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باسالم

بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری به منظور چاپ و انتشار مقاالت ارزنده 

و  »کتاب چهارمحال  دوفصل نامه  ویژه نامه  در  دانشور،  پژوهشگران  دیگر  و  جنابعالی 

بختیاری« دعوت می کند تا مقاله یا مقاالت خود را در حوزه تاریخ، فرهنگ، ادبیات و 

هنر استان به رایانامه بنیاد ارسال فرمایید.
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دکتـر عبـاس قنبری عدیـوی، رییـس بنیاد 

بـا  بختیـاری  و  چهارمحـال  ایران شناسـی 

از  فرهنـگ  رادیویـی  شـبکه  در  حضـور 

مشـارکت و همـکاری بسـیار ارزنـده ایـن 

نخسـتین  برگـزاری  در  رادیویـی  شـبکه 

همایـش ملی اسـتان های بنیاد ایران شناسـی 

با محوریـت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسـتان 

چهارمحـال و بختیـاری تقدیـر کـرد.

این نشست صمیمانه که روز چهارشنبه،  در 

شد،  برگزار  فرهنگ  شبکه  در  ماه  دی   29

شبکه  از  تقدیر  عدیوی، ضمن  قنبری  دکتر 

فرهنگ در بازتاب همایش بازشناسی استان 

چهار محال و بختیاری، بازتاب مناسب این 

نشانه جایگاه  را  تاریخی  و  فرهنگی  رویداد 

این رسانه مردمی در میان استان های کشور و 

مفاخر فرهنگی دانست.

دکتر قنبری در ادامه؛ پخش زنده همایش و 

معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری و تاریخ 

مخاطبان  برای  بختیاری  و  چهارمحال  غنی 

را اقدامی با ارزش تلقی کرد و افزود: رادیو 

فرهنگ  معرفی  پرچم دار  عنوان  به  فرهنگ 

انجام  خوبی  بسیار  اقدامات  کشورمان  غنی 

از  نیز  همایش  این  خبری  پوشش  که  داده 

این دست فعالیت ها بوده است. رییس بنیاد 

ضمن  بختیاری  و  چهارمحال  ایران شناسی 

عنوان  به  حبیبی  علیرضا  دکتر  از  تقدیر 

مدیر شبکه فرهنگ، با اهدای دو جلد کتاب 

مشتمل بر مجموعه ای از مقاالت همایش و 

همچین چکیده 120 مقاله رسیده به همایش، 

از  کشور  ایران شناسی  بنیاد  از  نمایندگی  به 

وی قدردانی به عمل آورد.

از  سپاس  ضمن  حبیبی  دیدار  این  ادامه  در 

حضور دکتر قنبری اظهار کرد: رادیو فرهنگ 

ایران  به عنوان صدای ملی فرهنگ و تمدن 

آشنایی  و  معرفی  پاسداری،  وظیفه  اسالمی، 

مخاطبان  و  جامعه  آحاد  به  ایران  فرهنگ 

نشان  خاطر  وی  دارد.  برعهده  را  رسانه  این 

کرد: فرهنگ ها، آیین ها، هنرها و سنت های 

اقوام ایرانی، شاکله هویت ملی ایران را تعیین 

می کنند و استان چهارمحال و بختیاری از جمله 

اقوام متمدن و دارای تاریخ و فرهنگ دیرپای 

و اصیل ایرانی است که قوم لُر و بختیاری را 

در خود جای داده است. 

رادیو  کامل  آمادگی  از  پایان  در  حبیبی 

ایران شناسی  بنیاد  با  برای همکاری  فرهنگ 

کشور در معرفی هرچه بهتر و کاملتر مفاخر 

و شخصیت ها، آیین ها،  هنرها و نیز تاریخ و 

تمدن گوشه گوشه ایران خبر داد و با اهدای 

عباس  دکتر  به  نفیس  رادیوی  دستگاه  یک 

ایران شناسی  بنیاد  )رییس  عدیوی  قنبری 

چهارمحال و بختیاری(، از حضور ایشان برای 

حضور در این شبکه و پژوهش های ارزشمند 

وی در برگزاری همایش بازشناسی چهارمحال 

و بختیاری تجلیل به عمل آورد.

http://radiofarhang.ir/newsDe-
tails/?m=060001&n=980683

تقدیر شبکه رادوییی فرهنگ از رییس نبیاد ایران شنایستقدیر شبکه رادوییی فرهنگ از رییس نبیاد ایران شنایس
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نگارستان بختیاری
عکاس: محمدرضا حاجی پور

سال نشر: 1400

قیمت: 250,000 تومان

*******************
فرهنگ ساختارشناسی نام شهرها و 
آبادی های کهن استان چهارمحال و 

بختیاری
نویسنده: ایرج اشراقی سامانی

محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش

سال نشر: 1400

قیمت: 100,000 تومان

*******************
روزنامه سفر کهگیلویه و بختیاری

)1331-1335 ه .ق(
نویسنده: میرزا ابوطالب موسوی قشقایی

به کوشش: بابک زیالب پور

محل نشر: تهران

ناشر: شیرازه کتاب ما

سال نشر: 1400

*******************
چهارمحال و بختیاری به روایت سیاحان
نویسنده: قاسم فتاحی و سیده آزیتا فتاحی

محل نشر: تهران

ناشر: سامان دانش

سال نشر: 1400 

*******************
طبیب بزرگ بختیاری 
حاج حسن آقا حاتمی

به قلم: کهزاد حبیبی دهناشی

محل نشر: اهواز

ناشر: کتاب هرمز

سال نشر: 1400

قیمت:60,000 تومان

*******************
گیاهان و میوه های شفابخش منطقه 

بختیاری
نویسنده: موسی حاجت پور

محل نشر: اهواز

ناشر: معتبر

سال نشر: 1400

قیمت: 60.000 تومان

*******************
بازتاب قرآن و حدیث در شعر شاعران 

استان چهارمحال و بختیاری در عصر قاجار
نویسنده: بهار شبان زاده دهکردی

محل نشر: تهران

ناشر: اساتید دانشگاه؛ ناشر همکار: یاد عارف

سال نشر: 1399

قیمت: 38.000 تومان

دیدار با معاون پژوهیش نبیاد ایران شنایسدیدار با معاون پژوهیش نبیاد ایران شنایس

دیدار با معاون اداری-مایل نبیاد ایران شنایسدیدار با معاون اداری-مایل نبیاد ایران شنایس

در ایـن مالقات ها سرپرسـت شـعبه با دکتر 

محمـد بهـرام زاده معـاون پژوهشـی بنیـاد 

دیـدار کـرد و از ایشـان بـرای حمایت های 

ارزنـده در برگـزاری همایـش ملـی تاریخ، 

فرهنـگ و هنر اسـتان چهارمحال و بختیاری 

تشـکر کـرد. وی در این نشسـت به انتشـار 

دو کتـاب ارزنده مجموعه چکیـده مقاالت و 

هـم چنین کتـاب مجموعه مقـاالت برگزیده 

ایـن همایش تقدیـر کرد.

انتشـار  از  تشـکر  ضمـن  قنبـری  دکتـر 

شـماره چهاردهـم فصلنامه مطالعـات ایران 

شناسـی بـه نویسـندگان اسـتان، آمادگـی 

بنیـاد ایران شناسـی را برای ارسـال 6 مقاله 

دیگـر  شـماره  یـک  انتشـار  و  برگزیـده 

از مجلـه مطالعـات ایران شناسـی را بـرای 

کرد. اعـالم  اسـتان 

اقدامـات  از  شـعبه  سرپرسـت  هم چنیـن 

فرهنگـی و کارهـای بنیـاد ایـران شناسـی 

شـعبه اسـتان در خصوص تجهیز و تقویت 

تقویـت  و  گشـت  گل  انتشـار  کتابخانـه، 

نمایشـگاه تخصصـی مردم شناسـی اسـتان 

بختیـاری  و  چهارمحـال  کتـاب  انتشـار  و 

مطالبـی را بیـان کـرد.

ــی  ــران شناس ــاد ای ــی بنی ــرم پژوهش ــاون محت ــرام زاده مع ــر به ــدار، دکت ــن دی در ای

ــت  ــا و تقوی ــتان ه ــی اس ــران شناس ــی ای ــای مل ــمردن همایش ه ــم ش ــا مه ــور ب کش

ــات  ــرای خدم ــتان ب ــعبه اس ــان ش ــس و کارکن ــی، از ریی ــنامه ایران شناس ــع دانش مناب

ــه و انتشــار ویــژه  ــا اختصــاص مجل ــده و تالش هــای خوبشــان تشــکر کــرد و ب ارزن

ــه بســیار مناســبی  ــرد و آن را زمین ــاری« موافقــت ک ــاب چهارمحــال و بختی ــام »کت ن

ــرد. ــداد ک ــتان قلم ــی اس ــات ایران شناس ــرای مطالع ب

فرشید  آقای  با  عدیوی  قنبری  عباس  دکتر 

بنیاد  اداری-مالی  معاون  شریعتمداری، 

از  و  کرد  مالقات  هم  کشور  ایران شناسی 

حمایت های مالی معاونت اداری-مالی بنیاد 

ایران شناسی از فعالیت ها و برنامه های شعبه 

مشکالت  به  دیدار  این  در  وی  کرد.  تقدیر 

شعبه از جمله کمبود نیروی انسانی و نداشتن 

اقدامات  از  گزارشی  و  کرد  اشاره  ساختمان 

مستمر شعبه برای اختصاص زمین در بوستان 

مجوزهای  اخذ  و  شهرکرد  دانشگاه  و  ملت 

هیأت امنای مربوط را بیان کرد.

از  نیز  شریعتمداری  آقای  مالقات  این  در 

شعبه  ایران شناسی  بنیاد  خوب  تالش های 

استان چهارمحال و بختیاری تقدیر و تشکر 

و  استان ها  ملی  همایش  برگزاری  و  کرد 

را  آن  مقاالت  مجموعه  کتاب های  انتشار 

و  استان  معرفی  برای  خوبی  بسیار  فرصت 

ظرفیت های تحقیقاتی آن برشمرد.

در این دیدار قنبری سرپرست شعبه چهارمحال 

وسایل  به  شعبه  تجهیز  و  تأمین  بختیاری،  و 

امکانات  بازسازی  ضرورت  و  نو  لوازم  و 

رایانه  ای، اسکن برداری، عکاسی و فیلم برداری 

در شعبه تأکید کرد و خواستار خرید و اصالح 

لوازم و ابزار مورد نیاز شعبه شد. هم چنین، به بحث کمبود نیروی انسانی و تقاضای افزودن یک 

نفر به عنوان نیروی خدمات اداری- پژوهشی به شعبه تقاضا را مطرح کرد و معاون اداری و 

مالی هم با بیان مسائل و مشکالت مالی بنیاد ایران شناسی به بررسی این موضوع در آینده و در 

صورت تأمین امکانات اشاره کردند. هم چنین رییس شعبه در این دیدار تقاضای وقت مالقات 

با رییس محترم بنیاد ایران شناسی را مطرح کرد تا ضمن ارایه گزارش خدمات انجام شده در بنیاد 

ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری، از ایشان برای حضور در استان دعوت نمودند که آقای 

شریعتمداری برای پیگیری این موضوع در آینده قول مساعد دادند.
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برگزاری مهایش ملی روز جهاین مردم شنایسبرگزاری مهایش ملی روز جهاین مردم شنایس
به مناسبت روز جهانی مردم شناسی، سی ام بهمن 1400 نشستی مجازی از سوی پژوهشکده مردم 

شناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. در این نشست یک روزه 

در دو بخش صبح و عصر سخنرانان در باره مسایل مختلف مردم شناسی در ایران سخن گفتند. در 

بخش صبحگاهی دکتر عباس قنبری عدیوی، رییس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری، 

مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ مردم، به تحلیل مردم شناسی سه نماد بردگوری، مافگه 

و بردشیر در فرهنگ بختیاری پرداخت. وی به مناسبت روزجهانی مردم شناسی و برگزاری 

همایش مردم شناسی شرق، آیینه آیین های کهن، در سخنانی با عنوان   » کاربرد سنگ در حوزه 

فرهنگی بختیاری با تأکید بر مطالعات مردم شناسی بَردگوری، مافِگه و بَردشیر« گفت: این سه 

نماد که در فرهنگ مادی و ناملموس عشایر بختیاری به آیین های مرگ و سوگ مربوط هستند؛ 

با خورشید و مهر مرتبط اند. وی گفت بردگوری ها اتاقک هایی کنده کاری شده در دل کوه های 

زاگرس هستند که پیکره مردگان را در آن قرار می دادند و این که برخی آن ها را خرف خانه 

و یا محل نگه داری سالخوردگان هنگام کوچ می دانند، کاماًل نادرست است. چون نه با فرهنگ 

مردم لرتبار تناسب دارد و نه از نظر شرایط و ویژگی های سازه ای چنین قابلیتی دارند. وی به سه 

نوع کوچ افقی، عمودی و َدَورانی در منطقه عشایری بختیاری اشاره کرد و گفت بختیاری ها از 

نظر تاریخی و اقلیمی به »سرزمین یا خاک بختیاری« در محدوده استان های خوزستان، لرستان، 

اصفهان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، باور دارند و برای مردگان نام آور و شجاع خود از 

پیکره شیرسنگی یا بردشیر و مافگه استفاده می کنند. این کار هنوز هم ادامه دارد. وی گفت 

مساله شیر با آب، زایش، معاد باوری و تقابل با اندیشه های نامیمون پیوند دارد. قنبری هم چنین 

به کارکردهای نمادین قریب 50 نگاره گیاهی، انسانی، حیوانی و اشیا روی این تندیس ها اشاره 

کرد و گفت: بردشیرها در دوره های مختلف از نظر شکل و اندازه، نگاره و حالت ها متفاوتند. 

