
ویژه نامه داخلی زمستان 1399 شماره 40 
بنیاد ایران شناسی شعبه ی چهار محال و بختیاری

  نخستین همایش از سلسله همایش های ملی ایرانشناسی استان ها؛ 

با محوریت: »تاریخ، فرهنگ و هنر استان چهارمحال و بختیاری« برگزار شد 

بنیــاد ایران شناســی نخســتین همایــش از 
ایران شناســی  سلســله همایش هــای ملــی 
ــگ  ــخ، فرهن ــت: »تاری ــا محوری ــتان ها؛ ب اس
ــاری«، را  ــال و بختی ــتان چهارمح ــر اس و هن
ــا همــکاری شــعبه چهارمحــال و بختیــاری،  ب
بنیــاد  در   ،۱۳۹۹ اســفندماه   ۱۸ دوشــنبه 
ــازی  ــورت مج ــه ص ــران( ب ــی )ته ایرانشناس

ــرد.  ــزار ک برگ

بنیــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه      
بــا حضــور  همایــش  ایــن  ایران شناســی، 
معاونــان و مســئوالن بنیــاد ایران شناســی 
تهــران و شــعبه چهارمحــال و بختیــاری، 
ــی و  ــأت علم ــای هی ــتانی و اعض ــران اس مدی
اجرایــی همایــش و صاحبــان مقــاالت همــراه 

ــود.  ب

آقــای  افتتاحیــه همایــش،       در بخــش 
فرشــید شــریعتمداری، معــاون اداری و مالــی 
ــب  ــوص تصوی ــی،  در خص ــاد ایران شناس بنی
ــی  ــی و پژوهش ــای مطالعات ــا و پروژه ه طرح ه
در بنیــاد، اظهــار داشــت: موضــوع همایش هــا 
از  پــس  پژوهشــی  و  پروژه هــای علمــی  و 
تصویــب رئیــس محتــرم بنیــاد ایران شناســی، 
ــه ای و  ــد خامن ــید محم ــت اهلل س ــرت آی حض
ــی  ــت پژوهش ــاد، در معاون ــاء بنی ــأت امن هی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و اجــرا می شــود. 
بــه  اســتان ها«،  ایران شناســی  »دانشــنامه 
ــم  ــی مه ــای مطالعات ــی از پروژه ه ــوان یک عن
در بنیــاد بــه انجــام رســیده اســت کــه در ایــن 
راســتا نخســتین همایــش ملــی ایران شناســی 
ــگ و  ــخ، فرهن ــت: »تاری ــا محوری ــتان ها؛ ب اس
هنــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری«، از 
دســتاوردهای ایــن پــروژه ملــی بــا ارزش 

اســت. 

    معــاون اداری و مالــی بنیــاد ایران شناســی 
ضمــن تشــکر از برگزارکننــدگان ایــن همایش 
محدودیت هــای  و  مشــکالت  علی رغــم 
ایجــاد شــده بــه واســطه بیمــاری کرونــا، ابــراز 
ــا  ــاد ایران شناســی ب ــه بنی ــرد ک ــدواری ک امی
ــود  ــتانی خ ــعبه های اس ــر ش ــکاری دیگ هم
ــل  ــه دســتاوردهای مهمــی در تکمی ــد ب بتوان
ــل  ــن طــرح ســترگ دانشــنامه نای ــد ای فرآین

گــردد. 

     در ادامــه آقــای دکتــر محمــد بهــرام زاده، 
ایران شناســی  بنیــاد  پژوهشــی  معــاون 
تشــکر  ضمــن  همایــش،  علمــی  دبیــر  و 
بنیــاد  محتــرم  رئیــس  حمایت هــای  از 
ایران شناســی و دیگــر عوامــل اجرایــی در 
برگــزاری همایــش، گزارشــی از رونــد برگزاری 
همایــش ارائــه کــرد: نخســتین همایــش ملــی 
ــت  ــا محوری ــی ب ــاد ایران شناس ــتانی بنی اس
»فرهنــگ، هنــر و آداب و رســوم«، بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اختصــاص دارد. بیــش 
از ۱۲۰ عنــوان مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش 
ــی و  ــی علم ــس از ارزیاب ــه پ ــد ک ــال ش ارس

داوری، مقــاالت توســط اســاتید دانشــگاهی و 
ــه  ــوان مقال ــدود ۱۰۰ عن ــأت داوران در ح هی
مــورد پذیــرش دبیرخانــه همایــش قــرار 
ــوان  ــت و در کتابچــه ای مجــزا تحــت عن گرف
مجموعــه چکیــده مقــاالت منتشــر شــد. 
همچنیــن ۳۰ مقالــه بــه عنــوان مقــاالت 
برتــر در کتــاب گزیــده مقــاالت همایــش 
ــده  ــاالت پذیرش ش ــد. مق ــد ش ــر خواه منتش
 ،ISC »ســیویلیکا،  علمــی  پایگاه هــای  در 

ــد.  ــد ش ــه خواهن SID« نمای

ــی از  ــدف اصل ــش ه ــی همای ــر علم      دبی
بهتریــن  اســتخراج  را  همایــش  برگــزاری 
دانشــنامه  قالــب  در  تألیفــات  و  مقــاالت 
ــی از  ــزود: بخــش مهم ــتانی برشــمرد و اف اس
ــرا اســتانی کــه در کشــور  تحــوالت ملــی و ف
در دوره هــای مختلــف تاریخــی واقع شــده، در 
ایــن اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه وقــوع 
پیوســته و یــا منشــأ آن در ایــن اســتان بــوده 
باستان شــناختی  دانــش  حیــث  از  اســت. 
یکــی از کهن تریــن اســتقرارهای انســانی کــه 
ــرس  ــته کوه زاگ ــا رش ــتقیم ب ــتگی مس وابس
ــل  ــه قاب ــود دارد ک ــتان وج ــن اس دارد، در ای
ــن  ــزاری ای ــا برگ ــه اســت. ب بررســی و مطالع
ــن  ــبی از بهتری ــمار مناس ــی ش ــش مل همای
ــش  ــه همای ــه دبیرخان ــات ب ــاالت و تألیف مق
مقــاالت  ایــن  کــه  اســت  شــده  ارســال 
می تواننــد عینــا و یــا بعــد از تلخیــص در 
اســتان  ایران شناســی  اســتانی  دانشــنامه 
ــر  ــد. دکت ــرار گیرن ــاری ق ــال و بختی چهارمح
بهــرام زاده بــا اشــاره بــه رونــد تــدارک و 
شــعبه های  ســوی  از  الزم  آمادگی هــای 
اســتانی بــرای برگــزاری همایش هــای بعــدی 
ــاد  ــه هیــأت محتــرم امنــای بنی گفــت: مصوب
در  اتفاق نظــر  حاصــل  کــه  ایران شناســی 
ایران شناســی  بنیــاد  پژوهشــی  شــورای 
ــته  ــا داش ــرای م ــتاورد را ب ــن دس ــت؛ ای اس
اســت کــه بتوانیــم در تعقیــب ایــن همایــش، 
همایش هــای ملــی بــرای دیگــر اســتان ها 
ــیار  ــی بس ــاد ایران شناس ــیم. بنی ــته باش داش
ــش  ــه دان ــن مجموع ــه ای ــد اســت ک عالقه من
گســترده از هــر اســتان را کــه در کشــور وجود 
ــردآوری  ــی گ ــای مل ــب همایش ه دارد در قال
ــر  ــالت منتش ــه ا در مج ــد از آن ــد و بتوان کن
شــده بــا عنــوان دانــش مربــوط بــه اســتان ها 
در  ایران شناســی،  مطالعــات  حــوزه ی  در 
ــگران و  ــمندان، پژوهش ــوم دانش ــار عم اختی
ــش در  ــن همای ــد. ای ــرار ده ــدان ق عالقه من
ــران در  ــروزی ای ــگاه ام ــش »جای ــار بخ چه
جهــان«، »ایــران فرهنگــی«، »جهــان ایرانــی« 
و »ایرانیــان« بــه مــا امــکان معرفــی مطالعــات 

