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دکتر عّباس قنبری ُعدیوی

اســاس فرهنــگ هــر کشــور بــه زبــان، اخالق، 
دیــن، آمــوزش، هنــر، ادبیــات و دیگــر عناِصــر آن 
ــم  ــن قل ــب ای ــرای صاح ــه ب ــتگی دارد. آنچ بس
همیشــه مهــّم بــوده و خواهــد بــود؛ حفــظ وحــدت 
ملّــی، انســجام و امنّیــت روحــی و روانــی جامعــه، 
همــه مــردم ایــران عزیــز و توّجــه ویــژه مســووالن، 
نوشــتاری،  شــنیداری،  دیــداری،  رســانه های 
صاحبــان اندیشــه، ســخنوران و اســتادان ارجمنــد 
حقیقــی  فرهیختــگان  و  فرهنگیــان  دانشــگاه، 
ــر،  ــخ، هن ــگ، تاری ــث فرهن ــه مباح ــی ب و حقوق
ادبیــات و فولکلــور اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

و قلمــرو فرهنگــی زاگــرس اســت.

ــت.  ــر اس ــده و اثرپذی ــر زن ــک عنص ــان ی زب
ابــزار برقــراری ارتبــاط و پیونــد بــا خــود و دیگــران 
اســت. موهبتــی خــدادادی کــه کارکردهای بســیار 
ــدن  ــر اندیشــیدن، آفری ــی ب ــی چــون: محمل مهّم
ــردن  ــرار ک ــاط برق ــس و ارتب ــث نف ــی، حدی ادب
ــه  ــدر در هم ــر گرانق ــن عنص ــران دارد. ای ــا دیگ ب
ــای آن  ــت. کنش ه ــر اس ــان و براب ــان ها یکس انس
در دو ســطح  شکلی)نوشــتاری، تصویــری و عالیــم 

ــد. ــی می کن ــاری( تجلّ ــراردادی( و آوایی)گفت ق

ســخن  و  کالم  را  آن  گفتــاری  نمودهــای 
می گوینــد کــه بــه فراخــور تاریــخ، فرهنــگ، 
ــا،  ــه، نغمه ه ــی منطق ــرایط آب و هوای ــم و ش اقلی
و  لهجه هــا  گونه هــا،  مشــاغل،  طبقــات، 
گویش هــای مختلفــی را ایجــاد می کنــد. ایــن 
و  دانشــمندان  بــرای  پیچیــده  بســیار  تنــوع 
ــش  ــژه گری ــه وی ــی و ب ــان انسان شناس متخصص
زبان شناســی و فیلولــوژی، فوق العــاده مهــّم و 

گرانســنگ اســت.

اگــر بــه تنــوع اجتماعــی و جمعّیتــی ســاکنان 
اســتان از دیربــاز تاکنــون نگاهــی پژوهشــی و 
ــن  ــت ای ــه اهمّی ــم، متوج ــور بیفکنی ــش مح دان
گنجینــه بســیار بــا ارزش در اســتان خواهیــم شــد. 
ــی،  ــی، باستان شناس ــی، تاریخ ــای اقلیم ویژگی ه
قوم نــگاری،  جامعه شــناختی،  زبان شناســی، 
ــی  ــی زیست شناس ــی و حت ــی فرهنگ انسان شناس
ــگاه ها،  ــرای دانش ــور، ب ــه از کش ــن خط ــردم ای م
ــه های  ــی و مؤسس ــز تحقیقات ــگاه ها، مراک پژوهش
مطالعــه و شــناخت ایــران، ارجمنــد و بهــاور 
اســت. بافتــار ســازمانی و ســاختار زیســت شــهری، 
روســتایی، عشــایری، مهاجــرت، اشــتغال، تجــارت 
ــه  ــه ب ــد ک ــاب می کن ــتان، ایج ــی در اس و بازرگان
مقولــه زبــان بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ ایــران 

ــاری،  ــال و بختی ــوص، چهارمح ــه خص ــن و ب زمی
ــم.  ــه کنی توّج

بــه اســتناد اصــل 15 قانــون اساســی کشــور، 
زبــان فارســی و گویش هــای محلــی نیــز از اهــداف 
ــن قبیــل نهادهــای اثرگــذار  مراکــز آموزشــی و ای
اســت. حفــظ زبان هــای مــادری بــه عنــوان 
ناملمــوس ملّــی و گنجینــه فرهنــگ  میــراث 
و تاریــخ کشــور کاری بــس عظیــم و رســالتی 
ــی از آن  ــه بخش ــت ک ــروری و الزم اس ــیار ض بس
ــوری،  ــیما کش ــدا و س ــان ص ــده متخصص ــه عه ب
اســتان)مرکز جهان بیــن( و بخشــی نیــز بــر عهــده 
ســازمان های فرهنگــی، دانشــگاه ها، فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی، حــوزه هنــری، میــراث فرهنگــی، 
شــهرداری ها، شــورای فرهنــگ عمومــی، مــدارس، 
 ... و  فرهنگی-هنــری  کانون هــای  آموزشــگاه ها، 

اســت. 

مهــم  و  تالشــگر  رســانه  خصــوص  در 
و  تخصصی تــر  کار  جهان بیــن(،  استان)شــبکه 
ــان، فرهنــگ،  بســیار کارآمدتــر اســت. اهمیــت زب
گویش هــا، فولکلــور و آییــن مــردم اســتان، از 
ــی  ــبکه های محل ــدازی ش ــودی راه ان ــفه وج فلس
ــان  ــی از زب ــّدد و متنّوع ــای متع ــت. گویش ه اس
ــای  ــی/ قشــقایی، لهجه ه ــاری، ترک فارســی )بختی
محلــی( در اســتان مــا وجــود دارد کــه بــه شــرط 
توّجــه و عنایــت دســت انــدرکاران از خطــر نابودی 

ــد.  ــد مان ــان خواهن ــف در ام و تضعی

دوم  روز  یونســکو،  المللــی  بیــن  ســازمان 
اســفند برابــر بــا 21 فوریــه را بــه عنــوان روز 
International Moth� ــادری ــان م ــی زب )جهان

ــت.  ــرده اس ــذاری ک er Language Day( نام گ
روزی کــه بــه صــورت نمادیــن مــا را بــه اهمّیــت 
ارزش  بــا  عنصــر  ایــن  توســعه  و  پاس داشــت 

فرهنگــی- اجتماعــی فــرا می خوانــد.

زبــان یــا گویــش غالــب اســتان کــه بــه 
از  یکــی  زبان شناســان  و  محققــان  اســتناد 
گونه هــای مهــم زبــان فارســی و دارای ریشــه 
ایرانــی  زبان هــای  هم چــون  و  اســت  پهلــوی 
ــغدی و...  ــی، ُس ــردی، خوارزم ــه: ک ــر از جمل دیگ
ریشــه در شــاخه اصلــی زبان هــای هنــد و ایرانــی 
و هنــد و اروپایــی دارد؛ در جهــان شــناخته شــده 
اســت. محققــان بســیاری از ایرانــی و غیــر ایرانیــان 
ــا و  ــردم کتاب ه ــن م ــان ای ــگ و زب ــاره فرهن در ب

نگاشــته اند. رســاله ها 

ــی،  ــودن کس ــم نم ــه دور از مته ــده ب نگارن
یــا قضــاوت غیــر عادالنــه نکته هایــی را بــرای 

و  دلســوز  ارجمنــد،  مســووالن  بــه  یــادآوری 
ــر  ــخ، هن ــان، تاری ــگ، زب ــوزه فرهن ــگر در ح تالش
ــد، امیــد اســت  ــم می نمای و ادبیــات اســتان، تقدی

ــود: ــع ش ــر واق ــودمند و مؤث ــه س ک

اصطــالح  و  شــدن«  »جهانــی  شــعار  بــا   -1
روز  بــه  روز  مســأله داِر »دهکــده ی جهانــی«!!! 
ــال  ــی در ح ــای بوم ــی و گویش ه ــای محل زبان ه
نابــودی و انقــراض هســتند و بیــم آن مــی رود کــه 
در آینــده، زبــان و گویش هــای محلــی اســتان 
ــین  ــق ترک نش ــاری، ترکی)مناط ــون: بختی همچ
اســتان ماننــد بــن، ســامان، شــهر کیــان، جونقــان 
قهوه رخی)فرخ شــهری(،  دهکــردی،   ،)... و 
اُرجنی)بروجنــی(،  هوشگونی)هفشــجانی(، 
کیــاری،  بختیــاری(،  فارســانی  پارســونی)گونه 
گونه هــای مختلــف چهارمحالــی و... از بیــن رونــد.

