
دو  ارتفاع  در  بختیاری  و  چهارمحال  مركز  شهركرد 
هزار متری از سطح دریا قرار گرفته است و مرتفع ترین 
محل  شهر  این  می رود.  شمار  به  كشور  استان  مركز 
سکونت بخشی از اقوام مختلف استان )فارس، بختیاری 
و تُرک( است. با توجه به اهمیت این شهر از جنبه های 
شهركرد  شهرداری  و  شهر  شورای  سوی  از  گوناگون، 
و شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شهركرد روز 31 
اردیبهشت ماه روز نکوداشت شهركرد نام گذاری شده 
اولین همایش نکوداشت  این تصمیم،  است. به دنبال 
این  الله  فرهنگی  مجتمع  در   1397 سال  شهركرد 

پیاپی  سال  دومین  برای  نیز  امسال  شد.  برگزار  شهر 
همایش نکوداشت روز شهركرد 31 اردیبشهت 1398 

در فرهنگسرای ارشاد شهركرد برگزار شد. 
و  شهركرد  ساكنان  از  حضورجمعی  با  همایش،  این 
عالقه مندان به پیشرفت شهر و تعدادی از مسئولین استان 
و شهرستان شهركرد برگزار شد. در ابتداي مراسم پس از 
قرائت آیاتي از كالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوري 
اسالمي، آیت اهلل نکونام نماینده محترم  ولي فقیه در 
استان و امام جمعه شهركرد به سخنرانی پرداختند. در 
و  چهارمحال  استاندار  معاون  نظري  مهندس  ادامه 
بختیاري، دكتر اردشیر نوریان نماینده مردم شهرستان 
شهركرد، بِن و سامان در مجلس شوراي اسالمي و نوراله 
غالمیان شهردار محترم شهركرد به ایراد سخن پرداختند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهركرد سخنانی درباره ی ویژگی های ماه مبارک رمضان، 
هم چنین روز شهركرد پرداخت و در بخشی از سخنان 
ایشان چنین آمده است: »نیمه ی رمضان و میالد حضرت 
امام حسن علیه السالم، یك روز بزرگ است و بزرگداشت 
شهركرد كه دارای استعدادهای برجسته و ستودنی است 
كار مطلوبی است.... از كسانی كه می خواهند شهر بالنده 
باشد و به اوج برسد، باید تقدیر كرد و در خصوص شهر 
باید بیش از گذشته بالندگی داشته باشد و الزمه ی آن 
مجهز شدن به تعهد اخالقی و ایمانی است. نکوداشت 

روز شهركرد باید همراه با محتوا و خروجی باشد و این 
شهر  ایمانی در  تعهد  مسائل  به  تا  است  فرصتی  روز 
پرداخته شود. روز نکوداشت شهركرد باید با شناخت و 
معرفی ظرفیت های انسانی، طبیعی، هنری، جغرافیایی، 
معدنی و سایر ظرفیت ها همراه باشد و كمیته ای برای 
معرفی جوانان نخبه استان شکل گیرد.... شهركرد باید 
محور آبادانی باشد و یك مدیریت كامل با یك دبیرخانه 

دائمی برای این روز شکل بگیرد تا ظرفیت ها و ضرورت ها 
را دنبال كند تا روز شهركرد روز آبادانی استان باشد«.

و  چهارمحال  استاندار  عمرانی  معاون  نظری  مهندس 
بختیاری نیز پیام استاندار اقبال عباسی )كه در آن روز در 
تهران حضور داشتند(، درباره ی شهركرد و توجه بیش تر 
به آبادانی آن از سوی مسوولین را قرائت نمود. وی در 
بخشی از پیام خود چنین گفته است: »گرامی داشت روز 
شهركرد، گرامی داشت شهری است كه الحق به درستی 
بام ایران خوانده می شود، شکوه این نام گذاری، صرفاً به 
دلیل ارتفاع این شهر از سطح دریا نیست، بلکه نشانه ای 
است از افق دید مردمانش؛ نشانه ای است از شکوهِ این 
شهر كه محقق نمی شد، مگر به هّمت تك تك افرادی 
كه در این شهر زندگی كرده اند و هر كدام در سرنوشت 
شهرشان سهمی، هرچند اندک را ایفا كرده اند. بی تردید 
خدمت رسانی به چنین مردمانی، یك فرصتی تاریخی 
است و من به كلیه ی مدیران و متولیان توصیه می كنم، 
نهایت  را دارید، در  تاریخ  برابِر  اگر قصد رستگاری در 
كوشش و تالش این فرصت ارزشمند را غنیمت بدانید 
و از هیچ تالشی برای تحقق آن چه شهركرد مستحق آن 
است، فروگذار نکنید.... شهركرد، به واسطه ی مركزیتی 
كه در استان دارد، بدل به فرصتی ارزشمند شده است 
تا شهروندان با قومیت های گوناگون در سرنوشت یکدیگر 
سهیم باشند و بدون در نظر گرفتن هرگونه تفاوت قومی، 

همدلی را سرلوحه ی خود قرار دهند تا فرزندان این شهر، 
فردای روشن تری را تجربه كنند.... این شهر نمادی از كل 
استان است، هم به واسطه ی كثرت قومی و فرهنگی و 
هم به دلیل یکپارچگی و وفاقی كه در شهروندان شهركرد 
موج می زند. بنابراین، ایجاد رونق در شهركرد به معنای 

رخ دادن تحول بنیادین در كل استان است. 
قدردانی  برای  است  امکانی  حقیقت  در  شهركرد  روز 

از آن هایی كه بی شك می توانستند دست روی دست 
بگذارند، اما به جای انفعال، ُكنش مند بودن را برگزیده اند 
و در هر حوزه ای كه تخصص ایشان ایجاب می كرده، 
شهركرد  تعالی  خدمت  در  معنادار  فعالیتی  به  دست 
زده اند؛ پس بنده هم در همین مجال با صمیمانه ترین 
سالم ها، نهایت قدردانی خودم را نثار این عزیزان می كنم 
و ممنون از خودگذشتی های ایشان هستم«نوراله غالمیان 
و  درباره ی شهركرد  این همایش  در  شهردار شهركرد 
ویژگی های آن به سخنرانی پرداخت و در این باره  گفته 
است: »... شهركرد در طول سال های مختلف چهره های 
علمی، فرهنگی و علمای دینی را در خود جا داده است. 
این شهر زمانی مهاجر فرست بود، اكنون به عنوان یك 
شهر مهاجرپذیر مطرح است. هدف از برگزاری نکوداشت 
اقوام  همه  بین  در  وحدت  تقویت  بر  تأكید  شهركرد، 

است كه باید بر این ظرفیت تأكید شود...«. 
نماینده مردم شهرستان های شهركرد،  نوریان  اردشیر 
بود، درباره ی  بِن و سامان در مجلس شورای اسالمی 
نکوداشت شهركرد، گفت: »این روز باید یك محور وحدت 

و انسجام باشد و هویت ها را استحکام ببخشد. 
شهركرد ویترین انسجام و وحدت همه اقوام و اقشار مردم 
باید باشد و راهی به غیر از این نیز ندارد. این نکوداشت 
فرصتی برای معرفی مشاهیر و شخصیت های استان به 

جوانان و شناسایی استعدادهای جوان و معرفی آن به 
مردم است....شهركرد اگر قرار است در مسیر توسعه و 
بالندگی قرار گیرد، نیازمند وحدت و انسجام همگانی اقوام 
است، این انسجام باید با وحدت و همدلی همگانی شکل 
بگیرد. شهركرد با تمام شناسنامه و هویت خود مرهون این 
وحدت و تركیب اقوام است و هر كسی این وحدت را به 
هم بزند، خالف درایت و تدبیر عملکرده است. ظرفیت های 
توسعه شهركرد در بسیاری از موارد ناشناخته است و 
برای شناساندن ظرفیت این شهر و سرمایه های اصلی آن 
باید اقدام كرد...«.در این همایش از چهره های فرهنگی، 

نویسندگان، مفاخر و مشاهیر چهارمحال و بختیاری كه 
در شهركرد ساكن بودند، قدردانی شد. در این مراسم 
ضمن تجلیل از خانواده شهید بهمن مردانیان و هم چنین 
پیشکسوتان عرصه ي فرهنگ و هنر همچون خانم ها: ثریا 
آزادي، شهین علیایي، مهین بني طالبي و آقایان: احمد 
بني طالبي، همایون كاظمي، اسداله مجدزاده، رضا آرین 
و محمدعلي صادقي و تقدیم لوح یادبود مراسم به این 
بزرگواران، از دو قطعه موسیقي جدید محلي و مقامي به 
سفارش سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 

ساخته شده توسط آقاي حبیبیان رونمایي و اجرا شد. 
از دیگر برنامه های جنبی این همایش رونمایي از پنج 
كتاب عنوان های پشت پرچین نگاهت تألیف اسماعیل 
بیاتي، قصه هاي بام ایران تألیف یوسف فاضلي، بُغض هاي 
ترک خورده اثر مرادعلي توكلي، از چکادهاي بام ایران 
حمید  و  خاني  رحیم  احمد  زماني پور،  بابك  تألیف 
رضایي و مجموعه مقاالت اولین همایش ملي نمد تألیف  
مظهری  هم چنین حسین  است.  بوده  كبیري  فرانك 
نویسنده كتاب دهکرد قدیم نیز مطالبی را برای شركت 
كنندگان در این همایش ارائه داد. در كنار این همایش 

نمایشگاه صنایع دستی شهركرد نیز برپا شد.  
منابع)همراه با ویرایش الزم از سوی شعبه(:
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گل گشت بهار 1397
برگــزاری نخســتین همایش 
فرهنــگ  زبــان،  ملّــی 
در  بختیــاری  ادبیــات  و 
مهم تریــن  شــهركرد؛ 
فرهنگــی،  رویدادهــای 
هنــری و ادبــی چهــار محال 
1397(؛  بختیاری)بهــار  و 
ــی  ــت)ویژه نامه داخل ُگل گش
1396؛  ســال  در  شــعبه( 

كتاب شناســی چهــار محــال و بختیــاری؛ آشــنایی بــا 
ــوزه ی  ــار محــال و بختیاری)م موزه هــای اســتان چه
ــام  ــزرگ ام ــالی ب ــا مص ــنایی ب ــّدس(؛ آش ــاع مق دف
خمینــی)ره( شــهركرد؛ نقــش و جایــگاه زن در 
ــیاحان  ــدگاه س ــار از دی ــاری در دوره قاج ــل بختی ای
اروپایی)1210-1344 هـ .ق/ 1796- 1925 م()بخش 
اول(؛ حضــور دكتــر عبــاس قنبــری عدیــوی رییــس 
بنیــاد ایران شناســی شــعبه چهــار محــال و بختیــاری 
در شــبکه نســیم ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران؛ 
ــعبه  ــی ش ــاد ایران شناس ــای بنی ــزارش فعالیت ه گ

چهــار محــال و بختیــاری، ســال 1396.

