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دکتر عّباس قنبری ُعدیوی

ــای  ــه از گل ه ــت ک ــتانی اس ــد بوس ــران همانن ای
ــر  ــه ه ــده ک ــکیل ش ــبویی تش ــگ و خوش رنگارن
ــراوت آن،  ــی و ط ــود، در زیبای ــهم خ ــه س ــک ب ی
نقــش مهــّم و اساســی دارنــد. گل هــای ایــن 
بوســتان زیبــا، اقــوام و مردمانــی هســتند کــه هــر 
ــان، گویــش، لهجــه، فرهنــگ،  گــروه آن، دارای زب
ادبّیــات و دانــش بومــی خاصــی هســتند کــه 
وقتــی کنــار هــم قــرار می گیرنــد، زیبایــی بســیار 
ــرون ایجــاد می کننــد.  چشــم نوازی را در درون و ب
ــوام  ــناخت اق ــدون ش ــزرگ، ب ــران ب ــناخت ای ش
ــت.  ــن نیس ــی آن ممک ــق و نواح ــی و مناط ایران

مرکزیــت  )بــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
شــهرکرد( از نظــر وســعت بیــن31  اســتان ایــران، 
بــا مســاحت 16421 کیلومتــر مربــع بیســت و دوم 
و یــک درصــد خــاک )وســعت( کشــور اســت. ایــن 
اســتان بــه ظاهــر کوچــک، به ســبب کوهســتانی و 
برف گیــر بــودن، بــه ســرزمین طــای جــاری)آب( 
ــبب  ــت. بــه س و همســایه آفتــاب، مشــهور اس
ــا،  ــطح دری ــری از س ــش از  2150 مت ــاع بی ارتف
ــران«  ــام ای ــه شــهرکرد و تمــام اســتان لقــب »ب ب
ــار  ــا چه ــا و تاریخــی، ب ــن اســتان زیب ــد. ای داده ان
اســتان دیگــر )خوزســتان، اصفهــان، لرســتان 
ــایه  ــرز و همس ــم م ــد( ه ــه و بویراحم و کهگیلوی
رودخانه هــا،  بلنــد،  کوه هــای  وجــود  اســت. 
چشــمه ها، دشــت ها و جلگه هــای حاصل خیــز 
ناحیــه ای چهارفصــل در  بــه  را،  اســتان  ایــن 

ــت.    ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــرس میان زاگ

ــرس  ــتان در زاگ ــی اس ــینه باستان شناس پیش
مرکــزی، جلوه هــای تاریخــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
و اجتماعــی و نقــش مــردم اســتان در رخدادهــای 
کشــوری و اطاعــات مردم شناســی، ایــن ناحیــه را 
بــرای پژوهشــگران داخلــی و خارجــی بســیار مهــّم 
ــا  ــه ده ه ــه ا ی ک ــه گون ــرده اســت. ب و برجســته ک
ــینمایی  ــتند س ــزارش و مس ــاب، گ ــفرنامه، کت س
ــر  ــد و منتش ــردم تولی ــن م ــاره ای ــان در ب خارجی
ــت  ــانه ای اس ــن نش ــار بهتری ــم آث ــن حج ــد، ای ش
کــه از اهمّیــت اســتان، مــردم و پژوهش هــای 

ــد. ــخن می گوی ــا آن س ــط ب مرتب

ــک  ــر ی ــغ ب ــتان، بال ــن اس ــون در ای ــم اکن ه
ــوع زیســِت شــهری،  ــا ســه ن ــت ب ــون جمعّی میلی
روســتایی و عشــایری در 10 شهرســتان، 43 شــهر، 
26 بخــش، 51 دهســتان و نزدیــک 1000 روســتا 

ــاب  ــگاه کت ــن نمایش ــتاد و نهمی ــیصد و هش س
اســتانی و چهاردهمیــن نمایشــگاه بــزرگ کتــاب 
ــه  ــعار »جامع ــا ش ــاری ب ــال و بختی ــار مح چه
ــا نشــاط«،  ــا، شــاداب و ب ــه پوی کتابخــوان، جامع
بــا حضــور 400 ناشــر کشــوری و 20 ناشــر 
ــل  ــاه 1398 در مح ــا 25 مهرم ــتانی از 20 ت اس
شــهرکرد  بین المللــی  نمایشــگاه های  دایمــی 
نمایشــگاه  افتتاحیــه  آییــن  برگــزار شــد. در 
ــر  ــع وزی ــت مناب ــاون توســعه و مدیری ــاب، مع کت
ــتاندار،  ــان اس ــامی، معاون ــاد اس ــگ و ارش فرهن
مســووالن اســتانی و عاقه منــدان بــه کتــاب 
ایــن  در  داشــتند.  حضــور  کتاب خوانــی  و 
نمایشــگاه،۷0 هــزار عنــوان کتــاب بــا موضوعــات 
ــی،  ــی، حقوق ــی، اجتماع ــی، دین ــف فرهنگ مختل
ــف 30  ــا تخفی آموزشــی، درســی و دانشــگاهی ب
ــار کتاب دوســتان  ــه در اختی درصــد در 200 غرف

ــت.  ــرار گرف ق

    هم چنیــن 20 غرفــه بــه دســتگاه ها و نهادهــای 
اســتان بــرای ارایــه و معرفــی خدمــات فرهنگــی 
و اجتماعــی اختصــاص داده شــد. در بزرگ تریــن 
ــش  ــر نمای ــاوه ب ــتان، ع ــی اس ــداد فرهنگ روی
ــی  ــد و رونمای ــای نق ــاب، کارگاه ه ــروش کت و ف
از کتــاب، برگــزاری عصــر شــعر عاشــورایی، 
برگــزاری  شــاهنامه خوانی،  و  حافظ خوانــی 
کارگاه ســبک زندگــی و ســواد رســانه ای، برپایــی 
ــای  ــش و برنامه ه ــرای نمای ایســتگاه نقاشــی، اج

ــت. ــوده اس ــاب ب ــگاه کت ــی نمایش جنب

ــا  ــاعت 9 ت ــا از س ــگاه صبح ه ــاعات کار نمایش س
12 و عصرهــا از ســاعت 16 تــا 21 بــود و در طــی 
ــد  ــد نمودن ایــن مــدت 20۷هــزار نفــر از آن بازدی
ــران  ــال از ناش ــون ری ــارد و 800 میلی و 24 میلی
ــد و  ــداری نمودن ــاب خری ــتانی کت ــوری و اس کش
بــه ایــن ترتیــب چهارمحــال و بختیــاری رکــورددار 
ــطح  ــتانی س ــگاه های اس ــاب در نمایش ــد کت خری
ــگاه،  ــن نمایش ــت. در ای ــده اس ــی ش ــور معرف کش
و  حضــور  بــا  ایران شناســی  بنیــاد  انتشــارات 
همــکاری سرپرســت و کارکنــان شــعبه ی اســتان 
حضــور فعــال داشــت و آثــار نفیــس این انتشــارات 

ــت. ــرار گرف ــدان ق ــد عاقه من ــرض دی در مع

    دکتــر اهلل کــرم نصیــری، معــاون اســتاندار 
و جــواد کارگــران مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســتانی،  مســووالن  از  جمعــی  اســامی، 
هنــر  و  فرهنــگ  عاقه منــدان  و  پژوهشــگران 
ــد و  ــد کردن ــی بازدی ــران شناس ــاد ای ــه بنی از غرف
ــن  ــد. هم چنی ــو کردن ــعبه گفتگ ــت ش ــا سرپرس ب
آقــای علــی حســین پور مســوول پژوهشــی شــعبه 
بنیــاد  فعالیت هــای  و  آثــار  نیــز در خصــوص 
پاســخ  کننــدگان  مراجعــه  بــه  ایران شناســی 

ــد. دادن

در ایــن نمایشــگاه نشــریه »گلگشــت« از انتشــارات 
مراجعــه  بیــن  شــعبه  فرهنگــی  و  پژوهشــی 
ــا اســتقبال همــگان  ــع شــد کــه ب کننــدگان توزی

ــد. ــه گردی مواج

ــان، گویــش، لهجــه  ــّوع زب ــد. تن زندگــی می کنن
ــا دیگــر  و خــرده فرهنگ هــای اســتان، همــراه ب
زبان شناســی،  انسان شناســی،  شــاخصه های 
مردم شناســی و روان شناســی اجتماعــی یکــی از 
بارزتریــن مفاهیــم مطالعــات علمــی و پژوهشــی 

ــت. ــخن گف ــاره آن س ــوان درب ــه می ت ــت ک اس

و  آداب  پوشــش،  رنگارنگــی  و  دیرینگــی 
اصالت منــدی  مذهبــی،  و  ملّــی  آیین هــای 
درخشــش  و  اســتان  مــردم  بــودن  نــژاده  و 
فوق العاده شــان در تاریــخ معاصــر بــه ویــژه 
قاجــار،  زندیــه،  افشــاری،  صفویــه،  دوران  از 
مشــروطه، انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس 
تاکنــون، جایــگاه رفیــع ایــن اســتان را در کشــور 

بســیار نمایان تــر کــرده اســت. 