2- بســیاری از خانواده هــا )پــدران و مــادران(، 
ــار،  ــا اختی ــار ی ــِر اجب ــته، از س ــا ندانس ــته ی دانس
ــل  ــت در محاف ــا جماع ــدن ب ــگ ش ــرای َهمرن ب
ــش  ــی پوش ــش و حّت ــی از گوی ــمی و عموم رس
ــر در  ــن ام ــد. ای ــاب می کنن ــود اجتن ــی خ محل
ــودی  ــش و ناب ــی گوی ــه فراموش ــّدت ب ــاه م کوت
بخــش عظیمــی از فرهنــگ ملـّـی و محلــی ِ میــراث 

ــد.  ــتان، می انجام ــردم اس ــوی م ــادی و معن م

ــد  ــوام ارجمن ــه ســبب حضــور اق ــا، ب ــران م 3- ای
ــرب(،  ــا غ ــرق ت ــوب؛ از ش ــا جن ــمال ت آن )از ش
از فرهنگ هــا، خــرده فرهنگ هــا،  مجموعــه ای 
ــات، آداب  ــیقی، ادبّی ــش ها، موس ــا، پوش گویش ه
و رســوم و هنــر محلــی اســت کــه همچــون 
زیــر چتــر  و  کنــار هــم  در  جورچین)پاِزلــی( 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــم ملّ ــن پرچ وحدت آفری
توّجــه بــه هــر کــدام از اقــوام، تیره هــا و یــا 
ــه  ــی ب ــه کل و بی توجه ــه ب ــون توج ــق، چ مناط
ــود  ــان آور و ناب ــدازه زی ــان ان ــه هم ــک، ب ــر ی ه
ــظ  ــر حف ــی ب ــی مبتن ــدت ملّ ــان وح ــده آرم کنن
میــراث چندیــن هزارســاله زبــان، تاریــخ، فرهنــگ، 

ــت. ــور اس ــور کش ــر و فولکل هن

ــدارس،  ــه در م ــت ک ــکار اس ــخن آش ــن س 4- ای
ســرگرم  برنامــه   ،.... و  تلویزیــون  دانشــگاه ها، 
کننــده ســاختن بــا برنامــه ارزشــی، اثــر بخــش و 
کیفــی ســاختن، خیلــی متفــاوت اســت. اســتقبال، 
اســتفاده و قضــاوت مــردم در نظرســنجی ها و 
محافــل  در  علمــی،  و  بی طرفانــه  ارزیابی هــای 
ــن  ــود. ای ــخص می ش ــمی مش ــر رس ــمی و غی رس
داوری وجــود دارد کــه بســیاری از برنامه هــای 
ــت،  ــر کــردن وق ــرای پ ــات و... ب رســانه ها، مطبوع
فضــا و بــه قــول معــروف »بــاری بــه هــر جهــت« 
ــای  ــا کمــک نهاده ــرا می شــوند. ب ــا اج ــه و ی تهی
ــی، بنیــاد ایران شناســی، حــوزه هنــری،  فرهنگ
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ... ایــن فرصــت هنــوز 

ــا پیــش از آن کــه بخــش عمــده ای  وجــود دارد ت
از فرهنــگ و ادبیــات ملّــی مــا بــا پیکــر مــردان و 
زنــان ســالخورده و دانــا بــه خــاک ســپرده شــود، از 

ــم. ــری کنی ــی آن پیش گی ــودی و فراموش ناب

5- قرن هاســت کــه مــردم شــریف و خردمنــد 
تــرک  بختیــاری،  از  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
فرخشــهری  بروجنــی،  و  دهکــردی  فــارس،  و 
شــهرکی  و  بنــی  و  ســامانی  هفشــجانی،  و 
و  همجــواری  ُحســن  و  عــّزت  کمــال  در  و...؛ 
زندگــی  منفعت طلبانــه  شــعارهای  از  دور  بــه 
ــج  ــی گن ــتی، نوع ــر هم زیس ــن هن ــد. ای می کنن
اجتماعــی- فرهنگــی و سیاســی اســت کــه مــردم 
فرهنگ مــدار مــا بــه حفــظ و پــاس داری از آن 
شــهره و بــه ایــن اندیشــه، عامل انــد. انســجام 
ملـّـی و وحــدت بیــن مــردم از هــر طایفــه، زبــان و 
فرهنگــی هــدف اصلــی مــا و شــعار اساســی مــردم 

ــت. ــام ماس ــووالن نظ و مس

بهتــر  برنامه ریــزی  بــا  جهان بیــن  شــبکه   -6
مشــاوران خبــره  و  کارشناســان  از  اســتفاده  و 
در  محلــی  گویش هــای  و  زبــان  از  کاردان،  و 
ــار،  برنامه هــای فاخــر فرهنگــی، مصاحبه هــای پرب
شــعرخوانی،  اجتماعــی،  و  ادبــی  مناظره هــای 
نمایش هــای بومــی- محلــی و... اســتفاده کنــد تــا 
مــردم و بــه ویــژه نســل جــوان و نوجــوان مــا، بــه 
اهمیــت و ارج زبــان مــادری خــود بیش از گذشــته 
پــی ببرنــد و خانواده هــای محتــرم بــا دلســوزی و 
ــد. ــام ورزن ــظ آن اهتم ــه حف ــر، ب ــتکار بیش ت پش

ــد  ــان می توان ــوزش برنامه ســازان و کارگردان 7- آم
مســتند،  برنامه هــای  اهمیــت  بــا  را  آن هــا 
ــناتر  ــی آش ــات بوم ــخ و ادبی ــی، تاری مردم شناس
نمایــد. بارهــا دیــده ام کــه شــبکه های محلــی 
خوزســتان،  لرســتان،  اردبیــل،  آذربایجــان، 
ــای  ــار و برنامه ه ــد و... اخب ــه و بویراحم کهگیلوی
ــه می کننــد  ــی خــود ارای ــان محل ــه زب مختلفــی ب
و هیــچ خنــده و مســخره ای هــم بــرای زبــان 
ــه  ــه ب ــد برنام ــد. تولی ــود نمی آورن ــه وج ــود ب خ
ــهروندان و  ــردم و ش ــه م ــرام ب ــی احت ــان محل زب
عمــل بــه قانــون اساســی و ترویــج فرهنــگ هــای 
محلــی ایــران اســت و بــه حفــظ میــراث معنــوی 
)ناملمــوس( کشــور یعنــی فرهنــگ و زبــان ملـّـی و 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی منج ــوام ایران اق

ســخن آخــر ایــن کــه، زبــان، فرهنــگ و 
ــد  ــه ای می توان ــا منطق ــوم و ی ــر هــر کشــور، ق هن
ــظ  ــی، حف ــی و میهن ــگ ملّ ــت فرهن در پاس داش
ــی  ــد. میراث ــر باش ــی مؤث ــجام ملّ ــدت و انس وح
ــد  ــل، می توان ــد غیرعام ــدرت پدافن ــون ق ــه چ ک
در مقابــل نفــوذ بیگانــگان، تفرقه انگیــزی و یــا 

ــد. ــور باش ــر کش ــی، یاریگ ــت ملّ ــب هویّ تخری

بایستگی پاس داشِت زبان ها و گویش های مادری

بــه مناســبت دهــه فجــر و چهــل و یکمیــن 
ــالب اســالمی، نمایشــگاهی  ــروزی انق ــالگرد پی س
بــا عنــوان »روز شــمار انقــالب اســالمی بــه 
روایــت مطبوعــات)دی و بهمــن 1357« در بنیــاد 
ایران  شناســی شــعبه اســتان چهــار محــال و 
بختیــاری برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه، اخبــار 
ــروزی  ــردم و پی ــام م ــه قی ــوط ب ــات مرب و اطالع
ــه  ــن 1357( ب ــات )دی و بهم ــالب در مطبوع انق

صــورت روز شــمار تاریخــی، در معــرض دیــد 
بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت کــه مــورد اســتقبال 
آن هــا قــرار گرفــت. در ایــن مطبوعــات کــه خــود 
بخــش مهمــی از اســناد تاریخــی و وقایــع انقــالب 
ــام  ــرت ام ــای حض ــوان از رهنموده ــت، می ت اس
خمینــی)ره( رهبــر انقــالب اســالمی بــرای هدایــت 
ــه  ــی ب ــروزی نهای ــالب و پی ــتی انق ــکان ِکش ُس