عباس قنبری نویسنده کتاب »شیرسنگی« معتقد است درختانی مانند کنار، سیستن یا زالزالک، 

بن، کلخونگ و سنجد هم در بختیاری با مسأله رویش و زایش پیوند دارند.

رییس بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری، در بخشی از سخنان خود به کارکردهای 

درمانی، باورمندی، قدرت افزایی، فرزندآوری در فولکلور و ادبیات عامه بختیاری اشاره کرد و 

به مقایسه شیر، قوچ و اسب سنگی در فرهنگ ایران، ارمنستان، آذربایجان و ترکیه پرداخت و 

گفت در مناطق ترک نشین کاربرد قوچ سنگی رایج است. رییس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و 

بختیاری گفت: عشایر در گرمسیر و سردسیر سرزمین آبا و اجدادی دارند. اگر شخصی نامدار و 

مردی کهن و یا جوانی دالور و شایسته در سردسیر فوت کند، برای او در گرمسیربنایی یادبود 

می سازند که به آن مافگه می گویند. مافگه ریشه ایرانی دارد و مثل بردشیر و بردگوری با 

خورشید، روشنایی، مهر و نمادهای میترایی رابطه دارد. این سه نماد در بختیاری از هزاره های 

اقلیمی، مذهبی و فرهنگی  با شرایط  با عبور از گذرگاه زمان خود را روزآمد کرده و  گذشته 

روز ایرانیان و بختیاری ها هماهنگ شده اند و تا امروز به دست ما رسیده اند. قنبری عدیوی به 

پژوهش های مردم شناسی بختیاری در حوزه تاریخ، فرهنگ، تمدن و ادبیات فولکلوری اشاره 

کرد و گفت این اقدام پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی را می ستاییم. بی گمان 

نقش فرهنگ ناملموس زاگرس، لرتباران و به ویژه بختیاری ها در این حوزه فرهنگی بسیار 

حایز اهمیت است و در توسعه آینده هم با حفظ وحدت ملی و یک پارچگی هویتی و فرهنگی 

کشور تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.

دیدار رییس شعبه با رییس اتاق بازرگاین استاندیدار رییس شعبه با رییس اتاق بازرگاین استان

دکتر قنبری با آقای مهندس آیت اهلل احمدی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 

کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مجموعه ای از کتاب های 

نخستین همایش ملی ایران شناسی استان ها در باره تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و 

برای  بازرگانی  اتاق  ارزنده  از حمایت های  ادامه رییس شعبه  اهدا شد. در  ایشان  به  بختیاری 

فعالیت های پژوهشی و شناخت بهتر استان تشکر کرد و استمرار این گونه حمایت ها را خواستار 

شد. در این دیدار مهندس احمدی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان هم 

از تالش های شایسته بنیاد ایران شناسی برای معرفی بهتر ظرفیت های استان به عالقه مندان و به 

ویژه پژوهشگران بخش صنعت و تولید تشکر کرد.

نشست مجله بخارا با موضوع درخت اکرینشست مجله بخارا با موضوع درخت اکری
چهاردهـم اسـفند ماه بـا همکاری 

کافـه  و  بخـارا  مجلـه  یونسـکو، 

مانـا تهـران، سلسـله نشسـت های 

برگزار  شناسـی  ایـران  تخصصـی 

شـد. در ایـن دیـدار کـه بـه نـام 

بخـارا  مجلـه  عصـر شـنبه هـای 

»درخت  اختصاصـی  موضـوع  بـا 

نشانه حیات و هسـتی« به مناسبت 

روز ملـی درختکاری برگزار شـد، 

دکتـر علیرضـا حسـن زاده، دکتر 

طباطبایـی،  محیـط  احمـد  سـید 

دکتـر عبـاس قنبـری عدیـوی و 

سـخنرانی  دهباشـی  علـی  اسـتاد 

کردنـد.

قنبـری  دکتـر  نشسـت،  ایـن  در 

رییـس بنیـاد ایران شناسـی شـعبه 

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری با 

تشـکر از میزبانـی مجلـه بخـارا و 

اسـتادان دیگـر، سـخنانی در بـاره جایگاه درخـت در باورهـا، آداب و رسـوم، آیین های 

ایرانـی و فولکلـور منطقـه زاگـرس بیـان کرد. 
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و  جوینی  عطاملک  بزرگ داشت  همایش 

شد.  برگزار  او  زادگاه  در  منطقه  این  مفاخر 

اکو،  با همکاری مؤسسه  این همایش که  در 

رادیو  ایران شناسی،  بنیاد  یونسکو،  مؤسسه 

جوین  مفاخر  بزرگ داشت  ستاد  و  فرهنگ 

در خراسان رضوی برگزار شد، رییس شعبه 

بختیاری،  و  چهارمحال  ایران شناسی  بنیاد 

فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهشگر  و  مدرس 

هم سخنرانی کرد.

ُعدیوی  قنبری  عباس  ملی،  همایش  این  در 

ادبیات  مدرس  و  مردم  فرهنگ  پژوهشگر 

مقاله ای  ارایه  با  ایران  فرهنگیان  دانشگاه 

این  تاریخ جهانگشاِی جوینی،  در خصوص 

عاّمه  فرهنگ  و  مردم شناسی  دید  از  را  اثر 

گنجینه ای ارزنده از زیست، حکومت داری و 

نوع کنش های اجتماعی دوره استیالی مغول 

دانست.

عنوان مقاله دکتر عباس قنبری عدیوی، رییس 

بختیاری  و  چهارمحال  ایران شناسی  بنیاد 

و  مردم شناسی  ایران شناسی،  از  »جلوه هایی 

بود  جوینی«  جهان گشاِی  در  عاّمه  فرهنگ 

و  توصیفی  کتابخانه ای  مطالعه  روش  به  که 

فرهنگ  جلوه های  برشمردن  تحلیلی، ضمن 

استناد  به  مغول،  عصر  در  ایران  فولکلور  و 

کتاب تاریخ جهانگشای جوینی، 40 نکته از 

ویژگی های ایران شناسی، فرهنگ شفاهی و 

ادبیات عامه کتاب را در جغرافیاِی خراسان 

بزرگ و ایران آن عصر بیان کرد که از نظر 

پژوهشی نگاهی نو و بدیع به این نثر فنی و 

منشیانه داشت. 

که  عدیوی  قنبری  عباس  همایش،  این  در 

استان  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  سرپرستی 

دارد،  برعهده  را  بختیاری  و  چهارمحال 

بنیاد  نیابت  به  همایش،  این  از  بخشی  در 

و  جایگاه  تشریح  به  هم  کشور  ایران شناسی 

فعالّیت های این بنیاد در قلمرو مطالعات ایران 

شناسی پرداخت. وی همراه با تشکر از برگزار 

کنندگان این همایش ملی، 

آن را کاری الزم و درخور 

تحسین در حوزه مطالعات 

ایران شناسی قلمداد کرد.

فرهنگ  به  قنبری  دکتر 

غنی و تمدن با شکوه ایران 

اشاره کرد و گفت ما کمتر 

به ویژگی های ایران شناسی 

و مردم شناسی عصر مغول 

و کتاب بی نظیر عطاملک 

این  پرداخته ایم.  جوینی 

از  نما  تمام  آیینه ای  اثر 

فاتحان  بینش  و  منش 

و  حین  در  پیش،  مغول 

اشغال  و  تسخیر  از  پس 

تالش  وی  است.  ایران 

جوینی  عطاملک  ارزنده 

آن  دانشمندان  دیگر  و 

عصر را در اوج خفقان و 

برگزاری مهایش ملی عطاملک جویین در زادگاه اوبرگزاری مهایش ملی عطاملک جویین در زادگاه او

تلخی های حمله خونین مغول، ستود و گفت 

معتقدم که فرهنگ، تمدن، ادبیات و هنر ایران 

چونان درختی بزرگ و ریشه دار بود که در 

برابر طوفان سهمگین مغول خم شد، ولی از 

تمدن،  فرهنگ،  تاریخ،  نشد.  برکنده  جای 

هنر و ادبیات عامه ایران زمین و زبان فارسی 

همچنان در جهان امروز حرف های بسیاری را 

انسانی در پرتو آرامش،  ارتقاء زیست  برای 

صلح و گفتگوی فرهنگ ها عرضه می کند.

چاپ مقاله و معریف کتاب پژوهشگران استان در مجله پامینچاپ مقاله و معریف کتاب پژوهشگران استان در مجله پامین

مجله   96 شماره 

پیمان  تخصصی 

ایران  ارمنیان  ارگان 

این  در  شد.  منتشر 

از  مقاله ای  شماره 

قنبری  عباس  دکتر 

پژوهشگر  عدیوی، 

رییس  و  استان شناس 

ایران شناسی  بنیاد 

چهارمحال و بختیاری 

با عنوان »جستاری در 

تاریخ، فرهنگ و هنر 

و  چهارمحال  ارمنیان 

شد.  چاپ  بختیاری« 

مقاله  این  در  محقق 

سال   350 به  توجه  با 

در  ارمنیان  حضور 

استان  مختلف  مناطق 

به پیوندهای تاریخی، 

مردم  و  ارمنی  مهاجران  هنری  و  فرهنگی 

پرداخت.  بختیاری  و  چهارمحال  در  ساکن 

بنای  و  آرامستان  چندین  حاضر  حال  در 

تاریخی-فرهنگی از ارمنیان ساکن در مناطق 

مختلف از جمله سیرک هفشجان، قلعه ممکا 

و دیگر روستاهای استان وجود دارد.

صادقی،  یونس  آقای  از  مقاله ای  هم چنین 

پژوهشگر موزه و مرکز اسناد صنعت نفت با 

موضوع و عنوان معرفی کتاب»ارامنه ایران و 

صنعت نفت؛ تاریخ هم زیستی مسالمت آمیز 

آقای  اثر  ایران«  نفتی  شهرهای  شرکت-  در 

چاپ  فصل نامه  این  در  خدادادیان  فرشید 

شد. آقای فرشید خدادادیان کارشناس ارشد 

تاریخ و مؤلف کتاب هایی چون: پارسوماش؛ 

و  تمدن  خوزستان،  ایران-  گمشده  پایتخت 

نفت  بلند  تاریخ  بر  کوتاه  جستارهای  نفت- 

و  نفت  کاربردهای  نفت-  روایت  ایران-  در 

گاز در ایران- نفت و زندگی- مسجدسلیمان؛ 

از  خدادادیان  است.   ... و  چپاول  قرن  نیم 

بختیاری  و  چهارمحال  استان  پژوهشگران 

و خوزستان است که نیاکان او اهل طاقانک 

از شهرهای شهرستان شهرکرد هستند که در 

زمینه نفت پژوهش می کند.
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منایشگاه صنایع دسیت استان چهارمحال و بختیاریمنایشگاه صنایع دسیت استان چهارمحال و بختیاری

هنرمندان  بختیاری گفت:  و  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال  مدیرکل 

صنایع دستی و هنرهایسنتی استان در دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنایع کوچک 

و متوسط حضور یپیدا کردند. در این نمایشگاه، گروهی از تولید کنندگان صنایع دستی نوین و 

سنتی استان در غرفه هایی آثار خود را برای بازدید کنندگان و عالقه مندان به نمایش گذاشتند. 

علیرضا جیالن روز چهارشنبه در آیین گشایش دومین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنایع 

کوچک و متوسط چهارمحال و بختیاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهرکرد تأکید 

کرد: این هنرمندان از 11 تا 13 اسفندماه جاری از ساعت 15 تا 21 در این نمایشگاه حضور 

دارند.او افزود: تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری از کیفیت باال و 

قیمت مناسب نسبت به محصوالت مشابه در بازار برخوردار هستند. در این مراسم دکتر عباس 

با مدیرکل  ایران شناسی استان هم حضور یافت و ضمن گفتگو  بنیاد  قنبری عدیوی، رییس 

میراث فرهنگی استان، آمادگی بنیاد ایران شناسی را برای همکاری های پژوهشی و فنی اعالم 

کرد. در این بازدید دکتر قنبری با جمعی از تولید کنندگان در باره امور پژوهشی و تألیف آثار 

و مقاالت علمی هم گفتگو کرد. در این بازدید دکتر مسعودی، مدیر نمایشگاه  بین المللی استان و 

معاونان اداره کل و جمعی از مسووالن استانی حضور داشتند.

برپایی منایشگاه لباس های وبیم-محلی استانبرپایی منایشگاه لباس های وبیم-محلی استان

صنایع دستی  و  گردشگری  میراث  فرهنگی،  اداره کل  سنتی  هنرهای  و  صنایع دستی  معاون 

معرفی  دائمی  غرفه  در  محلی  لباس های  تولیدات  »نمایشگاه  گفتص:  بختیاری  و  چهارمحال 

محصوالت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در محل این اداره کل برپا شده است«. اسماعیل 

رمضانی روز یکشنبه 22 اسفند ماه 1400 با اعالم این خبر تأکید کرد: »این نمایشگاه به منظور 

معرفی انواع آثار و تولیدات مرتبط با لباس های محلی در چهارمحال و بختیاری برپا شده است«. او 

افزود: »نمایشگاه محصوالت لباس های محلی به مدت یک هفته در غرفه دائمی معرفی تولیدات 

صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در محل این اداره کل برپا است.«رمضانی تصریح کرد: »هر 

هفته یکی از هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری با حضور در این 

غرفه تولیدات و محصوالت خود را معرفی خواهند کرد«. او یادآور شد: »معرفی کامل تولیدات 

صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری و تالش برای بازاریابی انواع محصوالت 

هنرمندان استان از مهم ترین اهداف برپایی غرفه تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در 

محل این اداره کل به شمار می رود«. هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری 

در رشته لباس های محلی نیز گفت: »در این غرفه افزوند بر 100 اثر از انواع تولیدات لباس های 

محلی به نمایش درآمده است.«اختر کبیری دهکردی تأکید کرد: »این نمایشگاه شامل مجموعه ای 

مینا، لچک، عروسک،  انواع  مانند  لباس های محلی  با رشته  از تولیدات و مصنوعات مرتبط 

سیاه چادر، کاله، و لباس های مردانه و زنانه بختیاری، قشقایی و دهکردی است«. او افزود: »بازار 

فروش محصوالت لباس های محلی بیشتر در داخل کشور و چهارمحال و بختیاری است و فروش 

تولیدات این هنرصنعت در سایر کشورها به بازاریابی نیاز دارد«.