چنــد  معتبــر،  دانشــگاه  ده هــا  وجــود 
ــی  ــوزش دولت ــز آم ــر مراک ــه و دیگ ــد مدرس ص
پژوهشــکده های  و  آموزشــگاه  غیردولتــی،  و 
از  فنــاوری،  و  علــم  پارک هــای  و  تخصصــی 

جایــگاه علمــی اســتان، نشــان دارد.

هم چنیــن وجــود صدهــا نقطــه گردشــگری، 
تاریخــی و  قلعــه مشــهور  و کاخ  بنــا  ده هــا 
فرهنگــی، موزه هــا و گنجینه هــای تخصصــی، 
ــت  ــرث فرهنگــی در اســتان اهمّی ــای می جلوه ه
گردشــگری و توریســم اقتصــادی- فرهنگــی آن 

را صــدا می زنــد.

ــتایی  ــایری و روس ــت عش ــم زیس اکوتوریس
اســتان بــا فرهنــگ اقــوام ســاکن در آن، بهتریــن 
و اصیل تریــن تابلــوی مطالعــات جهانــی و مقصــد 
گردشــگران داخلــی و خارجــی خواهــد بــود 
ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی  نیازمنــد  کــه 
ــیدن  ــا رس ــه ت ــت. اگرچ ــی اس ــی و خارج داخل
ــای  ــا قطب ه ــت ب ــی و رقاب ــگاه صنعت ــه جای ب
کشــوری، فاصلــه داریــم؛ وجــود صنایــع دســتی 
ســنتی و حــرف و مشــاغل نویــن و درآمــدزا 
نشــانه ای بــرای توانمنــدی اســتان زیبــا، تاریخــی 

ــت.  ــاری اس ــال و بختی ــی چهارمح و فرهنگ

حضــور هــزاران نیــروی متخصــص کار و 
ــدی  ــی و تولی ــای صنعت ــری در در بخش ه کارگ
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و نیروهــای 
ــت،  ــم نف ــای مه ــتان در پروژه ه ــص اس متخص
ــتان های  ــور و اس ــارت در کش ــرژی و تج گاز، ان
جنوبــی بــه اهمّیــت اقتصــادی و فناورانــه اســتان 

ــاره دارد. اش

در  اســتان  شــرکت های  ارزنــده  نقــش 
و  منطقــه  کشــورهای  اقتصــادی  پروژه هــای 
هم چنیــن، صــادرات اقــام و کاالهــای صنعتــی، 
معدنــی، هنــری و خوراکــی اســتان به کشــورهای 
دیگــر از ظرفیت هــای بســیار مهــّم اســتان، 

می گویــد. ســخن 

ــه  ــه جانب ــعه هم ــترش و توس ــد، گس رش
اســتان، در گــرو توّجــه اساســی بــه نیــروی 
ــا، شایســته و ماهــر آن اســت.  ــا، دان انســانی توان
انســان آگاه، خردمنــد، توســعه یافتــه و کارآمــد، 
محــور اصلــی هــر تغییــر و پیشــرفتی اســت. ایــن 
امــر نیازمنــد برنامه ریــزی اصولــی و هدایــت 
هدفمنــد جامعــه اثرگــذار در بخش هــای دولتــی 

ــت. ــی اس و غیردولت

چهارمحال و بختیاری، بر ستیغ افتخار
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قیمت: 45000 تومان

غم دیری: مجموعه ترانه های لری بختیاری

سراینده: آسیه محمدی

محل نشر: اهواز

ناشر: خط تیره

سال انتشار: 1398

قیمت:15000تومان

شاهین کوچک: یادنامه مرحوم مال آقایی یکی از 

کالنتران اسبق طایفه شهنی در ایل بختیاری، بخش 

هفت لنگ بابادی

سراینده: فریبرز ظاهری بیرگانی)حصین(

محل نشر: مسجد سلیمان

ناشر: دال

سال انتشار: 1398

قیمت: 10000 تومان

فصل نامه بختیاری

)شجره نامه روستاییان نینه(

نویسنده: ابوالفضل بختیاری

محل نشر: تهران

ناشر: اردیبهشت

سال انتشار: 1398

قیمت: 55000 تومان

فانوس خیال: مجموعه غزلیات و اشعار

فارسی و بختیاری

سراینده: زهرا بیاتیانی)اسماعیلی بابادی(

محل نشر: تهران

ناشر: کتاب ریرا

سال انتشار: 139۷

قیمت: 8000 تومان

پهلوی اول و مسأله عشایر )فارس، بختیاری، 

قشقایی،  خمسه،  عرب خوزستان و ...( 

)1298 - 1304( مطالعه ای در نقش سیاسی عشایر 

بزرگ جنوب ایران

نویسنده: جواد کاراندیش

ترجمه: محمد جواهر کام

محل نشر: تهران

ناشر: نشر علم

سال انتشار: 1398

قیمت: 85000 تومان

ــی کتاب شناسی چهار محال و بختیاری ــکان تاریخ ــاره م ــاه درب ــی کوت )گزارش
ــه در  ــرت ارامن ــور و مهاج ــاد و حض احمدآب

ــاری( )1( ــال و بختی چهارمح

نویسنده: ساتیار فرج زاده 

ــاد ارمنی نشــین اســتان چهارمحــال  ــاره احمدآب درب
میــرزا محمــد  »مرآت البلــدان«  در  بختیــاری  و 
1259هـــ  ـ   1313( اعتمادالســلطنه  حســن خان 
.ق( آمــده: قریــه احمدآبــاد خالصــه ی دیــوان اعلــی 
اســت و جمعیــت آن جــا هشــتاد خانــوار بــوده. حــاال 
می گوینــد ســی دو خانــوار دارد. آب از چشــمه و 
رودخانــه و از هــر دو می گیــرد. رعیــت آن ارامنه انــد. 
ــر  ــی کاری دارد. ه ــم صیف ــی ه ــه و جزئ ــت غل زراع
ســال چهــل خــروار بذرافشــانی آن جاســت. مالیــات 
ــدارد.  ــرباز ن ــد و س ــان می ده ــار توم ــد و چه پانص
قلعــه و کلیســای آن جــا را حاجــی محمــد رضاخــان 
ســاخته و خــان باباخــان هــم حمامــی جهــت ارامنــه 

ســاخته اســت)2(.