ــد. ــی آگاه ش خوب

نمایشگاه روز شمار انقالب اسالمی به روایت مطبوعات )دی و بهمن 1357(



نوروز در فرهنگ بختیاری
نویسنده: عباس قنبری عدیوی

محل نشر: شهرکرد

ناشر: نیوشه

سال انتشار: 1398

قیمت:50000 تومان

مردم شناسی بختیاری
نویسنده: عباس قنبری عدیوی

محل نشر: شهرکرد

 ناشر: نیوشه

 سال انتشار: 1398

 قیمت: 70000 تومان

رهاگر
)مجموعه شعر(

سراینده: ناصر حسین پور

محل نشر: شهرکرد

 ناشر: ِدزپارت

 سال انتشار: 1398

 قیمت: 35000 تومان

آوای دل 
)اشعار لری بختیاری(

سراینده: غالم اسماعیلی نیا )لیوسی(

محل نشر: دزفول 

 ناشر: اهورا قلم

 سال انتشار: 1398

 قیمت: 20000 تومان

پنجاه سال تالش برای ماندن
نویسنده: اسفندیار آهنجیده

محل نشر: شهرکرد

 ناشر: آهنجیده

 سال انتشار: 1398)چاپ دوم(

 شهرکرد در گذر زمان
با رویکرد تاریخ اجتماعی، 

 شهرسازی و معماری از آغاز 
تا سال 1300 هـ .ش

نویسنده: حسین مظهری دهکردی

محل نشر: سامان

ناشر: سامان دانش

سال انتشار: 1396

قیمت: 50000 تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری
جلــدی  چهــار  دانشــنامه  از  رونمایــی  آییــن 
ــور  ــا حض ــارت ب ــراز دزپ ــر ف ــی ب ــهر تمدن فرخ ش
از  تعــدادی  و  شــهابی  علــی  اثــر  نویســنده 
از  اســتان  فرهنگــی  کارشناســان  و  مســئولین 
اداره کل کتاب خانه هــای عمومــی اســتان، اداره 
ــری و  ــوزه هن ــالمی، ح ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
جمعــی از مســئولین بخــش فرخ شــهر، شــهرداری 
فرخ شــهر،  شــهر  شــورای  اعضــای  فرخ شــهر، 
ــه  ــدان ب ــران و عالقه من ــندگان، ناش ــعرا، نویس ش
کتــاب و کتاب خوانــی در تــاالر مهــر فرخ شــهر 

ــد. ــزار ش برگ
    در ایــن آییــن محمدرضــا ســمیع، رئیس شــورای 
بــه  خوش  آمدگویــی  ضمــن  فرخ شــهر  شــهر 
حاضــران، از تالش هــای 11 ســاله علــی شــهابی در 
نــگارش ایــن اثــر قدردانــی کــرد و برگــزاری چنیــن 
ــندگان  ــت از نویس ــی در حمای ــی را قدم برنامه های
ــن  ــت. هم چنی ــا دانس ــار آن ه ــی آث ــی و معرف بوم
وحیــد برزگــر، رئیــس کمســیون فرهنگــی شــورای 
ــای  ــی از فعالیت ه ــه گزارش ــه ارائ ــر ب ــهر فرخ ه ش
ــی  ــعه ی فرهنگ ــتای توس ــه در راس ــورت گرفت ص
ــت.  ــی پرداخ ــگ کتاب خوان ــج فرهن ــهر و تروی ش
وی بــا نــام بــردن از مقبــل قهفرخــی کــه از اولیــن 
شــاعران پارسی ســرا در اواخــر عصــر تیمــوری بــود، 
بــه پیشــینه ی فرهنگــی ایــن شــهر اشــاره کــرد و 

گــردآوری زندگــی و خدمــات بــزرگان 
ــمرد. ــده ای برش ــهر را کار ارزن فرخ ش

ادامــه حســین همتی نــژاد،      در 
ــاب  ــن کت ــردآوری ای ــر، گ ــد اث منتق
ــک  ــا گرافی ــف و ب ــای مختل در جلده
اثــری  را  باکیفیــت  عکس هــای  و 
ــگ  ــخ و فرهن ــان تاری ــاارزش در بی ب

ــش روی  ــنی را پی ــه راه روش ــت ک ــهر دانس فرخ ش
نســل آینــده قــرار خواهــد داد. وی در بخــش 
دیگــری از ســخنانش گفــت: ســال ها زحمــات 
نویســنده بــرای تهیــه ایــن اثــر قابــل تقدیــر اســت 
ــکاالتی  ــدی اش ــای بع ــت در ویرایش ه ــد اس و امی
ــاب وارد اســت،  ــن کت ــر ای ــه از نظــر نگارشــی ب ک

ــود. ــالح ش اص
ــاِن  ــنامه در بی ــنده دانش ــهابی، نویس ــی ش     عل
هــدِف خــود از نــگارش ایــن کتــاب، گفــت: 
ــینه  ــناخت پیش ــد ش ــاری نیازمن ــر دی ــاکنان ه س
و هویــت تاریخــی خــود هســتند و دوســت دارنــد 
ــات  ــیرین زادگاه خــود اطالع ــخ و ش ــات تل از اتفاق
ــر  ــن ام ــق داشــته باشــند کــه همی ــح و موث صحی
ــش  ــات و پژوه ــردآوری اطالع ــرای گ ــزه ای ب انگی
ــه ای از  ــی گوش ــوص معرف ــاله در خص ــن س چندی
خــاک ایــران اســالمی شــد کــه حاصــل آن تدویــن 
ــر  ــی ب ــهر تمدن ــدی فرخ ش ــار جل ــنامه چه دانش

ــت. ــارت اس ــراز دزپ ف
ــت  ــیری اس ــارت مس ــت، دزپ ــر اس ــایان ذک     ش
کــه در گذشــته قســمت های مرکــزی ایــران را 
ــل  ــرقی متص ــمت های ش ــوب و قس ــادر جن ــه بن ب
و  مبــادالت  لحــاظ  بــه  و  اســت  می ســاخته 
مراســالت داخلــی از مهم تریــن و پُررونق تریــن 
ــن جــاده در  راه هــای کشــور محســوب می شــد. ای
گــذر از اصفهــان بــه خوزســتان از فرخ شــهر عبــور 
ــت  ــر اهمی ــی ب ــل واضح ــود دلی ــه خ ــرده ک می ک

ــت. ــون اس ــاز تاکن ــهر از دیرب ــای فرخ ش راه ه

منبع: 
کتاب خانه هــای  نهــاد  اطالع رســانی  پایــگاه 
ــش الزم از ســوی شــعبه( عمومــی کشــور)با ویرای

رونمایی از دانشنامه
»فرخ شهر تمدنی بر فراز دزپارت«

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

 
 

     
 
 



ادامه تکه ای از احمدآباد ارامنه)1(

نویسنده: ساتیار فرج زاده

زبــان ارامنــه از شــاخه های زبــان هنــدی و اروپایــی 
اســت و مشــترکات خیلــی زیــادی بــا زبــان پهلوی 
دارد. البتــه الفبــای خــاص خودشــان را هــم دارنــد. 
احتمــاالً قبــل از میــالد از خــط التیــن و ســریانی 
و  شــکل  از  فقــط  مــا  می کرده انــد.  اســتفاده 
شــباهت نقش هایــی بــاال یــا پاییــن ســنگ ها 
ــه زن  ــوط ب ــر مرب ــنگ قب ــدیم، س ــه می ش متوج
ــن  ــالدی پایی ــر ســال های می ــرد و نق ــا م اســت ی
ــب  ــد. اغل ــوت کرده ان ــالی ف ــه س ــه چ ــا ک آن ه
ــره ای( و  ــره ای، کنگ ــه ای )صخ ــنگ های ُقلماج س
ســنگین و آن هــم یــک طــرف و روی آن هــا فقــط 
صــاف و صیقلــی اســت کــه حــروف را نوشــته اند. 
همین طــور ارامنــه در تلفــظ زبــان فارســی لهجــه 
ــا را از  ــت آن ه ــر هوی ــن ام ــد و همی ــی دارن خاص

ــد. ــز می کن ــاًل متمای ــران کام دیگ

بختیــاری  و  چهارمحــال  مســلمان  اقشــار      
ــنگ  ــروف س ــته دور ح ــه در گذش ــالف ارامن برخ
قبــر را خالــی می کردنــد و حــروف برجســته 
ــه داخــل حــروف  ــا ارامن ــد. ام روی ســنگ می مان
تمــام  اکنــون  می کرده انــد.  نقــر  و  خالــی  را 
مســلمانان ایــن اســتان داخــل حــروف ســنگ قبــر 
را خالــی می کننــد و ایــن شــیوه و یــادگاری اســت 
ــش  ــه و چک ــر ضرب ــنگ کمت ــون س ــه. چ از ارامن

