــاهنامه می کنــد و حتــی مــال و اموالــش 
را نیــز در ایــن مســیر از دســت می دهــد، نگه داشــت 
فرهنــگ دیرینــه ایــن دیــار کهــن اســت. گنجــی که 
فردوســی بــرای ایرانیــان بــه یــادگار گذاشــته اســت، 
ــی  ــاطیری و پهلوان ــتان های اس ــخ و داس ــا تاری تنه
ــرورزی  ــتی و مه ــر مهردوس ــه سرتاس ــت، بلک نیس
در فرهنــگ ایــن مرز و بوم اســت .شــاهنامه فردوســی 
از ســه بخــش اســاطیری، پهلوانی و تاریخی تشــکیل 
شــده اســت کــه در هــر بخــش درس هایــی از زندگی 
نهفتــه اســت که ســتایش خــدا و خــرد در شــاهنامه 
پایــه و اســاس آن اســت. شــاهنامه ســند لیاقــت زبان 
ــارف  ــگ و مع ــه فرهن ــم گنحین ــت و ه ــی اس فارس
ایــران تــا عصــر فردوسی، بی شــک شــاهنامه کتــاب 
مرجعــی اســت بــرای آن کــه مــا را بــا هویــت و اصالت 
ــه نظــر می رســد کــه هــر  خویــش آشــنا  ســازد و ب
ــه ذات  ــاب ب ــن کت ــدن ای ــا خوان ــد ب ــی می توان ایران

خــود پــی ببــرد.

    طبســی در رابطــه بــا شــاهنامه خوانی و فعالیت هــا 
ــت:   ــار داش ــر، اظه ــه ی اخی ــه در ده ــن زمین در ای
خوشــبختانه چنــدی اســت کــه مجدانــه در زمینه ی 
شــاهنامه خوانی کــودکان و آشــنایی آنــان بــا اســاطیر 
ــمگیری  ــای چش ــران فعالیت ه ــگ ای ــن و فرهن که
صــورت می گیــرد، جــای خوشــحالی دارد و می تــوان 
ــود کــه نســل کــودک، نوجــوان و جــوان  ــدوار ب امی
ــی  ــوی زندگ ــران را الگ ــن ای ــاطیر که ــد اس می توان

خــود قــرار دهنــد. ایــن نقــال و شــاهنامه پژوه ادامــه 
داد: یکــی از جاهایــی کــه در ایــن زمینــه پویــا و فعال 
اســت، اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. ایجــاد 
مرکــز تخصصــی شــاهنامه پژوهی و شــاهنامه خوانی 
ــات  ــه اقدام ــان از جمل ــوان در فارس ــودک و نوج ک
شایســته و باارزشــی اســت کــه بــا همراهــی کانــون 
پــرورش فکــری کــودک و نوجــوان اســتان تشــکیل 
ــاهنامه خوانی  ــه ش ــه ک ــاید آن چ ــت. ش ــده اس ش
جاهــا  دیگــر  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  را 
متمایــز می کند، ســنتی اســت دیرینــه در بیــن 
خانواده هــای اقــوام و ایل هــای اســتان کــه بــه 
خوانــش آن در مراســم مختلــف می پردازنــد. مردمــان 
زاگرس نشــین از گذشــته تاکنــون رســالت خویــش را 
در خصــوص شــاهنامه بــه خوبــی بــه انجــام داده انــد 
و بــا نقــل ســینه بــه ســینه، داســتان های شــاهنامه 
ــنا  ــاهنامه آش ــن ش ــوا و مت ــا محت ــان را ب کودکان ش
ســاخته اند. وی دربــاره ی یادگیــری ایــن اثــر مانــدگار 
ــه کــودکان اضافــه کــرد: آن چــه را کــه بیش تــر از  ب
هــر چیــز می خواهیــم از شــاهنامه بــه کودکان مــان 
ــاهنامه  ــعار ش ــردن اش ــظ ک ــا حف ــم، تنه بیاموزی
نیســت، بلکــه بیش تــر روش و منــش نهفتــه در 
ــرای  ــرار ب ــه تک ــد ب ــه بای ــاب شــاهنامه اســت ک کت
کــودکان گفتــه شــود. کودکان این ســرزمین بایســت 
ــان را  ــی جه ــن شــاهکار ادب ــا ای ــا همــت بزرگتره ب
بیــت بــه بیــت بخواننــد و تحلیــل کننــد و درس های 
اخالقــی و رفتــاری آن را بیاموزنــد و در زندگانــی خود 

بــه کار گیرنــد.

تأثیر شاهنامه بر فرهنگ بختیاری:

     مریــد محمــدی شــاعر پیشکســوت چهارمحــال 
ــاهنامه در  ــگاه ش ــا جای ــه ب ــز در رابط و بختیاری نی
ــم  ــرآن کری ــار ق ــت: در کن ــاری گف ــگ بختی فرهن
ــک  ــزء الینف ــلمانان و ج ــدس مس ــاب مق ــه کت ک
اندیشــه و زندگــی همــه است، شــاهنامه فردوســی در 
میــان مــردم بختیــاری جایــگاه ویــژه ای دارد و اشــعار 
شــاهنامه در مجالــس مختلــف و مناســبتی ویــژه، به 
ــد،  ــوش بودن ــدای خ ــه دارای ص ــانی ک وسیله کس
ــر در  ــن اث ــگاه ای ــف جای ــد. در وص ــده می ش خوان
میــان مــردم بختیــاری می تــوان گفــت که شــاهنامه 
پــس از قــرآن کریــم چنــان جایــگاه و مرتبــه باالیــی 
داشــت کــه جــز بــار بنــه ی ایــل محســوب می شــد 
و در ییــالق و قشــالق های ایــل همیشــه و همــه جــا 
در کنــار ایــن مــردم بــوده اســت. کتــاب شــاهنامه را 
ــرد  ــدا ک ــا پی ــه بیش تر بختیاری ه ــوان در خان می ت
ــات،  قصه هــا و داســتان های  ــار، ابی ــن دی و مــردم ای
ایــن اثــر حماســی را از بــر هســتند کــه خود نشــان از 
عالقــه ی بختیاری هــا بــه شــخصیت بزرگ فردوســی 

و ایــن اثــر ســترگ اســت.