می دهــد.  را  ایران شناســی 

    در ادامــه آقــای دکتــر عبــاس قنبــری 
چهارمحــال  شــعبه  سرپرســت  عدیــوی، 
دبیــر  و  ایران شناســی  بنیــاد  بختیــاری  و 
ــه ظرفیت هــای  ــا اشــاره ب اجرایــی همایــش ب

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  متعــدد 
ــال  ــتان چهارمح ــز اس ــهرکرد مرک ــت: ش گف
ــاع  ــر ارتف ــزار و ۶۶ مت ــا دو ه ــاری، ب و بختی
از ســطح دریــا مرتفع  تریــن مرکــز اســتان 
کشــور شــناخته می  شــود کــه بــر ایــن اســاس 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری را بــه عنــوان 
ــود  ــن وج ــند. همچنی ــران می شناس ــام ای ب
ــتان را  ــن اس ــیرین، ای ــار آب ش ــع سرش مناب
ــرده  ــی ک ــفید و روان معرف ــالی س دارای ط
ــاب  ــایگی آفت ــب همس ــد آن لق ــاع بلن و ارتف
را برایــش بــه ارمغــان آورده اســت. خاســتگاه 
و  سیاســی  هنــری،  فرهنگــی،  تاریخــی، 
ــن  ــاز ای ــه از دیرب ــده ک ــبب ش ــی س اجتماع
ــی و  ــگران داخل ــیله پژوهش ــه وس ــتان ب اس
خارجــی در آثــار نویســندگان کتاب هــا و 
مقــاالت معرفــی شــود. همچنیــن ایــن اســتان 
بــه ســبب نقش  آفرینــی بزرگانــش در حــوزه ی 
مشــروطیت و تاریــخ صــد ســاله اخیــر و حتــی 
پیــش از آن توانســته در نهضت هــای مردمــی 
بســزایی  نقــش  نیــز  جامعــه  فرهنگــی  و 
ــزود: اســتان  ــری اف ــر قنب داشــته باشــد. دکت
چهــار محــال و بختیــاری بــه ســبب داشــتن 
فرهیختــگان و پژوهشــگران معتبــر در ســطح 
ملــی و بین المللــی شــهرت بســیاری دارد. 
هم چنیــن دامــداری، کشــاورزی، گردشــگری، 
ــه  ــی ک ــژه قالی باف ــه وی ــتی )ب ــع دس صنای
شــهرت جهانــی دارد(، پــرورش زنبــور عســل 
ایــن  ویژگی هــای  از  ســردآبی  ماهیــان  و 
ــد. از نظــر تاریخــی  ــه شــمار می آین اســتان ب
ــی از  ــتان یک ــن اس ــز ای ــی، نی و باستان شناس
مهم تریــن مناطــق مطالعــه شــده توســط 
پژوهشــگران در حــوزه ی زاگــرس بــه عنــوان 
یکــی از خاســتگاه های زندگــی بشــری اســت و 
زاگــرس میانــی بــا ایــن اســتان و اســتان های 
همجــوارش شــناخته می شــود. همچنیــن 
فرهنــگ فولکلــور، آداب و رســوم، ادبیــات 
رســمی و مردمــی ایــن اســتان می توانــد 
الهام بخــش پژوهــش فرهیختــگان باشــد. 

    دبیــر اجرایــی همایــش هم چنیــن در 
ــزاری  ــاالت و برگ ــه مق خصــوص نحــوه ی ارائ
همایــش توضیحاتــی ارائــه کــرد: تاکنــون۱۲۰ 
ــان  ــن می ــم کــه از ای ــت کردی ــه  را دریاف مقال
۳۰ مقالــه حائــز شــرایط چــاپ و انتشــار 
در  مقــاالت  چکیده هــای  تمــام  و  اســت 
ــتان  ــد. اس ــد ش ــر خواه ــه ای منتش مجموع
بــه  را  خــود  کار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــله  ــزاری سلس ــتان در برگ ــن اس ــوان اولی عن
همایش هــای ایران شناســی اســتان ها آغــاز 
کــرد تــا بــه تناســب توانمنــدی، شایســتگی و 
عالقه منــدی مــردم اســتان بــرای معرفــی بــه 
ــی در  ــی های ایران شناس ــگران و کرس پژوهش
ــات  ــه ارتباط ــی زمین ــی و بین الملل ــطح مل س

ــد.              ــم کن ــی را فراه علم

ــای  ــازی آق ــش مج ــن همای ــه ای     در ادام
ــی  ــاون هماهنگ ــری، مع ــرم نصی ــر اهلل ک دکت

امــور اقتصــادی اســتانداری چهارمحــال و 
ــی  ــش ایران شناس ــزاری همای ــاری، برگ بختی
اســتان ها بــا تکیــه بــر تاریــخ، فرهنــگ و هنــر 
ــاارزش  ــی ب ــاری را حرکت ــال و بختی چهارمح
ــی  ــن فعالیت های ــاز چنی ــت: آغ دانســت و گف
ــر  ــف منج ــنامه های مختل ــن دانش ــه تدوی ب
ــای  ــی و جلوه ه ــگ بوم ــد و فرهن ــد ش خواه
تاریــخ ایرانــی - اســالمی را بــه نســل حاضــر و 
آینــدگان معرفــی می کنــد کــه در نــوع خــود 