گل گشت تابستان 1397
برگزاری شــب فرهنگــی چهار 
ــاد  ــاری در بنی ــال و بختی مح
موقوفــات دكتر افشــار؛ انتخاب 
ــهر  ــوان ش ــه عن ــهركرد ب ش
ملّــی نمــد؛ آییــن رونمایــی از 
ســردیس ســردار بی بــی مریم 
بختیــاری در كتاب خانــه ی 
ــی  ــران؛ كتاب شناس ــی ای ملّ
چهــار محــال و بختیــاری؛ 

آشــنایی بــا تعزیــه و تعزیه خوانی در اســتان چهــار محال 
و بختیاری)گفــت و گو با اســتاد علیرحم شــایان مســئول 
كانــون تعزیــه اســتان چهــار محــال و بختیــاری(؛ نقــش 
و جایــگاه زن در ایــل بختیــاری در دوره قاجــار از دیــدگاه 
ـ .ق/ 1796- 1925 م( ســیاحان اروپایی)1210-1344 هــ

)بخــش دوم و پایانی(؛ آشــنایی با مشــاهیر و فرهیختگان 
اســتان چهــار محــال و بختیاری)زندگی نامه اســتاد احمد 
ــاد اســتاد اســفندیار  آذری دهکــردی؛ زندگی نامــه زنده ی
ــی؛  ــتاد داراب رییس ــت اس ــن بزرگداش ــری(؛ آیی رنجب
مهم تریــن رویدادهــای فرهنگــی، هنــری و ادبــی چهــار 

محــال و بختیاری)تابســتان 1397(.

گل گشت پاییز 1397
ــا  دیــدار سرپرســت شــعبه ب
اســتاندار چهــار محــال و 
بختیــاری؛ معرفــی نشــریات 
ایران شناســی؛  بنیــاد 
جشــنواره  چهارمیــن 
فرهنگــی بلــوط بــا موضــوع 
قــوم لــر در دانشــگاه تهــران 
ــزار شــد؛ كتاب شناســی  برگ
ــاری؛  ــال و بختی ــار مح چه

آییــن تجلیــل از پیشکســوتان فرهنــگ و ادب چهــار 
محــال و بختیاری)دكتــر اســفندیار آهنجیــده، اســتاد 
مریــد محمــدی، اســتاد علیرحــم شــایان(؛ برگــزاری 
ــار دورک در اســتان چهــار  چهارمیــن جشــنواره ی ان
ــار  ــتان چه ــی در اس ــاری؛ جاجیم باف ــال و بختی مح
محــال و بختیــاری؛ زندگی نامــه زنده یــاد عبــاس 
ــان  ــت علی مردان خ ــی(؛ بزرگداش ــاد)دارابی ناغان ارش
ــرب  ــوب غ ــوب و جن ــایر جن ــام عش ــاری و قی بختی
ــری و  ــی، هن ــای فرهنگ ــن رویداده ــران؛ مهم تری ای

ــز 1397(. ــال و بختیاری)پایی ــار مح ــی چه ادب

گل گشت زمستان 1397
دهمیــن  خانمیــرزا 
اســتان  شهرســتان 
بختیــاری؛  و  چهارمحــال 
پژوهــش  برترین هــای 
 1397 ســال  فرهنگــی 
شــدند؛  معرفــی 
چهــار  كتاب شناســی 
بختیــاری؛  و  محــال 
گونه هــای  و  خورجیــن 

ــاری؛  ــال و بختی ــتان چهارمح ــف آن در اس مختل
عنــوان  بــه  شــهركرد  ثبــت  آیین نکوداشــت 
ــرت  ــقاخانه ی حض ــناخت س ــد؛ ش ــی نم ــهر ملّ ش
بی بــی  زندگی نامــه  شــهركرد؛  ابوالفضــل)ع( 
ــزرگ(؛  ــی ب ــه بی ب ــروف ب ــند بختیاری)مع شاه پس
ــی  ــری و ادب ــی، هن ــای فرهنگ ــن رویداده مهم تری
.)1397 بختیاری)زمســتان  و  محــال  چهــار 

برگزاری دومین همایش نکوداشت روز شهرکرد 
)31 اردیبهشت( 
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مترجم: محمود برات وند
محل نشر: تهران

ناشر: مؤسسه پژوهشی انتشاراتی 
منشور صلح

سال انتشار: 1398
قیمت:60000 تومان 

فرهنگ و گویش اردل بختیاری 
)ریشه شناسی و مقایسه با زبان ها و 
گویش های ایرانی، نمونه ی متن و 

واژه نامه(
نویسنده: حسن آتش آب پرور

محل نشر: تهران
ناشر: پازینه 

سال انتشار: 1398
 قیمت: 20000 تومان

گفت و لُفت )گفتگو- سخن گویی 
خودمانی( : درباره ی فرهنگ عامیانه ی 

بختیاری
نویسنده: عباس قنبری عدیوی

محل نشر: شهركرد
ناشر: نیوشه

سال انتشار: 1398 )چاپ دوم(
قیمت: 30000 تومان

نمایش در فرهنگ بختیاری
نویسنده: حسین مددی

محل نشر: اصفهان
ناشر: ایلبان

سال انتشار: 1398
قیمت: 18000 تومان 

اشك مریم   : بی بی مریم بختیاری، 
سردار ایرانی: نمایش نامه در یك پرده

نویسنده: ژاله مساعد
محل نشر: تهران

ناشر: فرهنگ جاوید
سال انتشار: 1397

قیمت: 7000 تومان 

كلل كوسه »هلهله كوسه« : نمایشی 
از باران خواهی برگرفته از رسوم و 

آیین های بختیاری
نویسنده: علی یار زارعی

محل نشر: ایذه
ناشر: الیما

سال انتشار: 1397
قیمت: 10000 تومان 

زیبایي شناسي موتیف هاي عشایر 
بختیاري

نویسنده: سوسن یادآور واحد
محل نشر: تهران

ناشر: راشدین
سال انتشار: 1396

قیمت: 16000 تومان

کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

روایت تلخ تاریخی از یک ضرب المثل بختیاری
دکتر عّباس قنبری عدیوی

مقدمه:
ــن آن در  ــژه یافت ــه وی ــا و ب ــور م ــت در کش ــش نف پیدای
منطقــه بختیاری، بــا حــوادث سیاســی- اجتماعــی، فرهنگی 
ــور  ــت. حض ــده اس ــراه ش ــی هم ــیار مهّم ــادی بس و اقتص
کشــورهای بیگانــه در قالــب نیروهــای نظامــی، اطالعاتــی 
ــا  ــه و ی ــن واقع ــا ای ــط ب و گاه گردشــگر و پژوهشــگر، بی رب
وقایــع مشــابه نیســت. رمزگشــایی و روشــنگری پــس زمینه 
بســیاری از رخدادهــای ملـّـی و بین المللــی ما را به طمــع ورزی 
ــی ایــران عزیــز،  ــه منابــع ملّ بیگانــگان بــرای دســت یابی ب
آشــناتر می ســازد. نکتــه ای کــه نبایــد از چشــم، زبــان، قلــم و 
اندیشــه هنــروران، نویســندگان و گوینــدگان دور باشــد. در این 
نوشــتار تحلیــل و رمزگشــایی یکــی از متن هــای فولکلــوری 
بختیــاری، ارایــه می شــود. بی گمــان بــا روشــن شــدن زوایای 
پنهــان ایــن رخــداد تاریخــی و پیونــد آن بــا نفــت، ماهّیــت 
اســتکباری بریتانیا)انگلســتان( بــرای نســل جــوان آشــکارتر 

خواهــد شــد.
تو که ِمهِر علی ِمن دلته، نفت ملی سی ِچنِته؟

to ke mehre ali men delete nafte meli  sičenete?
تــو کــه مهــر علــی را در دل داری، نفــت ملــی را بــرای چــه 

می خواهــی؟
ــز و  ــار مرک ــر تب ــردم ل ــه از ســده حاضــر، م در ســومین ده
ــار نوعــی  ــاری دچ ــژه عشــایر بختی ــه وی ــران و ب ــوب ای جن
بحــران سیاســی- اجتماعــی شــدند کــه از آن با عنوان: ســال 
سروشــی یــا طلوعــی یــاد می کننــد. شــاه بیــت ایــن واقعــه 
تلــخ را در متنــی منظــوم و ضرب المثلــی مشــهور جســتجو 
می کنیــم. متــن ایــن بــود که»تــو کــه ِمهــِر علــی ِمــن دلته، 
نفــت ملــی ســی ِچنِتــه؟« ایــن ســخن منظــوم بعدهــا بیــن 
مــردم بختیــاری رایــج شــد. در ایــن ســال ها مــردم از تــرس 
حــوادث آخــر زمــان و مســایل دیگــر، دیوانــه وار رفتارهایــی از 
خــود نشــان دادنــد و کارهایــی کردنــد کــه نوعــی دل ســردی 
بــه زندگــی و ســرخوردگی اجتماعــی را در پــی داشــت. شــرح 
ایــن  قّصــه مثــل بــر اســاس شــنیده ها، خوانده هــا و تحلیــل 

نگارنــده از ایــن قــرار اســت:
ایــن متــن بختیــاری، یــادآور یــک رخ داد واقعــی بــا شــرح و 
توضیحاتی اســت که به وســیله دســتگاه اطالعاتــی و امنیتی 
اســتعمار پیــر در منطقه نفت خیــز بختیاری )مسجدســلیمان( 
اتفــاق افتــاد و نشــان می دهــد کــه سیســتم امنیتــی انگلیس 
چگونــه بــرای بــه دســت آوردن نفــت و تســلّط اقتصــادی بــر 
ملّت هــا، از دیــن، مذهــب و آداب و اعتقــاد مــردم کشــورهای 
حــوزه هــدف خــود اســتفاده می کنــد. انگلســتان بــا اطــالع 
ــان در نهضــت  ــارزات مــردم بختیــاری، نقــش آن ــد مب از رون
انقالبــی مشــروطه خواهی، رشــادت های نظامــی آنــان، 
ــه  ــان ب ــّیع، ارادتش ــب تش ــه مذه ــدی ب ــروی و عالقه من پی
مراجــع عالی قــدر شــیعه بــه ویــژه خانــدان جلیل القدر ســادات 
َعلــوی، ایــن پــروژه خطرنــاک را طراحــی و اجــرا کــرد تــا بــر 