اســت. بیش تــر  آن  دوام  و  می خــورد 

    ارامنــه چندیــن قــرن در ســرزمین چهارمحــال و 
بختیــاری و در تمــام شــهرها و آبادی هــای بودنــد. 
ــا  ــلمانان حت ــا مس ــد ب ــترک بودن ــر از مش ــه غی ب
احمدآبــاد، ســیرک، گیشــنیزجان، حاجی آبــاد 
مامــاکان،  )قلعــه  ممــکان  قلعــه  )معمــوره(، 
بابــکان(، ریواســجان، ســنندگان، زوردگان، آورگان 
خــود  از  و  بــود  ارمنی نشــین  کامــاًل  غیــره  و 
کلیســا و محــل مشــخص عبــادت داشــتند. هنــوز 
ــا برجاســت  ــکان پ ــه مم ــوره و قلع کلیســای معم
ــتان  ــی اس ــراث حراســت شــده فرهنگ ــزو می و ج
ــهرها  ــه از ش ــاص ارامن ــای خ ــتند و در ایام ه هس
دور و نزدیــک و اصفهــان بــه آن جــا می آینــد و بــا 
ــد.  ــزار می کنن ــود را برگ ــم خ ــدار و مراس ــم دی ه
ــب  ــد. اغل ــی بودن ــا فرهنگ ــت آگاه و ب ــه مل ارامن
در کارهــای باغــداری، کشــاورزی، دامپــروری، 
صنعتــی،  پزشــکی،  دفتــرداری،  حســابداری، 

ــته اند. ــی داش ــت توانای ــره دس ــیقی و غی موس

    ســیامان ارمنــی معــروف بــه ســیامون، نوازنــده 
روســتای  ســاکن  ســرنا  و  کرنــا  چیره دســت 
ســیرک بــود. او نواختــن ایــن ســازها را بــه 
اســتاد حیدرشــاه نــادری، اســتاد حســین حیــدری 
اکبــر مهدی پــور  علــی  اســتاد  و  سورشــجانی 
ــل  ــازهای اصی ــه از س ــوزش داد، ک ــردی آم دهک

ــتند. ــاری هس ــی و بختی محل

ــکی  ــن پزش ــی« اولی ــس ارمن ــر »تومانیان     دکت
در  1300ش  ـ   1320 ســال های  کــه  بــود 
ــه درمــان  شــهرکرد عمــل جراحــی انجــام داد و ب

احمدآبــاد  از  تکــه ای 
ــی( ــش دوم و پایان ارامنه)بخ

بیماری هــای ایــن چنینــی پرداخــت. وی پزشــک 
ــود و  ــی ب ــرا و آزاداندیش ــت، آرمانگ ــان دوس انس
ــه کارش و  ــه ب ــد ک ــث می ش ــرش باع ــن نگ همی
خدمــت بــه هم نــوع پایــش بــه دورتریــن مناطــق 
و آبادی هــا کشــیده شــود و می رفــت و انجــام 
مــی داد. کریــم نیــک زاد در مــورد وی می گویــد: در 
ایــن ســنوات، دکتــر تومانیانــس ارمنــی از تهــران 
بــه شــهرکرد آمــد و اول در عمــارت حــاج محمــد 
اســماعیل کوهــی بیمارســتانی را بــا داشــتن تمــام 
ــاران  ــرای بیم ــواب ب ــن تخت خ ــایل و چندی وس
دایــر کــرد و مشــغول بــه کار شــد. ســپس کمــی 
بعــد چــون مــکان آن جــا کوچکی بــود، بیمارســتان 
را بــه عمــارت میرزاآقــا مشــرف الملک منتقــل 
چهارمحــال  آبادی هــای  تمــام  بــه  وی  کــرد. 
بــه  و بختیــاری مســافرت می کــرد و نســبت 
ــه  ــداث گرماب ــدام و از اح ــتی اق ــات بهداش مؤسس
ــه  ــه معالج ــرد و ب ــی نمی ک ــال خانه کوتاه و غس
بیمــاران و بســتری کــردن آن هــا نهایــت فعالیت را 
معمــول می داشــت. آقایــان دکتــر عبدالــه ریاحــی 
و دکتــر طبیبــی نیــز در اغلــب جراحی هایــی کــه 
وی انجــام مــی داد کمــک و مســاعدت می نمودنــد. 
بیش تــر جراحی  هــا و امــراض آن زمــان ســیاه 

ــد. ــتات بودن ــیر، چشــم درد و پرس ــم، بواس زخ

بــا  توقــف  مــدت  در  تومانیانــس  دکتــر      
ــه  ــالل فرزان ــید ج ــنویس س ــط و خوش ــک خ کم
ــد  ــهرکرد، چن ــیس ش ــازه تاًس ــدارس ت ــم م معل
ــی  ــاله در چگونگ ــال رس ــی امث ــاب طب ــد کت جل
درمــان بواســیر، حفظ الصحــه در دیــن اســالم 
ــاپ  ــه چ ــود و ب ــف نم ــی تألی ــی طب و فرمول های
رســانید کــه مــورد اســتفاده کامــل طالبیــن قــرار 
گرفــت. نامبــرده از افــراد کاری، خــوش معاشــرت، 
متواضــع و متمــول بــود و از کمــک علمــی و 
مالــی کوتاهــی نمی کــرد بــه چنــد نفــری کــه در 
ــه فقــرا  اســتخدام خــود داشــت و از دســتگیری ب
و مســتحقین و معالجــات مجانــی دریــغ نداشــت. 

ــاب شــهرکرد  ــد کتاب فروشــی آفت     دو شــب بع
ــاد  ــت احمدآب ــتان صحب ــا دوس ــی ب ــم. اتفاق بودی
مدیــر  اصغــرزاده  اســماعیل  آمــد.  پیــش 
ــک  ــکان دارد »یک تُ ــر ام ــت اگ ــی گف کتاب فروش
پــا« بــا هــم برویــم بهرام آبــاد پیــش ایــن ســنگ. 
ــم  ــود ببین ــم خ ــه چش ــد ب ــم می خواه ــن دل م
ــرم و اگــر شــد  ــن ســنگ بگی و یــک عکــس از ای
ــا خودمــان بیاوریــم. ایــن ســنگ دویســت  آن را ب
ســال قدمــت دارد و تنهــا تکــه ای از آن احمدآبــاد 
اســت. هــر چنــد اگــر کســی تــا االن آن را نبــرده 

ــد)11(.  باش

    اســماعیل قصــدش ایــن بــود کــه آن ســنگ را با 
ــار و نشــانه  های  ــه آث ــم. عجیــب ب خودمــان بیاوری
تاریخــی و محلــی عالقــه دارد. البتــه همــه عالقــه 
ــی  ــای خیل ــا عشــق و عالقه ه ــا بعضی ه ــد، ام دارن
ــی  ــا آگاه ــوأم ب ــه ت ــد ک ــری دارن ــی خاص ت خیل
ــه  ــار ب ــن آث ــد ای ــت دارن ــت و دوس ــعور اس و ش

گونــه ای حفــظ شــوند. 

