یادبود
یادبودی از استادان فقید فرهنگ مردم
لئون ميناسيان ()0111-0110
لئنن ممناسمان در سال  1299خنرشما در روستا ارمنياشامن «خنيگاان
علما» در شترستان فرياواشتر در خااناد ا فرهنگي هه داما آما
پارش زارع و معلّ هند او تحصمه
اهتاايي را در خنيگاان و دوران دهمرساتان
را در ماااارس ملااي ارامنااه جلفااا و كااالج
اافتان كاه اماروز دهمرساتان ادب اامماا
ميشند ادامه داد
پااا از آن هاااه ماااّ

 17ساااال در

خنيگان تاريا كرد و همزمان چنا ساال
مايريت سامار دهمرساتانهاا روساتاها
ارامنه فريان را هه عتا داشت عهو هر اين فعّالمّتهايي در همئت مااارس و
امازخااه و اا منها ديگر خنيگان داشت
در سال  1324هه كمک چنا تان از روشانفكران آن منطقاه كتاهتاااه ملّاي
«اهنويان» را ت سما كرد از سال  1337تا  1367هه ما

 37ساال در مااارس
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ملّي ارامنه جلفا تاريا كرد و هعااً هازاشسته شا او ماّتي سرپرست افتتاار
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منز ارامنه جلفا هند و مايريت چاپتااه جلفا را امز هر عتا داشات و پاا از
هازاشستگي مسئنلمت كتاهتااه كلمسا وااک امز هه او واوذار شا
او سال ها زياد از عمر خاند را هاه واردآور و تااوين آثاار متعااد
درهار فرهنگ و ادهمّا

ارامنه اختصاص داد از ايشان حاود  97كتاب درهاار

ارامنه و جلفا هه زهان ارمني و  27كتاب هه زهان فارسي هه يادوار مااا است
شاخصترين اثر ممناسمان در زممنه تاريخاگاار

كتااب «تااريخ سمصاا و

پن ا ساله ارامنه فريان» است كه در سال  1362از طرف اا من ادهاي واروگ
ملما در همرو

هه چا ،رسما او در اين كتاب كه اگارش آن د سال هه طانل

اا امما منفن شا اسناد و ماارك هايگااي شا سمصا و پن اا سااله كلمساا
وااک را وردآور و تنام كنا
از آثار ديگر ممناسمان ميتنان هه كتابها «سرايناوان و انازاااوان ارامناه
فريان» «انمعهها ارامنه ايران» «تاريخ ارمنمان جلفا اافتان در يكصاا و
چتل ساال اخمار (« »)1856 -1996ااار متتصار هاه آيامن ماذهبي ارامناه
ارتاوكا» «ارمنمان ايران» و «فترست كتابها خطّي منز ارامنه جلفا»اشاار
كرد
اورچه او از همچيک از ماارك آكادممک هتر ا ابرد هند اما آاچاه هاعاث
ماااوار و پرراگ شاان اقاش ايشاان در تااريخ ارامناه اياران شاا تاهش
شبااهروز هرا ثبت و ضبط تااريخ ارامناه هاند او در ساال  1349همكاار
خند را ها مركز فرهنگ مردم آااز كرد و اين همكار تا سالها پاياااي عمار
ايشان ادامه داشات و ساراا ام هاماااد روز ساه شانبه  12د ماا ( 1391اول
ژاانيه  )2713در سن  92سالگي در اافتان دروذشت
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صادق همايوني ()0101-0111

فارس ديا هه جتان وشند او تحصامه

دور اهتااايي را در همامن شاتر و

دور دهمرستان را در رشته ادهي در
شمراز هه پايان رسااا پا از آن در
رشته حقن دااشگا تتران هه ادامه
تحصمل پرداخت و در ساال 1330
از اين دااشگا مارك كارشناساي
حقن و علنم ضاايي را دريافات
كرد و تا سال  1369كاه هناا هاه
درخناست خند هازاشسته شا عتا دار مسئنلمتهاا متفااو
ضاو

از جملاه امار

در دستگا ضايي هند

ااد همايناي از انيسناوان ااحباام كشانر اسات كاه ها در حانز
فرهنگ عامه و ه در داستانانيسي و پژوهشها ادهي آثار ذ ممتي از خند
هرجا وذاشته است
اما شتر

همايناي همش از اينكاه مااينن شاعرها و داساتانهاايش هاشاا

همشتر هه دلمل كنشش عاشقااهاش در پژوهشها فنلكلنرياک اسات از ايان
استاد ورااقار همش از  37كتاب و  277مقاله هه جا مااا است از جملاه آثاار
فنلكلنريک ايشان ميتنان هه آثار زير اشار كرد:
 «ترااههايي از جننب» ( )1345كه اتستمن كتاب در زممنه فرهناگ ماردماست و منرد استقبال هسمار