ــود  ــدان خ ــام فرزن ــا ن ــه داد: بختیاری ه    وی ادام
ــد  ــاب می کردن ــاهنامه انتخ ــای ش ــان نام ه را از می
و کســانی کــه ایــن نام هــا را می گرفتند، تــالش 
می کردنــد خــود را بــا  خلــق و خــوی آن شــخصیت 
در شــاهنامه تطبیــق دهنــد و شــخصیتی نزدیــک به 

شــخصیت آن نــام در شــاهنامه  بــه دســت بیاورنــد.

     ایــن پژوهشــگر بــه مباحــث شــاهنامه اشــاره کــرد 
و ادامــه داد: ایــن کتــاب ۶۰ هزار بیتی غیــر از مباحث 
حماســی، دارای پندهــا، نصیحت هــا، نــکات اخالقــی 
و ادبــی اســت کــه می تــوان آن را در همــه ی مراحــل 
زندگــی، الگــوی خــود و فرزنــدان قــرار داد .محمــدی 
معتقــد است، شــاهنامه فردوســی روایتگــر حماســه 
پیــروزی نیکــی بــر بــدی و خیــر بــر شــر اســت کــه 
ــی را  ــوری و پهلوان ــی، سلحش ــای پاکدامن خصلت ه
ــرای  ــی ب ــل اخالق ــد و الگــوی بی بدی ــت می کن تقوی
خواننــدگان اســت. بــه گفتــه محمــدی، بــه تازگــی 
ــر شــاهنامه پژوهی  ــدی ب ــگاه و فرصــت جدی ــک ن ی
در اســتان ایجــاد شــده کــه امیدواریــم نســل جــوان 
بختیاری هــا گرایــش و توجــه بیش تــری نســبت بــه 

ایــن اثــر فاخــر نشــان دهنــد.

برگــزاری جشــنواره شــاهنامه خوانی بــا هــدف 
ترویــج فرهنــگ متــون کهن ایــران: 

    مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان اســتان نیــز در رابطــه بــا مرکــز تخصصــی 
شــاهنامه خوانی فارســان گفــت: ایــن مرکــز بــه هدف 
ــی ــگ بوم ــا فرهن ــان ب ــودکان و نوجوان ــنایی ک  آش

ــای  ــتعداد در زمینه ه ــرورش اس ــف و پ ــی، کش و مل
فاخــر فرهنگــی، اســتمرار فرهنــگ شــاهنامه خوانی 
و انتقــال درســت آن بــه نســل های آینــده بــه 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــرزاد رحیم ــت. ف ــده اس ــود آم وج
فعالیت هایــی  گفــت:  این مرکــز  فعالیت هــای 
ماننــد شــاهنامه پژوهی، روخوانــی شــاهنامه، روایــت 
قصه هــای شــاهنامه، شــاهنامه خوانی و نقالــی انجــام 

می شــود.

ــاهنامه خوانی را از  ــی ش ــنواره مل ــزاری جش وی، برگ
ــت  ــن دوره دانس ــز در ای ــای مرک ــن برنامه ه مهم تری
و اظهــار داشــت: جشــنواره ملــی شــاهنامه خوانی بــه 
صــورت مجــازی در بخش هــای شــاهنامه خوانی، 
ــزار  ــتان برگ ــی در اس ــی و تک خوان ــی، قصه گوی نقال
ــتان  ــر ار 2۵ اس ــی،  313 اث ــه رحیم ــه گفت ــد. ب ش
کشــور  بــه دبیرخانــه ایــن جشنواره ارســال شــدکه 
ــاب  ــی انتخ ــرای داوری نهای ــر ب ــت 1۵7اث در نهای
ــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره در  شــدند. رحیمــی ب
رده هــای ســنی کــودکان، نوجوانــان و مربیــان برگــزار 
ــان،  ــژه مربی ــی وی ــرد: قصه گوی ــه ک ــود، اضاف می ش
شــاهنامه خوانی  و  پســران  مختــص   تک خوانــی 
و نقالــی بــرای همــه اقشــار اســت. ایــن جشــنواره بــا 
هــدف ایجــاد ارتبــاط بیــن اعضــای کانــون و کانــون 
در ایــام کرونایــی و قرنطینــه خانگــی، ایجــاد روحیــه 
نشــاط و شــادی در بیــن کــودکان و ترویــج فرهنــگ 

ــران زمیــن  برگــزار می شــود. ــون کهــن ای مت

منبع:  سایت ایرنا  )با تلخیص و ویرایش( 
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چهار محال و بختیاری 
فعال و پویا در زمینه 

شاهنامه خوانی



مهم ترین فعالیتهای بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری )تابستان 1399(
آماده سازی نمایشگاه مردم شناسی

 

      بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهــار محــال 
ــش از دو  ــون بی ــا کن ــدو تأســیس ت ــاری از ب و بختی
ــی،  ــی و پژوهش ــای فرهنگ ــار فعالیت ه ــه در کن ده
ــع آوری  ــه جم ــتان، ب ــناخت اس ــی و ش ایران شناس
اســناد مختلــف، انــواع وســایل و ابــزار قدیمــی، 
نقشــه های  محلــی،  لباس هــای  دســت بافته ها، 
قالــی اســتان و... نمــوده اســت بــا وجــود فضــای کــم 
ســاختمان شــعبه، ایــن وســایل در نمایشــگاه شــعبه 
ــد. اخیــراً پــس از مرتب ســازی  گــردآوری شــده بودن
ــاره کل ایــن وســایل گــردآوری شــده، چیدمــان  دوب
 آن هــا بــه صــورت منظــم و موضوعــی )اســناد 
 و نســخه های خطــی، وســایل کار و زندگــی، هنرهــا 
و صنایع دســتی، فولکلور مذهبــی و ...( در ویترین های 
عالقه منــدان  دیــد  معــرض  در  نمایشــگاهی 
ــدند. ــرار داده ش ــتان ق ــر اس ــگ و هن ــخ، فرهن تاری

استفاده بهینه از ساختمان شعبه با نصب 
بنرهای مردم شناسی استان

     بــه منظــور اســتفاده بهینــه و مناســب از محیــط 
ســاختمان محــل اســتقرار بنیــاد ایران شناســی، 

دیوارهــای شــعبه بــا بنرهایــی بــا موضــوع کتیبه هــا، 
آثــار و بناهــای تاریخــی و مذهبــی، نقاشــی های 
قهوه خانــه ای، زندگــی عشــایر، جشــنواره  شــهر 
برفــی، هنرهــا و صنایــع دســتی، مــدارس و مشــاهیر 
ــا  ــت و ب ــه اس ــن یافت ــتان تزیی ــگان اس و فرهیخت
ــا  ــای بنره ــه ی عکس ه ــعبه در از دریچ ــه ش ورود ب
می تــوان در یــک دیــدگاه کلــی بــا جلوه هــای 
زیبایی هــای  و  هنــری  فرهنگــی،  تاریخــی، 
اســتان چهــار محــال و بختیــاری آشــنا شــد.

 ارسال فصل نامه بنیاد ایران شناسی برای 
پژوهشگران، اعضاء هیات امنا 

و شورای پژوهشی

تولیــدات  و  آثــار  از  بهره بــرداری  بــرای       
شناســی  ایــران  بنیــاد  فرهنگــی  و  پژوهشــی 
پژوهشــگران  بیش تــر  آشــنایی  و  کشــور 
اســتان بــا اهــداف و قلمــرو فعالّیت هــای بنیــاد 
ــماره 14  ــاری، ش ــال و بختی ــی چهارمح ایران شناس
ــتان  ــژه اس ــی )وی ــات ایران شناس ــه مطالع فصل نام
چهــار محــال و بختیــاری( بــرای پژوهشــگران، 
ــی  ــورای پژوهش ــا و ش ــأت امن ــاء هی ــان، اعض مولّف

بنیــاد ایرانشناســی شــعبه اســتان ارســال شــد.
شــماره 14 این مجلــه وزین، حاوی 8 مقالــه از 1۵ نفر 
از مؤلفــان و پژوهشــگران اســتان اســت که بــه صورت 
فــردی یــا گروهــی تألیــف شــده و بــه هّمــت بنیــاد 
ایــران شناســی کشــور چــاپ و منتشــر شــده اســت.

بنیــاد ایران شناســی اســتان قصــد دارد بــا مســاعدت 
ــز  ــده نی ــور، در آین ــاد کش ــی بنی ــت پژوهش معاون
دهــد.  اختصــاص  اســتان  بــه  را  ویژه نامــه ای 

 اخبار و مالقات های سرپرست شعبه 
با مسووالن استانی)تیرماه 1399( 

ــارکت  ــرای مش ــی ب ــاد ایران شناس ــی بنی      آمادگ
در امــور پژوهشــی برنامه هــای رســانه ملـّـی و اســتانی

هشــتم تیــر، دکتــر قنبــری سرپرســت شــعبه 
ــیمای  ــدا و س ــرکل ص ــاری نیا، مدی ــر افش ــا دکت ب
ــات  ــن مالق ــرد. در ای ــو ک ــات و گفت وگ اســتان مالق
کــه بــا هــدف بررســی زمینه هــای مشــارکت 
رادیــو  برنامه هــای  و  تولیــدی  فعالّیت هــای   در 
ــزار  ــری برگ ــن و سراس ــبکه جهان بی ــون ش و تلویزی
ــناد،  ــی اس ــع غن ــه مناب ــعبه ب ــت ش ــد، سرپرس ش
کتابخانــه تخصصــی و شــورای پژوهشــی شــعبه 
اشــاره کــرد و گفــت: قلمــرو امــور تحقیقاتی بنیــاد در 
بخش هایــی اســت کــه رســانه هــم کارهــای تولیــدی 
ــف  ــاهیر و معاری ــی مش ــت معرف ــه ظرفی دارد. وی ب
اســتان، صاحبــان حــَرف و مشــاغل ســنتی، مســایل 
ــف دیگــر اشــاره کــرد  ــور مختل ــران شناســی و ام  ای
و آمادگــی شــعبه را بــرای تــداوم ارایه منابــع و مدارک 
ــدگان  ــد کنن ــان و تولی ــه محقق ــی ب ــر تحقیق معتب
برنامه هــای دیــداری و شــنیداری اســتان، اعــالم کــرد.