سخرناین رییس شعبه در مهایش ملی بختیاری شنایسسخرناین رییس شعبه در مهایش ملی بختیاری شنایس

اولیـن همایـش ملـی بختیاری شناسـی بـا محـور جامعـه، فرهنـگ و طبیعت، بـه همت 

دانشـگاه شـهرکرد برگـزار شـد. در ایـن همایش که هشـتم دی مـاه، به صـورت مجازی 

برگـزار شـد؛ در دو نوبـت صبح و عصـر مقاله هـای متعددی ارایه شـد. در ایـن همایش 

دکتـر قنبری رییس بنیاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحـال و بختیاری با موضوع »بررسـی 

پژوهش هـای ادبیـات عاّمـه بختیاری« سـخنرانی کرد.

وتدیع و معارفه رییس حوزه هرنی استانوتدیع و معارفه رییس حوزه هرنی استان

در مراسـمی از خدمـات مدیریتـی آقای حجت اهلل شـیروانی رییس پیشـین حـوزه هنری 

اسـتان تقدیـر شـد و آقای احسـان قایـدی وانانی بـه عنوان رییـس جدید حـوزه هنری 

چهارمحـال و بختیـاری معرفـی شـد. به همین مناسـبت رییس بنیاد ایران شناسـی اسـتان 

بـا تقدیم تقدیرنامـه از همکاری هـای ارزنده آقای شـیروانی رییس پیشـین حوزه هنری 

بـا بنیـاد ایران شناسـی اسـتان تقدیـر کـرد. وی هـم چنیـن بـا حضـور و تقدیـم نامه ای 

انتصـاب آقـای قایـدی را به سـمت رییـس حوزه هنـری اسـتان چهارمحـال و بختیاری 

تبریـک گفـت. در این دیـدار بـر همکاری هـای دو جانبه تاکیـد کردند.

تقدیر اکونن پرورش فکری کوداکن و تقدیر اکونن پرورش فکری کوداکن و 

ونجوانان از رییس نبیادونجوانان از رییس نبیاد

از  توسـی  فردوسـی  مهـرواره  دومیـن 

سـوی کانـون پـرورش فکـری کـودکان 

در  شـد.  برگـزار  اسـتان،  نوجوانـان  و 

نقالـی،  بخـش  سـه  در  مهـرواره  ایـن 

شاهنامه خوانی و پادکسـت اجرا شد. دکتر 

قنبـری رییس بنیاد ایران شناسـی اسـتان 

به عنـوان پژوهشـگر این حوزه بـا مقاله 

»بختیاری و شـاهنامه« بـا این همایش ملی 

همـکاری کرد. آقـای حجت اهلل آسـمند 

سرپرسـت  اداره کل کانون پرورش فکری 

رییـس  و  اسـتان  نوجوانـان  و  کـودکان 

دومین مهـرواره ملـی شـاهنامه خوانی، با 

اهـداء لوح تقدیر از مشـارکت و همگامی 

ایشـان تقدیـر و تشـکر کرد.
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حضور رییس شعبه در  برنامه فرهنگ ونروزی حضور رییس شعبه در  برنامه فرهنگ ونروزی 

در شبکه جهان بنیدر شبکه جهان بنی
بـه مناسـبت ایام نـوروز 1401 شـبکه جهان بیـن برنامه ای بـرای معرفی آیین هـا و آداب 

نـوروزی تولیـد کـرد کـه در ایـن برنامه، رییـس بنیاد ایران شناسـی شـعبه اسـتان، در 13 

برنامـه 5 دقیقـه ای بـه معرفـی آداب و رسـوم مردم اسـتان در ایـام نـوروز پرداخت. این 

برنامه هـا در تعطیـالت نـوروزی از سـیمای اسـتان پخش خواهد شـد.

مصاحبه رییس شعبه با رادوی صبا مصاحبه رییس شعبه با رادوی صبا 

با موضوع هتران شنایسبا موضوع هتران شنایس

دکتـر عباس قنبری عدیوی، عضـو انجمن بین المللی ایران شناسـی و رییس بنیاد ایران شناسـی 

شـعبه اسـتان، برای ایام تعطیالت نـوروزی در 15 برنامـه رادیویی به معرفـی مکان های دیدنی 

تهـران پرداخـت. وی بـا اسـتفاده از مفاهیم دانـش ایران شناسـی، گردشـگری و اقلیم پژوهی 

بـه معرفی بناهـا، نمادهـا و مراکز دیدنـی فرهنگی، اجتماعی، هنـری، اقتصـادی و جغرافیایی 

تهـران پرداخت. دکتر قنبری که از پژوهشـگران حوزه مطالعات ایران شناسـی و مردم شناسـی 

کشـور اسـت، در ایـن سلسـله برنامه ها بـه جلوه های متنـوع و غنی فرهنـگ، تاریـخ، هنر و 

تمـدن ایـران از گذشـته تا کنون اشـاره کرد و بـا معرفی ده ها مـکان دیدنی کالن شـهر تهران، 

از مـردم خواسـت تا بـا حضـور در گنجینه ها و موزه هـا، مراکـز تاریخی و مذهبـی، اجتماعی 

و آموزشـی از معمـاری، هنـر و فرهنـگ غنی ایـران بهره مند شـوند و در ایام نـوروز و دیگر 

روزهـای سـال، به فرزندان شـان مفاهیم ایران شناسـی را انتقـال دهند.

گفتگوی رییس شعبه با رادوی فرهنگ گفتگوی رییس شعبه با رادوی فرهنگ 

در باره والدت امام عصردر باره والدت امام عصر
دکتـر قنبـری رییـس بنیاد ایران شناسـی شـعبه اسـتان، به مناسـبت نیمـه شـعبان زادروز 

خجسـته امـام مهـدی)ع( بـا رادیو فرهنـگ گفتگـو کـرد. وی در ایـن برنامه بـه ادبیات 

انتظـار و مفاهیـم ظهـور و والدت منجی در فرهنگ ایران اشـاره کرد و گفت: خوشـبختانه 

موضـوع منجـی و ظهور ایشـان در آخر زمـان، در فرهنگ ملی و دینی ما ریشـه دارسـت 

و بـر اسـاس ایـن فرهنگ، روح حـق جویی، مبـارزه با سـتم، دفـاع از مظلـوم و توّجه به 

مفاهیـم زدودن زشـتی از چهـره انسـان و جهـان هسـتی در ذهـن و اندیشـه خیرخواهان 

نهادینـه می شـود. پایـان سـال 1400 و پایـان قـرن 14 خورشـیدی بـا این روز خجسـته 

همـراه شـده و امیـدوارم قـرن 15 و سـال نـو با ظهـور منجـی و اصـالح در امـور جهان 

باشـد. همراه 

بزرگ داشت حکمی نظایم گنجه ایبزرگ داشت حکمی نظایم گنجه ای

بـه مناسـبت بزرگ داشـت حکیم نظامـی گنجـه ای شـاعر و حکیـم بی مانند ایرانـی، دکتر 

عبـاس قنبری عدیوی، سرپرسـت شـعبه اسـتان، در مصاحبـه  ای با رادیـو فرهنگ گفت: 

حکیـم نظامـی تنهـا شـاعری داسـتان پرداز نبـود، او بـه کرامـت انسـان بـه عنـوان زبده 

آفرینـش و پیـام آور مهـر، عشـق، عرفان و اخـالق توّجـه دارد. حکیم نظامـی فخر ایران 

اسـت و در تحقیقـات ایران شناسـان و ایران شناسـی در حـوزه اقلیمـی ایـران فرهنگی، از 

نامـداران بی نظیـر اسـت. وی نه تنهـا در مثنوی های پنجگانـه خود، در قصایـد، غزلیات و 

رباعی هـای بسـیار زیبا و اسـتوار خود نیز بـه مصادیق بلنـد فرهنگ و اخـالق توجه دارد. 

روز 21 اسـفند در تقویـم ملـی روز بزرگ داشـت حکیـم نظامی گنجه ای اسـت.

جناب آقای فرشید شریعتمداریجناب آقای فرشید شریعتمداری

اکنون که پس از سال ها تالش و کوشش مفید و مؤثر در بخش های مختلف نظام 

و  تقدیر  عرض  ضمن  آمهد اید،  نایل  بازنشستگی  افتخار  به  اسالیم  مجهوری 

الزم  ایران شنایس،  نبیاد  شعب  با  حضرت عایل  شایسته  مساعدت های  از  تشکر 

حضورتان  را  سپاس گزاری  صمامینه ترین  مهکارامن،  و  خود  طرف  از  یم دامن 

برای  مضاعف  تالش  و  خدمت  مسری  در  گذشته  مهچون   امیدوارم  کمن.  تقدمی 

اعتالی نام ایران موفق و پریوز باشید.

                                                                                                                                                                      دکرت عباس قنربی عدویی                                                                                                                                                                            دکرت عباس قنربی عدویی      

سرپرست  نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاریسرپرست  نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری

جناب آقای دکرت عبداجملید مریدامادیجناب آقای دکرت عبداجملید مریدامادی

عرض  تربیک  ایران شنایس  نبیاد  مایل  و  اداری  معاون  مست  به  را  مشا  انتصاب 

نبیاد  شعب  جایگاه  رشد  و  ارتقاء  برای  تالش  و  خدمت  وتفیق  یم کمن. 

ایران شنایس کشور در دوران خدمیت جنابعایل از خدای منان خواستارم.

                                                                                                                          دکرت عباس قنربی عدویی                                                                                                                                دکرت عباس قنربی عدویی      

سرپرست  نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاریسرپرست  نبیاد ایران شنایس شعبه چهار محال و بختیاری



7  چهارمجال و بختیاری / زمستان /  چهارمجال و بختیاری / زمستان / ۱۴۰۰۱۴۰۰
۰

روز چهارشنبه  8 دی 1400 اولین همایش ملی 

طبیعت(  و  فرهنگ  )جامعه،  بختیاری شناسی 

دکتر  استان،  مسوولین  از  برخی  حضور  با 

شهرکرد،  دانشگاه  سرپرست  پیرعلی  یاسر 

و  شهرکرد  دانشگاه  پژوهشگران  و  استادان 

دیگر پژوهشگران به صورت مجازی آنالین 

)به صورت محدود( در  )برخط( و حضوری 

دانشگاه شهرکرد برگزار شد. شروع همایش با 

پیامی از غالمعلی حیدری استاندار چهار محال 

وبختیاری بود، از جمله: 

اقوام  باوفاترین  و  بهترین  جز  بختیاری ها 

ایرانی هستند که در طول تاریخ با دیگر اقوام با 

همبستگی و وحدت زندگی کرده و هم زیستی 

نموده اند، بختیاری ها به صداقت، صفا و شجاعت 

و غیرت شناخته می شوند و مردمان این قوم قبل 

از دیگر طایفه های ایرانی و از ابتدا به مکتب 

اهل بیت )ع( و تشیع گرایش پیدا کردند و تنها 

قومی است که همه آن ها شیعه هستند .سرزمین 

پناهگاهی  همواره  تاریخ  طول  در  بختیاری 

و  بوده  امام زادگان  و  اهل بیت  نوادگان  برای 

زیارتگاه های موجود در این سرزمین گواه اعتقاد 

باالی آن ها نسبت به سادات است. بختیاری ها 

ملت  همراه  بختیاری  اسعد  سردار  رهبری  به 

مبارز ایران و با حمایت روحانیت در اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری از مشروطیت دفاع کردند 

و برای مبارزه با استبداد محمدعلی شاه به تهران 

رفتند و در سال 1288 هجری شمسی تهران را 

فتح و حکومت استبداد را سرنگون کردند. یکی 

دیگر از افتخارات بختیاری ها مبارزات سردار 

مشروطیت  انقالب  در  که   است  مریم  بی بی 

و بعد از آن توانست با انگلیسی ها و روس ها 

مبارزه کند و حتی در جریان جنگ جهانی اول، 

آزادی خواهان ایران را پناه داد.

همچنین  بختیاری  و  چهارمحال  استاندار 

بختیاری  علیمردان خان  آزادی خواهی  قیام 

دیکتاتوری  علیه  اول  پهلوی  دوره ی  در 

افتخارات  از  دیگر  یکی  عنوان  به  رضاخان 

بختیاری ها نام برد و یادآور شد: هنگامی که 

بختیاری ها  شد،  پیروز  ایران  اسالمی  انقالب 

در کشور  متعددی  و  گوناگون  در صحنه های 

رشادت های باالیی از خود نشان دادند به ویژه 

آن که آن ها در دوران دفاع مقّدس در لشگر و 

سپاه های چهارمحال و بختیاری، خوزستان و 

اصفهان و دیگر استان ها توانستند با دالوری 

جبهه ها  مقدم  خط  در  همواره  شجاعت  و 

خط شکن و پیروز باشند. استاندار چهارمحال 

این همایش به  از برگزارکنندگان  و بختیاری 

دلیل معرفی و شناسایی ایل بختیاری به جامعه 

علمی کشور قدردانی کرد.