ــدگار اســت.  اقدامــی مان

    وی افــزود: چهارمحــال و بختیــاری در 
بخــش گردشــگری بــا وجــود ظرفیت هــا 
بافــت  جملــه  از  مختلفــی  مزیت هــای  و 
ــی در  ــایری و اجتماع ــی، عش ــی، تاریخ طبیع
ــدف  ــورد ه ــتان م ــال، اس ــول س ــام فص تم
ــن  ــی و خارجــی اســت و ای گردشــگری داخل
ــعه ی  ــت توس ــبی جه ــیار مناس ــت بس ظرفی
ــرای ســرمایه گذاری و  ــی ب اقتصــادی، اجتماع

ــت.  ــتان اس ــی در اس کارآفرین

ملــی،  همایــش  ایــن  ادامــه ی  در      
ــی  ــه معرف ــه ب ــر در جلس ــگران حاض پژوهش
ــاه از  ــی کوت ــه گزارش ــاالت و ارائ ــن مق عناوی
ــد.  ــود پرداختن ــده خ ــته ش ــای نگاش مقاله ه
ارائــه دهنــدگان و موضوعــات مقــاالت در ایــن 

ــت:  ــر اس ــرح زی ــه ش ــش ب همای

     آقــای دکتــر علــی اصغــر نــورورزی 
بلداجــی، بــا موضــوع مقالــه »معنــاکاوی الیــه 
رفتــاری باستان شناســی دیــن، بــا تمرکــز 
ــال و  ــتان چهارمح ــنگی اس ــیرهای س ــر ش ب
ــی،  ــد رضای ــر حمی ــای دکت ــاری«؛  آق بختی
بــا موضــوع مقالــه »دهقــان ســامانی ســخنور 
بختیــاری«؛   و  چهارمحــال  داســتان پرداز 
ــردی،  ــری دهک ــه طاه ــر معصوم ــم دکت خان
مضامیــن  »بررســی  مقالــه  موضــوع  بــا 
ــد  ــزاده پیراحم ــی های امام ــی در نقاش مذهب
ــم قنبــری  ــم مری بنــای از دوره قاجــار«؛  خان
عدیــوی، بــا موضــوع مقالــه »بررســی ویژگــی 
آقــای  عشــایری«؛   دســت باف  قالی هــای 
مقالــه  موضــوع  بــا  محمودیــان،  فــرزاد 
ــی در برخــورداری از  ــری فضای »تحلیــل نابراب
مراتــع جوامــع عشــایری اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری«. 

    عالقه منــدان جهــت دسترســی بــه محتوای 
علمــی و پژوهشــی همایــش ملی ایرانشناســی 
اســتان ها؛ بــا محوریــت »تاریــخ، فرهنــگ 
و هنــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری«، 
همایــش:  تارنمــای  آدرس  بــه   می تواننــد 
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انقالب اسالمی به روایت زنان 
چهارمحال و بختیاری: تاریخ شفاهی 

انقالب اسالمی در چهارمحال و 
بختیاری به روایت زنان

نویسندگان: سیده آزیتا رضوی و 
قاسم فتاحی

محل نشر: تهران
ناشر: سوره مهر؛  دفتر فرهنگ و 

مطالعات پایداری مراکز استانی/ استان 
چهار محال و بختیاری

سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت: 45۰۰۰ تومان

خلوت شقایق: مجموعه اشعار، 
داستان ها و دل نوشته های منتخب 

جشنواره های خلوت شقایق و در مسیر 
آسمان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان بن، دی ماه ۱۳۹۹
گردآورنده: مهدی طهماسبی دزکی

محل نشر: شهرکرد 
ناشر: دزپارت

سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

طعم کاهگلی دهات )مجموعه 
شعر(

سراینده: آسیه ارزانی نافچی
محل نشر: شهرکرد 

ناشر: دزپارت
سال انتشار: ۱۳۹۹

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

هفت و چهار بختیاری ، کوهرنگ 
تا خوزستان: گذری بر زندگی 

کوچ نشینی در فرهنگ ایل بختیاری
نویسنده: عبداهلل نجفی حاجی ور

محل نشر: تهران
ناشر: سامان دانش
سال انتشار: ۱۳۹۹

قیمت: 75۰۰۰ تومان

فیلمنامه ایلمرد: با نگاهی به زندگی 
و مبارزات علیمردان خان بختیاری 

سردار معاصر از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۳
نویسنده: سیف اله احمدی

محل نشر: اهواز
ناشر: معتبر

سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

یادداشت های من )گوشه ای از تاریخ 
بختیاری(

نویسنده: محمد حسن اسدالهی
محل نشر: مؤسسه آموزشی تألیفی 

ارشدان
ناشر: تهران

سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

جستاری در تاریخ ده  هزار ساله 
بختیاری ها

نویسنده: بیژن خدادادوند
محل نشر: تهران
ناشر: آفرینندگان

سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت: 4۰۰۰۰ تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

ــا و  ــای بناه ــظ و احی ــروه حف ــس گ ریی
محوطه هــای تاریخــی اداره کل میــراث 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ــت  ــت هش ــاری از ثب ــال و بختی چهارمح
ــت  ــتان در فهرس ــن اس ــتانی ای ــه باس تپ
ــه گــزارش  ــار ملــی کشــور خبــر داد. ب آث
ایرنــا بــه نقــل از اداره کل میراث فرهنگــی، 
ــال  ــتی چهارمح ــگری و صنایع دس گردش
افــزود:  جوالیــی  وحیــد  بختیــاری،  و 
ــت  ــی ثب ــورای مل ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
غیرمنقــول  فرهنگــی  تاریخــی  آثــار 
دیــز  جاخرمــن،  تپه هــای  کشــور، 
چغات هوشــنگی،  چغات ترابــی،  دشــت، 

محوطــه  و  نره خونیــک  قزقلعه ســی، 
ــاری  ــال و بختی ــی در چهارمح چغات کول
واجــد ثبــت ملــی شــناخته شــدند. قطــار 
ــی  ــای تاریخ ــر از تپه ه ــی دیگ ــه، یک تپ
ارزش  تاریخــی  واجــد  نیــز  اســتان 
تپه هــای  اســت.  اعالم شــده  فرهنگــی 
ــی کشــور  ــار مل ثبت شــده در فهرســت آث
ــخ، عصــر  ــه دوران پیــش  از تاری ــق ب متعل
آهــن، اشــکانی، ساســانی و دوره اســالمی 
باستان شــناختی  مطالعــات  اســت. 
و  چهارمحــال  جغرافیایــی  محــدوده 
بختیــاری منجــر بــه کشــف تپه هــا و 
محوطه هــای متعــددی از ادوار مختلــف 

فرهنگــی شــده اســت کــه در ایــن میــان، 
ــار شناسایی شــده دوره پیــش  از  تعــداد آث
تاریــخ قابل توجــه اســت ایــن آثــار حــاوی 
اطالعــات بــا ارزشــی از فرهنــگ و تمــدن 
بشــری در منطقــه جغرافیایــی اســتان 
هســتند کــه اســتقرار و پیشــینه ســکونت 
در اســتان را نشــان می دهــد و ثبــت آن هــا 
در فهرســت ملــی ســبب حمایت هــای 
قانونــی و حفاظتــی اثــر خواهــد شــد.