 دکتــر افشــاری نیا هــم با تشــکر از ارتبــاط موثـّـر بنیاد 
و همکاری هــای قبلــی اســتقبال کرد و گفت بــه زودی 
بــه صــورت حضــوری از شــعبه بازدیــد خواهــم کــرد.

همکاری های بنیاد ایران شناسی و پست 
چهارمحال و بختیاری

     دهــم تیرمــاه جــاری، سرپرســت شــعبه بــا 
ــات  ــاری مالق ــال و بختی ــت چهارمح ــر کل پس مدی
کــرد. در ایــن دیــدار کــه معــاون و مســووالن 
ــعبه  ــت ش ــتند، سرپرس ــور داش ــت، حض ــر پس دیگ
سیاســت های  و  برنامه هــا  اهــداف،  تبییــن  بــه 
ــاد  ــی و پژوهشــی بنی ــری، اجرای  کالن فرهنگــی، هن
و شــعب اســتانی آن اشــاره کــرد. وی پیشــنهاد کــرد 
ــای  ــتان، تمبره ــف اس ــاهیر و معاری ــرای مش ــه ب ک
اختصاصــی منتشــر شــود و در نام گــذاری دفاتــر 
پســتی از نــام بــزرگان اســتان اســتفاده شــود.

ــا  ــز ب ــتان نی ــت اس ــرکل پس ــی، مدی ــر درگاه دکت
مذهبــی،  فرهنگــی،  شــخصّیت های  بــه  اشــاره 
اجتماعــی و هنــری اســتان، گفــت بنــا داریــم 
ــام  ــه ن ســاختمان جدیــد یکــی از دفاتــر پســتی را ب
مفاخــر ملّــی و شــخصّیت های برجســته اســتان 
بگذاریــم. وی آمادگــی خــود و همکاران شــان را بــرای 
مشــارکت و همــکاری بهتــر بــا بنیــاد ایــران شناســی 
شــعبه اســتان اعــالم کــرد. مقــرر شــد کــه از تمبــر 
ــه ای  ــی برنام ــعبه ط ــیس ش ــال روز تأس ــود س یادب
بــا حضــور مســووالن اســتانی، رونمایــی شــود.

 همکاری های بنیاد ایران شناسی 
و دانشگاه شهرکرد

     نهــم تیــر 1399 دکتــر عبــاس قنبــری عدیــوی 
سرپرســت شــعبه و دکتــر ســعید کریمــی دهکــردی 
رییــس دانشــگاه شــهرکرد، بــا هــم دیــدار و گفت وگــو 
کردنــد. در ایــن دیــدار رییــس دانشــگاه عالقه منــدی 
خــود را برای اســتقرار بنیاد ایران شناســی در دانشــگاه 
اعــالم کــرد و گفت اســتادان و دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلــی مــا می تواننــد از منابــع کتاب خانــه ای، 

اســناد و بانک هــای بنیــاد ایران شناســی شــعبه 
ــه بهتریــن روش اســتفاده اســتفاده کننــد.  اســتان ب
دکتــر قنبــری نیــز عالقه منــدی خــود را بــرای 
ــالم  ــگاه اع ــا دانش ــترده تری ب ــر و گس ــکاری بهت هم
ــد در  ــع پژوهشــی شــعبه می توان ــرد و گفــت مناب ک
دانشــگاه منشــاء تولیــد پایان نامه هــای ارزنــده ای 
خواهــد شــد. وی گفــت در صورتی کــه دانشــگاه 
ــت  ــرای فعالی ــوری ب ــب و درخ ــکان مناس ــد م بتوان
بنیــاد فراهــم کنــد، مــا هــم تمایــل داریــم در 
ــرای اجــرای  ــرر شــد ب دانشــگاه مســتقر شــویم. مق
ــرد. کارهــای مشــترک هم اندیشــی هایی صــورت گی

افزایش همکاری های بنیاد ایران شناسی 
 و خبرگزاری ایرنا

 در چهارمحال و بختیاری

ــا  ــری ب ــاس قنب ــر عب ــاه 1399 دکت ــم تیرم      ده
ــا  ــا ب ــزاری ایرن ــتانی خبرگ ــر اس ــل دفت ــور مح حض
مدیــر و خبرنــگاران آن رســانه مالقــات کــرد. در ایــن 
ــر  ــاری همه گی ــر بیم ــه تأثی ــری ب ــر قنب ــدار دکت دی
ــا اشــاره کــرد و گفــت: در آینــده مــا  و جهانــی کرون
ــرات متعــددی در فرهنــگ و ارتباطــات  شــاهد تغیی
بین المللــی، ملّــی و حتــی قومــی خواهیــم بــود. وی 
ــرای  ــازی ب ــانه های مج ــتفاده از رس ــه ضــرورت اس ب
برقــراری ارتبــاط بیــن خبــرگان و متخّصصــان حــوزه 
فرهنــگ، هنــر و فولکلــور پرداخــت و گفــت بیمــاری 
ــن در  ــزار نوی ــه ســوی اســتفاده از اب ــا بشــر را ب کرون
انتقــال مســایل متنــوع حوزه هــای آمــوزش، فرهنــگ، 
ــا  ــد. م ــوق می ده ــه س ــور جامع ــر ام ــارت و دیگ تج
بایــد از وضــع پیــش آمــده در کارکردهــای اجتماعی- 
هنــری و فرهنگــی- اقتصــادی کشــور و منطقــه 
اســتفاده کنیــم. دکتــر جــواد زاده مدیــر خبرگــزاری 
ــاری  ــال و بختی ــر چهارمح ــوری اســالمی، دفت جمه
ــعبه در  ــس ش ــور ریی ــی از حض ــن قدردان ــز ضم نی
ــرای افزایــش ســطح  خبرگــزاری، آمادگــی خــود را ب
ارتبــاط خبــری بــا بنیــاد ایران شناســی، اشــاره 
ــزار  ــم و اب ــد فیل ــرای تولی ــم ب ــه عالقه مندی ــرد ک ک
شــنیداری از دیدگاه هــای چهره هــا، شــخصّیت ها 
و مشــاهیر زنــده اســتانی بــا بنیــاد همــکاری کنیــم.