نفــت ایــران تســلط یابــد. 
حکایت هــای زیــادی از حضــور جاسوســان باهــوش و 
سیاســت مدار اســتعمار پیــر در قالــب گردشــگر، محقــق و ... 
وجــود دارد. آنــان در منطقــه جنوب)مانند: خوزســتان، بوشــهر، 
چهارَمحــال و بختیــاری، کهگیلویه و بویر احمــد و ...( حضوری 
فّعــال، پررنــگ و نقش آفریــن داشــتند. خارجی هــا بــا حضــور 
در مناطــق مختلــف، بــا آداب، ســّنت ها، عقایــد، فرهنگ هــا 
ــدا  ــل پی ــنایی کام ــی آش ــوام ایران ــای اق ــرده فرهنگ ه و خ
کرده انــد. اگرچــه اســناد و مــدارک کافــی بــرای ایــن مســأله 
را بایــد جداگانــه بررســی کــرد، پیوســتگی مســایل و رخ دادها 

ــرار اســت. ــن ق ــه ای ــا شــنیده ها از بزرگ ترهــا ب همــراه ب
دســتگاه امنیتــی بریتانیا، ضمــن اخــالل در برنامه هــای دولت 
ــه  ــی شــدن نفــت، مــردم را ب ــران و نهضــت ملّ مرکــزی ای
گوشــه گیری و انــزوا از دنیــا و منافــع آن دعــوت کــرد. اغلــب 
آنــان را بــه درون گرایــی و اســتغفار، اعــالم آخرالزَّمــان بــودن، 
گذشــتن از مــال و منــال و توبــه و ... تشــویق و تحریــض کرد 
تــا دولــت انگلیــس بتوانــد بر ذخایــر نفتی و ثــروت ملـّـی آنان، 

ــلّط یابد.  تس
ــی، از روح  ــیاد انگلیس ــر و ش ــوس حیله گ ــکاک«، جاس »جی
ســادگی و صفــای باطــن عشــایر لر و بختیــاری بهــره گرفت 
و بــا کارهــای شــگفت علمــی و حتــی شعبده بازی)شــامورتی 
بــازی(، بســیاری از مخالفــان را خانــه نشــین و منــزوی کــرد. 
ســرهنگ جیــکاک که بعدهــا به »مســتر جیکاک« و »ســّید 
جیــکاک« معــروف شــد، مأمــور خبــره و کارُکشــته ســازمان 
اطالعاتــی انگلیس)اینتلیجنس ســرویس( بــود و بــرای اجرای 
برنامه هــای دولــت متبوعــش در حــوزه نفــت بــا بهره منــدی 
ــروژه  ــک پ ــی!!! در ی ــذار مذهب ــادات تأثیرگ از عناصــر و اعتق
تقریبــاً ده ســاله، کاری عجیــب انجــام داد. وی ســال ها زیــر 
نظــر »آنــدروود« کــه بــا اســامی »مــاژور آنــدروود« و »کلنــل 
ــدروود چهــره ی  ــد. آن ــروف اســت، آمــوزش دی ــدروود« مع آن
ــود کــه مدتــی ریاســت بنــدر بصــره را  مرمــوز و سّیاســی ب

ــا قــدرت عجیبــی منطقــه ارونــد رود  بــه عهــده داشــت و ب
ــداف  ــن اه ــق ای ــتای تحق ــکاک در راس ــرد. جی را اداره می ک
یــک جریــان شــبه دینــی را در مناطــق نفتــی بــه ویــژه محل 
اســتقرار شــاخه هفت لنگ بختیــاری، ســازماندهی کــرد. البته 
در منطقــه کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر و جاهــای دیگر هم 

ایــن داســتان و حضــور اســتثمارگران دیــده می شــود. 
نفــت در ناحیــه بختیــاری یافــت شــد، این مســأله بختیاری ها 
را تشــویق کــرد کــه بــرای دریافــت ســهم خــود از چاه هــای 
نفتی)طــالی ســیاه( »شــرکت نفــت بختیــاری« را تأســیس 
کننــد. انگلیســی ها کــه ســهم ناعادالنــه ای بــرای ایرانیــان 
دیدنــد بــا این عمــل خــود جریان سیاســی- اقتصادی تســلّط 
بــر نفــت را ســرعت بخشــیدند. نقش مســتر جیکاک بــر پایه 
مرمــوزی اســتوار بــود کــه بیــش از هــر چیــز تحریــک حّس 
دینــی و باورهــای مذهبــی مــردم معتقــد منطقــه بــود. او بــر 
انــکار دنیــا، کناره گیــری و تــرک لــّذات دنیایــی و رســیدن بــه 
ــف( تاکیــد داشــت، ایــن  نوعــی عرفــان یــا زهــد معنوی)تقشُّ
آشــفتگی اجتماعــی و اغتشــاش تــوام بــا نافرمانــی به نهضت 
ــد.  ــهور ش ــی« مش ــا »ُسروش ــی« و ی ــزش »طلوع ــا خی ی
»ُسروشــی« در بیــن مــردم بختیــاری بــه معنــی دیوانه اســت. 
جیــکاک ابتــدا با کمــک عصــای الکتریکــی، عمامــه و ریش 
نســوز، شــعبده بازی و... در بیــن عشــایر قدرت نمایــی کــرد و با 
تحقیــر و غلبــه بر برخــی ســادات و ُمالهای محلی، توانســت 
اعتمــاد بســیاری از عاّمــه مــردم را بــه خــود جلب کنــد. مالها 
و برخــی روحانیــان کم ســواد بی خبــر از مکــر و حیلــه جیکاک 
مقهــور و مغبــون ترفنــد هدایــت شــده اســتعماری او شــده، 
در گوشــه ای منــزوی شــدند و یــا بــه جیــکاک پیوســته و در 
اصطــالح »َســر طلوعــی« یــا ســر دســته شــدند.  بعضــی از 
عشــایر بختیــاری زندگــی خــود را رهــا کــرده و بــا تشــکیل 
ــای  ــم و َعلَم ه ــردن پرچ ــت ک ــدد و درس ــای متع گروه ه
گوناگــون، علــی علــی گویــان بــه امام زاده هــا رفتــه و طلــب 
عفــو و بخشــش می کردنــد. جیــکاک در لبــاس روحانیت)بــا 
عمامــه ســیاه( بــا ســوء اســتفاده از بــاور مذهبــی مردم، دســت 
بــه انحراف افــکار عمومــی و عوام فریبی)پوپولیســتی( زد. او به 
ایــن اشــخاص ســاده لوحوح بی خبــر از ترفندهــای او تلقیــن 
کــرده بــود کــه بایــد بــه فکــر بهشــت بــود. هرکــه ِمهــر و 
محبــت حضــرت علــی )ع( و اهــل بیــت را در دل و جــان دارد، 
نبایــد خــود را درگیــر مــاده بی ارزشــی چون نفــت کنــد)!!؟؟؟(. 
توطئــه و خیانــت فتنه برانگیز مســتر جیــکاک زمانــی بیش تر 
اوج گرفــت کــه بــرای مقابلــه با ملّی شــدن نفت به مقدســات 
دینــی و ارادت مــردم بــه خانــدان علــی)ع( و  امــام زمــان )عج( 
متوســل شــد. او مدعــی شــد در مالقاتــی که بــا امام زمــان)ع( 
داشــته، امــام از ایشــان خواســت تا بــه بختیاری ها اعــالم کند 
هــر کــس از حضــرت علــی )ع( و خاندانــش پیــروی می کنــد، 
دســت از ملــی شــدن نفــت بــردارد!!؟؟ یــا در جایــی گفــت: 
مــوال علــی)ع( را در خــواب دیــدم کــه گفــت بــه بختیاری هــا 
ســالم برســان بگــو از ایــن مــاده ســیاه و نجس)نفــت( دوری 
کنیــد. بــرای تصدیق حرفش نیز جــای پنجه ســفیدی را روی 
بدنــش نشــان داد کــه ایــن جای دســت مبــارک امیرالمومنین 
علــی)ع( اســت. او در حقیقــت بــا کاغــذ، پنجــه ای را درســت 
کــرد و روی شــانه خــود گذاشــت و مدتــی زیــر آفتاب پوســت 
خــود را حــرارت داد تــا جــای پنجــه، ســفید تر از بقیــه پوســت 
نقره ایــش شــود. ایــن رفتارهای او آشــوب و همهمــه ای منفی 
و سرکشــی اجتماعی)شــورش مدنی( همــراه با احســاس گناه 
را بیــن مــردم معتقــد بختیــاری تقویــت کــرد. بایــد بدانیم که 
این سیاســت انگلیسی)اســتفاده از عنصر دینی( در کشــورهای 
دیگــر چــون هندوســتان هــم بــه شــکل های دیگــری اجــرا 
شــد. در برخــی از مناطــق کار بــه جایــی کشــید کــه ادعــای 
خدایــی، علــی بــودن و قنبــر غــالم علــی)ع( بیــن مــردم رواج 
یافــت. ایــن اشــخاص با هــدف اجــرای فرامیــن الهی، زنــی را 
بــا تبــر بــه قتــل رســاندند. بین عشــایر شــایع شــد کــه ظرف 
دو ســه روز همــه مــردم نابــود و یــا بــه پّشــه تبدیل می شــوند. 
عشــایر بــه بهانــه ایــن کــه آخرالزمــان اســت امــوال و دارایــی 
خــود را رهــا ســاخته و متواری شــدند، امــوال و دارایــی آن ها به 
چپــاول رفــت. بــه عشــایر القــا کردنــد که مــواد غذایــی ذخیره 
خــود را مصــرف کننــد. مــردم بیچــاره نیــز از ترس پایــان عمر 
زمیــن، دام هــای خــود را قربانــی کــرده و خوردنــد. شــاید بتوان 
گفــت کــه ایــن مســایل در آن موقــع شــبیه پیــش بینی های 
»نوســتراداموس« در ایــن زمــان اســت)؟؟؟(. اگرچــه به ســبب 
نبــود مــدارک و مســتندات الزم بایــد بــا احتیاط ســخن گفت.