سرپرست دانشگاه شهرکرد در مراسم آغازین 

این همایش  از  بختیاری شناسی،  همایش ملی 

عرصه  در  توجه  قابل  رویداد  یک  عنوان  با 

فرهنگی، تاریخی و اجتماعی نام برد و گفت: 

در آیات قرآن کریم نیز به شعوب و اقوام اشاره 

چهارمحال  فرهنگی  فضای  در  و  است  شده 

همایشی  چنین  برگزاری  به  نیاز  بختیاری،  و 

شکل گیری  در  بختیاری ها  می شد.  احساس 

مقدس  دفاع  دوران  در  همچنین  و  مشروطه 

بودند،  بنی هاشم )ع( نقش آفرین  در تیپ قمر 

حوزه  در  تاکنون  است  الزم  که  چندان  اما 

مستندسازی نقش آنان اقدامی انجام نشده است.

سرپرست دانشگاه شهرکرد با اشاره به وفاداری 

بختیاری ها به نظام جمهوری اسالمی و مرام و 

فتوت و سلحشوری مثال زدنی آنان  گفت: در 

فضای کنونی که عصر ارتباطات و دنیای مجازی 

فشار بسیاری را بر فرهنگ و اندیشه های جوامع 

وارد می کند، تقویت نقاط فرهنگی باید بیش از 

بر  تأثیر آن  تا  گیرد  قرار  توجه  مورد  گذشته 

جوانان و نوجوانان به نوعی کنترل شود.

مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه 

خیرمقدم  همایش ضمن  این  در  نیز  شهرکرد 

اولین  برگزاری  زحمتکشان  همه  از  تشکر  و 

در  شناسی  بختیاری  همایش 

دانشگاه شهرکرد گفت: امیدواریم 

این اولین و آخرین همایش نباشد 

همایش ها  برای  شروعی  بلکه 

باشد؛  کارهای عملی دیگری  و 

چرا که متأسفانه در این زمینه و 

این موضوع کار علمی شایسته ای 

با  وی  است.  نگرفته  صورت 

اشاره به این که همه کسانی که با 

تماس  ها  لرزبان  و  بختیاری ها 

و مراوده ای داشتند که در رأس 

است  رهبری  معظم  مقام  آن ها 

در بیانات شان به این مطلب اشاره 

بختیاری ها  و  لرها  که  می کنند 

و  شجاعت  صفا،  صداقت،  به 

جای  گفت:  معروف اند،  غیرت 

افتخار است که بختیاری ها صد 

در صد به تشیع گرایش دارند و 

عنوان  به  سادات  به  احترام شان 

فرزند پیغمبر، علما و روحانیت 

بی نظیر است.

نهاد  نمایندگی  دفتر  مسئول 

شهرکرد  دانشگاه  در  رهبری 

شخصیت های  متأسفانه  گفت: 

درجه اول بختیاری هم آن گونه که 

باید شناخته شده نیستند و می طلبد 

شخصیت ها، مجاهدین و علمای 

بختیاری به همه جوامع شناسانده 

شوند .باید به شخصیت هایی مثل 

مردان خان  علی  و  مریم  بی  بی 

بختیاری در دانشگاه ها پرداخته 

شود، نه تنها این افراد بلکه همه 

شخصیت های بزرگ و تأثیرگذار 

ایل بختیاری و شعرایی که داشتند 

شناخت  و  پژوهش  مورد  باید 

بیشتر قرار گیرند. ایشان در ادامه بیان کرد: باید 

روشنگری  و  تبیین  به  کنگره هایی  چنین  در 

برای بزرگان استانمان و عالمان دینی، عالمانی 

که اجازه ندادند شیعه دوازده امامی در بختیاری 

مقابل  منحرف شود و در  اصول حقه خود  از 

استبداد و زورگویی ایستادگی کردند، پرداخته 

شود. قوم بختیاری مردمی وفادار به دین، ایمان، 

استقالل  کشور و سرنوشت مردمان شان هستند 

از  و در طول هشت سال دفاع مقدس و دفاع 

نظام جمهوری اسالمی همواره در صحنه حضور 

داشتند و استان مان، منطقه شهیدپروری است و 

شهدای شاخصی دارد که می طلبد در این زمینه هم 

کارهای الزم را انجام دهیم.

در  ما  گفت:  نیز  تهران  دانشگاه  تمام  استاد 

حال توسعه و گسترش حیات اجتماعی و نظام 

سیاسی هستیم و باید سراغ این برویم که ببینیم 

اجتماعی  نظام  کلیت  در  بختیاری ها  جایگاه 

چگونه است و چگونه می تواند بهتر باشد چرا 

در  و تالش  است  توسعه  ما  امروز  مسأله  که 

این زمینه ضروری است .دکتر آزاد ارمکی با 

اشاره به این که برای رسیدن به توسعه راه های 

زیادی وجود دارد  افزود: مهم ترین راه رسیدن 

به توسعه همگرایی است و پیشرفت اساسی 

در همگرایی ملی است و نیازمند مشارکت و 

وحدت ملی هستیم و باید سرمایه های متعدد را 

در نظام ملی و اجتماعی فعال کنیم. ما سرمایه 

بختیاری را داریم که بخشی از کشور ایران اند 

و باید فعال شوند و فعالیت مؤثر داشته باشند.

دبیر علمی همایش ملی بختیاری شناسی نیز با 

بیان این که همایش های علمی، محلی برای ارائه 

دستاوردهای پژوهشی در یک حوزه تخصصی 

به شمار می روند، گفت: دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه شهرکرد در سال جاری میزبانی 

سه همایش را بر عهده گرفته است که همایش 

قرآن و انسان مدرن، بختیاری شناسی و همچنین 

کنگره ادبیات پایداری از جمله این برنامه های 

علمی پژوهشی به شمار می روند.

دکتر جهانگیر صفری با اشاره به این که ایران، 

شناخت  بر  است،  مختلفی  اقوام  سرزمین 

اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  ظرفیت های 

این اقوام برای اعتالی همه جانبه کشور تاکید 

پژوهشکده  راستا  همین  در  افزود:  و  کرد 

فعالیت  دانشگاه شهرکرد  در  بختیاری شناسی 

دانشگاه  این  در  گذشته  سال های  از  را  خود 

علمی  مجله  چاپ  بر  عالوه  و  کرد  آغاز 

نخستین  برگزاری  حوزه،  این  در  پژوهشی 

همایش ملی بختیاری شناسی را نیز در مجموع 

فعالیت های فرهنگی خود قرار داد که با وجود 

محدود بودن زمان دریافت مقاالت، با استقبال 

عنوان   60 از  بیش  محققان  و  پژوهشگران 

مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

علوم  و  ادبیات  دانشکده  علمی  هیأت  عضو 

انسانی دانشگاه شهرکرد  یادآور شد: مقاالت 

دریافت شده در کارگروه های تخصصی هنر و 

باستان شناسی، منابع طبیعی و محیط زیست، زبان 

و ادبیات و کارگروه های فرهنگ و مردم شناسی 

مورد بررسی قرار گرفت و برترین های آن ها در 

مدت دو روز برگزاری این همایش به صورت 

سخنرانی ارائه خواهد شد. گفتنی است، 60 مقاله 

به دبیرخانه این همایش دو روزه  ارسال شده 

است که از این تعداد 50 مقاله پذیرفته شد و 

در زمان برگزاری همایش تعداد 20 مقاله  به 

صورت حضوری و مجازی ارائه می شود.

و  تلخیص  )با  شهرکرد  دانشگاه  سایت 
ویرایش از سوی شعبه(

https://sku.ac.ir/News/4637

برگزاری نخستنی مهایش ملی بختیاری شنایس در دانشگاه شهررکدبرگزاری نخستنی مهایش ملی بختیاری شنایس در دانشگاه شهررکد
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وارداتی  فرهنگ  و  غربی  مناسبتی  ولنتاین، 

از یک دهه گذشته در میان  از بیش  بوده که 

در  ساله  پیدا کرده و هر  جوانان کشور رواج 

روز 25 بهمن مطابق با 14 فوریه برخی از افراد 

این روز را در خارج از کشور و ایران جشن 

ایرانیان  از  برخی  ایسنا،  گزارش  به  می گیرند. 

25 بهمن، روز ولنتاین را که یک جشن غربی 

است گرامی می دارند و این در حالی است که 

در  را  دوستی  و  مهر  روز  گذشته  در  ایرانیان 

پنجم  با  مصادف  اسفندگان  نام  با  کشورشان 

اسفند جشن می گرفتند. با نگاهی به گاه شمار 

ایران باستان،  درمی یابیم که نیاکان مان، عالوه 

نام گذاری  نیز  را  سال  روزهای  ماه ها،  بر 

روزها،  نام گذاری  در  که  به طوری  می کردند، 

نام امشاسپندان یا نام  ماه های سال را بر روی 

برگزار  را  جشن هایی  و  می گذاشتند  روزها 

می کردند که اکنون خبری از نام آن ها نیست.

در این روزها شور و هیاهویی در شهر میان 

باشد  کسی  کمتر  شاید  می شود،  دیده  جوانان 

اشخاصی  اکثر  اما  نداند،  ولنتاین چیزی  از  که 

کسی  برای  تا  هستند  ولنتاین  روز  منتظر  که 

که  نمی  دانند  بخرند،  هدیه  دارند  دوستش  که 

این روز از کجا وارد فرهنگ ما شده و دلیل 

نام گذاری آن چیست؟معموالً زمانی که نزدیک 

گرفته  مجازی  فضای  از  می شویم  ایام  این 

اجناس  از  مغازه ها  دکور  و  حقیقی  فضای  تا 

مختص ولنتاین پر می شود، مغازه های اجناس 

کادویی لوکس و فانتزی جانی دوباره می گیرند، 

هدیه هایی که همه و همه در جعبه های رنگی 

به همراه گل آرایی چیده می شوند، بازار داغی 

دارند، همه جا اسم ولنتاین به گوش می خورد.

عباس قنبری عدیوی- رییس بنیاد ایران شناسی 

با  گفت وگو  در  بختیاری  و  چهارمحال  شعبه 

ایسنا با اشاره به ریشه دار بودن تاریخ، تمدن 

و فرهنگ کهن ایرانی، اظهار کرد: بات وجه 

آموزه های  از  سرشار  ایران  کشور  اینکه  به 

انسانی، اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و 

ادبی بوده، همچنین پیشینیان و نیاکان مان در 

زندگی خود شرایط خاصی را داشتند، به طوری 

که روزهای هرماه اسم خاص خود را داشت.

وی افزود: مناسبت  های ویژه در فرهنگ و 

آیین های ایرانی جایگاه ویژه ای دارد، وقتی 

مشاهده می شود که پیشینیان و نیاکان مان در 

زندگی خود به مناسبت های مختلف توجه و 

برای هر روز اسمی را انتخاب می کردند، این 

امر برگرفته از معانی مثبت، زیبا و حس ناب 

داشته  که درون آن ها وجود  بوده  به زندگی 

به  را  نوعدوستی  و  آرامش  همواره  و  است 

مردم جهان منتقل و هدیه می دادند.

بود  جهان  قلب  ایران  اینکه  بیان  با  قنبری 

به  شمار  زیستن  خوب  سرچشمه  و  منبع  و 

جشن هایی  می بینیم  کرد:  تصریح  می رفت، 

از   ... و  مهرگان  سده،  یلدا،  نوروز،  هم چون 

به  آن ها  از  بسیاری  و  مانده  برجای  گذشته 

کشورهای دیگر انتقال پیدا کرده و با توجه به 

فرهنگ آن ها تغییر پیدا کرده، این امر نشان 

و  ایرانی  فرهنگ  از  مهمی  جلوه های  دهنده 

آیین های خوب زندگی کردن انسان هاست.

چهارمحال  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رییس 

چنین  برگزاری  فلسفه  گفت:  بختیاری  و 

با هم زیستن، عشق  جشن هایی مهرآفرینی، 

بوده  قدرشناسی  و  پرودگار  نیایش  ورزیدن، 

که الزم است این موارد به منظور آشنایی با 

مخصوصا  جوانان،  به  ایرانی،  غنی  فرهنگ 

آیندگان  به  درستی  به  و  انتقال  امروز  نسل 

منعکس شود.

وی تأکید کرد: ایرادی ندارد که مردم کشور، 

سنت های پسندیده سایر ملت ها را بیاموزند و 

در فرهنگ خود اجرا کنند، البته فرهنگ ها و 

آیین های ایرانی بسیاری در کشور وجود دارد 

که متاسفانه این آیین ها به را به فرندان خود 

آن ها  انتقال  در  درستی  به  یا  و  نیاموخته  ایم 

دقت نکرده ایم، بنابراین الزم است رسانه ها در 

جهت زنده نگه داشتن آیین های کهن ایرانی، 

فراموشی  از  تا  کنند  آگاه تر  را  امروز  نسل 

سپردن آیین ها و مناسبت های ریشه دار ایرانی 

جلوگیری کرد.

این  از  یکی  مثال  طور  به   کرد:  بیان  قنبری 

یا  سپندارمذگان  جشن  آیین ها  و  جشن ها 

در  آیین ها  گونه  این  باید  که  است  اسپندگان 

زمانی  شود،  داشته  نگه  زنده  ایرانی  فرهنگ 

که نسل امروز هیچ ذهنیتی از آیین های کهن 

ایرانی که سرشار از انسان دوستی، مهرورزی، 

فرهنگ  با  و  نداشته  بوده،  زندگی  و  عشق 

اینجا  در  نیست،  آشنا  کامل  طور  به  ایرانی 

همچنین  و  دانشگاهی  و  آموزشی  جامعه 

رسانه ها موظف به انتقال آموزه ها به جوانان و 

دوستداران اخالق و فرهنگ است.

و  چهارمحال  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رییس 

بختیاری گفت: اگر امروزه می بینیم جوانان به 

جشنی هم چون ولنتاین عالقه مند هستند و از 

چندین روز قبل برای خرید هدیه به معشوق و 

محبوب خود به استقبال آن می روند، نشانه این 

است که نمی دانند این امر، تصویری از جشن 

اسپندگان یا سپندارمذگان بوده که در فرهنگ 

فرهنگی  کهن  ایران  از  و  داشته  ایرانی وجود 

به کشورهای اروپایی منتقل شده است، یعنی 

مراسمی که مربوط به کشورهای دیگر است و 

مردم بیش از مناسبت های ملی و آیینی ایران به 

آن ها توجه می کنند مربوط به کشور ایران بوده 

که متناسب با فرهنگ خود آن را تغییر داده اند.