مقــرر شــد مدیــر خبرگــزاری از بنیــاد ایران شناســی 
اســتان بازدیــد کــرده و دو طــرف راه کارهای مشــترک 
ــد. ــی کنن ــز بررس ــر را نی ــر و بیش ت ــکاری بهت هم

مالقات مدیران بنیاد ایران شناسی و اداره 
 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری

ــم  ــری و ابراهی ــر قنب ــر 1399 دکت ــم تی      یازده
شــریفی در اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان، 
ــدار  ــن دی ــد. در ای ــو کردن ــدار و گفت وگ ــم دی ــا ه ب
ــای  ــالمی از تالش ه ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــرد  ــل ک ــعبه تجلی ــوب سرپرســت ش  گســترده و خ
و گفــت آمادگــی داریــم که نمایشــگاه های مشــترکی 
ــی-  ــای تاریخ ــار و عکس ه ــناد، آث ــوع اس ــا موض ب
ــن  ــیم. وی هم چنی ــته باش ــاد داش ــا بنی ــی ب فرهنگ
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــاد ایران شناس ــه بنی از کتابخان
ــاد  ــتان ی ــی اس ــای تخصص ــن کتابخانه ه از غنی تری
ــاد آمادگــی  ــع بنی ــت مناب ــرای تقوی کــرد و گفــت ب
داریــم کــه همکاری هــای خوبــی انجــام دهیــم.

کل  اداره  کــه  داد  پیشــنهاد  شــعبه  سرپرســت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، جوایــز ســاالنه ملّــی بــی 
ــان، شــهید شــیرعلی  ــرای زن بــی مریــم بختیــاری ب
مردان خــان بختیــاری را بــرای تجلیــل از ایثارگــران، 
جایــزه داراب افســر و پژمــان بختیــاری را بــرای شــعر 
گویشــی و شــعر فارســی دایمــی کنــد. وی هم چنیــن 
پیش نهــاد داد کــه جایــزه بــزرگ اســتاد بهمــن 
ــده  ــای برگزی ــرای نکوداشــت چهره ه ــن را ب عالءالدی

هنــر و موســیقی فاخــر بومــی مطــرح کننــد. قنبــری 
ــوزه  ــر ح ــم از مفاخ ــا می توانی ــه م ــرد ک ــاره ک اش
دین پژوهــی بــا جایــزه ویــژه آیــت اهلل ســید ابوالقاســم 
دهکــردی، تجلیــل کنیــم. ایــن فرصــت بــه مــا کمک 
ــزرگان اســتان مان را  ــه مشــاهیر و ب ــرد ک ــد ک خواه
ــم. ــی کنی ــان معرف ــی جه ــور و حت ــه کش ــه هم ب

آثــار  طــرف  دو  هــم  دیــدار  پایــان   در 
و تولیــدات خــود را بــه یکدیگــر هدیــه دادنــد.

همکاری های فرهنگی-پژوهشی بنیاد 
ایران شناسی و حوزه هنری 

چهارمحال و بختیاری

ــا حضــور  ــری ب ــر قنب ــر 1399 دکت ــم تی      دوازده
ــیروانی،  ــه ش ــا حجت ال ــتان ب ــری اس ــوزه هن در ح
ــر  ــدار دکت ــن دی ــرد. در ای ــات ک ــوزه مالق ــر ح مدی
ــاد  ــل بنی ــکاری متقاب ــای هم ــه زمینه ه ــری ب قنب
و حــوزه و هم چنیــن همکاری هــای ســه جانبــه 
بنیــاد ایران شناســی، حــوزه و اداره کل فرهنــگ 
مــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اســالمی،  ارشــاد  و 
می توانیــم در حوزه هــای مختلــف نقــد کتــاب، 
فیلــم و آثــار مرتبــط بــا اســتان، نمایشــگاه های 
متنــوع هنــری، نکوداشــت مفاخــر و هنرمنــدان، 
 گــردآوری تاریــخ شــفاهی و دیگــر امــور مؤثــر 
ــی را انجــام دهیــم. ــا هــم کارهــای خوب ــدگار ب و مان

ــتقبال از  ــا اس ــم ب ــتان ه ــری اس ــوزه هن ــس ح ریی
ایــن موضــوع، آمادگــی خــود را بــرای انجــام کارهــای 
مشــارکتی در قلمــرو پژوهش هــای بنیــاد ایــران 
ــری از  ــرر شــد حــوزه هن ــرد. مق ــالم ک شناســی، اع
کلیــه آثــار و تولیــدات مکتــوب، صوتــی و تصویــری 
ــناد  ــز اس ــه و مرک ــه کتابخان ــخه هایی را ب ــود، نس خ
ــد. ــدا کن ــتان اه ــعبه اس ــی ش ــران شناس ــاد ای بنی