بــا ثبــت هشــت تپــه تاریخــی چهارمحــال 
و بختیــاری در فهرســت آثــار ملــی کشــور 
ــده از  ــت ش ــول ثب ــار غیرمنق ــوع آث مجم
ایــن اســتان بــه ۶۶۳ اثــر افزایــش یافــت.

ثبت هشت تپه باستانی استان چهار محال و بختیاری 
در فهرست آثار ملی کشور

ــاه  ــیدن ۲۲ بهمن م ــرا رس ــا ف ــان ب همزم
۱۳۹۹ آییــن رونمایــی از ســه عنــوان 
کتــاب بــا موضــوع انقــالب اســالمی ایران، 
از ســوی حــوزه هنــری چهارمحــال و 
بختیــاری برگــزار شــد. در ایــن آییــن، از 
کتــاب  دو جلــدی »تاریــخ انقالب اســالمی 
)تألیــف  بختیــاری«  و  چهارمحــال  در 
ــان  ــی و داراب ظفری ــی نافچ ــم فتاح قاس
ــفاهی  ــخ ش ــای »تاری ــی( و کتاب ه ریگک
شــهدای شــاخص انقــالب اســالمی در 

چهارمحــال و بختیــاری« نوشــته ی مریــم 
»انقــالب  ظفریــان،  داراب  و  نیکــوزاد 
ــال  ــان چهارمح ــت زن ــه روای ــالمی ب اس
آزیتــا  ســیده  نوشــته ی  بختیــاری«  و 
ــد.  ــی ش ــی رونمای ــم فتاح ــوی و قاس  رض
حــوزه  رییــس  شــیروانی  حجــت اهلل 
در  بختیــاری  و  محــال  چهــار  هنــری 
ــاب و  ــوان کت ــه عن ــی از س ــن رونمای آیی
ــت:  ــالمی گف ــالب اس ــره انق ــر خاط عص
در  رســیده  چــاپ  بــه  کتاب هــای 

حــوزه تاریــخ انقــالب اســالمی در اســتان 
ــار  ــف آث ــن و تألی ــرای تدوی ــرآغازی  ب س
بیشــتر در ایــن حــوزه بــه شــمار می رونــد 
و بــرای انسجام بخشــی و باالبــردن کیفیت 
آثــار جلســات نقــد و بررســی آثــار منتشــر 
ــن  ــد شــد. در ای ــزار خواه ــز برگ شــده نی
کتاب هــا، نقش و ســهم  مــردم چهارمحال 
انقــالب  شــکل گیری  در  بختیــاری  و 
ــت. ــده اس ــان ش ــی بی ــه خوب ــالمی ب اس

فرهنگــی،  میــراث  اداره کل  از ســوی 
ــال  ــتی چهارمح ــگری و صنایع دس گردش
و بختیــاری ۱۰ اثــر تاریخــی منقــول 
اســتان در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه 
ثبــت رســید و شــامل ســه سنگ نوشــته 
از دوران اســالمی و شــش اثــر از مجمــوع 
ــار مــوزه تاریــخ شــهر بروجــن اســت.  آث
از  بازمانــده  بازفــت  سنگ نوشــته 
ــری،  ــری قم ــج هج ــار و پن ــرون چه ق
سنگ نوشــته امامــزاده بابــا پیراحمــد 
ــری  ــوم هج ــرون دوم و س ــه ق ــق ب متعل
نــام صابــر  بــا  قمــری، سنگ نوشــته 
ــرن ســه هجــری  ــری از ق ــد اث ــن احم ب
ثبــت  ملــی  شــورای  موافقــت  بــا 
آثــار تاریخــی  و فرهنگــی منقــول در 

فهرســت آثــار ملــی کشــور قــرار گرفتنــد.
ــجد  ــی مس ــر چوب ــی، منب ــه چوب در گنج
تاریخــی حــاج شــیخ علــی و پی ســوز طرح 
کفــش، هــر ســه متعلــق بــه دوران قاجــار 
ــون  ــه هم اکن ــتند ک ــاری هس ــر آث از دیگ
ــخ شــهر بروجــن نگــه داری  ــوزه تاری در م
می شــود و بــه ثبــت ملــی رســیدند.

ــای  ــروه موزه ه ــس گ ــی ریی ــاس یزدان عب
ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی  اداره کل می
ــاری در  و گردشــگری چهارمحــال و بختی
گفت وگــو بــا ایرنــا یــادآور شــد: همچنیــن 
تاریخــی  و  شــورای ملــی ثبــت آثــار 
فرهنگــی منقــول، پرونده هــای مربــوط 
ــده از دوران  ــعله بازمان ــوز دو ش ــه پی س ب
ــی  ــح امامــزاده عســگر عل اســالمی و ضری

ــی  ــی چوب ــات گره  چین ــا تزئین ــی ب بلداج
ــس از  ــز پ ــه را نی ــه دوره صفوی ــق ب متعل
ــی  ــار ثبت ــر آث ــوان دیگ ــه عن ــی ب بررس
ــت. ــی کشــور پذیرف ــار مل در فهرســت آث

ــز  ــن نی ــر بروج ــر پی ــزاده س ــل امام قف
ــال ۱۳۰4  ــه س ــاخت آن ب ــخ س ــه تاری ک
در  و  بازمی گــردد  قمــری  هجــری 
تاریــخ شــهر  مــوزه  در  حــال حاضــر 
بروجــن در معــرض دیــد عمــوم قــرار 
ــی  ــار مل ــت آث ــه فهرس ــت ب ــه اس گرفت
ــداد  ــن تع ــت ای ــا ثب ــت. ب ــور پیوس کش
چهارمحــال  تاریخــی  و  فرهنگــی  اثــر 
منقــول  آثــار  مجمــوع  بختیــاری  و 
ثبت شــده از اســتان در فهرســت آثــار 
ــر افزایــش یافــت. ــه ۲5 اث ملــی کشــور ب
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رونمایی از کتاب گذری بر زندگی کوچ نشینی در فرهنگ بختیاری