ــه دو.  ــم. دو ب ــان شــب رفتی ــا اســماعیل هم     ب
ــدادی از  ــود. فقــط در تع ــور ب همه جــا ســوت و ک
ــا  ــر برق ه ــی از تی ــراغ برخ ــا چ ــر و محله ه معاب
ــم  ــه حســاب خــودم درســت رفتی ــود. ب روشــن ب
ــود.  ــاده ب ــی کــه ســنگ آن جــا افت ــل جوی ســر پ
نمی دانــم چه طــوری شــد کــه شــک کــردم 
ــاره  ــم. دوب ــورد، نمی دان ــم خ ــه  ه ــم ب ــا حواس ی
برگشــتیم و چنــد دور زدیــم. همه جــا تاریــک بــود. 
ــای  ــاده از کناره ــای پی ــاده شــدیم و پ ــت پی عاقب

آبــادی رفتیــم تــا همان جــا کــه اول رفتــه بودیــم 
و ســنگ را پیــدا کردیــم. ســنگ هنــوز ســرجایش 
ــا  ــتیم آن را ب ــا نتوانس ــم ام ــس گرفتی ــود. عک ب
ــود و هــم  ــم. چــون هــم قطــور ب ــان بیاوری خودم
ســنگین. اول هــم چنــدان بــه نظــر نمی آمــد 
ــه  ــن منطق ــود. در همی ــی ب ــد؛ ول ــنگین باش س
ــان  ــم زم ــا ه ــیرک، آن ج ــام س ــه ن ــتایی ب روس
ــه  ــی ک ــی آن های ــود و باق ــین ب ــادی ارمنی نش زی
مانــده بــود یکــی دو ســال بعــد از انقــالب 1357 
ــد  ــود را فروختن ــای خ ــزارع و خانه ه ــه م یک دفع

ــر.  ــهرهای دیگ ــان و ش ــه اصفه ــد ب و رفتن

ــت  ــوی اینترن ــت ت ــر گف ــردا عص ــماعیل ف     اس
نگاهــی کــردم. کتابــی هــم از »آندرانیک ســاریان« 
دربــاره ی ارامنــه این جــا وجــود دارد بــه نــام 
»تاریــخ ارامنــه چهارمحــال و بختیــاری«. شــب از 
ــی دارد.  فتاحــی پرســیدم اطالعــی از چنیــن کتاب
گفــت بلــه. امــا بــه زبــان ارمنــی اســت و خیلی هــا 
ــی  ــوز کس ــی هن ــد. ول ــول می کنن ــل و ق از آن نق

ــان فارســی ترجمــه نکــرده اســت. ــه زب آن را ب

    آندرانیــک ســاریان )2010 ـ 1912م/ 1390 
ــه در  ــت ک ــی اس ــا کس ــراً تنه ـ 1292ش( ظاه
ارتبــاط بــا سرگذشــت تاریــخ ارامنــه ایــن منطقــه 
اثــری نگاشــته و ســال 1981م/ 1360ش منتشــر 
ــر  ــن اث ــا ای ــت. ام ــی اس ــان ارمن ــه زب ــرده و ب ک
یکــی از مســتندترین منابــع پژوهشــی دربــاره 
ــن  ــور موط ــت. همین ط ــران اس ــه ای ــخ ارامن تاری
ــنندگان(  ــینگان )س ــتای س ــنده روس زادگاه نویس
ایــن منطقــه بــوده و ســال 2010م/ 1390ش 
وی در ســن 98 ســالگی در آمریــکا درگذشــته 

ــت)12(. اس

ــد:  ــه می گوی ــن زمین ــور« در ای ــا خاچاط     »زوی
ارمنیــان چهارمحــال طــی 350 ســالی کــه در ایــن 
ــددی  ــل متع ــه دالی ــتند، ب ــکونت داش ــه س منطق
تدریجــاً از ایــن منطقــه مهاجــرت کردنــد. از جمله 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــن مهاجرت ه ــده ی ای ــل عم دالی
ــال های  ــالی س ــی کاری، خشک س ــر، ب ــی، فق گران
و  نفــت  شــرکت  بازگشــایی  1914م،  ـ   1918
وجــود بــازار کار مناســب بــرای جوانــان در اســتان 
ــتان  ــی اس ــه در نزدیک ــرد ک ــاره ک ــتان اش خوزس
چهارمحــال و بختیــاری بــود. ســال 1946م ]یــک 
ــا مهاجــرت  ــی دوم[ ب ــگ جهان ــس از جن ــال پ س
ــه ارمنســتان ایــن منطقــه  کامــل شــش روســتا ب
ــده  ــکنه ی باقی مان ــد. س ــی ش ــکنه خال کاًل از س
هــم بــه دلیــل یــٌاس و ناامیــدی کم کــم بــه 
ــد  ــرت کردن ــتان مهاج ــران و خوزس ــهرهای ته ش
و چهارمحــال و بختیــاری بــا وجــود داشــتن ده هــا 
روســتای ارمنی نشــین، مدرســه و کلیســا در قــرن 
ــوس  ــدای ناق ــد. ص ــکنه ش ــی از س ــته خال گذش
ــاخته  ــال 1863م س ــدس )س ــم مق ــای مری کلیس
شــد(، آخرین بــار در روســتای مامــوکا )قلعــه 
ــذاری  ــه پایه گ ــکان ســال1860م توســط ارامن مم
ــرم  ــور یپ ــا حض ــوالی 1967م ب ــد( در 27 ج ش
بــه صــدا  تانگیــان، پیشــوای مذهبــی جلفــا 
ــود  ــی ای ب ــم مذهب ــن مراس ــن آخری ــد. ای درآم
ــزار  ــاری برگ ــال و بختی ــه چهارمح ــه در منطق ک
شــد. بعــد از ایــن مراســم تمــام اشــیای کلیســای 
مامــوکا بــه کلیســای وانــک جلفــا اصفهــان منتقــل 
شــد و بــه ایــن ترتیــب تاریــخ حیــات ارمنیــان در 

ــان رســید)13(.  ــه پای ــن روســتا ب ای

ــگ زد  ــد زن ــب بع ــی دو ش ــاز یک ــماعیل ب     اس
ــه اش را  ــال و حوصل ــم ح ــوز ه ــر هن ــت اگ و گف
ــا  ــا دوت ــم ب ــن می خواهی ــت. م ــم دنبال داری بیای

از دوســتانم برویــم آن ســنگ را بــا خــود بیاوریــم. 
آمــد و بــا هــم رفتیــم. امــا دیگــر دیــر شــده بــود، 
ســنگی در کار نبــود... نمی دانــم کــی و بــرای چــه 
منظــور آن را بــا خــود بــرده بــود. اســماعیل گفــت: 
»حیــف شــد، ایــن تنهــا تکــه ای از احمدآبــاد بــود 

   .»...

منبع:

ــش  ــام ویرای ــا انج ــرج زاده )ب ــاتیار ف ــی از س ــه دریافت 1- مقال
ــار  ــعبه چه ــی ش ــاد ایران شناس ــوی بنی ــص الزم از س و تلخی
محــال و بختیــاری(. ایــن مقالــه در فصل نامــه »نقــد و بررســی 
ــات  ــا توضیح ــم ب ــماره 63 )1398( ه ــه ش ــران« ب ــاب ته کت

ــید. ــد رس ــاپ خواه ــه چ ــر ب بیش ت

منابع و یادداشت های مقاله:

ــدان  ــلطنه)1368(، مرآت البل ــن خان اعتمادالس ــد حس 2- محم
)جلــد 4(، بــه کوشــش عبدالحســین نوائــی و میرهاشــم 

ــران، ص: 1942. ــگاه ته ــران: دانش ــدث، ته مح

ــال و  ــه چهارمح ــخ ارامن ــاریان)1980(، تاری ــک س 3- آندرانی
ــان  ــل از پیم ــص: 91 ـ 90. نق ــری، ص ــران: نائی ــاری، ته بختی
)فصل نامــه فرهنگــی( شــماره 41 )ســال یازدهــم، پاییــز 
1386(، از مقالــه »پوشــاک ارمنیــان چهارمحــال و بختیــاری«، 

ــور. ــا خاچاط ــته زوی نوش

4- عبــداهلل مبینــی)1389(، چهارمحــال و بختیــاری در منظــر 
تاریــخ، نشــر خلیلیــان، ص: 328.  

ــرزمین  ــناخت س ــینی)1357(، ش ــک زاد امیرحس ــم نی 5- کری
ــان، ص: 307. ــر اصفه ــگ و هن ــد 1(، فرهن ــال )جل چهارمح

6- نویسنده »مقدمه ای بر شناخت شهرکرد« سال 1390.

ــا  ــان )ب ــذر زم ــهرکرد در گ ــری)1397(  ش ــین مظه 7- حس
ــا  ــاز ت ــخ اجتماعــی، شهرســازی و معمــاری از آغ رویکــرد تاری
ــش، 1397، ص: 50. ــامان دان ــردی، س ــال 1300ش(، دهک س

ــاریه و  ــر افش ــاری در عص ــال و بختی ــنده »چهارمح 8- نویس
ــال 1387. ــه« س زندی

9- محمــود چمانــی از سنگ تراشــان )نقــر و حکاکــی روی 
ــا و  ــنگی، تندیس ه ــیرهای س ــواع ش ــراش ان ــور، ت ــنگ قب س
ــاالر و غیــره( و  ــوان و ت پایه هــا و ســر ســتون های گوناگــون ای
اســتاد ایــن حرفــه اســت. پــدرش )حــاج علمــدار هفشــجانی( 
زمــان قدیــم در بلــوار 17شــهریور شــهرکرد مغــازه ســنگ بری 
ــه  ــفارش های ک ــقف س ــا س ــا ب ــت. آن ه ــی داش و سنگ تراش
از اقشــار مختلــف مــردم می گرفتنــد، اطالعــات کاملــی از 

ــتند. ــراف داش ــلیقه ها اط ــا و س ــهرها و آبادی ه ش

ــک زاد امیرحســینی 1357، شــناخت ســرزمین  ــم نی 10- کری
ــان، ص: 369. ــر اصفه ــگ و هن ــد 1(، فرهن چهارمحــال )جل

11- همــان زمــان عکــس ســنگ را بــرای اســتاد احمــد 
بنی طالبــی فرســتادم و ایشــان هــم بــه دوســتان ارمنــی خــود 
ــا را  ــود و آن هــا نوشــته ســنگ متوف در اصفهــان نشــان داده ب
ــد. ــده بودن ــاری ورد« خوان ــز همســر ت ــم عزی ــه »خان ــق ب متعل

12- از سایت اینترنتی »انسان شناسی و فرهنگ«.