ــخ  ــق تاری ــش و تحقی ــر پژوه ــه درگی      موقعی ک
»سرگذشــت شــهرکرد« و دوران حکومــت حــاج 
محمدرضاخــان ریاحــی دوم بــودم، بــه کتــاب 
مرآت البلــدان مراجعــه کــردم و بارهــا کنجــکاو شــدم 
ایــن احمدآبــاد ارمنی نشــین کجاســت و اکنــون نــام 
جدیــد آن چیســت و چــرا هیــچ نــام و نشــانی از آن 
در ایــن روزگار و در جایــی وجــود نــدارد؛ همین طــور 

چــرا ارامنــه دیگــر در ایــن اســتان نیســتند؟

ــه  ــاره مهاجــرت ارامن ــن ســند تاریخــی درب     اولی
ــک  ــر ملی ــته پس ــاری نوش ــال و بختی ــه چهارمح ب
در پطــروس ســوکیاس )164۷ ـ 160۷م( پیشــوای 
آن هــا بــوده و ایــن ســند ســال 193۷م در صفحــه ی 
آخــر انجیلــی پیــدا شــد کــه بیــن ســال های 1615 
ـ 1613م نوشــته شــده بــود. مضمــون آن ایــن 
ــان را از  ــاس ارمنی ــاه عب ــال 1603م ش ــه س ــود ک ب
یــازده منطقــه ارمنســتان بــه ایــران کــوچ می دهــد. 
ــن و  ــن، کاری ــق باِس ــال از مناط ــان چهارمح ارمنی
خنــوس بودنــد و هرکــدام بــا لهجــه، آداب و رســوم و 

ــاوت خــود را داشــتند)3(.   ــن کشــاورزی متف ف

    اعتمادالســلطنه ســال 1296هـــ .ق شــخصاً حدود 
ده ســال پــس از مــرگ حــاج محمدرضاخــان، 
ــری خــان چالشــتر  ــه تعبی ــا ب خــان چهارمحــال ی
)فــوت 128۷هـــ .ق( بــه چهارمحــال ســفر می کنــد 
خــود  تاریخــی  و  جغرافیــای  گزارش هــای  و 
و  ریاحــی  خانــدان  مهمــان  وی  می نویســد.  را 
خانباباخــان پســر حــاج محمدرضاخــان در شــهرکرد 
ــاس  ــود را براس ــای خ ــوده و گزارش ه ــتر ب و چالش
گزارش هــای قبلــی دیوانــی و از دوران حکومــت 
ــه  ــود ک ــرده ب ــم ک ــان تنظی ــد رضاخ ــاج محم ح
ــی  ــادی و مزرع ــدام شــهر و آب ــا از ک براســاس آن ه
ــن  ــد. هم چنی ــرباز می گرفته ان ــات و س ــدر مالی  چق
مــد نظــرش تغییــر و تحــوالت جدیــد هــم بــوده و 
ــاظ  ــدور لح ــود حتی المق ــا خ ــا را در گزارش ه آن ه
کــرده اســت. از جملــه می گویــد: در قریــه بـِـن، هــزار 
ــوار اســت.  ــوده و االن ســیصد خان ــوار ســاکن ب خان
در چهــار پنــج ســال پیــش در اِشــکفتک )مهدیــه( 
ــزده  ــده و پان ــراب ش ــوده، االن خ ــوار ب ــیصد خان س
خانــوار زندگــی می کنــد. ده کــرد )شــهرکرد( دو هزار 
تومــان مالیــات مــی داده و از زمانــی کــه چهــار هــزار 
ــده  ــراب ش ــد، خ ــات( کرده ان ــه )مالی ــان معامل توم
اســت. احمدآبــاد هشــتاد خانوار ســاکن داشــته، االن 
ــوار دارد و چــه کســی کلیســا، قلعــه و  ســی دو خان
حمــام آن جــا را ســاخته و اهالــی ســاکن آن ارمنــی 

هســتند و خیلی هــا مهاجــرت کرده انــد .... 

    اعتمادالســلطنه مشــخصات حــدود پنجاه، شــصت 
ــوح در  ــه وض ــه را ب ــه و منطق ــادی، مزرع ــهر، آب ش
ــام می بــرد و بــه تک تــک  چهارمحــال و بختیــاری ن
چگونگــی وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــه  ــور ب ــد و همین ط ــاره می کن ــاکان اش ــا کم آن ه
ــته اند و  ــی داش ــی و جمعت ــه ویژگ ــًا چ ــه قب این ک
االن در چــه وضعــی هســتند. ... بــه خصــوص ســیل 
ــی از  ــا خیل ــد. حت ــاق می افت ــه اتف ــرت ارامن مهاج
ــهرهای  ــه ش ــا ب ــد ی ــتان می رون ــه ارمنس ــا ب آن ه
بــزرگ و صنعتــی کــوچ می کننــد و منطقــه خالــی 

ــود. ــکنه می ش ــا و س از خانواره

    ارامنــه 350 ســال یعنــی ســه قــرن و نیــم در ایــن 
اســتان ســاکن  و زندگــی می کردنــد و اغلــب هــم در 

مناطــق و قســمت کوهســتانی چهارمحــال بوده انــد. 
آن هــا در زمــان پادشــاهی شــاه عبــاس اول صفویــه 
ــوچ داده شــده اند.  ــتان ک ــن اس ــه ای )999هـــ .ق( ب
مردمــی بــا فرهنــگ خــاص و آگاهــی بوده انــد. 
ــا  در جایــی کســی چیــزی نگفتــه و ننوشــته کــه ب
ــه خصــوص  ــا پیــروان ادیــان دیگــر و ب ــا ب قبایــل ی
بــا مســلمانان منطقــه نــزاع و زد و خــوردی داشــته 
باشــند. همیشــه بیــن قبایــل ایــن اســتان، محتــرم و 

ــد. ــم بوده ان ــورد تکری م

    پی جــو شــدم و متأســفانه نــام جدیــد احمدآبــاد را 
ــا این کــه اصــًا کســی نمی دانســت  ــدا نکــردم ی پی
ــردگان و غیــره  وجــود دارد؟ از جهتــی در منطقــه ل
ــت  ــد اس ــا بعی ــت. ام ــاد اس ــتایی احمدآب ــام روس ن
همیــن احمدآبــاد بــوده باشــد کــه اعتمادالســلطنه از 
آن نــام می بــرد. عبدالــه مبینــی )1340( احمدآبــاد 
را بهرام آبــاد کنونــی می داننــد)4(. ولــی کســی 
ــا  ــت. ام ــوده اس ــین ب ــا ارمنی نش ــد این ج نمی دان
پیــش از آن کریــم نیــک زاد )1369 ـ 1285ش( 
ــاد و  ــری و احمدآب ــاد را 9 کیلومت ــه بهرام آب جداگان
شــمس آباد را 16 کیلومتــر شــهرکرد ذکــر می کنــد. 
ــا  ــک ی ــاد نزدی ــاالً احمدآب ــف احتم ــن تعری ــا ای ب

ــت)5(.  ــوده اس ــمس آباد ب ــا ش ــوازی ب م

ــری  ــز دیگ ــه چی ــی )1326( ب ــد بنی طالب     احم
ــین را  ــاد ارمنی نش ــای احمدآب ــود. وی ج ــد ب معتق
ــی  ــه اهال ــت ک ــجان می دانس ــیَرک و هفش ــن س بی
ــه  ــان ب ــد رضاخ ــاج محم ــرگ ح ــس از م ــا پ آن ج
ــد و کامــًا از بیــن رفتــه اســت.  مــرور کــوچ کرده  ان
منتهــا طــی پــرس و جــو و تحقیــق غیــر از نوآبــاد و 
ســیرک، آبــادی دیگــری در آن منطقه نیســت. نوآباد 
هــم شــهرک جدیــد اســت و ســیرک قدیمی تریــن 
مــکان ارمنی نشــین ایــن منطقــه اســت کــه اهالــی 
ــد و هنــوز هــم آن جــا قبرستان  شــان  ارمنــی رفته ان

ــود دارد)6(. وج

    حســین مظهــری )1333( از منظــر تاریــخ 
معمــاری و شهرســازی، جایــگاه یــک قلعــه بــه نــام 
احمدآبــاد را در جنــوب دشــت شــهرکرد و در نقشــه 
ــخص  ــهرکیان مش ــاد و ش ــن بهرام آب ــوداری بی و نم
کــرده اســت. امــا منظــور از آن معلــوم نیســت همین 

ــت)۷(.  ــوده اس ــین ب ــاد ارمنی نش احمدآب

    قاســم فتاحــی )1345( هــم گفــت درســت 
نمی دانــد، بایــد ســر فرصــت بــه منابــع یــک نگاهــی 

ــدازد)8(.  بین

ــران  ــه از صاحب نظ ــن ک ــا ای ــده ب ــر ش ــراد ذک    اف
تاریــخ منطقــه هســتند و هرکــدام بــرای خــود یکــی 
ــه  ــن زمین ــده در ای ــاپ ش ــی چ ــاله پژوهش دو رس
ــد. از  ــه کمکــی ننموده ان ــن زمین ــی در ای ــد، ول دارن
ــور  ــردم. همین ط ــؤال ک ــم س ــر ه ــای دیگ خیلی ه
ــا  ــد. امــا ب ــی، گفــت نمی دان از آقــای محمــود چمان
مــراوده ای کــه دارد حتمــاً ســؤال می کنــد. گذشــت 
ــزی  ــک چی ــت ی ــگ زد و گف ــاه پیــش زن ــک م و ی

پیــدا کــرده، قــرار شــد هماهنــگ کنــد)9(. 