جشن هایی  چنین  نام  که  این  بیان  با  وی 

شمرده  مهم  امری  اصالت  بلکه  نیست،  مهم 

می شود، تصریح کرد: اگر مفهوم خرید هدیه 

و جشن گرفتن، ثبات کانون خانواده حفظ و 

انسانی  اجتماعی  ارتباط  به  منجر  دوستی ها 

خوب کمک کند، باید از این جشن ها حمایت 

صورت گیرد، زیرا یکی از روش های خوب 

زندگی، هدیه دادن، هدیه گرفتن و قدرشناسی 

است، به این معنا که اگر کسی برای همسر یا 

معشوق خود هدیه ای خریداری و این هدایا 

کار  شود،  عاطفی  پیوندهای  تقویت  موجب 

پسندیده ای محسوب می شود.

و  چهارمحال  شعبه  ایران شناسی  بنیاد  رییس 

بختیاری بیان کرد: در صورتی که جوان نسل 

امروز، فرهنگ کشور خودش را بیاموزد و در 

فضای حقیقی و حتی مجازی آن ها را گسترش 

دهد و برای آن ها ارزش قائل شود، به خوبی 

متوجه خواهد شد که توجه به مناسبت های ایرانی 

کند  تصور  اگر  زیرا  دارد،  بیشتری  ارجحیت 

مناسبتی هم چون ولنتاین مربوط به اروپایی ها 

وجود  چنینی  این  مناسبتی  ایران  در  و  است 

ندارد در حقیقت منجر به ازخودگسیختگی و 

خودباختگی فرهنگی می شود.

امروزه رسانه ها  اگر  اینکه  به  اشاره  با  قنبری 

و  استان شناسی  ایران شناسی،  پژوهش های 

مختلف  شبکه های  انواع  در  را  قوم شناسی 

اجتماعی گسترش دهند و به گنجینه های غنی 

این فرهنگ بپردازند و با گنجینه گران سنگ 

مناسبت هایی  چنین  شوند،  آشنا  خود  نیاکان 

زنده  داشته،  گذشتگان  فرهنگ  در  ریشه  که 

خواهد ماند، خاطرنشان کرد: حتی می توان از 

فرصت هایی که در اختیار هر فرد برای توسعه 

با  امروزی  نوین  فرهنگ  شدن  ریشه دار  و 

استفاده از ظرفیت های فناورانه و علمی وجود 

دارد، نیز گام برداشت.

سایت ایسنا )با تلخیص و ویرایش از سوی شعبه(

h t t p s : / / w w w . i s n a . i r /

news/1400112519499/

ولنتاین؛ برگرفته از فرهنگ ایراینولنتاین؛ برگرفته از فرهنگ ایراین

برگزاری نشست مجبرگزاری نشست مجازی کتابخانه  روشن دالن رودکازی کتابخانه  روشن دالن رودکیی

ایرانیان،  باستانی  جشن  و  نوروز  مناسبت  به 

مجازی  نشست  شهرکرد  رودکی  کتابخانه 

برگزار کرد. در این نشست، دکتر قنبری رییس 

چرایی  و  فلسفه  باره  در  ایران شناسی  بنیاد 

نوروز، آیین ها و آداب این جشن خجسته و 

کهن مطالبی را بیان کرد. وی در این نشست 

به اهمیت طبیعت، محیط زیست و زمان در 

تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اشاره کرد و آن 

را نمونه ای از نیایش و ستایش ایزدی دانست 

و گفت: نوروز برای ما یک مکتب آموزشی 

است که بین انسان و خالق جهان هستی پیوند 

بیشتری برقرار می کند. وی گفت: نوروز و 

پیوند  خردمندی،  برای  آن،  نمادهای  تمام 

این  در  که  است  طبیعت  و  جهان  و  انسان 

مکتب، انسان به مهربانی، اخالق، خیرخواهی، 

کمک به دیگران، شاد بودن و خوب زندگی 

کردن، می اندیشد. نوروز برای ایرانیان و مردم 

چهارمحال و بختیاری، ویژگی دیگری دارد و 

آن ورود به سده پانزدهم خورشیدی است. در 

مسالمت آمیز و شاد  زندگی خوب،  این سده 

همراه با صلح و سالمتی را برای همه انسان ها 

خواستاریم.
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معنویـت، پاکی و اخالق اسـت کـه این روز 

را بـه گذر سـیاوش از آتش نسـبت می دهند.

وی با بیـان اینکه نیاکان ما تا پیش از اسـالم، 

به آتـش احترام می گذاشـتند، تصریـح کرد: 

نیـاکان مـا رو به آتش که سـمبل روشـنی و 

گرمـی بود، نمـاز برپـا می داشـتند، از طرفی 

متاسـفانه امـروزه بنـا بـه رسـم نادرسـت و 

اسـتحاله فرهنگی بـا افرادی مواجه می شـویم 

که بـه جای اینکـه پیام آور زندگـی، حیات و 

مهربانی باشـند بـه جان خود، مـردم و حیات 

دیگـران آتش می زننـد و آتـش افروختن و 

ترقـه منفجـر کـردن کـه در این شـب انجام 

می شـود، پیونـدی بـا فرهنگ ما نـدارد.

قنبری بیان کرد: متاسـفانه جشـن های ایرانی 

بـه جـای اینکـه بـا فلسـفه خـود و بـا پیام 

زیبایی که سرشـار از آداب و رسـوم و اخالق 

و مهربانی و حمایت از انسـانیت است برگزار 

شـود برخی آن هـا را به نوعی وحشـی گری، 

قانون گریـزی و هنجارشـکنی تبدیل می کنند 

که هیچ سـنخیتی بـا فرهنگ ایرانـی ندارد.

وی تاکیـد کـرد: آتـش و آتش افـروزی در 

چهارشنبه سـوری مطـرح نبوده و نیـاکان ما 

سـه کپه کوچک آتـش از هیزم خشـک در 

حیـاط خانـه روشـن  می کردنـد و بـا حالت 

می کردنـد  دعـا  آتـش  کنـار  در  ایسـتاده 

)زردی مـن از تو، سـرخی تو از مـن، به این 

معنـا کـه از پـروردگار آتـش می خواسـتند 

کـه غم هـای مـرا ببـر و بـه من شـادی عطا 

کـن(، زیـرا آتـش نمـادی از خداخواهی و 

بود. خداپرسـتی 

رئیس بنیاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحال و 

بختیـاری اضافـه کـرد: بعد از گذشـت زمان، 

پریـدن از آتـش اضافه شـد، ولی بـا مفهوم 

دعـا کـردن، شـادمانی و سـروری اسـت که 

بـه دنبـال آن هسـتیم، حتـی در آن شـب به 

نیازمنـدان کمـک می کردند، فـال می گرفتند، 

شـعر می خواندنـد و شـادی می کردنـد، حتی 

قاشـق زنی و کوزه شکسـتن نیـز از آیین های 

بود. شـب  این 

وی تأکید کرد: الزم اسـت چهارشنبه سـوری 

را بـه روال منطقـی و فلسـفه اصلـی خـود 

پیـش ببریـم و بـه دیگـران نشـان دهیم که 

بایـد در راسـتای فرهنـگ کهـن و آییـن و 

رسـوم گذشـته حرکت کنیم، زیرا مـا به دنبال 

شـناخت تاریـخ و فرهنـگ ایـران هسـتیم، 

خردمندانـه،  پسـندیده،  رفتارهـای  همـان 

انسان دوسـتانه و یـاری گرایانه ای کـه در این 

فرهنـگ کهـن وجود داشـت.

قنبـری با بیـان این که چهارشـنبه سـوری 

در فلسـفه خود جشـنی بسـیار نیکـو توام 

بـا رفتارهـای پسـندیده، اخالق انسـانی و 

آمـاده شـدن بـرای تحویـل سـال جدیـد 

اسـت، تصریـح کـرد: نبایـد بـا رفتارهای 

مرتکـب  افـراد  برخـی  کـه  نادرسـتی 

می شـوند، اجـازه دهیـم ایـن جشـن کهن 

به فراموشـی کشـیده شـود.

از  ویرایش  و  تلخیص  )با  ایسنا  سایت 
سوی شعبه(

h t t p s : / / w w w . i s n a . i r /
news/1400122418821/

چهارشنبه سوری یکی از جشن های کهن ایران استچهارشنبه سوری یکی از جشن های کهن ایران است

بنیـاد  -رئیـس  قنبری عدیـوی  عبـاس 

ایران شناسـی شـعبه چهارمحـال و بختیـاری 

در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکه 

چهارشنبه سـوری یکـی از جشـن های کهـن 

ایران و بـه عنوان یکـی از آیین های پیش از 

نوروز به شـمار مـی رود، اظهار کـرد: نوروز 

جشن تغییر فصل و شـکرگزاری از پروردگار 

برای حیـات و تجدید دوباره زمین اسـت، به 

همیـن دلیـل با پایان زمسـتان و شـروع بهار 

اندیشـه های زندگـی در میـان مـردم شـکل 

می گیـرد و همـه آیین هایـی که از شـب چله 

شـروع و تا نـوروز ادامـه می یابد مصـداق و 

نمونـه ای بـرای این حرکت هاسـت.

وی افـزود: جشـن سـده جشـن اسـتفاده و 

بهره منـدی از آتش اسـت، آتشـی کـه جزو 

چهـار عنصـر اصلـی طبیعـت بـوده و جزو 

عناصری اسـت که حیات بخشـی و زندگی را 

به دنبـال دارد.

رئیس بنیاد ایران شناسـی شـعبه چهارمحال و 

بختیاری ادامه داد: جلوه چهارشـنبه سـوری، 

نکته هایی درباره ی هفت سنی ایرایننکته هایی درباره ی هفت سنی ایراین

بــا فرارســیدن نــوروز باســتانی و آیین هــای ویــژه نــوروزی الزم اســت بــرای 

چینــش آییــن هفت ســین  چنــد نکتــه بیــان و رعایــت شــود:

در رابطــه بــا هفــت عنصــری کــه از آن بــه عنــوان هفت ســین یــاد می شــود، 

هموطنــان بــه پنــج ویژگــی چینــش هفت ســین نــوروزی توجــه کننــد:

نخست این که  نام این 7 عنصر باید »پارسی« باشند.

دوم، آن که باید این هفت عنصر با بند واژه )حرف( سین آغاز شوند.

سوم، این عناصر  دارای ریشه گیاهی باشند.

چهارمین ویژگی این عناصر هفتگانه باید خوردنی باشند.

ــین   ــه  هفت س ــر هفتگان ــک از عناص ــچ ی ــه  هی ــن ک ــه ای ــن نکت و آخری

ــی از دو واژه نباشــد  ــه ترکیب ــا ک ــن معن ــه ای ــی باشــند؛  ب ــد ترکیب ــی نبای ایران

مثــل: ســیب زمینی!

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه عنــوان شــد مــا تنهــا هفــت چیــز را در کــره خاکــی 

داریــم کــه ایــن پنــج ویژگــی را دارنــد کــه بــه عنــوان هفــت ســین ایرانــی از 

ــاد می شــود  آن هفــت چیــز عبارتنــد از: آن ی

سیب، سیر، سماغ، سرکه، سمنو، سبزی )سبزه(،  سنجد.

بر این پایه:

سنبل) نه خوراکی است نه پارسی(

سّکه ) نه خوراکی است نه پارسی( 

سماور ) نه خوراکی است نه پارسی(

ــتمی را  ــر هش ــا عنص ــوان واژه ی ــی، نمی ت ــای پارس ــون واژه ه ــت میلی در بیس

بــرای هفــت ســین های نــوروزی پیــدا کــرد کــه دارای ایــن ویژگی هــا باشــد.

نکتــه پایانــی و الزم  در رابطــه بــا هفت ســین ایرانــی کــه هــر یــک از س هــای  

هفت ســین، نمــاد یکــی از ســپنتاهای )هفــت فرشــته( آییــن زرتشــت اســت.

سیر: نماد اهورا مزدا

سبزه: فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک است

سیب: فرشته سپندارمذ، فرشته زن، نماد باروری و پرستاری است

سنجد: فرشته خورداد نماد دلبستگی

سرکه: فرشته امرداد نماد جاودانگی

سمنو: فرشته شهریور نماد خواربار

سماغ: فرشته بهمن نماد باران

سماغ: واژه پارسی است و نباید با بندواژه  »ق« نوشته شود.

نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.
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1- لطفا خودتان را برای خوانندگان محترم 
گل گشت معرفی کنید.

این جانب جمشید اسدی گندمانی )معروف به 

ایوب( متولد 1345/2/1 شهر گندمان، در استان 

چهارمحال و بختیاری، فرزند شهریار در صبح دم 

اول اردیبهشت در خانه ای فقیرانه، در محله ای 

به نام »باال قلعه« )تپه بهرام گور( از مادری به نام 

طلعت )مملکت( پای به این عرصه خاکی نهادم 

و در دامان پر از مهر مادر پرورش یافتم و اولین 

همدمم مادرم بود.

2- رشته، گرایش و تخصص تحصیلی و شغلی 
شما چیست؟

این جانب تا دوره تحصیلی راهنمایی در گندمان 

پدرمدرس  همراهی  با  کشاورزی  کار  کنار  در 

امام  فرمان  به   1362 سال  از  سپس  خواندم. 