از   ۱۳۹۹ ســال  فجــر  دهــه   ایــام  در 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــوی اداره فرهن س
ــت و  ــاب »هف ــگ از کت شهرســتان کوهرن

چهــار بختیــاری، کوهرنــگ تــا خوزســتان: 
در  کوچ نشــینی  زندگــی  بــر  گــذری 
فرهنــگ بختیــاری« نوشــته ی عبدالــه 

شــد. رونمایــی  حاجــی ور  نجفــی 
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اکــران شــانزده  فیلــم در هفتمیــن 
در  فجــر  فیلــم  جشــنواره  دوره 

ــاری ــال و بختی ــتان چهارمح اس

دوره  هفتمیــن  فیلــم  شــانزده  اکــران 
جشــنواره فیلــم فجــر در اســتان همزمــان بــا 
ــم فجــر از ۱5  ســی و نهمیــن جشــنواره فیل
تــا ۲۲ بهمن مــاه در ۲ ســینمای بهمــن و 
ــار  ــد. چه ــش درآم ــه نمای ــر شــهرکرد ب غدی
فیلــم جشــنواره فجــر بــه نــام »شیشــلیک«، 
»بی همــه  و  تیرانــداز«  »تــک  »ابلــق«، 
را  فــروش  بیشــترین  اســتان  در  چیــز« 
ــه  ــینماها ب ــت س ــر اس ــه ذک ــت: الزم ب داش
دلیــل محدودیت هــای اجــرا شــده بــه دلیــل  
شــیوع کرونا بــا ۳۰ درصــد ظرفیــت فعالیــت 
داشــتند و کــم بــودن میــزان فــروش بلیــت و 
اســتقبال کــم نیــز بــه دلیــل محدودیت هــای 

ــود. ــی ب کرونای

نخستین جشنواره شعر »سوزو«

نخســتین جشــنواره منطقــه ای شــعر و ترانــه 

ــبزکوه( ۲5  ــوزو« )س ــا عنوان»س ــی ب گویش
بهمــن ۱۳۹۹ در دو رده ســنی بــاالی ۳۰ 
ســال و کمتــر از آن در شهرســتان خانمیــرزا  

ــی شــد. ــدگان قدردان ــزار و از  برگزی برگ

در بخــش شــعر زیــر۳۰ ســال باقر ظفــری از 
اردل(،  بختیاری )شهرســتان  و  چهارمحــال 
ایمــان رضایــی از خوزســتان )شهرســتان 
از خوزســتان  موســوی  عبدالــه  دزفــول(، 
از  نجفــی  حســن  ایــذه(،  )شهرســتان 
ــتان  ــاری )شهرس ــتان چهارمحــال و بختی اس
اســتان  از  ناصــری  بهنــام  و  کوهرنــگ( 
ــوان  ــه عن ــکا( ب ــتان اندی ــتان )شهرس خوزس

ــدند. ــالم ش ــده اع ــراد برگزی اف

ــاالی  ــعر ب ــش ش ــدگان بخ ــن برگزی همچنی
ــتان  ــدی از اس ــرو محم ــز خس ــال نی ۳۰ س
ــت(،  ــه بازف ــاری )منطق ــال و بختی چهارمح
خوزســتان  اســتان  از  الماســی  محدثــه 
از  شــیخی  عبــاس  ایــذه(،  )شهرســتان 
ــتان  ــاری )شهرس ــتان چهارمحــال و بختی اس
اســتان  از  ســنایی  رســول  خانمیــرزا(، 
ــی(،  ــه بهمئ ــد )منطق ــه و بویراحم کهگیلوی
مجتبــی بخشــایش از اســتان چهارمحــال 

ــی  ــردگان( معرف ــتان ل ــاری )شهرس و بختی
ــدند. ش

عبدالهــی  یونــس  نیــز  ترانــه  بخــش  در 
ــر  ــتر(، صوی ــتان شوش ــتان )شهرس از خوزس
بختیــاری از اســتان اصفهــان، دانیــال مؤمنــی 
از چهارمحــال و بختیــاری) شهرســتان اردل(، 
مهــرداد ناصــری از اســتان خوزســتان )شــهر 
اهــواز( و محمــد قنبــری مرداســی از اســتان 
برگزیــده  اللــی(  شهرســتان  خوزســتان) 

ــالم شــدند. اع

    مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
آییــن  ایــن  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــر  ــگ و هن ــرای فرهن ــت: کار ب ــار داش اظه
هزینــه نیســت، بلکــه ســرمایه گذاری اســت؛ 
ــت  چــرا کــه فرهنــگ و هنــر ریشــه در اصال
مردمــان هــر منطقــه دارد. رســالت فرهنــگ 
و هنــر ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه 
اســت و بی شــک هنرمنــدان در ایــن عرصــه 

ــد. ــده دارن ــی برعه ــش مهم نق

 شناســایی و معرفــی ظرفیت هــای ادبــی، 
زندگــی،  از ســبک  بهره گیــری  و  معرفــی 
اصالــت  بــاارزش  و  مؤثــر  رســوم  و  آداب 
فرهنگــی در فرهنــگ بختیــاری از محورهــای 
ایــن جشــنواره بــود کــه بــا موضوعــات آزاد، 
ــت در  ــی، آداب و رســوم و اصال ســبک زندگ
ــد. ــزار ش ــی برگ ــورت رقابت ــه ص ــگ ب فرهن

ــی  ــش مل ــتین همای ــزاری نخس برگ
بــا  اســتان ها؛  ایران شناســی 
محوریــت »تاریــخ، فرهنــگ و هنــر 

ــاری: ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــای  ــله همایش ه ــش از سلس ــتین همای نخس
ــت:  ــا محوری ــی ایران شناســی اســتان ها؛ ب مل
»تاریــخ، فرهنــگ و هنــر اســتان چهارمحــال 
شــعبه  همــکاری  بــا  بختیــاری«،  و 
اســفندماه   ۱۸ بختیــاری،  و  چهارمحــال 
۱۳۹۹، بــه صــورت مجــازی )آنالیــن( در 
ایــن  شــد.  برگــزار  ایران شناســی  بنیــاد 
ــی  ــی علم ــرح فرصت ــدف ط ــا ه ــش ب همای
بــرای پژوهشــگران حــوزه علــوم انســانی 
ــدن  ــون تم ــق پیرام ــه و تحقی ــت مطالع جه
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــگ اس و فرهن
ــن  ــی جدیدتری ــایی و معرف ــن شناس هم چنی
یافته هــای پژوهشــی حــوزه چهارمحــال و 
بختیــاری )زاگــرس میانــی(، در ســطح ملــی 