رار ورفت
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ااد همايناي در تمار ماا  1313در خاااناد ا اهال علا در سروساتان
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 «فرهنگ مردم سروستان» ( )1349كه اتستمن پژوهش هراساس شمن ااماهشماره / 23بهار 9213

ااد هاايت است و پروفسنر هلگي استاد و ت دااشگا دورهام ااگلساتان از
آن هه عننان داير المعارفي از عقايا ايراامان ياد كرد است
« -افسااهها ايرااي» ( )1352مشتمل هر  18افسااه كه هه انر

علماي از

منطقه فارس وردآور شا است
 «تعزيه و تعزيهخنااي» ( )1353كه اتستمن پژوهش جامع هه زهان فارسياست
 «ونيشهايي از آداب و رسنم مردم ايران» «مراس زااشنيي در ممان ايل شقايي»«تعزيه در ايران» كه هه عننان كتاب سال جمتنر اساهمي اياران شاناخته
شا
 «خاستگا تعزيه» «ترااهها محلي فارس» ()1309 «زاان و سرود هايشان در وستر فرهنگ مردم ايرانزممن» كه آخرين اثارايشان هه شمار ميرود
جمشيد صداقتکيش ()0101-0110
جمشما ااا تكمش در سال  1315در آهاد فارس متنلا شاا تحصامه
اهتاايي و دور اول دهمرستان را در اين شتر و دور دوم دهمرستان تاا دياپل را
در شتر اافتان وذراااا ايشاان تحصمهتشاان را تاا مقطاع دكتارا تااريخ و
مردمشناسي ادامه دادااا ايان ايارانشاناس هرجساته كاار دولتاي خاند را هاا
آمنزوار در آهااد و تتاران آاااز كارد و پاا از آن هاه ماا
مؤسسا

آمنزش عالي از جمله مارساه عاالي هتلااار

 34ساال در

ااساتمتن تكننلانژ
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تتران ااستمتن هازروااي و دااشگا هايي چنن دااشگا آزاد اسهمي واحا شمراز
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فمروزكاان جتاارم و داراب هااه
تاريا اشتغال داشت و ساراا ام
پاااا از  57ساااال تااااريا در
سطنح متتلف در سال  1382هاه
طنر رسمي تاريا در دااشگا ها
را كنااار وذاشاات و هااه افتتااار
هازاشستگي اايال آماا از ايشاان
ازديک هه  07كتاب و  377مقاله هه يادوار مااا است
استاد فعّالمّت ها پژوهشي هسمار در داخل و خارج از كشنر داشاتنا كاه
هه تعااد از آاتا اشار ميشند:
 1ااتشار مقاله هه زهان ااگلمسي در م لّه «اا من معلمان سانئا» در كشانر
سنئا ()1339
 2ااتشار مقاله هه زهان ااگلمسي در روزاامه اطهعا

ااگلما ()1339

 3ااتشار اتستمن مقاله پژوهشي در م لّه «هازار خاورممااه» ()1343
 4ماير داخلي م لّه «ثرو

ملل» ()1345

 5مترج روزاامه «آيناوان» ()1349
 6ااتشار اشريه «دال» در سه شمار كه حاو اخبار شترساتان آهااد هاند
است ()1350
 0ااتشار اشريه «ماهااه كتاهشناسي تاريخ» در هتش تااريخ دااشاگا شامراز
()1364
 8ت سما هنماد فارسشناسي در استان فارس ()1307
 9ت سما پژوهشگا فارس در شمراز ()1308-1307
 17ااتشار اشريه فصلي پژوهشنامه – فارسنامه ()1368 – 1366
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 11دريافت جايز اتست جشننار و لنح تقاير هتتارين مقالاه هاا عنانان
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«شمراز در درازاا تاريخ» در جشننار مطبنعا

()1350

 12سردهمر م له «مماراج پاارس» هاا اااحب امتمااز ادار كال مماراج
فرهنگي ()1387
 13عضن همئت تحريريه م لهها «وشت و وذار» منتشر شاا در مشاتا
هه سه زهان و «انچه سبز» در تتران
 14ارائه چتار مقاله ها عننانها «ومن » «انايع دستي فاارس» «ممساني»
و «هنارممناب» در داير المعارف ايراامكا كه تنساط دااشاگا كلمبماا در آمريكاا
منتشر ميشند
 15ارائه چتار مقاله هه زهان ااگلمسي در داير المعاارف ايراامكاا هاا عنانان
«فتلمان» «دشتي» و «دشتستان» كه در جلاها هفت و اتا هاه چاا ،رساما
است
 16چا ،دو مقاله از ايشان هاه زهاان روساي كاه يكاي در كتااب abecta