بزرگ ترهای بختیاری روایت می کنند: 
جیــکاک ابتــدا بــه صــورت چوپانــی الل و گنــگ در منطقــه 
بختیــاری حاضــر شــد و بعــد بــا نمایشــی زیبــا بــه صــورت 
معجزه آســایی زبــان گشــود و بــه زبــان بختیــاری حــرف زد. 
ســپس ایــن خبــر را در تمــام بختیــاری منتشــر کردنــد کــه 
ــان در  ــام زم ــدن ام ــا دی ــس، ب ــالن ک ــه ف ــان الل گل چوپ
خــواب، زبانــش بــاز شــده اســت. ســپس او خــود را ســید و از 
اوالد پیغمبــر)ص( معرفــی کــرد. بعد هــم علوم دینــی خواند و 
مســلط بــه برخی مســایل مذهبی شــد. بــه گونــه ای کــه او را 

نظــر کــرده خــدا و پیــر و پیغمبــر دانســتند.
او لبــاس روحانیــت را برتــن کــرد و بــا شــعبده های علمــی و 
اســتفاده از الکتریســته کارهایــی کــرد کــه بــرای مــردم عادی 
کــه هیچ اطالعی از دانش برق و الکتریســته نداشــتند، معجزه 
و کرامــت حســاب می شــد. او بــا ســایر ســادات و روحانیــان یا 
مالهــای مکتبی بــه مبــارزه و رویارویــی مذهبــی پرداخت. به 
گونــه ای کــه مــردم را نســبت بــه حقانیت ایشــان، مشــکوک 

. کرد
ــش،  ــرد ری ــت ک ــز ثاب ــود نی ــت خ ــات حقانی ــرای اثب    او ب
عمامــه و عبــای او نســوز اســت و ایــن نشــانه ســّید واقعــی 
ــش  ــه او از ری ــی ک ــت. در حال ــی اوس ــودن و حالل زادگ ب
مصنوعــی، عبــای نخــی و عمامه)فوطــه( نســوز همــراه بــا 
عصــای الکتریکــی )کالک-kalâk( اســتفاده کــرد. او با کمک 
ــت  ــود ُجف ــای خ ــوی پ ــش را جل ــود کفش های ــای خ عص
می کــرد)در حقیقــت در کفــش و عصــا آهن ربــا کار گذاشــته 
ــد، آن را معجــزه  ــد آگاه نبودن ــن ترفن ــه از ای ــردم ک ــود و م ب
ــالل زاده  ــس ح ــر ک ــت: ه ــکاک می گف ــتند(. جی می دانس
ــرق  ــر او را ب ــذارد و اگ ــر نمی گ ــر او تاثی ــن عصــا ب باشــد، ای
ــاس،  ــن اس ــر همی ــت. ب ــی اوس ــان حرام زادگ ــت، نش گرف
ــی و  ــایل علم ــالع از مس ــاده)یا بی اط ــب و س ــردم متعص م
قوانیــن فیزیــک و شــیمی( از تــرس تهمــت حرامزادگــی، بــه 
ــون  ــه چ ــت ک ــردم می گف ــه م ــدند. او ب ــک نمی ش او نزدی
ــوری  ــروردگار ن ــه اذن پ ــت اســت، شــب ها ب ــب کرام صاح
پیــش پایــش را روشــن می کنــد تــا بتوانــد راه را تشــخیص 
دهــد. وی بــا اطــالع از قــدرت، محبوبیــت و جایــگاه روحانیان 
شــیعه و مراجــع عظــام، بــا ایــن کار نــه تنهــا اعتمــاد و اعتقاد 
مــردم را بــه خــود جلــب می کــرد؛ جایــگاه و موقعّیــت ســادات 
و برخــی مراجــع را تضعیــف می کــرد. او حوادثــی شــبیه مبارزه 
بــا تجــارت تنباکــو و نفــوذ فتــوای مراجــع و ســادات در بیــن 
گروه هــای اجتماعــی و تأثیرگــذاری مذهــب را در قیــام مــردم، 
نهضــت مشــروطّیت و وقایع سیاســی گذشــته ایــران و  عصر 
خــود را می دانســت و خاســتگاه هــر یــک را هــم می شــناخت. 
بــر همیــن اســاس از هرگونــه خیــزش مردمــی و یــا قــد علَم 
کــردن روحانیــت بــا ایــن تعابیــر و تهمت هــا جلوگیــری کرد. 
ــش روز و  ــی از دان ــای محل ــردم و چهره ه ــم م ــات ک اطالع
مســایل فیزیــک، مغناطیــس و ... ســبب شــد کــه جیــکاک 
نقشــه ناپــاک خــود و اربابانــش را بــه خوبــی اجــرا کنــد. وی 
بارهــا در حضــور جمــع کثیــری از مــردم، ســادات را به مبــارزه 
می طلبیــد و بــا نمایــش دقیقــی کــه ارایــه مــی داد، مردمــان 
شــگفت زده را بــه خــود متمایــل می کــرد و ســادات را مغبــون 
و منــزوی می ســاخت. جیــکاک حیله گــر اعتقــاد مــردم را بــه 
ســادات دچــار شــبهه و تردیــد کــرد. ســرانجام دولت ایــران که 
بــه کارشــکنی و اخــالل جیــکاک در امــر ملــی شــدن صنعت 

نفــت پــی بــرده بــود وی را از ایــران اخــراج نمــود.
ــردم خاطره هــای تلخــی از ســال سروشــی و طلوعــی      م
ــه شــدند،  ــردم دیوان ــه م ــوان ســالی ک ــه عن ــد و از آن ب دارن
یــاد می کننــد. بســیاری از کالنتــران و بــزرگان بختیــاری در 
چلگرد)مرکــز شهرســتان کوهرنــگ( شــورش کردند و شــعار 
)هــر کــه مهــر علــی مــن دلســه// نفــت ملــی ســی چنســه( 
را ســر دادنــد کــه بــه وســیله نیروهــای امنیتــی دســتگیر و در 
زنــدان اصفهــان حبــس شــدند. بعدهــا کســانی چــون مرحوم 
چراغ علی خــان قنبــری بــرای آزاد شدن شــان وســاطت 
ــه انگلیســی ها در  ــادآور توطئ ــل رفتارهــا ی ــن قبی ــد. ای کردن
ــه  ــورهای منطق ــایر کش ــران و س ــف ای ــای مختل بخش ه
اســت. خاطر نشــان می شــود ایــن کــه در 1907 کنســولگری 
انگلیــس در شــهرکرد)مرکز چهارمحــال بختیــاری( تأســیس 
ــه  ــه ب ــیاری از دوره صفوی ــفرنامه های بس ــا س ــود و ی می ش
منطقــه بختیــاری اختصــاص پیــدا می کنــد، بی علّت نیســت. 
البتــه ایرانیــان نیــز هــرگاه متوجــه ایــن شــیطنت ها شــدند، 
بیــکار ننشســتند. نهضــت مبــارزات  ایرانیــان در خوزســتان، 
ــرد  ــژه نب ــه وی ــی ها و ب ــه انگلیس ــهر علی ــاری و بوش بختی
ــرای ایــن  ــواری( برگــی ب ــه شــهید رییس علــی لُر)دل دالوران

افتخــارات اســت.
متأســفانه بــه ســبب نبــود مراکــز علمــی، دانشــگاه ها و یــا 
مراکز اســناد و ... در آن زمان مســایل خیلی مکتوب و مســتند 
نشــده و بیش تــر بــر اســاس شــنیده ها و تاریــخ شــفاهی ایــن 
متــن تهیــه و تدویــن شــده اســت. در مناطــق لرنشــین دیگر 
هــم رخ دادهــا و مســایلی شــبیه دنیاگریــزی، تــرس از اتمــام 
عالــم و امــوری شــبیه فال گیــری، طالع بینــی و پیش گویــی 
را همــراه بــا ســوء اســتفاده برخــی افــراد گفته انــد. بعضــی از 
محققــان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ســال سروشــی و مســأله 
نفــت و جیــکاک بــا هــم متفاوت انــد. برخــی دیگــر نیــز بــاور 
ایــن توطئــه و رخ داد را توهیــن بــه فهــم مــردم و هم تبــاران 
ــدگان و  ــه خوانن ــر را ب ــد. قضــاوت و پژوهــش بیش ت می دانن

پژوهشــگران ارجمنــد و کاردان می ســپاریم.
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      ُجستاری درباره زبان و خط بختیاری)1(
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)مولّف کتاب واژه نامه زبان بختیاری(

بــرای ایــن كــه در فضــای زبــان و خــط و مســائل 
آن قــرار بگیریــد پــس از مقدمــه گونــه ای دو 
ــوع  ــل موض ــه اص ــن ب ــش از پرداخت ــب پی مطل

می آوریــم:
ــوزگار  ــدیم و آم ــه ش ــه وارد مدرس ــی ك از زمان
بــر تختــه  وارد كالس شــد، تعــدادی شــکل 
نقــش  از مــا خواســت كــه  و  نوشــت  ســیاه 
آن هــا را بکشــیم، دردســرهای مــا آغــاز شــد! در 
ادامــه، مــا مجبــور بودیــم امــال)ء( و بــه گفتــه ی 
ــتن ها  ــن نوش ــیم. در ای ــه بنویس ــا دیکت برخی ه
چقــدر زجــر كشــیدیم و ناخــودآگاه بــا مشــکالت 
ــی  ــدیم، ول ــنا ش ــط آش ــن خ ــختی های ای و س
ــا  ــر م ــت: طاه ــوزگار می گف ــی. آم ــه قیمت ــه چ ب
ــا ت: تاهــر/ مانــده بودیــم چــه طــور بنویســیم: ب

ــأوا:  ــا در نوشــتن م ــا ت و ح: تاحــر ی ــا ه:تاهر/ب ب
ــش  ــم و بی ــا ك ــه ی م ــد هم ــاور كنی ــوا و ... ب مع
ایــن خصلــت را در خــود داریــم و ناخــودآگاه 
ــی از  ــا حرف ــه ب ــط، بلک ــه غل ــات را ن برخــی كلم
ــرف  ــرف← س ــیم: ص ــدا می نویس ــم ص ــروف ه ح
ــی در  ــط فارس ــوزش خ ــن آم ــیم. همی می نویس
مدرســه، مــا را كــه زبــان نخســت مان و بــه 
عبــارت دیگــر زبــان مادری مــان »بختیــاری« 
اســت و بــه آن عالقــه داریــم واداشــت كــه 
ــدون هیــچ واكنشــی  ــن خــط را ناخواســته و ب ای
ــا آن بنویســیم و  ــان خودمــان كنیــم و ب خــِط زب

ــم. بخوانی
ــگاری متوجــه شــدم كــه  ــه گــود واژه ن ــا ورود ب ب
ایــن خطــی كــه بــا آن می نویســیم، توانایــی 
نــدارد.  را  بختیــاری  زبــان  واج هــای  انتقــال 
ــه  ــد دانســت ك ــه بای ــح الزم اســت ك ــن توضی ای
ــاس  ــه براس ــت ك ــی اس ــط، خط ــن خ آرمانی تری
ــد  ــود. برخــی می گوین ــته ش ــان نوش ــای زب واج ه
كــه مــا واژه هــا را بــا ایــن خــط هــم می نویســیم 
و هــم می خوانیــم و مشــکلی نداریــم. كامــاًل 
درســت می گوینــد؛ چــرا كــه مــدت زیــادی 
اســت توانایــی خوانــدن و نوشــتن بــه ایــن خــط 
بســته  چشــم  اصطــالح  بــه  و  آموخته انــد  را 
ــه درســتی  ــا ب ــد، ام می تواننــد چنیــن كاری كنن
ــد و برعکــس  ــد، می خوانی آن چــه را كــه می گویی
آن چــه را كــه می خوانیــد می نویســید؟ حتــی 
ــلط  ــط مس ــن خ ــتن ای ــدن و نوش ــر خوان ــر ب اگ
ــازه  ــار واژه ای ت ــرای نخســتین ب ــی ب باشــید، وقت
ــا  ــد؟ آی ــت بخوانی ــد آن را درس ــد، می توانی ببینی
تعــداد واج هــا بــا تعــداد حــروف برابــری می كنــد؟ 
ــه دهخــدا و  ــا از جمل ــه فرهنگ ه ــی اســت ب كاف
می توانیــد  ببینیــد  و  كنیــد  مراجعــه  معیــن 
برخــی واژه هــا را بــدون نــگاه بــه روش آوانــگاری، 
آن هــا بخوانیــد؟ مــن یــك بــار بــه دوســتی 
ــیم  ــا مأنوس ــکل واژه ه ــا ش ــون ب ــا چ ــم: م گفت
ــکل  ــناییم و ش ــط آش ــن خ ــم ای ــر و ب ــه زی و ب
ــپرده ایم  ــر س ــه خاط ــای آن را ب ــری واژه ه ظاه