     خیلــی اتفاقــی امــا بــه همیــن منظــور در بعــد از
 ظهــر 24 مهرمــاه 139۷ بــا همــت و معیــت همــان
ــرف ــم ط ــی رفتی ــف فاضل ــی و یوس ــای چمان  آق
 بهرام آبــاد. غیــر از مــزارع غــات آن چــه منظورمــان
 بــود، پیــدا نکردیــم. »تـُـرکان تـُـرکان« )یــواش یواش(
ــه ــم ب ــا برخوردی ــک آن ج ــاد. نزدی ــم بهرام آب  رفتی
ــه ــای عزت ال ــرد و آق ــد پیرم ــی( چن ــه ی )جمع  ُکپ
 غفــاری. بیــن آن هــا پیرمــرد دیگــری بــود کــه باالی
 نــود ســاله و نزدیــک بــه صــد ســالی داشــت. گفــت
ــاری از ــچ آث ــت و هی ــاد اس ــه بهرام آب ــودش بچ  خ
 خانه هــای احمدآبــاد بــه چشــم خــود ندیــده اســت.
ــا ــا ت ــد. ام ــه شــده بودن  چــون همــه صــاف و مزرع
ــان ــش قبرستان ش ــال پی ــاه س ــل پنج ــن چه  همی
 صحیــح و ســالم و دســت نخــورده بــود. مــردم
ــی ــا بی احترام ــه مرده ه ــاد داشــتند و کســی ب  اعتق
کل گذشــته  دهــه  چنــد  در  ولــی   نمی کــرد. 
ــک ــد. واهلل ی ــوض ش ــردم ع ــادات م ــا و اعتق  نگاه ه
 تکــه زمیــن و تپــه کوچــک جــای کســی را تنــگ
ــون ــی چ ــات مذهب ــن تعصب ــا ای ــود. ام ــرده ب  نک
ــس ــود. هرک ــز می ش ــی همه چی ــث ویران ــیل باع  س
ــی اول ــرای جای ــت ب ــنگ الزم داش ــه س ــک تک  ی
ــرد ــتان می ب ــنگ های قبرس ــن س ــد از همی  می آم
ــه ــم ب ــتان ه ــه قبرس ــد ک ــن ش ــرد. ای  و کار می ک
ــود ــرا نمی ش ــه چ ــال این ک ــت. ح ــن رف  کل از بی
ــه ــی می شــود جــای خان ــی را خــورد، ول ــان ارمن  ن

 و قبرســتان آن هــا را شــخم زد، گنــدم کاشــت،
 برداشــت کــرد، آســیاب بــرد، آرد کــرد و نــان پخــت
و خــورد، ایــن دیگــر خیلــی دنیــای عجیبــی اســت؟!

    گفتــم شــنیده بــودم: »نــان جیــود را بخــور و خانه 
ــان ارمنــی را  ــا این کــه ن ارمنــی آســوده بخــواب. ام

نبایــد خورد نشــنیده بــودم«. 

ــن قبرســتان جــای  ــودن ای ــت: »...ب ــرد گف     پیرم
ــود«.  ــد نب ــودش ب ــرد، وج ــگ نمی ک ــی را تن کس
راســتش نمی دانســتم چــه بگویــم. امــا انــگار بــد و 
بیــراه هــم نمی گفــت. وجــود ایــن قبرســتان هویــت 
تاریخــی و مهمــی بــرای خــود ایــن آبــادی محســوب 
ــادی  ــان بهرام آب ــه خودت ــما ک ــم: »ش ــد. گفت می ش
ــن  ــس م ــد، پ ــا را می زنی ــن حرف ه ــتید و ای هس

چــه بایــد بگویــم«.

    همــه خندیدنــد و یکی شــان گفــت: »کیمــا 
ــردد.  ــه خــاک برمی گ فقــط خــاک خداســت. آدم ب
ــن  ــا و کل ای ــر م ــه دیگ ــد ک ــم می رس ــی ه زمان
ــتش  ــر راس ــت: »اگ ــری گف ــت«. دیگ ــادی نیس آب
ــه  ــک تپ ــتان ی ــای قبرس ــد، ج ــی بدانی را می خواه
کوچــک بیش تــر نبــود و تعــدادی ســنگ قبــر. بــه 
مــرور کــه خلــق اهلل ســنگ ها را بردنــد، تپــه را هــم 
ــه و  ــوی چال ــردن ت ــش را ب ــد و خاک ــاف کردن ص
چوله هــای اطــراف ریختنــد. همیــن. خــاص«.

    این طــور از صحبــت آن هــا برمی آمــد کــه دیگــر 
سال هاســت،  و  ندارنــد  این جــا حضــور  ارامنــه 
همین طــور دیگــر کســی هــم از آن هــا ســر قبرهــا 
ــد  ــتفاده کردن ــت اس ــن فرص ــی از ای ــد. برخ نمی آم
ــم  ــد. کســی ه ــم  ریختن ــتان را به ه و بســاط قبرس
ــن قبرســتان قدمــت  توجــه نداشــت کــه وجــود ای
تاریخــی دارد و مهــم اســت. بــه قــول پیرمــرد 
ــرده  ــگ نک ــی را تن ــای کس ــن ج ــه زمی ــن قطع ای
بــود. ســنگ هایش را قلــع و قمــع و تپــه را از 
ــش را  ــاالً خاک ــد و احتم ــن صــاف می کنن ــخ و ب بی
ــه و  ــوی چال ــد ت ــودن می برن ــوب ب ــر مرغ ــه خاط ب
ــا  ــد و آن جاه ــراف می ریزن ــزارع و اط ــای م چوله  ه
را آبــاد می کننــد. حتــا ظاهــراً جــای خــود تپــه تــا 
ــو  ــدم و ج ــوده و گن ــم کاری ب ــال ها دی ــن س همی
می کاشــته اند. االن بهرام آبــاد از پاییــن بــه بــاال 
ــاخت  ــه س ــای تپ ــده و ج ــش آم ــن و ِک ــت و پَه پَ
ــی«  ــزار ارمن ــه »م ــه محل ــه شــده و ب ــاز و خان و س
در  قبــور  و  آبادی هــا  تخریــب  اســت.  معــروف 
گذشــته هــم متــداول بــود و ســنگ و مصالــح اغلــب 
ــرای جاهــای دیگــر اســتفاده  قبرهــا و آبادی هــا را ب
ــدن  ــدوش ش ــث مخ ــر باع ــن ام ــد. همی می کردن
هویت هــای تاریخــی خیلــی از مناطــق  شــده اســت. 

ــرداری  ــن خاک ب ــد: ضم ــک زاد می گوی ــم نی     کری
ــا کشــت و زرع اراضــی، ســنگ ها و  ــازی ی و خانه س
ــد.  ــت می آی ــه دس ــته ب ــا نوش ــادی ب ــای زی لوحه ه
امــا بــر اثــر بی توجــه ای و بی اطاعــی آن هــا را 
بــرای ایجــاد ســاختمان پــل، ســد و پــی خانه ســازی 
ــال  ــد س ــن چن ــه در ای ــد. چنان چ ــه کار می برن ب
ــزرگ  ــک و ب ــیرهای کوچ ــی و ش ــنگ های قدیم س
را  و معــروف  اشــخاص مشــهور  قبــور  ســنگی 
ــد و  ــن بردن ــداران و شــهرداران شــهرکرد از بی فرمان
ــد  ــه بع ــد ک ــال خانه کردن ــاختمان غس ــرف س مص

خــراب شــد.