قنبــری نیــز بــا تشــکر از ایــن اقــدام حــوزه، نمونــه ای 
ایران شناســی  بنیــاد  پژوهش هــای  و  آثــار  از 
کــرد. اهــدا  اســتان،  هنــری  حــوزه  بــه  را 

مالقات رییس بنیاد ایران شناسی شعبه 
استان با مدیرکل فنی و حرفه ای استان

      دکتــر قنبــری، رییــس بنیاد ایران شناســی شــعبه 
اســتان، بــا دکتــر فرانــک کبیــری، مدیــرکل فنــی و 
ــات  ــاری مالق ــال و بختی ــتان چهارمح ــه ای اس حرف
کــرد. در ایــن دیــدار، رییــس شــعبه بــا بیــان اهمیــت 
تولیــد و تجــارت در عرصــه صنایــع دســتی و حــَرف 
ــی  ــرای تقویــت مبان روســتایی و عشــایری، گفــت: ب
ــوزش  ــه آم ــد ب ــتان بای ــی اس ــع بوم ــرف و صنای ح
ــت: راه  ــرد. او گف ــه ک ــا توج ــح آن ه ــی و صحی علم
درســت آمــوزش صنایــع دســتی و تولیــدات بومــی، 
ــارت  ــارت و تج ــر، مه ــش، هن ــق دان ــق تلفی از طری
ــی  ــالم آمادگ ــا اع ــری ب ــاد. قنب ــد افت ــاق خواه اتف
بنیــاد ایــران شناســی، بــرای آمــوزش و مشــاوره بــه 
ــرای  ــت: ب ــتان، گف ــه ای اس ــی و حرف ــان فن مدرس
افزایــش تولیــد و جهــش اقتصــادی، الزم اســت که در 
شهرســتان های اســتان بــه ســمت آمــوزش هنرهــای 
بومــی- محلــی روســتاییان و عشــایر برویــم. ایــن کار 
ســبب پــاس داری از هنــر دیریــن ایــران زمیــن خواهد 
شــد و زمینــه را بــرای همــکاری مراکــز دانشــگاهی و 
کارگاه هــای آموزشــی فراهــم می کنــد و هــم ســبب 
تقویــت گردشــگری و تجــارت ســودمند خواهــد شــد.

    دکتــر فرانــک کبیــری، مدیــرکل فنــی و حرفــه ای 
اســتان نیــز بــا قدردانــی از بنیــاد ایران شناســی 
شــعبه اســتان، بــا اســتقبال از ایــن پیشــنهاد، 
از  حمایــت  بــرای  را  خــود  ســازمان  آمادگــی 
لچــک دوزی،  چوقا بافــی،  ماننــد  بومــی  صنایــع 
ــای  ــی، لباس ه ــد، قال ــی، نم ــازی بوم ــک س عروس
کــرد. اعــالم  اســتان  دیگــر صنایــع  و  ســنتی 
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 ثبت ملّی سه اثر طبیعی چهار محال 
و بختیاری

ــا در  ــی چم ــار یخ ــان،  غ ــیخ علیخ ــار ش     آبش
کوهرنــگ و درخــت کهنســال گــردو شــهر گهــرو 
)بــا قدمــت ۰۵2 ســال( ســه اثــر طبیعــی اســتان 
چهــار محــال و بختیــاری هســتند کــه در فهرســت 
آثــار ملّی کشــور ثبت شــدند. آبشــار شــیخ علیخان 
کوهرنــگ یکــی از جاذبه هــای طبیعــی اســتان در 
21 کیلومتــری شــهر چلگــرد و ۰4 کیلومتــری 

ــاد  ــس بنی ــوی ریی ــری عدی ــاس قنب       عب
ایرانشناســی چهارمحــال و بختیــاری دربــاره ی 
گفت وگــو  در  بومــی  و  محلــی  بازی هــای 
بــا خبرنــگار ایرنا گفــت : بازی هــای بومــی 
ناملمــوس  میــراث  از  بخشــی  محلــی  و 
در  کــه  اســت  بختیــاری  و  چهارمحــال 
گذشــته ای نــه چنــدان دور نقــش مهمــی در 
ــا  ــه ایف ــردم منطق ــم و روان م ــالمت جس س
ــده ی  ــه نشــان دهن ــا ک ــن بازی ه ــرد. ای می ک
 بخشــی از هویــت فرهنگــی، اجتماعــی اقــوام 
ــه  ــا توج ــان و ب ــذر زم ــت، در گ ــه اس منطق
ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــرایط محیط ــه ش ب
شــکل گرفته انــد کــه متأســفانه بــا گــذر 
زمــان تــا حــدودی بــه دســت فراموشــی 
ســپرده شــدند. برخــی از افــراد جامعــه، بــازی 
ــه  ــح کودکان ــی ســرگرمی و تفری ــط نوع را فق
ــرای آن  ــی ب ــچ رویکــرد تربیت ــد و هی می دانن
قائــل نیســتند. در واقــع ایــن  طــور نیســت در 
ــی  ــداف تربیت ــی، اه ــی و بوم ــای محل بازی ه
ــرگرمی  ــک س ــت، بازی ی ــه اس ــی نهفت فراوان
کودکانــه نیســت؛ چــرا کــه در عیــن ســادگی، 
ارزانــی و جــدی نبــودن، مفاهیــم و مضامیــن 
ــد  ــا می توانن ــراه دارد. بازی ه ــه هم ــی ب دقیق
ــه نوعــی آمــوزش پیشــرفته و مــدرن  خــود ب
بــه حســاب آینــد کــه کارکردهــای اجتماعــی 