آســان اســت، ولــی بــرای آن كســی كــه نخســتین 
بــار ایــن واژه را می بینــد، هم چنیــن اســت؟ 
ــد  ــار آن می مانن ــك در گفت ــدون ش ــا ب آن ه
ــان را در  ــص زب ــه نقای ــك واژه ك ــرای ی و ب
خــود دارد بــه چنــد صــورت بخواننــد و 
ــت  ــظ درس ــك، تلف ــه كدام ی ــد ك درمی مانن
ایــن واژه اســت؟ و ایــن را هــم می دانــم كــه 
گاهــی یــك واژه چنــد تلفــظ دارد كــه همــه 
ــه  ــتان چ ــه باس ــوط چ ــص خط ــی از نق ناش
بعــد از آن هــا اســت. پــس در آغــاز یادگیــری 
نوشــتن و خوانــدن مــا بــه تــك تــك صدا هــا 
درســت  تــا  می كنیــم  توجــه  حــروف  و 
بنویســیم و درســت بخوانیــم، ولــی بــه مــرور 
ــه  ــم ك ــدا می كنی ــی پی ــان مهارت ــان چن زم
ــا نــگاه بــه شــکل نوشــتاری واژه هــا، آن هــا  ب
ــه  ــم؛ همان گون ــظ می كنی ــتی تلف ــه درس را ب
كــه بــا دیــدن تابلوهــای راهنمایــی رانندگــی 

ــم. ــی می بری ــا پ ــوم آن ه ــه مفه ب
در ســرزمین زبــان مــادری خودمــان هــم بــه 
همیــن درد گرفتاریــم: پــلpol/pel/pal. در 
ــر در  ــی اگ ــم ول ــکلی نداری ــا مش ــه م جمل
ــرد.  ــرق می ك ــع ف ــود وض ــه ب ــارج از جمل خ
این جــا اســت كــه ایــن پرســش مطــرح 
می شــود كــه امــکان دارد خطــی داشــته 
ــی  ــا و معن ــت واژه ه ــظ درس ــه تلف ــیم ك باش
آن هــا حتــی بیــرون از جملــه نشــان دهد؟پاســخ 
ایــن خواهــد بــود: آری امــکان دارد، ولــی موانعــی 
در ســر راه اســت كــه بایــد بــا جدیــت بــا آن هــا 
را  آن هــا  پای مــان  جلــو  از  و  كــرد  مبــارزه 

ــت. برداش

تغییر یا اصالح؟
ــه  ــدن ب ــتن و خوان ــا نوش ــه ب ــت ك ــال ها اس س
ــان بختیــاری در كنــار فارسی نویســی مشــغول  زب
ــگارش  ــر ســختی های ن هســتیم و كــم و بیــش ب
كامــاًل  بختیــاری  متــون  خوانــدن  بیشــتر  و 
ــی  ــکالت خط ــا مش ــنایی ب ــن آش ــناییم. همی آش
كــه بــه آن خــط فارســی می گوییــم مــا را بــرآن 
داشــت كــه بــه دنبــال راهــی بــرای رهایــی از این 
ــن ســال  ــن راه  چندی ــن یافت ــرداب باشــیم. ای گ
اســت كــه وقــت مــا را بــه خــود مشــغول كــرده 
ــاران  ــما هم تب ــا ش ــم ب ــك می خواهی ــت و این اس
گرامــی بــه شــور بنشــینیم و همفکــری كنیــم تــا 
شــاید راهــی بیندیشــیم و زبــان و فرهنگ مــان را 
بــه ســاحل امــن برســانیم. البتــه نبایــد فرامــوش 
كــرد برخــی بــا نــوآوری در هــر زمینــه ای مشــکل 
ــه  ــر گذشــته بســته اند و ب ــد؛ چــرا كــه دل ب دارن
قــول خودمــان بــه آن »آُمختــه« شــده اند و 
ــر  ــد و حاض ــند، می خوانن ــته می نویس ــم بس چش
نیســتند گامــی از آن جایــی كــه ایســتاده اند 
ــه فکــر آن هایــی كــه تنهــا  ــد و ب ــه جلــو بردارن ب
ــم  ــی ه ــه گاه ــه، بلک ــه همیش ــد و ن خواننده ان
ــه  ــم ك ــم بیفزای ــن را ه ــتند. ای ــد، نیس می خوانن
ــته  ــده داش ــا و زن ــی پوی ــد فرهنگ ــر می خواهی اگ
باشــیم، بایــد خطــی برگزینیــم كــه متناســب بــا 

زبان مــان باشــد. 
كــه  هســتند  زیــادی  زبان هایــی  جهــان  در 
ــد و  ــورت گفتارن ــه ص ــا ب ــا  تنه ــی از آن ه برخ
ــان  ــه آن زب ــد ب ــی بتوان ــه كس ــد ك ــی ندارن خط
ــاط و  ــر ارتب ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــزی بنویس چی
ــار  ــق گفت ــا از طری ــردم تنه ــام آن م ــال پی انتق
ــه  ــت ك ــم هس ــورهایی ه ــود. كش ــام می ش انج
چنــد زبــان در آن رایــج اســت و هــر زبانــی 
ــك  ــدون ش ــتقل دارد. ب ــی مس ــود خط ــرای خ ب
ایــن چندگانگــی خــط، مشــکل ارتبــاط را در 
خــالف  بــر  می كنــد.  دشــوار  كشــور  ســطح 
ــه  ــتند ك ــم هس ــورهایی ه ــورها، كش ــن كش ای
ــط  ــك خ ــان  از ی ــد زب ــتن چن ــود داش ــا وج ب
اســتفاده می كننــد كــه بهتریــن نمونــه ی آن 
كشــور خودمــان اســت. معمــوالً ایــن خــط واحــد 
ــان رســمی كشــور اســت و  ــات زب براســاس امکان
ــا  ــر زبان ه ــه دیگ ــت ب ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ب
ــی  ــالف زبان ــمی اخت ــان رس ــا زب ــاالً ب ــه احتم ك

هــم دارنــد، تحمیــل می شــود.
ــا »خــط و  ــی بحــث م ــال موضــوع اصل ــه هرح ب
ــیوه ی  ــن ش ــاری« و هم چنی ــان بختی ــتار زب نوش

ــیوه ای  ــم ش ــی می خواهی ــت؛ یعن ــگارش آن اس ن
ــدن آســان  برگزینیــم كــه ضمــن نوشــتن و خوان
بــه آن، همــه ی دســت بــه قلمــان بــه آن متعهــد 
ــا  ــدگان م ــا خوانن ــند ت ــان بنویس ــند و یکس باش
بــا مشــکل چندگانگــی نوشــتاری روبــه رو نشــوند.

ــوز اطــالع درســتی  ــی كــه برخــی هن  از آن جای
ــال دارد  ــد و احتم ــط ندارن ــار و خ ــان، گفت از زب
دچــار خطــا شــوند، در آغــاز اشــاره ای كوتــاه بــه 
آن هــا می كنــم و ســپس بــه ســر موضــوع اصلــی 

مــی روم.
زبــان چیســت؟ منظــور از زبــان ایــن انــدام 
ــس  ــا ح ــاط ب ــه در ارتب ــت ك ــان نیس درون ده
چشــایی اســت. شــاید كســانی باشــند كــه فکــر 
ــا ایــن عضــو می توانیــم ســخن  كننــد مــا تنهــا ب
ــا  ــه نیســت و م ــی كــه این گون ــم؛ در صورت بگویی
بــه یــاری چندیــن عضــو از بــدن كــه ایــن عضــو 
ــی  ــای گویای ــه اندام ه ــت و ب ــا اس ــی از آن ه یک
ــا هــم  ــم و ب ــم ســخن بگویی ــد، می توانی معروف ان
دیگــر ارتبــاط برقــرار كنیــم. در زبان شناســی بــه 
نظــام ارتباطــی مشــتركی كــه همه ی ســخنگویان 
یــك زبــان بــه طــور یکســان می آموزنــد و بــه كار 
ــه در  ــی ك ــر كودك ــد. ه ــان می گوین ــد، زب می برن
ــری،  ــن یادگی ــد در س ــا می آی ــه دنی ــه ای ب جامع
ایــن نظــام مشــترک را كــه یــك دســتگاه و نظــام 
ذهنــی و انتزاعــی اســت در ذهــن خــود بــه 
ــتگاه  ــن دس ــد. ای ــت می كن ــودآگاه ثب ــور ناخ ط
ــان  ــدگان آن زب ارتباطــی در ذهــن همــه ی گوین
ــت  ــه خواس ــد ب ــی نمی توان ــت و كس ــان اس یکس

ــد. خــود تغییــری در آن ایجــاد كن
زبــان یکــی از نهادهــای بنیــادی جامعــه و از 
عنصرهــای بســیار مهــم در فرهنــگ اجتمــاع 
از حفــظ،  ناگزیــر هــر وقــت ســخن  اســت، 
ــه  ــه ب ــك جامع ــگ ی ــترش فرهن ــت و گس تقوی
میــان می آیــد بحــث زبــان نیــز بــه عنــوان یــك 
ــترش  ــر گس ــود. اگ ــرح می ش ــی مط ــل اساس عام
مدنظرمــان  بختیــاری  فرهنــِگ  نیرومنــدی  و 
ــان  ــد زب ــت- بای ــم هس ــر می كن ــه فک ــد- ك باش
بختیــاری را مــورد بررســی عمیقــی قــرار داد 
ــن  ــود و از ای ــناخته ش ــر ش ــات آن بهت ــا امکان ت
امکانــات در ایــن نهضــت فرهنگــی هرچــه بیشــتر 