ــد. ــزار ش برگ

راه انــدازی دو مــوزه ی جدیــد در 
ــاری ــال و بختی ــار مح ــتان چه اس

ــتباف های  ــت و دس ــد صنع ــوزه ی جدی دو م
راه انــدازی  چالشــتر  قلعــه  در  محلــی 
شــد. مهــرداد جــوادی مدیــر کل میــراث 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ــن  ــاری در آیی ــال و بختی ــار مح ــتان چه اس

ــتباف های  ــت و دس ــای صنع ــاح موزه ه افتت
محلــی در مجموعــه فرهنگــی تاریخــی قلعــه 
چالشــتر شــهرکرد گفــت: در مــوزه صنعــت، 
یــک هــزار اثــر و در مــوزه دســتباف های 
محلــی بیــش از 7۰ اثــر بــه نمایــش گذاشــته 
ــی  ــوزه دســتباف های محل شــده اســت. در م
نمــد،  گلیــم،  جاجیــم،  همچــون  آثــاری 
فــرش، خــور، خورجیــن، ویریــس و شــیردنگ 
جمــع آوری و در معــرض دیــد بازدیدکنندگان 
از ایــن مــوزه قــرار گرفتــه اســت و در مــوزه 
ــی و  ــار صنعت ــش  آث ــه نمای ــز ب ــت نی صنع
بختیــاری  و  چهارمحــال  بومــی  ســنتی 
اختصــاص دارد. اشــیاء بــه نمایــش گذاشــته 
شــده در مــوزه صنعــت بــا همــکاری وارثــان 
اســتاد اســداله رحیمــی، یکــی از هنرمنــدان 
رشــته آهنگــری در شــهرکرد جمــع آوری 
شــده اســت. وی یــادآور شــد: حفــظ صنعــت 
و دســتباف های محلــی، توســعه و ترویــج 
ــن  ــدان ای ــت از هنرمن ــتی و حمای صنایع دس
ــن  ــدازی ای ــداف راه ان ــن اه حــوزه از مهم تری
ــی رود. ــمار م ــه ش ــهرکرد ب ــوزه در ش دو م

ــی  ــه فرهنگ ــا، مجموع ــزارش ایرن ــه گ     ب
تاریخــی قلعــه چالشــتر شــهرکرد هم اکنــون 
دارای پنــج مــوزه مردم شناســی، ســنگ، 
محلــی  دســتباف های  و  صنعــت  حمــام، 
اســت. در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
۲۳ مــوزه دولتــی، خصوصــی و مشــارکتی 
وجــود دارد کــه پیــش از شــیوع کرونــا 
ــزار  ــه ۸۹ ه ــک ب ــته نزدی ــال گذش و در س
کردنــد. دیــدن  موزه هــا  ایــن  از  نفــر 

اهــدای  دوره کامــل فصلنامــه ی 
ــی ــاد ایران شناس ــه بنی ــان« ب »پیم

ــع  ــت مناب ــه، تکمیــل و تقوی ــه منظــور تهی ب
ایران شناســی،  پژوهشــی  و  مطالعاتــی 
چهارمحــال  شــعبه  ایران شناســی  بنیــاد 
و بختیــاری، بــا خانــم آرمینــه آراکلیــان، 
ارگان  پیمــان،  مجلــه  محتــرم  ســردبیر 
ــه  ــو و مکاتب ــران، گفتگ ــان ای ــمی ارمنی رس
کــرد. بــا پی گیری هــای شــعبه و اهتمــام 
و حســن نیــت مســووالن محتــرم فصلنامــه، 
ــماره ۹۱  ــا ش ــه )ت ــل از مجل ــک دوره کام ی
و ۹۲- پاییــز ۱۳۹۹( همــراه بــا چندیــن 
عنــوان کتــاب در حــوزه ی مطالعــات ارمنیــان 
ایــران، بــه کتابخانــه شــعبه اهــدا شــد.

چهارمحــال و بختیــاری بــه ســبب همجــواری 
بــا اصفهــان، پایتخــت سلســله صفــوی، یکــی 
ایــران  در  ارمنیــان  ســکونت گاه های  از 
ــت  ــه ۳5۰ ســال، جمعی ــب ب ــه قری اســت ک
کنــار  در  مهاجــر  ارمنیــان  از  کثیــری 
مهمان نــواز  و  دوســت  فرهنــگ  مردمــان 
مســالمت  بــا  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
کردنــد. زندگــی  همجــواری  حســن  و 

    وجــود چندین آرامســتان تاریخی ارمنیان، 
ــا  ــراه ب در شــهرها و روســتاهای اســتان، هم
پژوهشــگران،  مکتــوب  و  شــفاهی  تاریــخ 

خانه هــای قدیمــی و مســاجد بنــا شــده 
ــاکن در  ــان س ــاهای ارمنی ــگاه کلیس ــر جای ب
ــت  ــی اس ــع پژوهش ــی از مناب ــتان، بخش اس
ــه حــوزه  ــرای عالقه منــدان ب ــد ب کــه می توان
ــد. ــر باش ــد و مؤث ــش، مفی ــق و پژوه تحقی

    اهــدا و ارســال مجموعــه فاخــر فصل نامــه 
پیمــان و کتاب هــای دیگــر، بــه ایــن شــعبه، 
حــوز ه ی  در  باارزشــی  بســیار  گنجینــه 
مطالعــات و پژوهش هــای تاریخــی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و ادبــی ارمنیــان ایــران و بــه تََبــع 
آن ارمنیــان ســاکن در شــهرها و روســتاهای 
ــد  ــود. امی ــد ب ــاری خواه چهارمحــال و بختی
اســت پژوهشــگران، اســتادان، دانشــجویان و 
ســایر عالقه منــدان بتواننــد از ایــن مجموعــه 
ــره را  ــن به ــنگ، بیش تری ــی گرانس تحقیقات
ــار علمی-پژوهشــی  ــد آث ــرای تولی ــد و ب ببرن
تألیفــی  و  تحقیقــی  همــکاری  و  مرتبــط 
ــند. ــر باش ــا و مؤثّ ــه وزین،کوش ــا آن مجل ب

از ســوی سرپرســت شــعبه نیــز نامــه تقدیــر 
ــن  ــت ای ــالم دریاف ــا اع ــراه ب ــپاس هم و س
مجموعــه نفیــس، بــه ســردبیر محتــرم مجلــه 
تقدیــم شــد. در ایــن نامــه از همــکاران 
و  »هــور«  تحقیــق  و  ترجمــه  مؤسســه 
ــان«  ــی »پیم ــی و گزارش ــه پژوهش فصل نام
تقدیــر و تشــکر شــد.  آراکلیــان،  بانــو  و 
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 جمشــید امامــی 
ــی از پیشکســوتان شــاهنامه خوانی بــه  کران
روســتای  بختیــاری، ســال ۱۳۳5  ســبک 
ــتان  ــان اس ــتان فارس ــع شهرس ــران از تواب ک
ــان  ــه جه ــم ب ــاری چش ــال و بختی چهارمح
گشــود. وی از کودکــی نــزد بــرادر خــود 
را  شــاهنامه خوانی  امامی نــژاد  رضــا  آقــا 
ــون  ــد و چ ــم می خوان ــه ه ــت و تعزی فراگرف