(اوستا) در افحا

 255-248ها عننان «كعبه زرتشت» «ون منه دژپنتشت» و

ديگر در م منعه مقالهها ها اام «وناههاا خارد فنلكلانر و منسامقي» در
افحا

441-407

 10فترستانيسي مقالهها و كتابهايي درهار فارس ها عننان «فترساتگان
فارس» ()136
 18همكار در اجرا طرح پژوهشي ها عننان «علال و ااگماز متااجر
عشاير هه شترها استان فارس كه هه سفارش ادار كل عشاير اساتان فاارس و
دااشگا آزاد اسهمي – واحا شمراز اا ام ورفت ()1369
 19پژوهش درخصنص زيارتگا ها اامگا هاا مسا اها حسامنمههاا
تاريتي تكمه ها تاريتي فارس و

كه هه سفارش ادار كال او ااف و امانر
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خمريه فارس اا ام ورفته و حاال آن  20جلا كتاب است كه هه زود منتشار
حاال تمامي اين تهشها  63جلا كتاب و رساله چاا ،شاا و دو جلاا
كتاب زير چا ،است هرخي از آخرين آثار استاد ااا تكمش هاه شارح زيار
است:
 1كتاهشناسي تنامفي خلمج فارس ()1309
 2آبها مقاس ايران ()1387
 3آرامگا كنرش و هاورها مردم فارس ()1387
 4كتاهشناسي تنامفي فرهنگ مردم فارس ()1382
 5كردان پارس و كرمان (( )1382كاه هاه عنانان پاژوهش هروزياا ساال
كشنر شناخته شا و لنح تقاير و جنايز آن را وزير فرهناگ و ارشااد اساهمي
اعطا كرد)
 6كتنترين تصاوير فارس ()1382
استاد در چناين اا من علمي داخلي و همن المللاي عضانيت داشاتنا كاه
افتتارآفرين ترين آاتا ورو واژ وزيني فرهنگستان زهان ايران وارو هنرهاا
اناعي فرهنگستان هنر شنرا علمي دااشنامه خلمج فارس و مااير دااشانامه
آهاد ها ايران از مركز داير المعارف هزرگ اسهمي هند است
دكتر جمشما ااا تكمش يكي از چتر ها ااماار خطه فاارس هاه شامار
مي رود كه هه دلمل ت لمفا

هسمار كه در حانز فاارسشناساي دارد يكاي از

فارسشناسان معتبر هه شمار ميرود استاد اااا تكامش هاه دلمال همماار و
كتنلت سن در دوازده هتمن ما سال هزار و سمصا و اند و يک دعن

حن

را لبمک وفت و هه سن معبند شاتافت آرامگاا ايشاان در دارالرحماه شامراز
است
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خناها شا
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خسرو معلمي ()0101-0111
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استاد خسرو معلمي اهل روستا رودفارياب از تناهاع هرازجاان در اساتان
هنشتر و از فرهنگماران ديرين و پرتهش واحا فرهنگ مردم هاند كاه از ساال
 1357و از ساان  34سااالگي هااا عزمااي
راسخ و تهشي هي اامر ها راهنمايي استاد
اا اان شاامراز هااه ثباات و ضاابط و
وردآور آداب و رسنم و اساناد و آثاار
فرهنگي هرازجان و روستا رود فارياب
همت ومارد
ايشان عهو هر واردآور و ثبات و
ضاابط آداب و ساانن زادوااا خااند در
تعزيه خانااي خنشننيساي ساناخنااي
شاهنامه خنااي و اقالي امز دستي تناامنا داشتنا اساتاد معلماي در طانل عمار
هاهركتشان عهو هر وردآور آداب و رسنم ديار خند اشاعار اماز در مااح
اهل همت ميسروداا
ايشان پا از سال ها تهش و كنشش روز شنبه  26مرداد  1392هاه علات
عارضه لبي دار فااي را وداع وفتنا
مااايريت و همكاااران واحااا فرهنااگ مااردم مركااز تحقمقااا

اااوساامما

دروذشت اين استادان فرهمتته را هه جامعاه فرهنگمااران خاااناد هاا معازز
ايشان و پژوهشگران فرهنگ عامه تسلمت مي ونيا يادشاان وراماي و اامشاان
ماااوار