كــرد. بهره بــرداری 
ــان  ــه هم ــان ك ــل زب ــت؟ در مقاب ــار چیس گفت
ــت،  ــی اس ــاًل ذهن ــی كام ــی و نظام ــش زبان توان
ــه  ــت ك ــزی اس ــار آن چی ــرار دارد. گفت ــار ق گفت
ــت.  ــی اس ــی عین ــود، یعن ــنیده می ش ــه و ش گفت
بــار كــه شــخص ســخن می گویــد یــا  هــر 
می نویســد، بخشــی از نظــام زبــان را بــه كار 
می بــرد كــه جنبــه ی عینــی و فیزیکــی دارد. 
ــکان دارد كســی  ــی ام ــان دارد، ول ــر كســی زب ه
ــار نداشــته باشــد و از وســیله ای  ــی گفت ــه دلیل ب
دیگــر ماننــد اشــاره بــرای ارتبــاط اســتفاده كنــد. 
همــان طــور كــه گفتیــم زبــان در همــه ی مــردم 
ــا  ــت، ام ــان اس ــد یکس ــی واح ــه ی زبان ــا جامع ی
ــه  ــردی ب ــرد اســت و از ف ــر ف ــص ه ــار مخت گفت

ــت. ــاوت اس ــر متف ــرد دیگ ف
كــه  آن جایــی  از  نوشــتار چیســت؟  و  خــط 
عمــر گفتــار كوتــاه اســت و انســان دوســت 
نســل های  بــه  را  خــود  دانســته های  دارد 
آینــده منتقــل كنــد، در فکــر راهــی بــرای 
و هم چنیــن  آینــدگان  بــه  پیامــش  رســاندن 
ســرزمین های دوردســت افتــاد و بــه ایــن طریــق 

ــد. ــراع ش ــط اخت خ
برخــالف زبــان كــه ریشــه در ذات و طبیعــت 
انســان دارد، خــط و نوشــتار خاســتگاه اجتماعــی 
و فرهنگــی دارد و ســاخته ی خــود بشــر اســت. در 
ــار  ــان و گفت ــرادی كــه زب ــا هســتند اف اطــراف م
ــرا  ــد چ ــتن بی بهره ان ــت نوش ــی از نعم ــد، ول دارن
ــری آن  ــتعداد یادگی ــه اس ــان ك ــه برخــالف زب ك
طبیعــی و خــدادادی اســت، بــرای یادگیــری 
خــط بــه اســتعداد طبیعــی  خاصــی مجهــز 
ــه آن  ــم و مدرس ــق معل ــد از طری ــتیم و بای نیس

ــم. را بیاموزی
ــی  ــد، ول ــط می پندارن ــان خ ــان را هم ــی زب برخ
بایــد بــه خاطــر داشــت كــه خــط هیــچ بخشــی از 
زبــان را تشــکیل نمی دهــد و دلیلــش ایــن اســت 
كــه همــه زبــان داریــم، ولــی شــاید خــط یعنــی 
ــدن و نوشــتن نداشــته باشــیم. پــس  ســواد خوان
ــوان  ــاز هــم می ت ــّدم اســت. ب ــر خــط مق ــان ب زب
ــد  ــری آورد مانن ــل دیگ ــری دالی ــن برت ــرای ای ب
ــد،  ــان دارن ــع انســانی زب ــه ی جوام ــه هم ــن ك ای

ــا از  ــد و تنه ــط ندارن ــا خ ــی از آن ه ــی برخ ول
اســتفاده می كننــد،  زبــان  گفتــاری  جنبــه ی 
ماننــد زبان هــای بومیــان آمریــکا و برخــی از 
ــا را  ــای دنی ــداد زبان ه ــی. تع ــای آفریقای زبان ه
حــدود ســه هــزار بــرآورد كرده اند)برخــی بیشــتر 
ــان  ــه زب ــی ك ــی جوامع ــته اند( ول ــن دانس از ای
ــه  آن هــا خــط و نوشــتار داشــته باشــد، نســبت ب
ایــن مجموعــه بســیار كــم اســت. بــاز ایــن كــه در 
جوامعــی كــه خــط و نوشــتار دارنــد، همــه دارای 
زبــان هســتند ولــی همــه، ســواد خوانــدن و 
نوشــتن ندارنــد، ماننــد جامعــه ی زبانــی خودمــان 
چــه فارســی چــه بختیــاری و همیــن طــور اســت 
كــه كــودكان همیشــه پیــش از یادگیــری خــط و 
نوشــتار، زبــان را می آموزنــد. از همــه مهمّ تــر 
ــت؛  ــان اس ــه زب ــبت ب ــط نس ــودن خ ــوان ب ج
چــرا كــه عمــر زبــان را بیــن 500 هــزار تــا یــك 
ــه   ــی ك ــد؛ درحال ــش می دانن ــال پی ــون س میلی

ــدارد.  ــزار ســال عمــر ن خــط بیــش از ده ه
ــب  ــعر و مطل ــدن ش ــل خوان ــم اه ــاری، نمی دان ب
بــه زبــان بختیــاری هســتید یــا نــه؟ اگــر هســتید 
احتمــال دارد از ســرعت خوانــدن خــود خشــنود 
ــه  ــن ك ــت ای ــت دارد: نخس ــن دو عل ــید. ای نباش
نمی خوانیــد؛  را  مطالــب  این گونــه  مــداوم 
ــدن  ــه خوان ــادت ب ــود را ع ــر خ ــارت دیگ ــه عب ب
مشــکلی  دوم  نداده ایــد.  نوشــته هایی  چنیــن 
ــای دارد و  ــتین ج ــت نخس ــه ی عل ــه در دنبال ك
ــتار  ــکل نوش ــت، مش ــم نیس ــه آن ه ــط ب بی رب
ــان  ــه زب ــه ب ــان قلمــی ك نوشــته ها  اســت. صاحب
بختیــاری مطالــب خــود را نوشــته اند و هنــوز 
شــیوه ی  و  روشــی  گاهــی  می نویســند،  هــم 
خواننــده  كــه  گرفته انــد  پیــش  در  نگارشــی 
بــا هیــچ رمــل و اســطرالبی نمی توانــد از آن 
ــن  ــی از ای ــای  فراوان ــد. نمونه ه ــایی كن گره گش
ــار و نوشــتار  ــن گفت ــی بی دشــواری ها و ناهمخوان
ــه یکــی  ــان، كافــی اســت ب ــار بختیــاری زب در آث
ــن  ــرای ای ــد. ب ــه كنی ــار مراجع ــل  آث ــن قبی از ای
ــی  ــوم از كتاب ــزان نش ــوری عزی ــه ی دلخ ــه مای ك
ــه ی  ــد نمون ــه چن ــا ب ــی آورم و تنه ــه ای نم نمون

ســاده و پركاربــرد اشــاره می كنــم:
ــر  ــه اگ ــودت را ك ــی خ ــه«)/خ/ُ-/ت/ِ-/(: یعن »ُخت
»خوتــه« می نوشــت بهتــر خوانــده می شــد و 
دیگــر نیــازی بــه گذاشــتن نشــانه ی مصــوت )ُ-(
ــس«)/ ــن آوردن »خ ــود. هم چنی ــاالی »خ« نب ب

»خوســه«)/خ/ُ-/س/ِ-/(  جــای  بــه  خ/ُ-/س/( 
نادرســت اســت چــون كــه »خــو« مخفــف خــود 
اســت كــه بــه آن ضمیــر متصــل شــخصی »ت« و 

ــت. ــده اس ــزوده ش ــول اف ــانه ی مفع »ه« نش
بــه  كــه  متن هایــی  كــه  دیده ایــد     حتمــاً 
ــب آن،  ــوند، صاح ــته می ش ــاری نوش ــان بختی زب
اعراب گــذاری می كنــد  را  واژه هــای بختیــاری 
و  می كنــد  اشــتباه  حروف چیــن  گاهــی  كــه 
صاحــب اثــر هــم بــدون غلــط  یــری بــه خواننــده 
ــده ام  ــم دی ــن را ه ــس ای ــد. عک ــل می ده تحوی
ــودم  ــده ب ــت و مان ــی نداش ــچ اعراب ــه واژه هی ك
هــم  گاهــی  البتــه  بخوانــم.  را چــه  آن  كــه 
اعراب گذاری هــا بــا آن چــه مــا آشــناییم، اختــالف 
دارد كــه نشــانه ی تفــاوت لهجــه ای اســت: ماننــد 
ــی  ــل« و درجای ــکان »ُش ــك م ــه در ی »شــل« ك
دیگــر »ِشــل« می گوینــد. اگــر بتوانیــم كاری 
كنیــم كــه نیــازی بــه اعراب گــذاری نباشــد، 
چندیــن قــدم بــه جلــو برداشــته ایم. مشــکل 
ــته  ــرد وابس ــتاری ف ــه روش نوش ــه ب ــری ك دیگ
اســت رعایــت نکــردن فاصلــه بیــن واژه هــا اســت 
یــا فاصلــه نهــادن بیــن اجــزای یــك واژه خواهــد 
ــاری«:  ــن بختی ــاو می ــرده ب ــینه ك ــود: »گوكش ب
ــن  ــد ای ــتار بای ــرز نوش ــن ط ــه همی ــل آن ب اص
ــن  ــاو می ــرده ب ــه ك ــی ن ــد: »گوُكش ــور باش ط

ــه. ــه ن ــی ُكهن ــه« یعن ــا »ُكهنن ــاری« و ی بختی
   توجــه نکــردن بــه فاصلــه ی میــان واژه و پایــان 
واژه هــم كــه از اشــکاالت شــیوه ی نــگارش اســت 
هــم بــر مشــکالت مــا می افزایــد: و ید)وید(/ســپر  
ــم  ــا ه ــای حروفچین ه ــر  خط ــپردن(. اگ دن)س

باشــد، پذیرفتنــی نیســت.
ــا َگل؟/»در«، ِدر  ــا ُگل و ی ــا »گل« ِگل اســت ی آی
یــا ُدر یــا َدر اســت؟ گالل و گالل یکــی هســتند؟ 
اگــر بگوییــد بنویســید »بــاز« می مانیــم بــا 

كــدام »ز«اســت: »ز«، »ض« ، »ظ« و »ذ«.
 ادامه دارد...