    کمــاکان مزرعــه دشــت ده ایــن شــهر کــه جایــگاه 
ــردو در  ــت ]ه ــی اس ــه ارمن ــت ده و قلع ــادی دش آب
غــرب شــهرکرد بودنــد و از بیــن رفته انــد. دشــت ده 
ســیصد ســال تاریــخ ســکونت داشــته اســت[. هنــوز 
روی اغلــب پل هــا مســیر راه مــزارع و منطقــه 
ــود  ــده می ش ــی دی ــور بزرگ ــنگ های قب ــگان س قِلِن
کــه بــه طــور حتــم از قبرســتان آن جاســت و از افراد 
ــای  ــول آق ــه ق ــند. ب ــناس می باش ــهور و سرش مش
مصلح الدیــن مهــدوی ایــن عمــل در تمــام شــهرها 
انجــام شــده و بــرای تصــرف مقــداری ســنگ و آجــر 

ــد)10(. ــود کرده ان ــزرگان را ناب ــور ب ــار قب آث

    اکنــون ســاکنان بهرام آبــاد اغلــب غریبه انــد، 
مهاجــر و همــه گروهــی هســتند. قدیمی ترهــا، 
ــی طاقانــک و شــهرکیان  ــد از اهال ــان و بای تــرک زب
و همــان نزدیکی هــا آمــده باشــند. مردمانــی مقیــد 
ــی و  ــته هویت ــائل گذش ــی از مس ــه خیل ــوز ب و هن

ــد. ــاد دارن ــود اعتق تاریخــی خ

تکه ای از احمدآباد ارامنه
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 امــا در برابــر ســیل مهاجرانــی 
از همــه قبایــل و گروه هــای 
ــکار  ــد و اف ــا عقای ــف و ب مختل
ــدان  جورواجــور نمی تواننــد چن
کاری انجــام دهند. چــون اندک 
ــع  ــن وض ــه ای ــد. البت و اقلیت ان
و  مرکــزی  شــهرهای  اکثــر 
آبادی هــا و مناطــق پیرامــون 
ــب  ــا اغل ــه بومی ه آن هاســت ک

در اقلیت انــد و همیــن امــر خیلــی 
مواقــع باعــث فراموشــی و از بیــن 
و  تاریخــی  هویت هــای  رفتــن 

فرهنگــی ایــن مناطــق می شــود. بــه خصــوص 
اماکــن تاریخــی آن هــا بــه انحــای گوناگــون تخریــب 

می شــوند. 

ــراه  ــع، هم ــا آن جم ــت ب ــی صحب ــد از کل      ... بع
ــا  ــم و ب ــتی زدی ــادی گش ــوی آب ــاری ت ــای غف آق
پــرس و جو هایــی دیگــری کــه انجــام دادیــم، 
ــا          ــه پیرمرده ــت همان طورک ــدیم درس ــه ش متوج
می گفتنــد و در نقشــه و نمــودار مهنــدس مظهــری 
هــم آمــده بــود، قلعــه احمدآبــاد ارمنی نشــین بیــن 
ــاده  ــت ج ــمت راس ــاد و در س ــهرکیان و بهرام آب ش
ــوده و  ــهرکرد( ب ــاب ش ــه فاض ــرف تصفیه خان )ط
آن جــا اکنــون معــروف بــه مــزارع احمدآبــاد اســت. 
ــادی و  ــی آب ــد زمان ــر می کن ــی فک ــر کس ــا کمت ام
ــی  ــد نام ــد احم ــر می کنن ــه فک ــوده، هم ــه ب قلع
ــرده  ــاد ک ــرده و آب ــت و کال ب ــر کش ــا را زی آن ج
ــپ و  ــمت چ ــم در س ــا ه ــتان آن ه ــت. قبرس اس
ــه  ــود ک ــع شــده ب ــاد واق ــادی بهرام آب همــان اول آب
ــه  ــه محل ــده و ب ــاز ش ــاخت و س ــا س ــون آن ج اکن
مــزار ارمنــی معــروف اســت. منتهــا احمدآبــاد کامــًا 
ــت و زرع  ــزارع کش ــزو م ــروزه ج ــده و ام ــو ش مح
شــهرکیان و بهرام آبــاد اســت. همین طــور قبرســتان 
آن هــا کــه دیگــر نیســت. امــا هنــوز برخــی از ســنگ 
ــای  ــه و کناره ــد در گوش ــه را می ش ــای ارامن قبره
همــان محلــه پیــدا کــرد. از جملــه بــه صــورت پــل 
ــای  ــادی و روی زیرگذره ــل  آب ــای داخ روی جوی ه
جــاده اصلــی کــه بــرای عبــور ســیاب و بارندگی هــا 
ــانزده ســنگ 120  ــا ش ــد. حت ــه  بودن در نظــر گرفت
ســانتی در 50 ســانتی را یک جــا آقــای غفــاری بــرد 
ــرده  ــتفاده ک ــذری اس ــه روی زیرگ نشــان مان داد ک
و برعکــس خوابانــده بودنــد و کامــًا حــروف ســنگ 

ــد. ــده می ش ــن خوان ــته ها از پایی نوش

ــا ایــن حــال  کــه کلــی از ایــن وضــع ناراحــت      ب
ــم، جــای  ــرور هرچــه فکــر می کن ــه م ــا ب شــدم. ام
تشــکر هــم دارد از آن کســی کــه ایــن کار را کــرده 
ــچ  ــاال هی ــود ح ــرده ب ــن کار را نک ــر ای ــت. اگ اس
کــدام از ایــن ســنگ ها نبودنــد. در اصــل احمدآبــاد 
بغــل گــوش خودمــان در جنــوب دشــت شــهرکرد 
و در 8 کیلومتــری بــوده و ایــن را نمی دانســتیم. 
ــمی از  ــچ اس ــلطنه هی ــدان اعتمادالس در مرآت البل
بهرام آبــاد نیســت. بعدهــا بــه وجــود آمــده و قدمــت 
ــدارد. همان طــور کــه اشــاره شــد اغلــب  ــی ن چندان
اهالــی بومــی ترک زبــان و مالــکان جدیــد آن را 
بنیــان گذاشــته اند. مــزارع آن جــا مثــل تمــام دشــت 
شــهرکرد خــرده مالکــی اســت. آب کــم اســت و بــه 
واســطه شــبکه قطــره ای آبیــاری می شــوند. زمانــی 
داراب خــان، ظهراب خــان و شــاه جهان خــان مالــک 
بودنــد و آن جــا قلعــه داشــتند. هــر ســه تخریــب و از 

ــد. ــن رفته ان بی

ــس  ــن پ ــوص خوانی ــه خص ــد و ب ــکان جدی     مال
ــا زد و  ــی ب ــان ریاح ــد رضاخ ــاج محم ــرگ ح از م
ــراف  ــان اط ــار و حاکم ــار قاج ــا درب ــه ب ــدی ک بن
می خرنــد  هــم  را  احمدآبــاد  مــزارع  داشــتند، 
خالصــه  مناطــق  از  کــه  می کننــد  تصاحــب  و 
ــه  ــن ب ــاالً ت ــه احتم ــود. ارامن ــی ب ــبیه دولت و ش
ــکان و  ــد. مال ــوچ می کنن ــد و ک ــکاری نمی دهن هم
کشــاورزان هــم بعدهــا در نزدیــک آن جــا بنــای ایــن 
ــکان  ــرور مال ــه م ــد. ب ــاد را می گذارن ــه بهرام آب قلع
ــم  ــاد را ه ــای احمدآب ــه خانه ه ــاورزان منطق و کش
کــه خالــی از ســکنه می شــده از دم شــخم مــی زده 
ــد  ــم نبای ــی ه ــه خیل ــد. البت ــت می کرده ان و کش
ــای آن دوران  ــح خانه ه ــب مصال ــرد. اغل ــب ک تعج
ــه  ــود. یکــی دو ســالی هــم کــه ب از خشــت و ِگل ب
ــر بارندگــی  ــر اث ــد ب حــال خــود رهایشــان می کردن
ــب  ــنگین تخری ــای س ــر برف ه ــوص زی ــه خص و ب
ــت و زرع  ــا کش ــاد ب ــوری احمدآب ــدند. این ط می ش

محــو  شــد.