خمینی)ره( وارد مدرسه ی جنگ شدم و در کنار 

دیگر رزمندگان تا سال 1365 همرزم و هم دوش 

آن ها در راه دفاع از کشور مشغول خدمت بودم 

و در دو عملیات بزرگ خیبر و بدر به صورت 

ریه ها(  و  )گوش  شیمیایی  و  اعصاب  جانباز 

مجروح شدم که مدتی را در بیمارستان های اهواز، 

اصفهان و تهران بستری بودم و سال 1366 به 

استخدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

چهار محال و بختیاری درآمدم. در ضمن به عنوان 

خبرنگار آزاد، با صدا و سیمای استان و کشور 

هم همکاری می کردم. پس از آن، در ادامه ی کار 

هم به صورت نوبت شبانه در مدرسه ی ایثارگران 

دوره دبیرستان ادامه تحصیل دادم.

فرهنگی،  علمی،  کارنامه  از  گزیده ای   -3
و  ما  برای  را  خود  اجتماعی  و  اجرایی 

خوانندگان بفرمایید.
در این زمینه هایی که اشاره فرمودید، فعالیت های 

اشاره  خالصه  طور  به  که  داده ام  انجام  زیادی 

نوشته ها  گفتارها،  مقاالت،  ارایه  با  می کنم. 

با  همکاری  و  فرهنگی  فعالیت های  انجام  و 

نهادهای فرهنگی در شهرستان بروجن شناخته 

و معرفی شدم. چندین جلد کتاب چاپ نمودم 

و بیش از چهل تألیف دیگر هم دارم که هنوز 

موفق به چاپ و انتشار آن ها نشدم. عالوه بر 

عکاسی،  جمله  از  مختلف  زمینه های  در  این، 

دارم  خاص  مهارت  فیلم برداری  و  فیلم سازی 

و در چندین فیلم و سریال ایفای نقش کرده ام 

فیلم  کارگردان  جمله  از  کردم  کارگردانی  یا  و 

)در  »عشایر«  فیلم  ایل«،  »عروس  »بازگشت«، 

نقش بزرگ ایل(، سریال »خوش نشین ها« )نقش 

آقای رضایی پدر داماد(، فیلم سینمایی »کهزاد« 

)در نقش آقا الیاس بزرگ ایل(، فیلم سینمایی 

»تیام« )نقش آجعفر(، همکاری در مستند »نگین 

بام  شب های  برنامه های  در  حضور  زاگرس«، 

چهار  سیمای  و  صدا  جهان بین  )شبکه  ایران 

محال و بختیاری( سال 1396 همکاری داشتم. 

شبکه  برای  بختیاری  محلی  لباس های  معرفی 

پرس تی وی، همکاری با رادیو فرهنگ و... در 

زمینه ی  موسیقی هم با بزرگان موسیقی از جمله 

محمود جهان، حسن جهان و... همکاری داشته ام 

و سال ها نیز خبرنگار آزاد صدا و سیمای چهار 

محال و بختیاری بوده ام. با روان شاد آقای انجوی 

شیرازی برای جمع آوری آداب و رسوم منطقه 

هم به صورت فرهنگ یار همکاری کرده ام.

یا گروه های علمی  انجمن ها و  4- در کدام 
عضو هستید؟

این جانب در گروه ها و انجمن های زیادی عضو 

بوده و همکاری داشته ام که به برخی از آن ها 

اشاره می کنم: انجمن های ادبی فرخی و پژمان 

چهار محال و بختیاری، انجمن میراث فرهنگی 

و  انجمن  فرهنگ،  دوستداران  انجمن  استان، 

حامی حیوانات استان، انجمن و مرکز تحقیقات 

و پژوهش استان و تهران، همکاری با صدا و 

سیمای تهران، عضو فرهنگ یار افتخاری بنیاد 

ایران شناسی شعبه استان چهارمحال و بختیاری.

5- نحوه ی آشنایی و یا همکاری شما با بنیاد 
ایران شناسی استان چگونه بوده است؟

چون بنده کارمند فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

هستم و اداره ارشاد هم در شهرکرد منطقه میرآباد 

بود و طبقه هم کف آن مرکز بنیاد ایران شناسی 

استان بود، با جناب آقای دکتر قنبری رییس 

آن آشنا شدم و با ارائه مدارک عضو افتخاری 

مرکز ایران شناسی استان شدم و هنوز هم با استاد 

قنبری ارتباط دارم. این قضیه به حدود 18 سال 

قبل برمی گردد.

و  اجرایی  پیشینه ی  و  مسوولیت  ها  از   -6
اداری خود برای خوانندگان بفرمایید.

شیرازی  انجوی  زنده یاد  با  سال 1354  از  بنده 

مکاتبه داشته ام و با برنامه رادیوی فرهنگ مردم 

عنوان  به   1362 سال  در  و  داشته ام  همکاری 

خبرنگار آزاد صدا و سیمای استان مشغول به 

کار شدم و در منطقه جنگی از سال 1362 تا سال 

1365 به عنوان خبرنگار جنگ فعالیت می کردم. 

در کنار آن هم به سربازان آموزش می دادم و 

راهنمایی نیروی پشتیبانی و پل های شناور در 

منطقه ُجفیر و منطقه هور هویزه و هور عظیم 

بودم. بعد از اتمام خدمت در سال 1366 به عنوان 

مسئول سینمای جوانان شهرستان بروجن، حدود 

150 هنرجو را تعلیم دادم. هم چنین، مسئولیت 

کتابخانه های بروجن، گندمان، بلداجی و سفید 

دشت را برعهده  داشتم. در سال 1376 مسئول 

سال  و  بروجن  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  هنری 

سال  در  بودم.  عمومی  روابط  مسئول   1380

1384 حفظ و حراست اداره بر عهده بنده بود و 

اول دی ماه سال 1388 بازنشسته شدم.

7- آیا کتاب یا اثری مکتوب و یا انتشار یافته 
دارید که عالقه مندان با آن آشنا شوند؟ لطفا 

درباره ی آثار خود برای ما توضیح دهید.
بله. اولین کارم با عنوان »پژوهشی در تاریخ و 

پنج هزار نسخه در سال  فرهنگ گندمان« در 

1375 به چاپ رساندم و دو جلد دیگر با عنوان 

»عجایب روزگار«1386و »پژوهشی در فرهنگ 

و تاریخ چهار محال« چاپ و در دسترس مردم 

قرار گرفت. در طول خدمتم بیشتر از چهل جلد 

کتاب آماده چاپ کردم که به چند جلد آن اشاره 

اشعار  مورد  در  بختیاری«  »گلواژه های  می کنم. 

»کشف االنساب  جلد،  در 4  شاعران شهرستان 

»اکوسیستم  جلد،  سه  در  استان«  امامزادگان 

ظهور  »عالئم  جلد،   2 چهارمحال«  تاالب های 

صاحب الزمان« 1 جلد، »زندگی نامه آیت متقی، 

جلد،   1 »اعتیاد«  جلد،   1 نجفی«  آیت اله زاده 

»تاریخ گندمان جلد2«، »شعرای گندمان« 1 جلد، 

»اصطالحات و ضرب المثل ها به لهجه گندمان« 1 

جلد و موارد دیگر. 

الزم است اشاره کنم که کتاب گندمان چون در 

زمینه ی علوم اجتماعی است اکثر دانشجویان به 

عنوان کار تحقیقاتی خود در دانشگاه ها از آن 

استفاده می کنند و بنده هم با افتخار دانشجویانی 

که از خوزستان، تهران شمال، اصفهان و دیگر 

شهرها مراجعه می کردند، با احترام این کتاب را 

به آن ها تقدیم کردم تا در راه آشنایی با فرهنگ 

و هنر استان اطالعات خوبی به دست آورند.

8- اگر ممکن است از استادان و یا دوستان 
نام آور هنری خود برای ما سخن بگویید.

از  زیادی  تعداد  با  بازیگری  زمینه ی  هنر  در 

و  گفت وگو  دیدار،  کشور  مطرح  هنرمندان 

همکاری داشتم که در این جا به تعدادی از این 

بزرگواران اشاره می کنم. جمشید هاشم پور، اکبر 

عبدی، علیرضا خمسه، داود رشیدی، فردوس 

سلحشور،  فرج اله  انتظامی،  عزت اله  کاویانی، 

به  هم  اخیراَ  و  الماسی  جهانگیر  جوان،  رامبد 

همراه هنرمند بختیاری و بازیگر کشور بهنوش 

نقش  ایفای  »تیام«  سینمایی  فیلم  در  بختیاری 

که  جهان  و حسن  محمود  با  هم چنین،  کردم. 

در زمینه ی سازهای کوبه ای با ایشان همکاری 

کردم. با رضا فیاضی هم هنوز ارتباط دارم. استاد 

من  گردن  بر  استادی  که حق  مسعودی  ملک 

دارد؛چون سال 1356 محصل ایشان بودم. آقای 

کورش  کامکار،  بیژن  محمدیان،  جالل الدین 

اسدپور، دیدار محمودی، علی تاجمیری و... هم 

از دوستان من هستند.

9- اگر در زمینه ی آموزش فعالیت هایی انجام 
داده اید برای ما بفرمایید.

 بله همان طور که قباًل اشاره نمودم بنده در دوران 

می دادم.  آموزش  را  سربازان  تحمیلی  جنگ 

در زمینه ی امور سینمایی نیز زمانی که مسوول 

انجمن سینمای جوانان بودم، عالوه بر این که 

به عکاسی و فیلم سازی مشغول بودم شاگردانی 

نیز آموزش دادم و مهارت های الزم را در  را 

این زمینه آموخته بودند و این شاگردان بعداً از 

کارگردان های موفق استانی و کشوری شدند و 

کارنامه ی درخشانی در این باره  داشته اند و از این 

بابت خیلی خوشحالم.

10- انتظار شما و یا توصیه تان به جوانان و 

عالقه مندان تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات 
استان چهارمحال بختیاری چیست؟

 انتظار من از جوانان این است که ریشه ی اصالت 

خود را حفظ کنند و در برنامه های فرهنگی و 

زنان  شیر  و  مردان  علی  شیر  یاد  به  از  هنری 

بختیاری از لباس فاخر بختیاری به نحو مطلوب 

بهره ببرند. در این جا الزم می دانم به این موضوع 

اشاره کنم که بختیاری ها اولین قوم ایران زمین 

است با صالبت از کیان و سرزمین خود به خوبی 

دفاع کرد و ما هم باید ادامه دهنده ی راه آنان 

باشیم تا ریشه ی اصالت بختیاری مان حفظ شود.

آینده  برای  برنامه هایی  و  کارها  چه   -11
خواهید داشت؟

آینده را نمی شود پیش بینی کرد، ولی قصدم این 

است که اکثر آثارخود را که در طول چند دهه 

جمع آوری کردم، به چاپ برسانم و در اختیار 

کارهایی  در  هم چنین،  دهم.  قرار  مردم  آحاد 

که به بنده پیشنهاد شده یا می شود، در رشته ی 

بازیگری ایفای نقش کنم و در امور خیریه به 

مستمندان کمک کنم. در زمینه ی فرهنگی به 

فرهنگ دوستان کمک و راهنمایی کنم و دوست 

دارم، جوانان با اطالع رسانی در برنامه های صدا و 

سیما، به صورت نوشتاری و فعالیت در فضای 

مجازی، آنان را از غرب گرایی دور نگه داریم 

و اصالت خودشان در مورد ریشه و اصالت قوم 

بختیاری را حفظ کنند.

سخن آخر من این است که سعی کنیم خودمان 

را باور داشته باشیم و کورکورانه ادامه  دهنده ی 

گذشته خود  تاریخ  به  اگر  نباشیم.  دیگران  راه 

نگاه کنیم که بزرگانی از قوم ما بودند که در بعد 

و  اصفهان  از  را  افغان ها  از حکومت صفویه، 

گندمان روز عاشورا بیرون کردند. هم چنین به 

سرکردگی سردار اسعد و بی بی مریم بختیاری 

از  را  بیگانگان  دیگر  و  انگلیسی ها  روس ها، 

مدیون  باید  ایران  ملت  راندند.  عقب  تهران 

رزمندگان و فرماندهان بختیاری باشند. این که 

حکومت  پهلوی با ترفندها، حقه و نیرنگ سران 

بختیاری را از سر راه برداشت چون می دانست 

اگر بختیاری جان بگیرد، حکومت را از دست 

آن ها می گیرد. همین طور که بختیاری ها شهامت 

به خرج دادند و دست انگلیس را که سرمایه ملت 

ایران، یعنی نفت را غارت می کرد، کوتاه کرد و 

از مملکت بیرون راند، ما قوم اصیل بختیاری 

و  باشیم  راه گذشتگان خود  ادامه دهنده ی  باید 

اصالت مان را حفظ کنیم. این که در زمان های 

این قوم باعث  به  گذشته خیلی بی مهری هایی 

شده، باید در این زمان سعی کنیم و اجازه ندهیم 

وارد  شرقی  و  غربی  فرهنگ های  خرده  که 

فرهنگ این قوم با اصالت شود. این بود سخن 

پایانی. با سپاس از رییس محترم و شما همکاران 

بنیاد ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری که 

این فرصت را در اختیار بنده گذاشته  اید.

تهیه و تنظیم: علی حسین پور 

گفت وگو با آقای مجشید اسدی گندماین )فرهنگ یار، هرنمند و پژوهشگر استان چهار محال و بختیاری(گفت وگو با آقای مجشید اسدی گندماین )فرهنگ یار، هرنمند و پژوهشگر استان چهار محال و بختیاری(
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بازدید از منایشگاه های نبیاد ایران شنایسبازدید از منایشگاه های نبیاد ایران شنایس

دکتـر عبـاس قنبری عدیـوی، رییس بنیـاد ایران شناسـی چهارمحـال و بختیـاری با حضور 

در سـاختمان مرکـزی بنیاد ایران شناسـی کشـور از نمایشـگاه های متنوع فرهنـگ و آداب 

و رسـوم، لباس هـای محلـی، معمـاری و سـنت روستایی-عشـایری بازدیـد کـرد. در ایـن 

دیـدار دکتر دولتی مسـوول نمایشـگاه های بنیاد ایران شناسـی کشـور، به توضیح و تشـریح 

اطالعـات و لـوازم موجـود در این مرکـز پرداخت. دکتر قنبـری هم بنا به تجارب و پیشـینه 

کارهـای مـوزه داری و گنجینه هـای اسـتانی، پیشـنهادهایی را ارایه کرد. هم چنین مقرر شـد 

کـه نسـبت به تکمیـل و تقویـت بخش مربـوط به چهارمحـال و بختیـاری که از سـال های 

گذشـته بـه همت شـعبه اسـتانی اقالم و لـوازم مختلف تهیه و ارسـال شـده، همکاری شـود. 