13- پیمــان )فصل نامــه فرهنگــی(، شــماره 41 )ســال یازدهــم، 
پاییــز 1386(، از مقالــه »پوشــاک ارمنیــان چهارمحــال و 

ــور. ــا خاچاط ــاری«، نوشــته زوی بختی

و  محــال  چهــار  شــعبه  ایران شناســی  بنیــاد 
بختیــاری متناســب بــا اهــداف و فعالیت هــای 
کنــون  تــا  تأســیس  بــدو  از  فرهنگــی خــود 
داده  تشــکیل  متعــددی  اطالعاتــی  بانک هــای 
ــی  ــوزه ی ایران شناس ــدان ح ــه عالقه من ــت و ب اس
فرهنگــی  و  علمــی  خدمــات  استان شناســی  و 
ــوع  ــن ن ــی از ای ــد. یک ــه می نمای ــی ارائ گوناگون
اقدامــات، تشــکیل بانــک اطالعــات انتخاباتــی 
اســت. در ایــن زمینــه، ایــن شــعبه در دو دهــه ی 
ــواع  ــی ان ــع آوری و بایگان ــه جم ــدام ب ــته اق گذش

)عکــس،  تبلیغاتــی  اقــالم 
فشــرده،  لــوح  پوســتر، 
ســخنرانی،  اطالعیه هــای 
نامزدهــای   )... و  آرا  نتایــج 
و  کشــوری  انتخاباتــی 
ــس  ــات مجل ــتانی )انتخاب اس
شــورای اســالمی، مجلــس 

ــورای  ــات ش ــت جمهوری و انتخاب ــرگان، ریاس خب
شــهر و روســتاهای اســتان( نمــوده اســت. عــالوه 
ــی  ــت)ویژه نامه داخل ــریه ُگل گش ــن در نش ــر ای ب

شــعبه( زندگی نامــه و فعالیت هــای نماینــدگان 
منتخــب مــردم اســتان چهــار محــال و بختیــاری 

ــرده اســت.  ــی ک را معرف

بانک انتخابات بنیاد ایران شناسی 
شعبه چهار محال و بختیاری

     در راســتای تقویــت و تکمیــل اطالعــات ایــن 
بانــک، در اواخــر بهمــن  و اوایــل اســفندماه ســال 
1398 نیــز بــه جمــع آوری اقــالم مختلــف تبلیغاتی 
نامزدهــای انتخابــی اســتان در چهــار حــوزه اردل، 
کوهرنــگ، کیــار، فارســان؛ شــهرکرد، بــن، ســامان؛ 
بروجــن و حــوزه لــردگان اقــدام نمــوده اســت. در 
ایــن دوره از انتخابــات یازدهمیــن دوره ی مجلــس 
شــورای اســالمی اســتفاده از فضــای مجــازی هــم 
ــا  ــادی از برنامه ه ــات زی ــت و اطالع ــق  داش رون
و فعالیت هــای نامزدهــای انتخاباتــی از طریــق 
ــز  ــی نی ــار پوســترهای انتخابات ــا در کن ــن فضاه ای

ذخیــره و بــه ایــن بانــک افــزوده شــده اســت.
بــرای  انتخاباتــی  بانــک  ایــن  اطالعــات     
پژوهشــگران و عالقه منــدان حــوزه ی انتخابــات 
ــد. ــد باش ــده و مفی ــک کنن ــیار کم ــد بس می توان



گل گشت: نشریه داخلی بنیاد ایران شناسی شعبه ی چهار محال و بختیاری، سال نهم، زمستان 1398، شماره پیاپی 36.         
زیر نظر: دكتر عبّاس قنبري عدیوي      همكاران: علي حسین پور، سیده صدیقه رضوي    صفحه آرا: سمیرا نصری.  

نشاني شعبه: شهركرد: میرآباد غربي، بلوار طالقاني، نبش میدان ابوریحان، مجتمع فرهنگي و هنري مهر - طبقه ي هم كف، بنیاد ایران شناسي.
تلفن: 32251870 - 038  نمابر:  www.iranologychb.com     038 - 32251483  استفاده از مطالب این ویژه نامه با ذكر منبع، مجاز است.

آیین نکوداشت استاد محمودیان جونقانی 
 استاد مرمت آثار تاریخی 

و طراح نقوش ُسنتی 
نکوداشــت  آییــن 
علــی  اســتاد 
محمودیــان جونقانــی 
بــا حضــور برخــی از 
اســتانی،  مســوولین 
اســتادان، هنرمنــدان 
بــه  عالقه منــدان  و 
ــت  ــرش و مرم ــر ف هن
تاریخــی30  آثــار 
 1398 بهمن  مــاه 
برگــزار  شــهرکرد  در 
شــد. در ایــن آییــن 
ــه  ــن ســخنران ب چندی

معرفــی زندگی نامــه و اهمیــت آثــار هنــری اســتاد 
ــر  ــن، تمب ــن آیی ــان ای ــد. در پای ــان پرداختن محمودی
ــاد  ــری، بنی ــوزه هن ــد و ح ــی گردی ــود وی رونمای یادب
نخبــگان و  اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و ســایر 
نهادهــای فرهنگــی  از ایــن اســتاد بــزرگ تقدیــر کردنــد 

نمودنــد. اهــدا  ایشــان  بــه  جوایــزی  و 

هنرمنــدان  از  جونقانــی  محمودیــان  علــی      
ــتان  ــنتی اس ــوش ُس ــرش، نق ــی ف ــوت طراح پیش کس
اســت و دارای دو درجــه یــک هنــری در رشــته مرمــت 
آثــار و بناهــای تاریخــی و طراحــی فــرش اســت. قلعــه 
ــان و...  ــید اصفه ــجد س ــان و مس ــه جونق ــتر، قلع چالش
ــان  ــیله ی ایش ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــه بناهای از جمل
ــل از اســتاد  ــن تجلی ــار آیی ــت شــده اســت. در کن مرم
فعالیت هــای  از   نمایشــگاهی  محمودیــان جونقانــی 
هنــری ایشــان از جملــه 30 اثــر طراحــی فــرش، 17 اثــر 
عکاســی فــرش و عکاســی از کارهــای مرمــت در معــرض 
دیــد عالقه منــدان قــرار داده شــد. ایــن نمایشــگاه از 30 
ــت  ــد عمــوم در دو نوب ــرای بازدی ــا 5 اســفند ب بهمــن ت
ــع  ــهرانی مجتم ــهید ش ــه ش ــر در نگارخان ــح و عص صب
ــگ و  ــهرکرد اداره کل فرهن ــر ش ــری غدی ــی هن فرهنگ
ارشــاد اســالمی اســتان چهــار محــال و بختیــاری دایــر 

ــود. ب

 دومین نمایشگاه ملّی صنایع دستی و 
گردشگری ایران به میزبانی شهرکرد در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی چهارمحال و 

بختیاری برگزار شد.