    در اصــل احمدآبــاد در جنــوب دشــت شــهرکرد 
بــوده و طبــق گــزارش اعتمادالســلطنه کــه حــدود 
یکصــد و پنجــاه ســال پیــش )1296هـــ.ق( این جــا 
آمــده وجــود داشــته و جمعیــت قبلــی آن در 
)زمــان حکومــت  ـ 1280هـــ.ق  ســال های 8۷ 
حــاج محمــد رضاخــان ریاحــی دوم( هشــتاد 
ــت  ــر جمعی ــصد نف ــد، شش ــی پانص ــوار، یعن خان
داشــته اســت. ولــی می گویــد االن ســی دو خانــوار 
بیش تــر نــدارد و خیلی هــا مهاجــرت کرده انــد.

    وقتــی داشــتیم می آمدیــم کنــار بهرام آبــاد، 
نزدیــک بــه همان جایــی کــه قبــًا قبرســتان بــود، 
ــای  ــص آب ه ــه مخت ــوی خشــکی ک ــل ج ــه پ لب
ــراب  ــش خ ــک  طرف ــود و ی ــتانی ب ــه زمس اضاف
شــده بــود، ســنگ قبــری افتــاده بــود کــه تاریــخ 
ــاه  1846 میــادی را برخــود داشــت و از نقــش م
و خوشــیدی بــاالی آن پیــدا بــود کــه ســنگ قبــر 
ــه حســاب ســال شمســی و  ــی ب ــی اســت. یعن زن
ــال  ــت س ــه دویس ــک ب ــرگ وی نزدی ــادی م می
ــاده  ــزار دورش فوق الع ــور اب ــود. همین ط ــش ب پی
حرفــه ای و دقیــق زده شــده بــود. در آن زمــان بــا 
چــه وســیله ای چنیــن ابــزاری را انجــام داده بودنــد 
جالــب بــود. آقــای چمانــی گفــت بــا قلــم و چکش 
ــر و  ــا اســتادکار بســیار ماه ــد. ام ــن کار را کردن ای
بــه معنــای واقعــی کلمــه دقیــق بوده انــد. در اصــل 
تمــام ســنگ چیــن کنارهــای و روی پــل آن جــوی 

ــد؟! ــه بودن ــور ارامن ــنگ های قب از س

ــا را  ــا آن ج ــه م ــود ک ــذب ب ــاری مع ــای غف     آق
دیدیــم و از ســنگ عکــس گرفتیــم. لــب فروبســت، 
ســر پاییــن انداخــت و چیــزی نگفــت. کــوه 
جهان بیــن ســمت جنــوب و روبه روی مــان اســتوار 
ایســتاده بــود. خورشــید بــرای خوابیــدن آرام و آرام 
ــن  ــاری در س ــای غف ــد. آق ــان ش ــت آن پنه پش
هفتــاد و پنــج ســاله بــود و صــورت خندانــی و مورد 
اعتمــادی داشــت. گفــت زمانــی برزگــر خان بــوده... 
فقــط اســم کوچکــش را ســؤال کــردم و بــه گرمــی 
ــه  ــم. هرس ــوش آمدی ــردیم و خام ــتش را فش دس
نفرمــان چیــزی را دیــده و شــنیده بودیــم کــه هیچ 
تعریــف و توجیهــی برای آن نداشــتیم. در طــول راه 
فقــط بــه جــاده   خیــره شــده بودیــم. ادامــه دارد ...

ُجستاری درباره  زبان و خط بختیاری
نویسنده: ظهراب مددی

قسمت سوم بخش پایانی

ــان بختیــاری واج هایــی داریــم کــه اینــک  در زب
در فارســی کاربــرد ندارنــد و بالطبــع حرفــی هــم 
بــرای نشــان دادن آن هــا در خط فارســی نیســت 
ماننــد »ی مجهــول«. می دانیــم کــه بیــن شــیر 
ــاف  ــی اخت ــی در فارس ــیر خوراک ــده و ش درن
گفتــاری نیســت و هــر دو šir تلفــظ می شــوند، 
ولــی در بختیــاری اختــاف دارنــد؛ چــرا کــه مــا 
همان گونــه کــه آوردم  دو نــوع »ی« داریــم: »ی 
ــان مصــوت  ــا هم ــروف« ی ــولē« و »ی مع مجه
ــروف«  ــتاِر »ی مع ــار و نوش ــد »یi«. در گفت بلن

.dirدیــر / širمشــکلی نیســت: شــیر

برخــی کــه متوجــه وجــود ایــن واج در زبــان 
ــد، تلفظــش شــبیه  مــا نشــده اند و چــون دیده ان
»ه« اســت آن را »ه« پنداشــته اند و آن را بــه 

ــته اند: ــورت »ه« نوش ص

ــهله  ــه nile/nēle( / س ــهnehle )نیل  نهل
 gehva گهــوه   /  )sile/sēle )ســیله   sehle
)شــینی  šehniشــهنی/  )giva/gēvaگیــوه(

)دیناشــی   dehnâšiدهناشــی  /  )/niēššēni
.)dēnâši/dinâši

)همــان گونــه کــه می بینیــد واژه هــای 
درون کمانــک را بــدون ایــن کــه تغییــر معنایــی 
بــه وجــود بیایــد، می توانیــد هــم بــا یــای 

ــد(. ــروف بخوانی ــای مع ــا ی ــم ب ــول ه مجه

آورده ام  بــاال  در  کــه  واژه هایــی  همــه ی 
یــای مجهــول دارنــد کــه بــه اشــتباه آن را 
ــان  ــاب واژگان زب ــن در کت ــته اند. م »ه« پنداش
ــده ام و  ــل ش ــرق قائ ــن دو ف ــن ای ــاری بی بختی
مجهــول«  »ی  روی  خوانــدن  راحــت  بــرای 
ــروزی  ــی ام ــی در فارس ــاده ام. ول ــانه ی )̌( نه نش
چــون بــرای  »ی مجهــول« حرفــی نداریــم، 
تنهــا از همــان شــکل حــرف »ی معــروف« 
اســت  این جــا  جالــب  می کنیــم.  اســتفاده 
کــه در زبــان بختیــاری گاهــی ایــن دو واج 
ــد:  ــود بیاورن ــه وج ــی ب ــاف معن ــد اخت می توانن

 واژه
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معروف

 واژه بامعنی
»ی« مجهول
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 شیر
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rēš
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 دیر
dir

 دیردور)مکان(
dēr
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cir
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 چیـ̌ـر
čēr

 دیواره ی
بی ماط، حصار

 پیل
pil

 پیـ̌ـلپول
pēl

خیره

در بختیــاری برخــاف فارســی کنونــی 
صامــت δ وجــود دارد کــه بــاز بــرای آن حرفــی 
رفتــن  -dohδar/δohδarدختــر نیســت 

gaδa)e(معــده/rahδen

ــه  ــاره بســیار اســت ک ــن ب ــا در ای گفتنی ه
ــم.  ــد بســنده می کنی ــن ح ــه همی ب

ــد  ــه بای ــت ک ــیده اس ــع آن رس ــال موق ح
پرســید: چــه بایــد کــرد؟ همیشــه گذشــته 
هــم  مــا  اســت.  آینــده  راه  فــرا  چراغــی 
ــتفاده  ــتگان اس ــای گذش ــم از تجربه ه می توانی
ــتی ها  ــن کاس ــاح ای ــرای اص ــی ب ــم و راه کنی

ــم. بیابی

 هنگامــی کــه ایرانی هــا ایــن شــیوه ی 
نوشــتار را از عرب هــا گرفتنــد - اصــل ایــن 
ایرانــی  مردمــان  نوشــتار ســاخته ی دســت 
ســاکن شــهر انبــار بــود کــه عرب هــا از آن 
ــد  ــد- دیدن ــتفاده کردن ــود اس ــتار خ ــرای نوش ب
کــه ناهمخوانــی بیــن حــروف ایــن خــط و 
واژه هــای فارســی وجــود دارد و از آن جایــی 
اســت  آن  نمودآوایــی  واج،  کــه  زبــان  کــه 
برخــاف خــط و نوشــتار بــه هیــچ واژه ای بــدون 
ــان فارســی اجــازه ی  ــا واج هــای زب هماهنگــی ب
هشــت  حــروف  بــه  پــس  نمی دهــد.  ورود 
گانــه ی عربــی بــه شــرطی اجــازه ورود و تنفــس 
ــا  ــه خــود را ب ــان فارســی را داد ک ــوای زب در ه