غالم یلع حیدری سودجاین استاندارغالم یلع حیدری سودجاین استاندار

 چهار محال و بختیاری شد. چهار محال و بختیاری شد.

بیست و ششمین استاندار 
چهارمحال و بختیاری پس 
ایران،  اسالمی  انقالب  از 
حکم  با  شد.  منصوب 
رییس جمهوری اسالمی 
سیزدهم،  دولت  در 
غالم علی  حاج  سردار 
حیدری سودجانی سمت 
استانداری را عهده دار شد.

غالم علی حیدری سـودجانی ششـمین اسـتاندار بومی اسـتان اسـت که این مسـوولّیت 

حسـاس را برعهـده گرفتـه اسـت. وی خـود فرزنـد شـهید جانبـاز و از فرماندهـان 

خوش نـام و ارشـد دوران دفـاع مقـدس بـوده اسـت کـه نـزد رزمنـدگان و ایثارگران 

اسـتان از محبوبیـت باالیی برخوردارسـت.

غالم علـی حیـدری، متولـد سـودجان از توابـع شهرسـتان شـهرکرد و دارای مـدرک 

کارشناسـی ارشـد مدیریـت اسـت. سـردار حیـدری، سـال های متوالی در پسـت های 

اجرایـی، مدیریتـی و نظامـی کشـور منشـاء خدمـت صادقانـه به اسـتان و کشـور در 

حوزه هـای امنّیـت و دفـاع مقـدس بوده اسـت. 

حـاج غالم علـی حیدری سـودجانی، فرمانده پیشـین سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 

امـور  معاونـت  بـوده و در سـمت  بختیـاری  واصفهـان  اسـتان های چهارمحـال و 

اسـتان های سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور نیـز فعالیـت کرده اسـت. 

سـردار حیـدری هم چنیـن، معاونـت سـازمان بسـیج مسـتضعفین را نیـز در سـوابق 

اجرایـی و مدیریتـی خـود دارد.

https//:matlabnew.ir 

با اصالح و ویرایش )بنیاد ایران شناسی شعبه استان(

برادر گرایم جناب آقای حاج غالم یلع برادر گرایم جناب آقای حاج غالم یلع 

حیدری سودجاینحیدری سودجاین

انتصـاب شـما را به عنوان اسـتاندار چهارمحال و بختیـاری و رییس هیـأت امنای بنیاد 

ایران شناسـی اسـتان، تبریـک و شـادباش می گویـم. امیـدوارم شـما به عنـوان فرزند 

برومنـد اسـتان با شـناخت مطلوبتـان از ظرفّیت ها و شـرایط اسـتان مسـتعد و توانمند 

چهارمحـال و بختیـاری، منشـأ رشـد، پیش رفـت و بالندگـی همـه جانبـه فرهنگـی، 

اجتماعـی، اقتصـادی و هنری اسـتان باشـید. بـا خرسـندی آمادگی خـود و همکاران 

عضو شـورای پژوهشـی و فرهنگ یـاران افتخـاری این شـعبه را برای تحقـق اهداف 

و برنامه هـای متعالـی شـما در قلمـرو مطالعـات و پژوهش هـای بنیـادی و کاربـردی 

ایران شناسـی اعـالم می کنـم.

از خداونـد مّنـان توفیـق و سـرافرازی شـما را در دوران مسـوولیت مهـم و حسـاس 

اسـتانداری، از خداونـد مسـتعان، خواسـتارم.

                                                       عّباس قنبری عدیوی                          
سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری

منایشگاه روز مشار انقالب اسالیم به روایت منایشگاه روز مشار انقالب اسالیم به روایت 
مطبوعات  )دی و هبمن مطبوعات  )دی و هبمن 13571357((

بـه مناسـبت چهل و سـومین سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی، از تاریخ 12 بهمـن تا 22 

بهمـن 1400 )دهـه ی فجر( نمایشـگاهی بـا عنوان »روز شـمار انقالب اسـالمی بـه روایت 

مطبوعـات )دی و بهمـن 1357« در محـل بنیـاد ایران  شناسـی شـعبه اسـتان چهـار محال و 

بختیـاری برگـزار شـد. در این نمایشـگاه، اخبار و اطالعـات مربوط به قیام مـردم و پیروزی 

نهایـی انقـالب اسـالمی در آیینـه ی مطبوعـات بـه صـورت روزشـمار تاریخـی )دی ماه و 

بهمن مـاه 1357(، در معـرض دیـد بازدیدکننـدگان قـرار گرفت. بـا دقت در صفحـه ی اول 

ایـن مطبوعـات )کـه بـا تیترهای درشـت، درج شـده اسـت( می تـوان از حـوادث و وقایع 

کشـور از نیمـه ی دوم دیمـاه تـا پیروزی انقـالب و حتی چنـد روز پس از پیـروزی تا آخر 

بهمن مـاه، در ایـن مطبوعات آگاه شـد. 
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آشنایی با زندگی نامه و فعالیت های استاد مجشید مرداین دهکردی )هرنمند و خوش ونیس(آشنایی با زندگی نامه و فعالیت های استاد مجشید مرداین دهکردی )هرنمند و خوش ونیس(
برای  اختصار  به  را  خودتان  لطفًا   -1

خوانندگان محترم گلگشت معرفی کنید.
این جانـب جمشـید مردانـی دهکـردی در 

نهـم دی مـاه سـال 1335در شـهرکرد چشـم 

بـه جهـان گشـودم. دوره ی تحصیـالت خود 

را تـا مـدرک دیپلم )رشـته مکانیـک( 1352 

در اصفهـان گذرانـدم و از همـان زمـان بـا 

ذوق هنـری، بـا اسـتفاده از محضر اسـتادان 

بزرگـوار به هنر خوش نویسـی روی آوردم و 

موفقیت هایـی در ایـن زمینه به دسـت آورم 

کـه در ادامـه بـه آن اشـاره خواهـم نمود. 

در سـال 1358 بـا یکـی از بسـتگانم )دختر 

دایـی( ازدواج کـردم. سـال 1360 خداونـد 

متعـال اولیـن فرزند را بـه ما ارزانی داشـت 

به نـام سـمیه مردانـی دهکردی، که ایشـان 

لیسـانس روان شناسـی و هنرمندی شایسـته 

ممتـاز،  دوره ی  خوش نویسـی  در  توانـا  و 

تذهیـب و نگارگـری قابل دسـتی داشـته و 

بـا تـالش فـراوان مشـغول امـور فرهنگی 

و هنـری در مـدارج عالـی را طـی نمـود و 

در نمایشـگاه های انفـرادی و جمعی بسـیار 

در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری و خـارج 

از اسـتان شـرکت فعال داشـته و آثـار او در 

کتاب »مشـق عشـق« به چاپ رسـیده است.

دومین دخترم در سـال 1368 در شهرکرد به 

دنیـا آمد. فرزنـدی نیکو، شایسـته و مهربان 

بـه نام سـمیرا مردانـی کـه دانش آموخته در 

رشـته معمـاری از دانشـگاه آزاد شـهرکرد 

اسـت و به سـبب عالقـه ی زیاد بـه ادامه ی 

تحصیـل به کشـور آلمـان مهاجـرت کرد و 

موفـق بـه دریافت فـوق لیسـانس معماری 

شـد و هم اکنـون در یک شـرکت بین المللی 

مشـغول کار است.

همسـرم تأثیـر بسـیار زیـادی در زندگـی 

اسـت.  داشـته  هنـری ام  و  فرهنگـی 

همان طـور کـه معلـوم اسـت کار هنـری و 

حرفـه ای بـه قدری عمیق و وسـعت اسـت 

کـه اگـر کسـی بخواهـد به طـور جـدی به 

آن بپـردازد، تقریبًا همـه ی وقت و عمرش 

را بایـد در آن صـرف کنـد و طبیعی اسـت 

اداره  بـرای  کـه  امـوری  همـه  سـنگینی 

موقعیـت خانـواده بایـد تدبیـر شـود، بـه 

عهـده ی همسـر اسـت.

در این جـا بایـد گفـت که در حیـات هنری 

هنرمنـد ازدواج نقطـه ی عطف، امـر مهم و 

تعیین کننده اسـت، چه بسـا سـلوک هنری 

شـتاب  فرخنـده،  ازدواجـی  سـایه ی  در 

می گیـرد و چه بسـا هنرمندان نامـداری که 

در جریـان فـراز و فـرود زندگی مشـترک، 

از راه بـاز می ماننـد و رشـد بالندگـی خـود 

را تنهـا بـه عنـوان آرزوی برآورده نشـده 

در خاطره هـا ثبـت می کننـد. این دسـته از 

تالقی ها بسـته بـه نوع خـود، حماسـه های 

شـکوهمندی را رقـم می زند و یـا خاطرات 

تلـخ ایـن جدایـی را بـه دنبـال دارد. برای 

هنرمنـد خوش نویـس کـه بایـد بیشـترین 

لحظـات عمـر خویـش را فـارغ از دغدغه، 

در  آسـوده  خیالـی  بـا  و  آرام  فضـای  در 

کار مشـق و مشـاقی سـپری کنـد، بی گمان 

وجـود همسـری دلسـوز، فهیـم، از خـود 

گذشـته، مهربان، صبـور و آرام که ارزش و 

اصالـت هنـر او را دریابد و برای اسـتکمال 

هنـر خوش نویسـی بـه هر نـوع فـداکاری 

مبـادرت کنـد، نکته ُپـر اهمیتی اسـت.

عاشـقانه  و  صادقانـه  بایـد  کـه  نکتـه ای 

بگویـم و اگـر نگویـم جفـا کـرده ام، یکـی 

از نعمت هـای خوبـی کـه خداونـد بـه بنده 

عطـا نمـوده، همسـر خـوب و یـار مهربان 

اسـت کـه در طـول ایـن سـال ها در همه ی 

سـختی ها و مشـکالت در کنار من بوده و به 

تنهایی امـورات داخلی خانه و بچه ها را سـر 

و سـامان داده و بـا تشـویق و حمایت هـای 

بی دریـغ، آینـده ای روشـن را بـرای آنـان 

ایجـاد نمـوده و سـعی کـرده محیـط آرام و 

سـایه محبـت و مسـاعد جهـت پیشـرفت 

فرهنگـی  و  کاری  فعالیت هـای  و  بچه هـا 

هنـری مـن فراهـم نماید. هـم اکنـون من و 

فرزندانـم حلقه وار عاشـقانه دور او می گردیم 

و روزگار را بـه عافیـت می گذرانیـم.

رنگین کمان شعر

گذشت// اگر  جوانی  خروش  پر  »دوران 

شادم که در این طریقت علم و هنر گذشت

 گرمن درخت تاکم و پیری مرا شکست  // 

هر تشنه! ازمی غزلم بهره ور گذشت 

 ما شکوه از جوانی پیری نمی کنیم // 

شیرین و تلخ اگر به که به این سفر گذشت«.

)شعر از زنده یاد  عبدالعلی خسروی(.

و  هنـری  رشـته  دربـاره ی  لطفـًا   -2
بگوییـد. خـود  اسـتادان 

از همـان دوران کودکـی، عشـق بـه هنـر 

یکتاییـان  آقـای  محضـر  بـه  را  بنـده 

معلـم سـوم ابتدایـی کشـاند تـا بـا الفبـای 

وی،  از  پـس  شـوم.  آشـنا  خوش نویسـی 

مرید اسـتاد عالی قـدر ابوالوفا شـمس الدین 

حسـینی دسـتنایی شـده و مدت چهار سال 

در نـزد ایشـان شـاگردی نمـودم. عالقـه ام 

بـه فراگیری سـایر خطوط از جملـه ثلث و 

نسـخ سـبب گردیـد کـه در ابتدا بـه محضر 

اسـتاد گران قدر مرحـوم حبیـب اهلل فضائلی 

در شـهر هنرپـرور اصفهـان و سـپس نزد 

اسـتاد صمدی در تهران مرکـز تعلیم کتابت 

ایـران، به مدت سـه سـال خط ثلـث را نزد 

ایـن اسـتادان فـرا گیـرم. در آن هنـگام با 

مرحـوم حضـرت اسـتادی عبـداهلل فرادی 

آشـنا شـدم و مـدت بیـش از 20 سـال بـه 

طور حضوری و مکاتبه ای از ایشـان کسـب 

فیـض نمودم، سـپس افتخار خوشـه چینی از 

فیوضـات حضرت اسـتادی عبـاس اخوین 

در مرکـز تعلیـم کتابت ایران تهـران نصیبم 

گردیـد. عالقه ی وافـر به شـیوه ی میرعماد 

نـزد  در  سـال   30 از  بیـش  شـد  سـبب 

ایشـان به فراگیری مشـغول شـوم. بعـداً در 

کالس های دوره ی اسـتادی، ضمـن ارتباط 

بـا مرکز تعلیـم کتابت ایـران در کالس های 

آزاد اسـتادی انجمـن خوش نویسـان ایران 

نـزد اسـتاد علی اشـرف صندوق آبـادی به 

مدت دو سـال شـرکت فعال و مسـتمری را 

داشـته کـه در سـال 1395 موفق بـه درجه 

اسـتادی از طرف شـورای ارزشـیابی هنری 

انجمـن خوش نویسـان ایـران نایل شـدم.