ــی دارد. فراوان

    نقــش بــازی در تقویــت اعتمــاد بــه 
نفــس، افزایــش خالقیــت، آمــوزش علــوم 
قــوای حســی و جســمی،  تقویــت  پایــه، 
ــا اضطــراب، تقویــت  ــه ب ــرژی، مقابل تخلیــه ان
مهارت هــای کالمــی و ذهنــی، تقویــت حــس 
تعــادل، ایجــاد حــس نــوع دوســتی و تعامــل 
ــش ســالمت روان و جســم  ــران، افزای ــا دیگ ب

ــت. ــر اس انکارناپذی

ــی« در  ــی ل ــازی »ل ــا ب ــا ب ــر بچه ه     دخت
ــوزش  ــازی، آم ــح و ب ــرگرمی و تفری ــار س کن
می گیرند، افــراد  یــاد  را  اعــداد  و  ریاضــی 
پذیــرش  بــرای  بازی هــا  ایــن  انجــام  بــا 
آموزش هــا و  مســوولیت آمــاده و بــه صــورت 

می شــوند  ورزیــده  کار  آن  در   ناخــودآگاه 
و فرصــت امتحــان کــردن بخشــی از زندگــی 

را می یابد. 

ــای  ــی از بازی ه ــای محل ــت بازی ه     جذابی
متأســفانه  امــا  اســت،  بیش تــر  رایانــه ای 
کــودکان امــروزی هیــچ آشــنایی بــا بازی هــای 
ــه  ــد و ب ــود ندارن ــه خ ــی منطق ــی و بوم محل
همیــن علــت اســت کــه خــود را بــا بازی هــای 
رایانــه ای و بازی هــای موجــود در تلفــن همراه 
ــای  ــناخت بازی ه ــا ش ــد. ب ــغول می کنن مش
بومــی و ســنتی کــه عــالوه بــر بــار فرهنگــی، 
از جذابیــت و تنــوع باالیــی نیــز برخوردارنــد، 
نــه تنهــا می تــوان تاریــخ منطقــه را بــه 
ــده  ــه نســل های آین ــق ب ــا و عمی ــکلی پوی ش
منتقــل کــرد، بلکــه از آن بــه عنــوان بهانــه ای 
ــت ــه اینترن ــاد ب ــب اعتی ــز از عواق ــرای گری  ب

و معنــا و مفهــوم بخشــی دوبــاره بــه زندگــی 
می تــوان اســتفاده کــرد، بــه خصــوص آن کــه 
ــاده  ــن س ــا، قوانی ــن بازی ه ــیاری از ای در بس
اداره زندگــی  بهینــه  از شــکل  اولیــه ای   و 
تمریــن  و  داده  آمــوزش  آن  هدایــت  و 
ــای الزم،  ــه مهارت ه ــراد را ب ــا اف ــود ت می ش
بــرای روبه رویــی بــا موقعیت هــای دشــوار 

ــد. ــز کن ــی مجه زندگ

    فخرالدیــن اســدی رییس هیــأت ورزش 
چهارمحــال  محلــی  و  بومــی   بازی هــای 
و بختیــاری نیــز در ایــن رابطــه بــه خبرنــگار 
ایرنــا گفــت: بازی هــای بومــی و محلی سرشــار 
ــی اســت  از آداب، رســوم و خــرده فرهنگ های
ــردم  ــل م ــی و اصی ــگ غن ــر فرهن ــه بیانگ ک
ــه  ــای محلی برگرفت ــت. بازی ه ــار اس ــر دی ه
ــاس  ــود و براس ــردم ب ــی م ــیوه ی زندگ از ش

مهم ترین اخبار فرهنگی و هنری چهار محال و بختیاری
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روســتای ســرآقا ســید در دامنه هــای کوهرنــگ در 
ورودی روســتای شــیخ علیخــان واقــع شــده اســت. 

ــتای  ــاورت روس ــز در مج ــا نی ــی چم ــار یخ     غ
شــیخ علیخــان در فاصلــه ۵2 کیلومتــری چلگــرد 
ــبیه  ــه ش ــده ک ــع ش ــا واق ــت چم ــل دش در مقاب
ــه  ــرف اســت و ب ــاری پرب ــک انب ــزرگ و ی تنگــه ب
عنــوان بزرگ تریــن منبــع آب شــیرین ایــران 
ــی در  ــر طبیع ــون 2۰ اث ــهرت دارد. تاکن ــز ش نی
ــی  ــی ملّ ــار طبیع ــز آث ــاری ج چهارمحــال و بختی
ــت. ــده اس ــی ش ــت ملّ ــوس ثب ــر ناملم و 7۶ ااث

ثبت ملّی هفده گورستان ارامنه چهار 
محال و بختیاری 

ــه از  ــان صفوی ــش در زم ــرن پی ــار ق ــه  چه ارامن
ــفر  ــاری س ــال و بختی ــن چهارمح ــه ای ــان ب اصفه
ــتان  ــن اس ــتاهای ای ــی از روس ــد و در برخ کردن
ــال  ــال 8۵31در چهارمح ــا س ــدند و ت ــاکن ش س
ــتان  ــده گورس ــتند. هف ــور داش ــاری حض و بختی
ــار  ــت آث ــی در فهرس ــان ارمن ــه هموطن ــق ب متعل
ــی ایــران ثبــت شــده اســت. ایــن گورســتان ها  ملّ

گلوگــرد،  گوشــکی،  ســِیرَک،  روســتاهای  در 
ــا،  ــرک علی ــگان، کن ــوره، لیواس ــنیزجان، معم گش
غــرب آقبــالغ، شــمال آقبــالغ، شــرق قلعــه 
ــکا، ســناجان، وســتگان،  ــه مم ــکا، شــمال قلع مم
ــاد، بلداجــی و آزادگان در شهرســتان های  حاجی آب
شــهرکرد، بروجــن، کیار، بــن و خانمیرزا قــرار دارد.