در ایــن نمایشــگاه در 150 غرفــه بــا حضــور 
 31 گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فعــاالن 
ــداد  ــن تع ــد. از ای ــا ش ــر برپ ــا 12 مه ــتان 8 ت اس
120 غرفــه ویــژه هنرمنــدان صنایــع دســتی، 
20 غرفــه مختــص فعــاالن گردشــگری و 10 
اســت . بــوده  محلــی  ســوغات  بــرای  غرفــه 

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب ناشران 
کشوری در شهرکرد

ــاب ناشــران کشــوری  ــن نمایشــگاه کت چهاردهمی
بــا حضــور420 ناشــر کشــوری و اســتانی در محــل 
نمایشــگاه های بین المللــی شــهرکرد از 20 تــا 
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــد و م ــا ش ــاه برپ 25 مهرم
گرفــت. بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهــار محــال 
و بختیــاری نیــز در ایــن نمایشــگاه غرفــه داشــت 
در  را  ایران شناســی  انتشــارات  کتاب هــای  و 
ــی  ــاب و کتاب خوان ــدان کت ــِد عالقه من ــرض دی مع

ــرار داد. ق

 آیین گرامی داشت هفته کتاب و تجلیل از 
کتابداران برتر استان چهار محال و بختیاری

از  آیینــی  در  کتــاب  هفتــه  مناســبت  بــه   
و  خدمت گــزاران  مســئوالن،  کتــاب داران، 
ــی  ــاب و کتاب خوان ــوزه کت ــر ح ــای برت انجمن ه
ــی و  ــنبه معرف ــاری روز یکش ــال و بختی چهارمح
ــاری در ســال  تجلیــل شــدند. چهارمحــال و بختی
ــاب  ــر در حــوزه کت ــه برت ــا کســب 6 رتب 1398 ب
و کتاب خوانــی در ســطح ملّــی اســتان نمونــه 
ــاب  ــک 66 ب ــم این ــد. ه ــناخته ش ــوزه ش ــن ح ای
ــن اســتان فعــال اســت  ــه عمومــی در ای کتاب خان
کــه از ایــن تعــداد 55 بــاب در شــهرها و 11 بــاب 
در روســتاها اســت. هفتــه کتــاب ایــران از 23 
ــاز و  ــدن« آغ ــا شــعار »حــال خــوش خوان ــان ب آب
ــه 491  ــن هفت ــت. در ای ــه داش ــان ادام ــا 30 آب ت
ــال و  ــتان چهارمح ــی در اس ــه فرهنگ ــژه برنام وی

ــد. ــزار ش ــاری برگ بختی

 برگزاری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه و 
مستند بام ایران و دومین هفته فیلم و عکس 

چهارمحال و بختیاری

چهارمیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه بــام ابــران 
چهــار محــال و بختیــاری 11 تــا 14 آذر 1398 در 
مجتمــع فرهنگــی هنــری غدیــر شــهرکرد برگــزار 
شــد. در ایــن جشــنواره 40 فیلــم کوتــاه و مســتند 
بــه مــدت 4 روز داوری و ارزیابــی شــد. در بخــش 
ــتانی  ــش داس ــران، در بخ ــام ای ــم ب ــنواره فیل جش
ــا  ــم، ب 19 فیلــم و در بخــش مســتند نیــز 17 فیل
ــد. در بخــش انیمیشــن نیــز 5  ــت نمودن هــم رقاب
فیلــم  پذیرفتــه شــدند. در بخــش  انیمیشــن 
دانش آمــوزی هــر 8 فیلــم ارســال شــده بــه 
جنبه هــای  خاطــر  بــه  جشــنواره  دبیرخانــه 

ــدند. ــاب ش ــش انتخ ــن بخ ــی ای حمایت

ایــن جشــنواره در 3 بخــش داســتانی، پویانمایــی و 
مســتند بــا محوریــت رفتــار مــردم ســرزمین مــن 
)آداب و فرهنــگ و ســنن مــردم(، ایثــار و شــهادت، 
تحکیــم خانــواده، آســیب های اجتماعی، شــعار 
ســال و رونــق تولیــد، نمــاز و نیایــش، قاچــاق کاال 

و موضــوع آزاد برگــزار  شــد.

ــس  ــم و عک ــه فیل ــن هفت ــا دومی ــان ب     همزم
ــتند  ــوع مس ــا موض ــی ب ــگاه عکس ــتان نمایش اس
اجتماعــی بــه همــت عکاســان و انجمــن ســینمای 
جوانــان چهــار محــال و بختیاری در محــل مجتمع 
فرهنگــی هنــری غدیــر شــهرکرد افتتــاح و تــا 18 
آذرمــاه 1398 دایــر بــود. چهارمحــال و بختیــاری 
بیــش از 200 عــکاس و فیلم ســاز دارد کــه برخــی 
جشــنواره های  در  فیلم ســازان  و  عکاســان  از 

ــده اند. ــزه ش ــه و جای ــز رتب ــی حای بین الملل

 آغاز سی و یکمین جشنواره تئاتر چهارمحال 
و بختیاری 

ــار  ــتان چه ــر اس ــنواره تئات ــن جش ــی و یکمی س
محــال و بختیــاری 30 آبــان تا 2 آذر در شــهرکرد، 
ــی  ــر نمایش ــور 5 آث ــا حض ــان ب ــن و فارس بروج
ایــن جشــنواره نمایش هــای  برگــزار شــد. در 
ــرداد  ــی مه ــه نویســندگی و کارگردان ــول« ب »پران
کردیــان و »مایکلفســکی« بــه نویســندگی حســین 
ناظمیان پــور و کارگردانــی احمدرضــا حیــدری 
ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــن ب ــرای بروج در فرهنگس
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــوکا« ب ــش »ب نمای
ــور در فرهنگ ســرای فارســان و  هوشــنگ عزیزی پ
نمایــش »غمنومه وطــن و تــن« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی جــواد خاکســار حقانــی در تماشــاخانه 
ــش  ــن نمای ــد. هم چنی ــرا ش ــهرکرد اج ــر ش مه
نویســندگی  بــه  روزگاری«  گــذری،  »روزی، 
ــه تقیانی پــور و کارگردانــی مشــترک احمــد  خیرال
ــن  ــت. در ای ــه رف ــه روی صحن ــی ب ــد مردان و امی
ــت زاده  ــعادت اله هم ــره س ــاد و خاط ــنواره ی جش
ــه  ــاری ک ــال و بختی ــر چهارمح ــوت تئات پیش کس
ــته  ــی  داش ــت، گرام ــی را وداع گف ــال دارفان امس

شــد.

در چند سال اخیر هنرمندان تئاتر چهارمحال و 
بختیاری موفقیت های مختلفی از جمله کسب 

عناوین برتر جشنواره بین المللی فجر را در کارنامه 
خود به ثبت رسانده اند.

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر 
چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته 
پژوهش و فناوری)دانشگاه شهرکرد( 

در هفتــه ی پژوهــش و فنــاوری از 5 پژوهشــگر برتر 
ــر دانشــجویی، 2  ــک پژوهشــگر برت دانشــگاهی، ی
اســتاد پژوهشــگر برتــر و یــک دانشــجوی محقــق 
برتــر دانشــگاه علــوم پزشــکی، 4 فنــاور برتــر 
ــارک  ــر پ ــاور برت ــد فن ــک واح ــد، ی ــز رش مراک
ــاور،  ــی فن ــات علم ــو هی ــاوری، 3 عض ــم و فن عل
ــا  ــر ب ــرح برت ــی و 3 ط ــتگاه اجرای ــد دس 2 کارمن

ــد. ــل ش ــتان تجلی ــد در اس ــق تولی ــوع رون موض

ــگاه های  ــی دانش ــر تحقیقات ــن از 25 اث    هم چنی
ــب  ــاز الزم را کس ــن امتی ــر بیش تری ــتان 5 اث اس
ــتاد  ــز 2 اس ــوم پزشــکی نی ــرد و از دانشــگاه عل ک
پژوهشــگر برتــر و یــک دانشــجو انتخــاب شــدند. از 
تمامــی دانشــگاه های اســتان نیــز یــک دانشــجوی 
ــک  ــده، ی ــتان 4 نماین ــد اس ــز رش ــر، از مراک برت
ــو  ــاوری و 3 عض ــم و فن ــارک عل ــر از پ ــد برت واح
هیــات علمــی بــه عنــوان فنــاوران برتر دانشــگاهی 

معرفــی شــدند.

   امســال)1398( بــرای نخســتین بــار 8 طــرح بــا 
ــه شــد کــه  ــد در اســتان تهی ــق تولی موضــوع رون
ــر  ــدی بیش ت ــه کارآم ــرح ک ــداد 3 ط ــن تع از ای
ــه پژوهــش  داشــتند، انتخــاب شــدند. شــعار هفت
و فنــاوری ســال 1398 بــا عنــوان »پژوهــش 
ــد«  ــق تولی ــن و رون ــاوری ارزش آفری اثربخــش، فن
مشــخص شــده اســت. برنامه هــای ســال جاری 
و  چهارمحــال  در  فنــاوری  و  پژوهــش  هفتــه 
ــای  ــال و برنامه ه ــا 22 آذر امس ــاری از 16 ت بختی
ــد. ــزار  ش ــا 29 آذر برگ ــه از 23 ت ــن هفت ــی ای مل

 فیلم های سی و 
هشتمین جشنواره 
فیلم فجر از 15 

الی ۲1 بهمن ماه 
1398 در سینما 

غدیر شهرکرد اکران 
شد.