ــد و  ــگ کنن ــازگار و هماهن ــی س ــای فارس صداه
ــدون  ــی ب ــه شــد کــه صداهــای عرب ــن گون ــه ای ب
ــدای  ــه ص ــل ب ــان تبدی ــوِد نوشتاری ش ــر نم تغیی
ــورت  ــد ص ــک واج چن ــرای ی ــدند و ب ــی ش فارس
ــقّ « را / ــان  »ح ــرب زب ــد. ع ــدا ش ــتاری پی نوش

َحــّق/ و  فارســی زبــان /َهــغ/ می گویــد ولــی حــّق 
ــی را  ــن واژه های ــوان چنی ــر نمی ت ــد. دیگ می نویس

ــت. ــی دانس عرب

ــی  ــی واج های ــه در فارس ــد ک ــا دیدن ایرانی ه
ــکلی  ــا ش ــرای آن ه ــد ب ــط جدی ــه در خ ــت ک اس
ــت در  ــا دّق ــا آن ب ــی کار ب ــس از مدت ــت. پ نیس
ــد و  ــه، مشــابهت هایی یافتن ــل گرفت حــروف تحوی
ــه حــروف  ــل ب ــرات آن هــا را تبدی ــی تغیی ــا جزئ ب
ــتیم،  ــار/پ/ را داش ــد: گفت ــان کردن ــژه ی خودم وی
ــد  ــت کردن ــتیم. دق ــرای آن نداش ــی ب ــی حرف ول
ــا گذاشــتن  ــش شــبیه /ب/ اســت. ب ــد صدای دیدن
دو نقطــه ی دیگــر کنــار یگانــه نقطــه ی »ب«، 
ــرای  ــاز ب ــتیم و ب ــاختند. واج/ژ/ را داش »پ« را س
ــا گــوش دادن  آن نشــانه ی نوشــتاری نداشــتیم. ب
بــه صــدای /ز/ و یــا اســتفاده از همــان دو نقطــه از 
»ز«، »ژ« و از »ج«، »چ« و از »ک«، »گ« اّمــا نــه 
بــا کمــک آن دو نقطــه ی پیشــین، بلکــه بــه یــاری 
ــه در اصــل  ــازه ای ســاختند ک ســرکش حــروف ت
ــی  ــک جای ــال ی ــر ح ــه ه ــت )ب ــود نداش آن وج
»ســرکش« بــه یاری مــان شــتافت( بــا ایــن روش، 

ــا حــل شــد.  یکــی از مشــکات م

انتخــاب ایــن خــط بــا همــه ی نقص هایــش بــا 
ــر روی آن  ــته ب ــال های گذش ــه در س ــودی ک وج
از نظــر شــیوه ی نگارشــی کارهایــی شــده اســت و 
ــه  ــبت ب ــته اند، نس ــاره ی آن نوش ــی درب کتاب های
ــکاتی  ــتایی مش ــژه اوس ــه وی ــتانی ب ــوط باس خط
بــه  فارسی نویســان  و  فارســی زبان ها  بــرای 
ــان را  ــان آن ــه ســخت گریب وجــود آورده اســت ک
ــان هــم کــه خطــی  ــاری زبان ــا بختی می فشــرد. م
ــم  ــوز ه ــت هن ــتیم و در حقیق ــود نداش از آن خ
نداریــم، میراث خــوار خــط فارســی شــده ایم و 
مشــکات آن بــر گــرده ی مــا هــم افتــاد و چقــدر 

ســنگینی می کنــد.

ایــن  از  بتوانیــم  کــه  اســت  راهــی  آیــا 
را  فعــًا خیال تــان  بایبــم؟  مشــکات رهایــی 
ــی  ــا از راِه رهای ــی م ــه راِه رهای ــم ک ــت کن راح
ــت؛  ــان تر اس ــاً آس ــر و تقریب ــم خطرت ــی ک فارس
چــرا کــه مــا در آغــاز راهیــم و تنهــا چنــد اثــر بــه 
ــتوانه ای  ــی پش ــی فارس ــته ایم، ول ــان نوش ــن زب ای
ــن  ــر دارد  و همی ــت س ــال پش ــزار س ــش از ه بی
نکتــه، کار آن هــا را دشــوارتر از مــا می کنــد. پــس 
اگــر ادعــا کنیــم کــه وضع مــان از فارســی زبان هــا  
ــم؛ چــرا  ــزاف نگفته ای ــه گ ــر اســت، ســخنی ب بهت
ــان  ــم گام هایم ــم و می توانی ــاً اول راهی ــه تقریب ک
دچــار  تــا  برداریــم  اســتوارتر  و  درســت تر  را 
دبســتانی  کــودکان  ماننــد  ســردرگمی هایی 

ــویم. نش

ــه  ــت ک ــی اس ــن پرسش ــرد؟ ای ــد ک ــه بای چ
ــواب داد و  ــه آن ج ــد ب ــت بای ــده اس ــر نش ــا دی ت
ــن  ــت از ای ــرای برون رف ــت. ب ــی جس ــی اصول راه
مشــکل و دادن پاســخ بــه پرســش بــاال، چنــد راه 
ــن و  ــاب بهتری ــا انتخ ــا ب ــم ت ــش روی داری در پی
ــاس  ــی احس ــا کم ــن ترین آن ه ــن و روش کوتاه تری

ــم: ــی کنی راحت

ــه روال کنونــی ادامــه دهیــم و همیــن خــط  1- ب
ــایی هایش  ــا و نارس ــام کمبوده ــا تم ــی را ب فارس

ــه عنــوان خــط بختیــاری حفــظ کنیــم؛ ب

2- خطــی از خطــوط باســتانی ماننــد اوســتایی و... 
را انتخــاب کنیــم؛

3- حــروف التیــن یــا همــان آوانــگاری را جایگزین 
خــط کنونــی کنیم؛

4- خط کنونی را اصاح کنیم.

گزینــه ی نخســت: از آغــاز مطلــب تــا این جــا 
ــواری های آن  ــی و دش ــط کنون ــتی های خ از کاس
ــی دارد در  ــا را وام ــه م ــتی هایی ک ــم و بایس گفتی
جهــت تغییــر یــا اصــاح آن بکوشــیم. پــس خــود 
بــه خــود شــماره ی یــک از میــان  گزینه هــای مــا 

ــود. ( ــارج می ش خ

ادامه تکه ای از احمدآباد ارامنه)1(

مأخذ: )قسمتی از( نقشه اصفهان ترسیم عباس سحاب 
سال 1332 شمسی - 1953 میادی
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 ادامه جستاری درباره خط و زبان بختیاری

قسمت سوم  بخش پایانی

ــه  ــا مدرس ــه م ــی ک ــه ی دوم: از آن جای گزین
ــن  ــوزش ای ــرای آم ــاب درســی از آن خــود ب و کت
خطــوط بــه ویــژه بــه کودکان مــان نداریــم و 
ــر  ــتیم، اگ ــی زبان هس ــدارس فارس ــه م ــته ب وابس
بــا دشــواری ها روبــه رو  چنیــن کاری کنیــم 
ــه را  ــن گزین ــه ای ــر اســت ک ــس بهت می شــویم. پ
ــم  ــی ه ــکان دارد تعصب های ــه ام ــم ک حــذف کنی
بــه دنبــال داشــته باشــد کــه شــاید مانــع همیــن 