بانــوان       اجتماعــی   - زندگــی سیاســی           
ــم« ــی مری ــا »بی ب ــزرگ« ت ــی ب ــاری از »بی ب بختی

  

 

بــا نگاهــی بــه تاریــخ در خواهیــم یافــت كــه اصــوالً 
ــا  ــی ب ــت، ول ــوده اس ــه ب ــی مردان ــا تاریخ ــخ م تاری
ــه  ــود را ب ــام خ ــه ن ــد ك ــی بوده ان ــود زنان ــن وج ای
ــد.  ــت نموده ان ــه آن ثب ــپرده و در حافظ ــخ س تاری
ــه طبقــه  ــخ، ب ــان از ایــن تاری صــد البتــه، ســهم زن
اجتماعــی خانــواده زن، و تعلــق خاطــر وی بــه یکــی 
از جوامــع شــهری، روســتایی و عشــایری )ایلیاتــی( 
بســتگی داشــته اســت؛ بــه طــوری كــه زنــان 
جوامــع ایلیاتــی، نســبت بــه دو جامعــه دیگــر ســهم 
بیشــتری را در مســائل سیاســی- اجتماعــی در طول 
ــیاحان در  ــی از س ــد. یک ــود كرده ان ــخ از آن خ تاری
ایــن مــورد می نویســد: »آنچــه بیــش از همــه 
ــینان  ــه روستانش ــی[ را ب ــان ایلیات ــان ]زن ــوق آن تف
ــزان  ــاند، می ــات می رس ــه اثب ــهری ها ب ــی ش و حت
ــتایی  ــان روس ــا زن ــا در مقایســه ب ــان آن ه آزادی زن
ــار جنــس  ــه در كن ــان آزادان و شــهری اســت. ... این
مخالــف كار و زندگــی می كننــد. اعتمــادی كــه بــه 
تقــوی زن ایلیاتــی نشــان داده می شــود، رفعــت او را 
باالتــر میبــرد و در عیــن حــال شــخصیت خــود او، 
قدرشناســی را در میــان اطرافیــان برمی انگیــزد و او را 
رفیــق مناســب تری بــرای مــرد می كنــد«.1 بــا ایــن 
مقدمــه، در پژوهــش حاضــر بــه چنــد تــن از بانــوان 
بختیــاری كــه ســهم عمــده ای در مســایل سیاســی- 
اجتماعــی زمــان خــود داشــته اند، پرداختــه خواهــد 
شــد. ناگفتــه نمانــد كــه هــر جامعــه آداب، ســنن و 
شــرایط اجتماعــی خــاص خــود را دارد كــه مختــص 
آن جامعــه بــوده و موقعیــت زنــان هــم تابعــی از آن

است.
ــی هســتند كــه  ــوام ایران ــا یکــی از اق     بختیاری ه
در دو ســوی زاگــرس میانــی )زاگــرس بلنــد( زندگی 
ــدای  ــوم در ابت ــن ق ــای ای ــتر رؤس ــد. بیش می كنن
ــت«  ــت و در »رقاب ــا حکوم ــاد« ب ــه در »تض قاجاری
ــه ســر می بردنــد و بســیاری نیــز »تحــت  ــا هــم ب ب
ــرار داشــتند.  ــا »گــروگان«3 حاكمیــت ق نظــر«2 ی
الیــارد كــه خــود مدتــي در میــان بختیاري هــا بــود، 
مي نویســد: »ایــن مــردم همیشــه بــا یکدیگــر و یــا 
بــا حکومــت ایــران در جنــگ و ســتیز مي باشــند«.4

كــه  شــد  دامنه دارتــر  زمانــی  رقابت هــا  ایــن 
ــح خــان  ــی صال ــان دخترعل ــی شــاه، خواه »فتحعل
بختیارونــد«5 - یکــی از رؤســای تحــت نظــر 
بختیــاری– گردیــد و از او خواســتگاری نمــود6 ، تــا 
ــر  ــاد ب ــت »اتح ــاس سیاس ــذر و براس ــن رهگ از ای
ــل  ــر ازدواج« وی را متحــد خــود ســازد و در مقاب اث
دیگــر رقبــا قــرار دهــد، ضمــن ایــن كــه دختــر بــا 
ــت  ــوم آن دوران می توانس ــگ مرس ــه فرهن ــه ب توج

ــود. ــوب ش ــم محس ــت ه ــروگان«7 حکوم »گ
     علــی صالح خــان بختیارونــد كــه انســان»متدین 
و عاقبت اندیشــی بــود«8، بــا درایــت و هوشــمندی، 
دختــر را كــه بعــد از ایــن ماجــرا بــه »بی بــی  
عقــد  بــه  بــود،  شــده  معــروف  شاه پســند«9 
ــم(، پســر  ــی مری جعفرقلی خــان دوركــی )جــد بی ب
ــال  ــه دنب ــر« درآورد. ب ــت نظ ــار »تح ــر همتب دیگ
ایــن وصلــت، نســلی نــو شــکل گرفــت كــه بی بــی 
ــی نکشــید كــه  ــود، امــا طول ــان ب مریــم یکــی از آن
ــزرگ  شــادی ایــن وصلــت بعــد از فــوت خوانیــن ب
ــد«  ــل »بهدارون ــی بیــن دو ای ــا یــك جنــگ داخل ب
بی بــی  شــوهر  شــدن  كشــته  و  »دوركــی«  و 
ــا  ــت. ب ــل گش ــدوه تبدی ــم و ان ــه غ ــند ب شاه پس
ــی  ــی، بی ب ــان دورك ــی خ ــدن جعفرقل ــته ش كش

شاه پســند بیــوه شــد، ولــی ســرانجام در یــك رقابــت 
ســخت توانســت حســین قلی خان پســر ارشــد 
خــود را بــه مقــام ایلخانــی بختیاری 
برســاند. یکــی از نویســندگان در 
»بی بــی  می نویســد:  این مــورد 
شــاه پســند یکــی از زنــان بــه 
ــه  ــت ك ــوده اس ــاری ب ــام بختی ن
پــرآوازه  كاردانــی  و  قابلیــت  در 
و در رســاندن  بــوده  بی نظیــر  و 
پســر خــود بــه مقــام ایلخانــی كل 
ــازی  ــی را ب ــش مهم ــاری نق بختی
پــس  آن  از  اســت «.10  كــرده 
بختیاری هــا بــرای رعایــت ادب و 
ــا  ــزرگ« ی ــی ب ــرام او را »بی ب احت
بختیاری»بی بــی  اصطــالح  بــه 

می نامیدنــد. گپــه«11 
ایلخــان  حســین قلیخان،      
بختیــاری گردیــد و بــه مــدت 
ــر  ــام ب ــدرت تم ــا ق ــال ب ــی س س
ــاری و قســمتی از خوزســتان  بختی
ــت  ــه سیاس ــرد. وی ك ــت ك حکوم
ــال  ــر ازدواج« را دنب ــر اث ــاد ب »اتح
متعــددی  همســران  می نمــود، 
ــران  ــی از همس ــرد. یک ــار ك اختی
مــادر  فاطمــه«  »بی بــی  وی 
ــم  ــی مری ــود. بی ب ــم ب ــی مری بی ب
ــان  ــه جه ــده ب ــال 1290 دی در س
گشــود. نـُـه ســاله بــود كــه پــدرش 
حاكــم  ظل الســلطان  توســط 
اصفهــان كشــته شــد. بی بــی مریــم 
ســرانجام در ســن شــانزده ســالگی 

ــت. ــت رف ــه ی بخ ــه خان ب
    دیــری از ازدواج بی بــی مریــم نگذشــته بــود كــه 
ــد و او  ــی همســرش كشــته ش ــای داخل در رقابت ه
نیــز بیــوه گشــت. او كــه سرنوشــتی مانند سرنوشــت 
ــك  ــر اســاس ی ــی بزرگ(داشــت، ب مادربزرگش)بی ب
ســنت ایلــی می بایســت مجــدداً ازدواج میکــرد. 
ــزاداری،  ــدی ع ــال و ان ــك س ــد از ی ــن، بع بنابرای
ــم  ــی مری ــد. بی ب ــاره ازدواج نمای ــد دوب ــور ش مجب
كــه دوســت نداشــت در روز ازدواجــش بــا فرزندانــش 
ــن  ــد: »قدغ ــش می نویس ــود، در خاطرات ــه رو ش روب
نمــودم كــه بچه هایــم را نزدیــك نیاورنــد و اال خــودم 

مي كشــم«.12 را 
خانــواده  ازدواِج«  براثــر  »اتحــاد  سیاســت       
و  بــزرگ  خانواده هــای  بــا  قاجــار  ســلطنتی 
رؤســای ایــالت توســط آقامحمدخــان ســر سلســله 
قاجاریــه بنیــان نهــاده شــد. آقامحمدخــان و دیگــر 
ــه وصلت هــاي متحــده كننــده  ســالطین قاجــار »ب
ــالت  ــاي ای ــا رؤس ــلطنتي ب ــاي س ــان خانواده ه می
مي پرداختتنــد«.13 براســاس همیــن سیاســت و بــه 
منظــور جلوگیــری از  نفــوذ زندهــا بــه میــان طوایف 
بختیــاری، در ســال 1205 هـــ .ق فتحعلی شــاه قاجار 
ــی  ــان كیان ارث ــر علی خ ــب« خواه ــی زین ــا »بی ب ب
ــد  ــاهزاده محم ــن ازدواج ش ــره ای ــود. ثم ازدواج نم
ــاه  ــم فتحعلیش ــر هفت ــلطنه پس ــان حسام الس تقیخ
بــود كــه در ســال 1206 هـــ . ق چشــم بــه جهــان 
ــام  ــرادرش ن ــه احتــرام ب ــی زینــب ب گشــود. 14بی ب
»محمــد تقی خــان« را بــرای شــاهزاده خــود انتخاب 
كــرد و شــاهزاده »محمدتقــي میــرزا حسام الســلطنه 
ــواده  در زمــان حیــات خــود بــه طــور جــدي از خان

»زمان خــان« 15حمایــت مي كــرد«. 16
از  بســیاری  بی بی هــای  ایــام  همیــن  در      
ــی  ــی- اجتماع ــای سیاس ــا وارد عرصه ه بختیاری ه
ــوان  ــا می ت ــن بی بی ه ــه ای ــه از جمل ــد ك گردیدن
بــه »بی بــی خاتون جــان« همســر محمدتقــی خــان 
كیان ارثــی اشــاره داشــت. لشکركشــی منوچهرخــان 
معتمدالدولــه حاكــم اصفهان بــه مناطق بختیــاری و 
ســپس خوزســتان و عــدم توانایي وی در دســتگیري 
ــن داشــت  ــر ای ــی، وی را ب ــان كیان ارث محمدتقي خ
ــرارگاه  ــه ق ــان را ب ــم محمدتقي خ ــد قس ــا قی ــا ب ت
خــان  محمد تقــی  بکشــاند.  شوشــتر  در  خــود 
ــه  ــد قســم ب ــا قی ــه ب ــرد ك ــت ك ــاری »موافق بختی