ــه  ــتر عالق ــود، بیش ــی ب ــدای محزون دارای ص
بــه خوانــدن کشــته شــدن ســهراب بــه دســت 
رســتم داشــت، حافظــه غنــی و ذهنــی ســیال 
ــد  ــن هنرمن ــای ای ــذ از ویژگی ه و صــدای ناف
امامــی،  جمشــید  بــود.  شــاهنامه خوان 
ســال ها بــه خوانــدن اشــعار شــاهنامه مشــغول 
ــن  ــتان های ای ــی از داس ــناخت خوب ــود، ش ب
ــیر  ــت و در تفس ــی داش ــی و مل ــر حماس اث

روایــات شــاهنامه تبحــر خاصــی داشــت. 
ایشــان در چندیــن جشــنواره  و همایــش  
از جملــه  اســتانی  و  منطقــه ای  کشــوری، 
ــی  ــش شاهنامه شناس ــینان و همای زاگرس نش
بــه  متعــددی  جوایــز  و  داشــت  شــرکت 
هیجدهــم  در  وی  ســرانجام  آورد.  دســت 
بهمن مــاه ســال ۱۳۹۹ در اثــر ابتــال بــه 
بیمــاری ســرطان چشــم از جهــان فــرو بســت.

محمدتقــی خــان اســعد بختیــاری، ملّقــب بــه 
»ضیاءالســلطان« و پــس از آن »امیــر جنــگ«، 
ســال۱۲۶7 شمســی، در منطقــه ی بختیــاری 
متولــد گردیــد. پــدرش حــاج علی قلــی خــان، 
ــد حســین قلی خــان  ســردار اســعد دوم، فرزن
ــم ســلطان،  ــی صن ــی ب ــادرش ب ــی و م ایلخان

ــود. ــد ب ــان ابدال ون ــه خلیل خ ــر خواج دخت

بــه  کودکــی  دوران  در  خــان  محمدتقــی 
تکمیــل تحصیــالت خــود در مــدارس اصفهــان 
ــد.  ــغول ش ــی مش ــان انگلیس ــری زب و فراگی
دوران نوجوانــی وی مصــادف بــا ســرکوبی 
ــاه  ــی ش ــوی محمدعل ــروطه خواهان از س مش
در ۲۳ جمــادی االول ۱۳۲۶هجــری قمــری 

ــد.  گردی

محمدتقــی خــان کــه در آن هنــگام بــه 
ــوی  ــود، از س ــده ب ــب ش ــلطان ملق ضیاءالس
ــواران  ــته از س ــک دس ــی ی ــه فرمانده ــدر ب پ
منصــوب گردیــد. بختیاری هــا بــه همــراه 
 ۲7 در  مشــروطه خواه  مجاهــدان  ســایر 
ــی  ــوای محمدعل جمادی الثانی۱۳۲۶هـــ .ق ق
شــاه را شکســت دادنــد و تهــران را فتــح 
ــی  ــروزی، محمدتق ــن پی ــس از ای ــد. پ کردن
خــان بــا اقامــت و ســکونت مجــدد در قلعــه ی 
اربابــی پــدرش در جونقــان اداره امــور زندگــی 
ــر از  ــرادر بزرگت ــدر و ب ــاب پ ــی را در غی ایل

ــرگرفت. ــاره از س ــود دوب خ

ــرزای  ــی می ــال ۱۳۲۹هـــ.ق محمدعل   در س
ــاج و  ــترداد ت ــد اس ــه قص ــاره ب ــوع دوب مخل
تخــت، حمــالت خــود را بــه مشــروطه از ســر 
ــهرها  ــالب در ش ــد انق ــای ض ــت و نیروه گرف
شــروع بــه فعالیــت کردنــد و بــه همیــن علــت، 
در شــعبان۱۳۳۰هـ .ق ضیاءالسلطان و سلطان 
و  بختیــاری  شهاب الســلطنه  علی خــان 
یپرم خــان ارمنــی در رأس نیروهــای بختیــاری 
و ارمنــی بــرای ســرکوبی قــوای ســاالرالدوله از 
تهــران بــه ســوی زنجــان و ســپس بــه طــرف 

ــد. ــت نمودن همــدان حرک

اگــر چــه آن هــا از زنجــان تــا همــدان بــر قوای 
ضــد انقالبــی ســاالرالدوله پیــروز شــدند، امــا 
بــه  قلعــه شــورجه  در  ارمنــی  یپرم خــان 
ــلطان و  ــد ضیاءالس ــی بع ــید. مدت ــل رس قت
شهاب الســلطنه بــا چهارصــد ســوار بختیــاری 
تــا  شــدند  عــازم  کرمانشــاه  ســوی  بــه 
ــا  ــی آن ج ــا، وال ــرزا فرمانفرم عبدالحســین می
ــد.  ــاری نماین ــاالرالدوله ی ــا س ــگ ب را در جن
ضیاءالســلطان در جنــگ بــا داوودخــان کلهــر، 
از فرماندهــان ضــد انقــالب، تــالش زیــادی از 
خــود نشــان داد و باعــث شکســت شورشــیان 
طرفــدار ســاالرالدوله گردیــد بــه همیــن 
جهــت، در ســال ۱۳۳۰هـــ.ق محمدتقی خــان 
ضیاءالســلطان بــه علــت نشــان دادن شــجاعت 
ــا ضــد انقــالب،  و رزم آوری خــود در جنــگ ب
ــب  ــگ« ملق ــر جن ــه »امی ــت ب ــوی دول از س

ــد. گردی

    مــدت کوتاهــی بعــد در محــرم ۱۳۳۱هـــ.ق 
بــود کــه دولــت مشــروطه، حکومــت اصفهــان 
محمدرضــا  ســلطان  بــه  شــراکت  بــه  را 
ــی  ــی ایلخان ــاح حاج ــجع، از جن ــردار اش س
ــاح  ــگ، از جن ــر جن ــان امی ــی خ و محمدتق
ــذار  ــام او واگ ــم مق ــوان قائ ــه عن ــی ب ایلخان
نمــود. امــا امیــر جنــگ در محــرم ۱۳۳۱هـــ 
.ق/ دی ۱۲۹۱هـــ .ش در غیاب ســردار اشــجع 
بــا گرفتــن حکومــت اصفهــان از عمــوی خــود، 
ــر حاکــم مســتعفی و  خســروخان ســردار ظف
ــن  ــور ای ــی اداره ام ــه تنهای ــود ب ــی، خ قبل

ایالــت را در دســت گرفــت. 