18 فیلــم بــه نام هــای 
ســتاره«،  و  »کاتــی 
»ســه کام حبــس«، »آن 
ــرواز  ــه پ شــب«، »منطق
ــده گاو  ــوع«، »قصی ممن
»تومــان«،  ســفید«، 
»کشــتارگاه« و »خــوب، 
بــد، جلــف 2 )ارتــش 

ســری(«، »لبــاس شــخصی«، »دشــمنان«، »تورنــا 
»قطــار  بلــوا«،  »روز  اســتخوان«،  »مغــز   ،»2
و  »روز صفــر«  آن شــب«، »مــن می ترســم«، 
ــا  ــان ب ــای« همزم ــر« و »آتاب ــه نف ــت و س »بیس
سراســر کشــور در ســینما غدیــر شــهرکرد اکــران 
ــردم  ــر از م ــزار نف ــه ه ــتقبال س ــورد اس ــد و م ش
اســتان قــرار گرفــت. چهارمحــال و بختیــاری بــرای 
پنجمیــن بــار میزبــان جشــنواره فیلــم فجــر اســت. 
ــودک و  ــای ک ــر، فیلم ه ــای فج ــر فیلم ه ــالوه ب ع
ــا  ــهرکرد هم صبح ه ــینما غدیر ش ــوان در س نوج
ــه ذکــر اســت، ظرفیــت  نمایــش داده شــد. الزم ب
ســینماهای چهارمحــال و بختیــاری یــک هــزار و 
ــم  ــینما ه ــاگران س ــداد تماش ــی و تع 585 صندل

ــت. ــر اس ــزار نف ــدود 174ه ح

 پنج پرونده از استان چهار محال و بختیاری 
برای قرار گرفتن در آثار منقول تاریخی 
فرهنگی، تهیه و در دستورکار ثبت در 

فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است.

ایــن پرونده هــا شــامل »منبــر مســجد جامــع 
شــهرکرد« »منبــر مســجد جامــع چالشــتر«، 
ــع«، »درب  ــان قاط ــریح بره ــی تش ــخه خط »نس
)ع(«  صــادق  امــام  اتابــکان  مســجد  چوبــی 
شــهرکرد و »شــیر ســنگی برجویــی لــردگان« 
اســت. شــیر ســنگی برجویــی هم اینــک در مــوزه 

باستان شناسی شهرکرد نگه داری می شود. 

 برگزاری دومین جشنواره استانی شعر 
داوار)مادارنه( ناغان

دومیــن جشــنواره ی اســتانی شــعر داوار )مادرانــه( 
ــرت  ــعادت حض ــبت والدت باس ــه مناس ــان ب ناغ
ــت  ــاه 1398 و گرامی داش ــرا )س( 28 بهمن  م زه
ــع  ــان از تواب ــهر ناغ ــادر و روز زن در ش ــام م مق
بخــش  در  شــد.  برگــزار  کیــار  شهرســتان 
گویشــی)بختیاری( ایــن جشــنواره حســن نجفــی، 
ــا  ــای اول ت ــری مقام ه ــر ظف ــی و باق ــه حاتم اله
ــی  ــش فارس ــد. در بخ ــت آوردن ــه دس ــوم را ب س
هــم خاطــره شــیوندی و محمــد جهانــی بــه طــور 
ــام دوم و  ــام اول، ســجاد حاتمــی مق مشــترک مق
ــد.  ــوم را کســب کردن ــام س ــتی مق ــرا علیدوس زه
تــارا اســکندری، هانیــه طالبــی و نــگار رفیعــی هــم 

ــدند. ــر ش ــته تقدی شایس

در بخــش جنبــی جشــنواره  داوار ناغــان از دو 
ــه شــعر( ســروده   ــاب »رهاگر«)مجموع ــوان کت عن
ناصــر حسین پور)انتشــارات دزپــارت شــهرکرد( 
ســاختمانی  تخلفــات  بــا  »آشــنایی  کتــاب  و 
ــی  ــی رحیم ــته عل ــد« نوش ــاده ص ــیون م کمیس
و محمــد ابراهیمی)انتشــارات مریــد شــهرکرد( 

ــد. ــی ش رونمای

 انتشار چهاردهمین فصلنامه مطالعات 
ایران شناسی)ویژه نامه استان چهار محال و 

بختیاری( از سوی بنیاد ایران شناسی

ــماره  چهاردهمین ش
فصلنامــه »مطالعــات 
 » ســی ن شنا ا یر ا
1398؛  )پاییــز 
اســتان  ویژه نامــه 
و  چهارمحــال 
ــر  ــاری(، منتش بختی
شــد. ایــن شــماره از 
فصلنامــه »مطالعــات 
 » ســی ن شنا ا یر ا
شــامل مقاالتــی از 
پژوهشــگران گرامــی 

ــت:  ــر اس زی
ــواده  ــم نظــام خان ــگاه و نقــش زن در تحکی - جای
ــادری ــاس ق ــوی و الی ــاس قنبری عدی ــر عب // دکت

- بررســی طــرح و نقــش قالی هــای باباحیــدر 
ــول و  ــر اعظــم بهل ــری، دکت ــک کبی ــر فران // دکت

ــدی ــوش محم پری

ــات جفــت ســتون های  ــه تزئین - بررســی و مطالع
کاخ- قلعه هــای قاجــاری اســتان چهارمحــال و 
ــی و  ــی ناغان ــین ابراهیم ــر حس ــاری // دکت بختی

ــورا قاســمی ــم صف ســرکار خان

ــه اشــرافی  - معمــاری ســنتی دوره قاجــار در خان
ِدزک )قلعــه دزک، اســتان چهارمحــال و بختیاری( 

// دکتــر معصومــه طاهــری دهکــردی

- آوازخوانــان و نوازنــدگان اقــوام لــر و بختیــاری // 
دکتــر حســن ذوالفقــاری

ــنتی  ــری س ــای کیف ــی نهاده ــه و بررس - مطالع
عقیــل  آقــای   // بختیــاری  قــوم  در  ایرانــی 

ر ن پو ســلطا

- نقــش برنامه هــای شــبکه رادیویــی و تلویزیونــی 
ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــن در اس جهان بی
ــال  ــا لی ــی // خانم ه ــی و محل ــت بوم ــت هوی تقوی

بیاتــی و زهــرا اردســتانی

- کارکــرد سیاســی- اقتصــادی جــاده دزپــارت در 
مناســبات دولــت صفویــه و ایــل بختیــاری // خانــم 

زهــرا آذرنیــوش

ــوری در  ــیمات کش ــام تقس ــرات نظ ــیر تغیی - س
چهارمحــال و بختیــاری )از ابتــدا تــا ســال 1385 

هـــ.ش/1427 هـــ.ق( // آقــای داراب ظفریــان

 انتصاب مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان چهار محال و بختیاری

اســفند مــاه 1398 طــی آییــن تودیــع و معارفــه، 
آقــای ابراهیــم شــریفی بــه عنــوان مدیــر کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان چهــار محــال و 
بختیــاری انتخــاب شــد. آقــای شــریفی از مدیــران 
ــاد  ــت اداره کل ارش ــابقه معاون ــتان و س ــی اس بوم
اســالمی اســتان البــرز و رئیــس اداره ارشــاد 
ــه خــود  ــردگان را در کارنام اســالمی شهرســتان ل
ــرداد  ــردی از خ ــران دهک ــواد کارگ ــای ج دارد. آق
ــت  ــده دار مدیری ــفند 1398 عه ــا 19 اس 1393 ت
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره 
چهارمحــال و بختیــاری بــود. الزم بــه ذکــر اســت 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان جــزو 
اعضــای هیــأت امنــای بنیــاد ایران شناســی شــعبه 
چهــار محــال و بختیــاری اســت و هم اکنــون ایــن 
اداره  ایــن  ســاختمان های  از  یکــی  در  شــعبه 
مجتمــع فرهنگــی و هنــری مهــر)اداره ســابق 
ــتقر  ــهرکرد( مس ــتان ش ــاد شهرس ــگ و ارش فرهن

ــت اســت.  ــه فعالی و مشــغول ب

مهم ترین اخبار فرهنگی و هنری

 چهار محال و بختیاری)پاییز و  زمستان 1398(