ــرود «.17 ــد ب ــگاه معتم ــه اقامت ــرآن، ب ق
خــان  تصمیــم  ایــن  بــا  خاتون جــان    بي بــي 
ــه  ــارد« ك ــری الی ــرد. »هن ــت ك ــاری مخالف بختی
خــود از نزدیــك ناظــر ایــن حــوادث بــود، مخالفــت 
بي بــي خاتون جــان را بــا ایــن تصمیــم خــان را 
ــن و  ــي م ــو مي خواه ــد: »ت ــف می كن ــن توصی چنی
ــي و  ــا كن ــا و بي سرپرســت ره ــا را تنه ســایر بچه ه
بــروي! تــو چگونــه بــه كســي اعتمــاد مي كنــي كــه 
بــه كــرات نقــض قــول كــرده اســت؟ تــو اینجــا بمان 
ــن،  ــگ ك ــارز جن ــده و مب ــرد رزمن ــك م ــد ی و مانن
مطمئــن بــاش كــه در ایــن مبــارزه حتــي یــك زن 
وجــود نخواهــد داشــت كــه در كنــار تــو بــا دشــمن 

ــد«. 18 نجنگ
     »حاجیــه بی بــی زینــب« دختــر ابدال خــان 
و همســر امامقلی خــان حــاج ایلخانــی از بانــوان 
ــت  ــود. الیزاب ــود ب ــان خ ــت زم ــا سیاس ــدر و ب مقت
مکبــن روز، در مــورد اقتــدار ایــن بی بــی می نویســد: 
محترم تریــن  از[  ]یکــی  حاضــر  حــال  »در 

زینــب  بی بــی  حاجیــه  بختیــاری،  بی بی هــای 
ــر دو  ــرانش ه ــت. پس ــی اس ــی ایلخان ــوه حاج بی
یعنــی غالم حســین]خان[ ســردار محتشــم ایلبگــی 
ــجع  ــردار اش ــان س ــلطان محمد خ ــاری و س بختی
ــادی  ــرام زی ــه توصیه هــای او احت حاكــم اصفهــان ب
ــه مشــورت  ــا وی ب ــد و در بیشــتر مــوارد ب می گذارن

می پردازنــد«.19
    »بی بــی صاحب جــان« دختــر رضاقلی خــان 
ــلطنه،  ــان صمصام الس ــر نجف قلی خ ــگ و همس ایلب
یکــی دیگــر از ایــن بی بی هــای بــا نفــوذ بــود. هیــچ 
ــان را  ــی صاحب ج ــش بی ب ــد نق ــی نمی توان مورخ
در فتــح اصفهــان توســط ســواران بختیــاری نادیــده 
بگیــرد. الیزابــت مکبــن روز در ایــن ارتباط مینویســد: 
»در اثــر اقدامــات متهورانــه بی بــی صاحب جــان 
از  زبــان  یــك  و  دل  یــك  بختیاری هــا  تمــام 
صمصام الســلطنه پشــتیبانی كردنــد«20 و توانســتند 

اصفهــان را فتــح نماینــد.
    »حاجیــه بی بــی كوكــب بختیــار« نیــز از جملــه 
بی بی هــای عالــم و فاضــل زمــان خویــش بــود. 
وی دختــر نصیرخــان ســردار جنــگ و همســر 
ــب  ــی كوك ــود. بی ب ــم ب ــردار معظ ــان س فتحعلی خ
بختیــار را می تــوان اولیــن زن ســفرنامه نویس ایرانــی 
دانســت. 21ســفرنامه بی بــی كوكــب نخســتین 
ســفرنامه یــك بانــوی ایرانــی بــه فرنگســتان اســت 
كــه در هنــگام مســافرت همــراه با شــوهرش نوشــته 
شــده اســت. انشــای ادیبانــه حاجیــه بی بــی كوكــب 
ــف  ــوم مختل ــه عل ــارت و تســلط وی ب نشــان از مه
ــا  ــود را ب ــفرنامه خ ــب س ــی كوك ــه بی ب دارد. حاجی
ســه بــار حمــد و ســپاس بــه درگاه ایــزد یکتا شــروع 

ــداً (. 22 ــم حم ــداً ث ــم حم ــداً ث ــد ) فحم می نمای
    »ســر آرنولــد ویلســون« از ایران شناســان و 
ــركت  ــت ش ــه و ریاس ــزرگ خاورمیان ــان ب كارشناس
نفــت ایــران و انگلیــس، بــه هنــگام عبــور از اصفهــان 
بــه خوزســتان یــك شــب را در ناغــان مهمــان 
ــن  ــاره ای ــود، درب ــار ب ــب بختی ــی كوك ــه بی ب حاجی
بی بــی می نویســد: »در اینجــا بایــد گفــت كــه مــن 
در بیــن مــردم ایــران از هــر طبقــه اعــم از ذكــور و 
انــاث، حتــی در میــان رجــال سیاســی ایــن كشــور 
كمتــر كســی را دیــده ام كــه بــه انــدازه ایــن بی بــی 

ــات داشــته باشــد«.23 وســعت اطالع
    »بی بــی صنــم« همســر حــاج علیقلی خــان 
ســردار اســعد از دیگــر زنــان نامــدار عصــر خــود بود. 
مکبــن روز در كتــاب خــود در مــورد تشــکیل یــك 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــی جه ــن بی ب ــط ای دادگاه توس
اتهــام یــك دزد در جونقــان می نویســد: »مــن خــود 
شــاهد بــودم یــك ســارق كــه مرتکــب دزدی شــده 
ــود.  ــه ش ــا محاكم ــد ت ــزام ش ــان اع ــه جونق ــود ب ب
ــان  ــزرگ حاجــی علیقلی خ ــم همســر ب ــی صن بی ب
ــت دادگاه را  ــان، ریاس ــاب خ ــعد در غی ــردار اس س
بــه عهــده گرفــت. متهــم همــراه بــا عــده زیــادی از 
روســتاییان بــه دادگاه آورده شــد. همــه چیــز بــرای 
ــه دادگاه  ــهود ب ــد. ش ــاده ش ــی آم ــم دادرس مراس
احضــار شــدند. متهــم مجرم شــناخته شــد و ســپس 

دادگاه رأی داد و... «.24
     بــر اســاس مســتندات تاریخــی، ورود زنــان 
بختیــاری بــه عرصه هــای سیاســی اجتماعــی تاریــخ 
ــا  ــا »بی بــی شــاه پســند« شــروع شــد و ب معاصــر ب
»بــی بــی مریــم« بــه اوج خــود رســید؛ بــه طــوری 
ــم«  ــردار مری ــه »س ــب ب ــم« ملق ــی مری ــه »بی ب ك
ــم  ــان ه ــام زن ــرآمد تم ــوان س ــتی می ت ــه راس را ب
عصــر خــود دانســت. بــه گــواه روشــن تاریــخ تنهــا 
ــب  ــه لق ــته ب ــر، توانس ــوم ل ــان اق ــه در می ــی ك زن
ــود.  ــاری ب ــم بختی ــی مری ــد، بی ب ــرداری« برس »س
او بــه عنــوان یك »مــادر« توانســت فرزندانــی الیــق 
و شــجاع تحویــل اجتمــاع نمایــد. یکــی از فرزنــدان 
وی علی مــردان خــان بختیــاری ملقــب به »شــیرعلی 
مــردان« بــود كــه هماننــد مــادر، روحیــه ی اســتبداد 
ســتیزی باالیــی داشــت كــه ایــن روحیــه و شــجاعت 
اشــعار  و  ادبیــات كشــور  فرزنــد« در  و  »مــادر 

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــاری جای بختی
ــران در  ــردم ای ــزش م ــان خی ــم در جری ســردار مری
زمــان مشــروطه یکــی از ایــل بانــوان فعــال بختیاری 
بــود. وی در این بــاره در خاطراتــش می نویســد: 
»افســوس دارم كــه چــرا مــن یــك نفــر زن بدبختــي 
هســتم كــه نمي توانــم بــراي آزادي ملــت جانفشــاني 
بکنــم«25 و در جــای دیگــر می نویســد: »اگــر تمــام 
ــام  ــدند، تم ــهید ش ــاري ش ــید بختی ــاي رش مرده
زن هــاي بختیــاري را جمــع نمــوده كفــن به گــردن، 
تفنــگ بدســت بــراي شکســت دادن دشــمن رو بــه 

ــم«.26 ــت مي كنی ــتبداد حرك ــرف اردوي اس ط
ــه ســپاه ســردار  ــدارک و تهی ــم در ت     ســردار مری
اســعد بــرادرش بســیار فعــال بــود و نقــش اساســی و 
ــر عهــده داشــت. وی جهــت  هماهنــگ كننــده را ب
ایجــاد شــور و انگیــزه در میــان ســواران همــراه حــاج 
ــان در حركــت  ــه ســمت اصفه ــه ب علي قلي خــان ك
بودنــد، مینویســد: »چنــد نفــر زن فرســتادم ســرپیچ 
قلعــه بــه رســم ایــل ِكل بزننــد، ســواران كــه صــداي 
ــد  ــه وج ــدند و ب ــحال مي ش ــنیدند خوش ِكل مي ش

مي آمدند«.27  
     در طــول جنــگ جهانــی اول خانــه بی بــی مریــم 
مأمــن امنــی بــرای بســیاری از متواریــان گردیــد؛ بــه 
ــزل  ــا و ... در من ــا، دهخداه ــه مصدق ه طــوری ك
وی ســکونت داشــتند. باســتاني پاریــزي در مقدمــۀ 
كتــاب دیــوان شــعر پژمــان بختیــاري در رابطــه بــا 
ــن  ــد: »در همی ــم مي نویس ــي مری ــخصیت بي ب ش
ــرد  ــد م ــر ص ــه براب ــته ك ــي مي زیس ــتان زن كوهس

در سرنوشــت تاریــخ معاصــر مــا دخیــل بــوده اســت. 
مقصــودم بي بــي مریــم بختیــاري اســت كــه وقتــي 
وطن خــواه  ایرانیــان  اول،  بین الملــل  جنــگ  در 
ــي ها  ــوم انگلیس ــداً از هج ــوم روس و بع از اولتیمات
ناچــار بــه مهاجــرت شــدند و آواره كوهســتان 
بختیــاري، ایــن زن نامــدار، همــه آنهــا را ماه هــا پنــاه 
ــرب و كرمانشــاه  ــه غ ــا را ب ــن آنه ــائل رفت داد و وس
و باالخــره عثمانــي فراهــم ســاخت. از جملــه 
ــد  ــاري، یکــي هــم وحی ــل بختی ــه ای ــدگان ب پناهن
دســتگردي بــود. بي بــي مریــم بختیــاري، ایــن 
مــرد، و ده هــا پناهنــده ...  بــه او پنــاه بــرده بودنــد، 
همــه را نگاهداشــت و ماههــا نگاهداشــت تــا آب ها از 
آســیاب ها افتــاد. البتــه وحیــد دســتگردي، حــق این 
زن را ادا كــرد ... و نــام نامــي او را بــر صفحــه تاریــخ 
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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، بالمانع است.

به قلم یحیي حسن پور بختیاری