    در سال ۱۳۳5هـ .ق/۱۲۹5 هـ .ش جعفرقلی 
خــان ســردار بهــادر بــه حکومــت اراک و 
ثــالث منصــوب گردیــد، امــا چــون در همــان 
ــید،  ــراف رس ــت و تلگ ــه وزارت پس ــان ب زم
بنابرایــن امیــر جنــگ بــرادر کوچک تــر خــود 
ــد  ــی بع ــتاد. مدت ــت اراک  فرس ــه حکوم را ب
ــه نوشــته  ــی اول، ب ــگ جهان در بحبوحــه جن
ــان  ــار کاپیت ــرار و فش ــا اص ــر »ب ــردار ظف س
ــه مقــام ایــل  نوئــل انگلیســی، امیــر جنــگ ب

ــد«. ــاری منصــوب گردی ــی بختی بیگ

امیرجنــگ بــا انتخــاب از ســوی اهالــی شــهر 
ســاوه بــه نمایندگــی پنجمیــن دوره مجلــس 
ــی خــود  ــات پارلمان ــی، دوران حی شــورای مل
بــود  مجلــس  همیــن  در  نمــود.  آغــاز  را 
ــان ۱۳۰4هـــ  ــی ۹ آب ــه تاریخ ــه در جلس ک
.ش امیرجنــگ هــم جــزو عــده کثیــری 
از نماینــدگان بــود کــه رأی بــه انقــراض 
ســلطنت قاجــار و واگــذاری حکومــت موقــت 

رضاخــان پهلــوی داد.

مؤسســان  مجلــس  تشــکیل  هنــگام  بــه 
بــرای تعییــن تکلیــف ســلطنت ایــران در ۱5 
ــاوه  ــز از س ــگ نی ــر جن آذر۱۳۰4هـــ .ش امی
انتخــاب شــد و در جلســه ۲۲ آذر رأی بــه 
واگــذاری ســلطنت رضاخــان پهلــوی داد. 

عنــوان  بــه  هـــ.ش   ۱۳۰5 اردیبهشــت  در 
نماینــده مــردم دزفــول در ششــمین دوره 

مجلــس شــورای ملــی انتخــاب گردیــد.

ــار  ــرای ب در ســال۱۳۰7 هـــ.ش امیرجنــگ ب
دوم از شــهر دزفــول بــه نمایندگــی هفتمیــن 
ــد  ــی انتخــاب گردی ــس شــورای مل دوره مجل

ــود(. ــاله ب ــس دو س ــات مجل )دوره انتخاب

ــا  ــفر رض ــعد در س ــان اس ــی  خ     محمدتق
ــال ۱۳۰7 هـــ.ش  ــتان در س ــه خوزس ــاه ب ش
بــه همــراه بعضــی دیگــر از خوانیــن بختیــاری 
ــتم  ــود. در دوره هش ــاه ب ــزام رکاب ش در الت
مجلــس شــورای ملــی بــاز هــم از شــهر 
دزفــول بــه نمایندگــی انتخــاب گردیــد و 
از ۲4 آذر ۱۳۰۹ تــا ۲4 دی ۱۳۱۱ هـــ.ش 

ــت. ــهر را داش ــن ش ــردم ای ــی م نمایندگ

ــی،  ــورای مل ــس ش ــن دوره مجل     در نهمی
ــول  ــار از شــهر دزف ــن ب ــرای چهارمی اســعد ب
بــه نمایندگــی انتخــاب گردیــد. اگــر چــه ایــن 
مجلــس از ۲4 اســفند ۱۳۱۱ هـــ.ش آغــاز بــه 
کار نمــود، امــا امیــر جنــگ نتوانســت آن را به 

زندگی نامه و فعالیت های محمدتقی خان اسعد بختیاری )امیر جنگ(
پایــان برســاند، زیــرا پــس از وقوع دســتگیری 
و زندانــی شــدن جعفرقلی خــان اســعد، وزیــر 
ــرادر محمدتقــی خــان  جنــگ رضــا شــاه و ب
خــان  علی مــردان  و  هـــ.ش   ۱۳۱۳ آذر  در 
ــول،  ــت دزف ــاری در سردش ــگ بختی چهارلن
نماینــده  امیــر جنــگ  محمدتقــی خــان 
دزفــول و ســایر خوانیــن بختیــاری نیــز 
ــدان شــدند. محمدتقــی  ــه زن دســتگیر و روان
خــان اســعد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود 

ــد. ــدان گردی ــه زن ــز روان و او نی

ــا  ــگام ت     محمدتقــی خــان اســعد از آن هن
شــهریور ۱۳۲۰ و ســقوط دولــت رضــا شــاه، 
ــن دوره  ــی همی ــرد. ط ــر ب ــه س ــدان ب در زن
طوالنــی بــود کــه عــده ی زیــادی از خوانیــن 
ــی  ــرادر محمدتق ــه دو ب ــاری و از جمل بختی
ــی خــان اســعد و  ــه نام هــای جعفرقل خــان ب
خــان بابــا اســعد در زنــدان بــه قتــل رســیدند. 
ــی  ــاه و آزادی محمدتق ــا ش ــقوط رض ــا س ب
ــی  ــای سیاس ــر فعالیت ه ــار دیگ ــان، وی ب خ

ــود. ــاز نم و اداری خــود را آغ

     او در دوره چهاردهــم مجلــس شــورای 
از  بــار  بــرای پنجمیــن و آخریــن  ملــی، 
ــد  و از  ــاب ش ــی انتخ ــه نمایندگ ــول ب دزف
 ۱۳۲4 اســفند   ۲۱ تــا   ۱۳۲۲ اســفند   ۱۶
ــس،  ــن مجل ــود. در همی ــس ب ــده مجل نماین
از  عضــو فراکســیون دموکــرات گردیــد و 
مجلــس  ریاســت  بــه  نماینــدگان  ســوی 
ــعد در  ــان اس ــی خ ــد. محمدتق ــده ش برگزی
ــی  ــناتور انتصاب ــوان س ــه عن ــفند ۱۳۳۲ ب اس
محمدرضــا شــاه پهلــوی از شــهر اصفهــان بــه 
ــرانجام در ۹  ــت. وی س ــنا راه یاف ــس س مجل
فروردیــن ۱۳4۳ درگذشــت و در تکیــه  میــر 
فندرســکی  قبرســتان تخــت فــوالد اصفهــان 

ــد. ــن گردی دف

منبع: پایگاه اطالع رسانی تخت فوالد.
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