تهیــه و تنظیــم: علــی حســین پور بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا 
شــهرکرد )بــا تلخیــص و ویرایــش الزم(.

بازی های بومی و محلی؛ میراث ناملموس 
چهارمحال و بختیاری 

شــرایط و معیشــت شــکل متفاوتــی بــه خــود 
بازی هــای  از  بســیاری  گرفته اند، ولــی 
کنونــی بــا زندگی هــا ارتبــاط و ســازگاری 
ــه ســادگی  ــزار بازی هــای محلــی ب ــد، اب ندارن
می تواننــد  افــراد  اســت و  دســترس  در 
از وســایل موجــود پیرامــون خــود بــرای 
ــی  ــوز برخ ــد. هن ــتفاده کنن ــور اس ــن منظ ای
ــتان های  ــی در شهرس ــی محل ــای بوم بازی ه
اســتان و روســتاها رواج دارد، ولــی در مجمــوع 
 رواج و رونــق گذشــته را ندارنــد و مســائل 
ــث  ــادی باع ــتی و اقتص ــکل های معیش و مش
ــای  ــام بازی ه ــرای انج ــی ب ــال کاف ــده مج ش
ســنتی وجــود نداشــته باشــد. بازی هــای 
بختیــاری  و  چهارمحــال  محلــی  و  بومــی 
بخشــی از فرهنــگ مــردم اســت که هــم 
روحیــه فــرد را در مقابلــه بــا بیمــاری تقویــت 
ــواده  می کنــد و هــم فضــای شــادی را در خان

ــرد. ــد ک ــم خواه فراه

 نگاهــی بــه بــازی هــای بومــی 
و محلی خانگی

    برخــی از بازی هــای بومــی و محلــی را 
 در خانــه می تــوان بــه راحتــی انجــام داد 
و حتــی بیــن دو یــا ســه نفــر از اعضــا خانــواده 
ــد  ــه چن ــه ب ــه در ادام ــت ک ــازی اس ــل ب قاب

ــود: ــاره می ش ــورد آن اش م
بازی آزادی

ــی، دو  ــی و محل ــازی بوم ــوع ب ــن ن     در ای
ــری  ــوند و یارگی ــاب می ش ــتاد انتخ ــر اس نف
ــوند  ــرگ ش ــد گ ــته بای ــک دس ــد، ی می کنن
ــاز  ــا آغ ــته  گرگ ه ــه دس ــا حمل ــازی ب و ب
می شــود، آن ها بایــد ســعی کننــد افــراد 

دســته مقابل را بگیرنــد. هــرگاه یکــی از افــراد 
دســته اســیر شــد، ســایرین بایــد بــه کمــک او 
بشــتابند و او را آزاد کنند،ب رای این کار کافی 
اســت یکــی از افــراد دســته بّره ها، دســت 
خــود را بــه یکــی از افــراد دســته گرگ ها 
ــده، آزاد  ــار ش ــخص گرفت ــت ش ــد، آن وق بزن

می شــود.
بازی استاد مرا زد

    در ایــن نــوع بــازی کاغــذ را بــه قطعه هــای 
کوچــک می بُرنــد و بــرای هــر بازیکــن یکــی از 
ــط  ــر می گیرند، فق ــذ را در نظ ــای کاغ تکه ه
»اوســتا«  می نویســند  آنهــا  از  یکــی   روی 
ــد. بعــد از آن،  و باقــی کاغذهــا ســفید می مان
ــد و هرکــس یکــی  ــا را درهــم می کنن کاغذه
نمی دانــد  برمی دارد، هیچ کــس  را  آن هــا  از 
چــه کســی اســتاد شــده اســت و هرکــس فکر 
ــتاد  ــده است، اس ــتاد ش ــری اس ــد دیگ می کن

اصلــی نبایــد بگــذارد کســی متوجــه شــود.
بازی سکوت و بی حرفی

ــازی یــک نفــر اســتاد می شــود،      در ایــن ب
بقیــه بازیکنــان ســاکت می نشــینند و اســتاد 
بــازی را شــروع می کنــد، در مدتــی کــه بــازی 
ــا  ــرف زدن ی ــق ح ــس ح ــان دارد، هیچ ک جری
ــن  ــد ای ــه نتوانن ــانی ک ــدن را ندارد.کس خندی
قانــون را رعایــت کننــد، تنبیــه خواهنــد شــد. 
ــه  ــه صورتی ک ــوار ب ــار دی ــال، کن ــه طور مث ب
ــه   ــاال نگ ــود را ب ــت خ ــک دس ــا ی ــا ی ــک پ ی

می ایســتند. داشــته اند، 

ــه  ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ــازی ب     روال ب
ــم  ــی ه ــد و باق ــام می ده ــتاد کاری را انج اس
بایــد عیــن کار او را تکــرار کنند، کســانی کــه 
ــد،  ــرار کنن ــازی را تک ــد ب ــا نتوانن ــد ی بخندن
از  یکــی  و  اســتاد  آخــر  در  و  می ســوزند 
ــعی  ــدام س ــد و هرک ــی می مانن ــان باق بازیکن
می کنــد دیگــری را شکســت بدهــد، در آخــر 

ــود. ــده می ش ــر برن ــک نف ی
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