گفتنی است، اینجانب در سـال 1366 مدرک 

خوش نویسـان  انجمـن  از  ممتـاز  دوره ی 

ایـران را به دسـت آوردم و در سـال 1386 

موفـق بـه مـدرک فـوق ممتـاز از انجمـن 

خوش نویسـان نایـل شـدم و اولیـن فـردی 

بـودم کـه در اسـتان چهارمحـال و بختیاری 

شـدم.  هنـری  درجـه  کسـب  بـه  موفـق 

همچنیـن، در سـال 1368 و مجدداً در سـال 

1377 موفق به کسـب درجـه ی هنری 2/1 

از شـورای ارزشـیابی هنرمندان کشور شدم.

محضـر  از  توانسـتم  کـه  مفتخـرم  بسـیار 

اسـتادان بزرگواری چون اسـتاد شمس الدین 

حسینی دسـتنایی، حضرت اسـتادی مرحوم 

عبـداهلل فـرادی، اسـتاد مرحـوم حبیـب اهلل 

فضائلی، اسـتاد صمـدی، حضرت اسـتادی 

اشـرف  علـی  اسـتاد  و  اخویـن  عبـاس 

و  درود  شـوم.  بهره منـد  صندوق آبـادی 

مهـر، نثـار نازنینانـی کـه بـا سـخاوت و 

خلـوص در بررسـی آثـار یـاری ام نمودند 

و اندوخته هـای ارزشمندشـان را بـه بنـده 

حقیـر انتقال دادند )مهرشـان مسـتدام باد(.

3- آیـا اثـری مکتـوب ویا انتشـاریافته 
دارید؟دربـاره ی آن بـرای مـا توضیـح 

. هید د
از 16 کتـاب چـاپ شـده  )از سـال 1366 

بـر  را  آن هـا  خوش نویسـی   )1398 تـا 

از  تعـدادی  همـراه  یـا  و  داشـته ام  عهـده  

خوش نویسـان در ایـن کتاب ها )و نوشـتن 

برخـی بروشـورها( مشـارکت و همـکاری 

ایـن  بـه  می تـوان  از جملـه   کـه  داشـته ام 

مـوارد اشـاره کـرد:

- مشـارکت در خوش نویسـی کتـاب نفیس 

نیسـتان، جمعـی از اسـتادان و هنرجویـان 

.)1398( صندوق آبـادی  اسـتاد 

- گردآورنـده ی کتاب نفیس الفبای شـیدایی 

)مجموعـه آثار خوش نویسـی( بـا همکاری 

خوش نویسـان  انجمـن  و  هنـری  حـوزه 

شـهرکرد )1393(.

- دیباچـه هنـر خوش نویسـی نهـم دی مـاه 

.1391

کتـاب  خوش نویسـی  در  مشـارکت   -

خوش نویسـان ایـران تألیـف اسـتاد علـی 

راهجیـری، جلـد دوم، انتشـارات فرهنـگ 

.1389 تهـران،  مکتـوب 

- علـت بـد خطی چیسـت؟ صدا و سـیمای 

مرکز چهـار محال و بختیـاری )1368(.

- مقدمه نویسـی و گـردآوری آلبـوم نفیس 

بهارانـه: گزیـده ای از آثـار اسـاتید انجمن 

بـا همـکاری سـازمان رفاهـی،  شـهرکرد 

تفریحـی شـهرداری شـهرکرد.

بروشـور  مقدمه نویسـی  و  گـردآوری   -

نفیس نکوداشـت اسـتادان طراز اول کشور 

)در اسـتان( بـا همـکاری اداره کل فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی و خوش نویسـان اسـتان 

چهـار محـال و بختیـاری.

کتاب هـای  از  تعـدادی  خوش نویسـی   -

جملـه  )از  خسـروی  عبدالعلـی  زنده یـاد 

عـروس  بختیـاری،  فرهنـگ  و  تاریـخ 

کتاب هـای  از  تعـدادی  و  و...(  داالنکـوه 

اسـتان چهـار  نویسـندگان  شـده ی  چـاپ 

بختیـاری. و  محـال 

4- چـه مسـوولیت هایی در ارتبـاط بـا 
داشـته اید ؟ خـود  هنـری  فعالیت هـای 

سـال(   20 مـدت  )بـه  دوره  چهـار  بنـده، 

مسـوول انجمن خوش نویسـان اسـتان چهار 

محال و بختیـاری بودم. هم اکنـون مدت 40 

سـال عضو شـورای انجمن و مـدرس انجمن 

خوش نویسـان شـعبه شـهرکرد هسـتم. در 

این چهار دهه شـاگردان بسـیاری از دوره ی 

مقدماتی تـا مرحلـه ی ممتاز، فـوق ممتاز و 

اسـتادی تربیت نمـودم که هم اکنون بیشـتر 

شـاگردان در استان و کشـور مشغول تدریس 

این هنـر مقّدس هسـتند.

هم چنیـن عضـو شـورای پژوهشـی بنیـاد 

ایران شناسـی اسـتان هسـتم و بـه عنـوان 

اسـتاد ممتـاز خوش نویسـی بـا مدیریـت 

رییـس ایـن شـعبه همـکاری می کنـم.

5- سـخن پایانی شـما، نکته و یا سفارش 
شـما که برای دیگران دارید.

مسأله مهمی که یادآوری آن بسیار الزم است 

مصاحبه  چندین  در  بنده  را  موضوع  این  و 

سال   42 گذشت  از  بعد  که  است  این  گفته ام 

متأسفانه هنوز هیچ گونه تحقیق، بررسی و یا 

به طور کلی پژوهشی در مورد تاریخچه خط 

ادامه در صفحه بعد
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استان چهار محال و بختیاری صورت نگرفته 

این  در  کافی  و  رسمی  سند  هیچ  ما  و  است 

خوب  مهم،  این  که  نداریم  اختیار  در  زمینه 

و پسندیده نیست. پیشنهاد می کنم مسوولین 

و  فرهنگ  و  فرهنگی  میراث  ویژه  به  هنر 

خصوص  این  در  را  اقداماتی  اسالمی  ارشاد 

انجام دهند )که اگر هم اکنون هم اقدامی شود، 

باز هم دیر است(. البته این نکته را هم متذکر 

می شوم که در این رابطه در چند سال گذشته 

از سوی عالقه مندان اقدامات و پژوهش هایی 

صورت گرفته و یا در حال انجام است که نیاز 

به حمایت مالی است تا این کتاب چاپ و در 

اختیار عالقه مندان قرار گیرد از انجمن هّمت 

چرا  مالی؛  درخواست کمک  مسوولین  از  و 

است  استان  تاریخی  و  فرهنگی  نیاز  این  که 

انتقال  آیندگان  به  گران بها  میراث  این  که 

داده شود و این وظیفه ی مهم به عهده  ی ما، 

استادان و کسانی است که دل شان برای هنر 

خوش نویسی استان می تپد. ما از دانشجویان 

و  قدسی  هنر  این  به  عالقه مندان  و  هنر 

شریف خواستار همیاری و همفکری هستیم 

و از همین جا، از کلیه ی عزیزانی که مطالب 

خوش نویسی  هنر  درباره ی  اطالعاتی  یا  و 

انجمن  با  که  می نمایم  درخواست  دارند، 

موارد  و  نموده  حاصل  تماس  خوش نویسی 

الزم را در اختیار ما قرار دهند.

مسأله ای  که ذوق هنری  باید گفت  پایان  در 

ذائقه ی تشخیص طعم  از  پیچیده تر  بی نهایت 

دیگر  این جا  در  است.  آشامیدنی ها  و  غذا 

طعم  تفاوت  شناسایی  و  کشف  ساده  مسأله 

ذوق  نیست،  مطرح  مختلف  چاشنی های 

مهم تر  و  جدی تر  بسیار  موضوعی  هنری 

را  زندگی شان  همه ی  بزرگ،  استاداِن  است. 

از هیچ فداکاری و  وقف آثارشان کرده اند و 

از خودگذشتگی برای آن آثار دریغ نداشته اند 

و کمترین حقی که می توانند داشته باشند این 

است که از ما بخواهند برای درِک ثمره ی رنج 

و تالش آن ها، کوششی به خرج دهیم

بنیاد  گرامی  کارکنان  و  محترم  رییس  )از 

ایران شناسی شعبه چهار محال و بختیاری که 

داده اند،  قرار  بنده  اختیار  در  را  فرصت  این 

بسیار سپاس گزارم(. 

سال شـمار زندگـی و برخـی از مهم ترین 
جمشـید  اسـتاد  هنـری  فعالیت هـای 

دهکردی  مردانـی 
1335 تولد، شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری.

1336  از دست دادن پدر در سن یک سالگی.

تحصیل  برای  اصفهان  به  مهاجرت   1341

مدرسه  ابتدایی  دوره ی  دبستان  به  وورود 

خانه کودک اصفهان. 

در  ابتدایی  تحصیلی ششم  مدرک  اخذ   1346

اصفهان.

درگذشت فرهنگ یار افتخاری نبیاد ایران شنایس استاندرگذشت فرهنگ یار افتخاری نبیاد ایران شنایس استان

قنبـری عدیـوی،  متأسـفانه آقـای مظفـر 

فرهنگ یـار افتخـاری بنیـاد ایران شناسـی 

اسـتان همزمان بـا روز مـرد و تکریم مقام 

پـدر، درگذشـت. وی بـه عنوان فـرد مطلع 

و آگاه بـه فرهنگ مـردم عشـایر بختیاری 

بـا بنیـاد ایـران شناسـی همکاری داشـت. 

درگذشـت ایشـان را به خانواده و بسـتگان 

مطالعـات  عالقه منـدان  چنیـن  هـم  و  وی 

ایـران شناسـی و فرهنـگ، هنـر و ادبیات 

می گوییم. تسـلیت  اسـتان،  عامـه 

رییس و کارکنان بنیاد ایران شناسی

شعبه چهارمحال و بختیاری

»بازگشت مهه به سوی اوست«»بازگشت مهه به سوی اوست«

ما ز باالیمی و باال یم رومی

حضرت آیت اهلل سید محّمد خامنه ای

رییس محترم بنیاد ایران شناسی

درگذشـت بانـوی فرهیختـه و گرامـی حاجیه خانـم شیخ االسـالمی همسـر گرانقدر 

حضـرت  عالـی را خدمـت شـما، فرزنـدان گرامـی، بیت مکـرم و بسـتگان ارجمند 

تسـلیت و تعزیـت عـرض می کنـم. همـراه با صبـر و شـکیبایی، بقای عمر شـما و 

سـایر بازمانـدگان و رحمت واسـعه برای آن بانوی سـفر کرده را از پیشـگاه خداوند 

متعـال خواسـتاریم. الزم می دانم مراتب تسـلیت و هـم دردی خود و همـکاران بنیاد 

ایران شناسـی شـعبه چهارمحـال و بختیـاری را حضورتان اعـالم کنم.

عباس قنبری عدیوی

سرپرست بنیاد ایران شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری

1349 اخذ مدرک سیکل در رشته تراشکاری 

در اصفهان.

دبیرستان  تحصیالت  گذراندن دوره   1352

اصفهان   2 شماره  صنعتی  هنرستان  اصفهان 

عنوان  به  اصفهان  آهن  ذوب  در  استخدام 

کارآموز )روزها کار، شب ها ادامه تحصیل به 

مدت سه سال(.

مکانیک  رشته  در  دیپلم  مدرک  دریافت 

اصفهان )هنرستان صنعتی شماره 2(. 

1353 اعزام به خدمت سربازی در لشکر 28 

سنندج.

1358 ازدواج. 

)استانداری  کشور  وزارت  در  استخدام   1359

سال،   30 مدت  به  بختیاری(  و  محال  چهار 

کارشناس امور هنری )خوش نویس(.

1366 موفق به کسب مدرک ممتاز از انجمن 

خوش نویسان ایران.

1369 دریافت درجه 3 هنر از شورای ارزشیابی 

هنرمندان کشور.

شورای  از  هنری  درجه  دریافت   1377

ارزشیابی هنرمندان کشور. 

انجمن  از  ممتاز  فوق  مدرک  دریافت   1386

 2/1 مدرک  ایران. دریافت  خوش نویسان 

هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.نایل 

آمدن به افتخار بازنشستگی از وزارت کشور 

چهار  استان  نمونه  بازنشسته  کارمند   1387
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محال و بختیاری.

1390 عضویت در شهرک بین المللی »سیته« 

فرانسه.

انجمن  از  استادی  مدرک  اخذ   1395

خوش نویسان ایران )شورای ارزشیابی هنری 

انجمن خوش نویسان ایران(.

انجمن  مدرس   1397 تا   1363 سال  از   -

خوش نویسان ایران، شعبه شهرکرد.

خوش نویسان  انجمن  رییس  دوره  چهار   -

استان چهار محال و بختیاری)تا سال 1397(. 

و  مدیر   1397 سال  تا   1381 سال  از   -

میرعماد  هنری  آزاد  آموزشگاه  مسوول 

)خوش نویسی، هنرهای تجسمی و نگارگری( 

مرکز  در  تا 1400عضویت  از سال 1375   -

تعلیم کتابت ایران )تهران(.

استاد مردانی از سال 1364 تا  سال  1400در 

نمایشگاه های جمعی و انفرادی شرکت نموده 

همکاری  ایران  خوش نویسان  انجمن  با  و 

داشته است و در بیش از صد و ده نمایشگاه 

حضور  کشور  از  خارج  و  کشوری  استانی، 

در  نگه داری  برای  کارها  از  بعضی  و  داشته 

موزه های خارج از کشور خریداری و یا اهدا 

شده است. در طول سال ها فعالیت های هنری 

خوش نویسی موفق به دریافت لوح  سپاس های  

از ادارات، سازمان ها و... شده است.

 تهیه و تنظیم: علی حسین پور

ادامه از صفحه قبل