ــود. ــم بش ــان ه ــای محدودم کاره

ــم  ــن ه ــط التی ــش خ ــوم: گزین ــه ی س گزین
تقریبــاً هماننــد گزینــه ی دوم اســت و همــان 
بایــی ســرمان مــی آورد کــه بــر ســر نســل کنونــی 
ترکیــه درآورد. گرچــه بــا تغییــر خــط بــه التیــن 
ــون  ــی  اکن ــدند، ول ــا ش ــته ره ــکات گذش از مش
ــد، چــون نســل های پــس از  مشــکل دیگــری دارن
تغییــر خــط  قــادر نیســتند یــک کلمــه از کتــب 
ــا هســت،  ــی م ــه خــط کنون قدیمــی خــود کــه ب

ــد. بخوانن

ــن راه  ــن بهتری ــد م ــارم: از دی ــه ی چه گزین
همیــن  اســت، یعنــی اصــاح  خــط کنونــی؛ 
البتــه بــه شــکلی کــه بــه آســانی خــود بیاموزیــم 
و بــه آســانی بــه دیگــران هــم بیاموزیــم. در ضمــن 
ــم  ــی زبان ه ــدارس فارس ــات م ــم از امکان می توانی

ــه نفــع خــود ســود بجوییــم. ب

گذشــتگان  از  کــه  باتجربــه ای  آری 
و  نقطــه  کمــک  بــا  و  آموختیــم  فارســی زبان 
ســرکش حــروف جدیــد درســت کردنــد، مــا هــم 
بــه یــاری همیــن نشــانه ها و دیگــر نشــانه ها، 
می توانیــم خطــی داشــته باشــیم از آن  خودمــان.

و  کردهــا  از  برخــی  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
پاکســتانی ها هــم کــه از ایــن خــط و نوشــتار 
مــا  هم چــون  دردســری  می کننــد،  اســتفاده 
داشــتند کــه تقریبــاً از  تجربــه ی نیــاکان مــا 
ــار  ــان و گفت ــع زب ــه نف ــد و آن را ب ــتفاده کردن اس
ــواری ها  ــتند از دش ــد و توانس ــاح کردن ــود اص خ
و اشــکاالت  آن بکاهنــد، شــاید مــا هــم بتوانیــم.

ــن  ــم، بهتری ــم بگوی ــوع را ه ــن موض ــد ای بای
خــط، آن خطــی اســت کــه توانایــی انتقــال 
واج هــای زبــان را داشــته باشــد و همان گونــه کــه 
پیــش از ایــن گفتــم، بیــن  واج هــا و حرف هایــش 
ــی  ــد؛ یعن ــرار باش ــک برق ــه ی ــک ب ــه ی ی رابط
ــن خطــی  ــًا چنی ــک حــرف. فع ــر واج ی ــرای ه ب
ــه  ــود. البت ــت نمی ش ــان یاف ــای جه ــچ ج در هی
ــن  ــگاری)5( ای ــان آوان ــا هم ــی ی ــط بین الملل خ

توانایــی را دارد، ولــی بــه دالیلــی فقــط می توانیــم 
از آن بــرای کمــک بــه نشــان دادن تلفــظ واژه هــا 
ــه  ــاری ک ــه در آث ــه ک ــم؛ همان گون ــتفاده کنی اس
ــد آن  ــن کار را کرده ان ــده اند، ای ــاپ ش ــراً چ اخی
ــه  ــم ک ــی ه ــر خط ــازه ه ــیانه. ت ــیار ناش ــم بس ه
بتوانــد همــه ی امکانــات زبــان را ارائــه دهــد، 
مــدت زمــان  ایــن توانایــی بســیار محــدود اســت 
و پــس از مدتــی بایــد دوبــاره اصــاح شــود؛ زیــرا 
زبــان بــدون دخالــت گوینــدگان آن مــدام در 
حــال تغییــر و دگرگونــی اســت، ولــی خــط بــدون 
دخالــت انســان تغییــر نمی کنــد و می گوینــد 
کــه هــر پنجــاه ســال یــک بــار خــط بایــد اصــاح 

شــود.

ــم،  ــه می کن ــرار و اضاف ــه را تک ــن نکت ــاز ای ب
ــر  ــه ب ــت ک ــط آن اس ــن خ ــن و کامل تری بهتری
پایــه ی واج هــای زبــان باشــد نــه آوا. در یــک زبــان 
ــی واج  ــی س ــد، ول ــاه آوا باش ــش از پنج ــاید بی ش
داشــته باشــد.گاهی ســه آوا یــک واج بــه حســاب 
بیــن  جداگانــه  نمی تواننــد  چــون  می آینــد، 
واژه هــا تفــاوت معنایــی بــه وجــود بیاورنــد: مثــًا 
ــا ]ک[  ــه در آن ه ــه واژه اســت ک ــاری س در بختی
بــه کار رفتــه از نظــر تولیــد بــا هــم تفــاوت دارنــد، 
ــی  ــل معنای ــینی و تقاب ــدرت جانش ــون ق ــی چ ول
ندارنــد، همــه واج گونــه هســتند و  یــک واج)/ک/( 
  /kawa ــه وه ــد:ُکل kol / ک ــاب می آین ــه حس ب

 .yak ــک ی

بــاری بــرای اصــاح خــط نبایــد بی گــدار بــه 
ــی  ــه خوب ــد خــط فارســی را ب آب زد، نخســت بای
ــا  ــش، ت ــن ها و عیب های ــژه  ُحس ــه وی ــناخت ب ش

بتوانیــم بــرای نــگارش خــود اصاحــش کنیــم.

اگــر کــودکان مــا در مــدارس بــه ایــن زبــان 
)یعنــی بختیــاری( می نوشــتند و می خواندنــد، 
ــه کار خــط نداشــته باشــیم  می توانســتیم کاری ب
و حــاال  کنیــم  اقــدام  فرانســوی ها  هماننــد  و 

ــت. ــاه اس ــا کوت ــه ج ــت مان از هم دس

ــن مشــکل خــط  ــرای حــل ای  فرانســوی ها ب
کــه هماننــد مــا و حتــی بدتــر از ماســت، راه حلــی 
موفــق اندیشــیدند و بــه کار بســتند کــه مــا چــون 
ــم کاری  ــت نداری ــان را در دس ــوزش کودکان م آم
ــت  ــی هش ــه گاه ــان فرانس ــکل. در زب ــت مش اس
آن  گفتــاری  شــکل  ولــی  می نویســند  حــرف 
تنهــا دو واج اســت یعنــی ایــن قــدر بیــن گفتــار و 
نوشــتار فاصلــه هســت. آنــان بــرای حــل مشــکل 
»آلفونیــک«  خــط  کودکان شــان  یادگیــری 
)6( را درســت کردنــد. یعنــی همان طــور کــه 
می گوینــد همان طــور هــم می نویســند: مثــًا 
می گوینــد: خاَهــر، می نویســند خاَهــر و دیگــر 
ــودکان  ــی ک ــد. وقت ــوزش نمی دهن ــر را آم خواَه
ــم  ــم ک ــد ک ــوزش دیدن ــتن را آم ــدن و نوش خوان

زنده یــاد علی اکبــر مهدی پــور دهکــردی یکــي 
ــر  ــه بیش ت ــود ک ــا ب ــواز و َکرن ــرنا ن از اســتادان ُس
آغــاز  موســیقي  »نوروزنامــه«  نوازنــده  را  وی 
ــه »روزی روزگاری«  ــو و مجموع ــال ن ــل س تحوی
می شناســند. ســال 1314 خورشــیدی در دهکــرد 
)شــهرکرد امــروز( متولــد شــد. وی از 14 ســالگی 
ــول  ــه ق ــتاد و ب ــدون اس ــا را ب ــاز کرن ــن س نواخت
خــودش »خودســرانه« آغــاز کــرد. موســیقی 
در خانــواده اش موروثــی نیســت. مــادرش بــه 
ــدرش اذان گــوی  ــف نوازندگــی او و پ شــدت مخال
ــا دو  ــود. از ســال 1330 ب ــع شــهر ب مســجد جام
ــا بــه نــام »حیدر شــاه نــادری  نوازنــده مطــرح کرن
اشــکفتکی« و »حســین حیــدری سورشــجانی« کار 

کــرد. نوازندگــی کمانچــه را نــزد محمــد طغانیــان 
نوازنــده چیــره دســت منطقــه کامــل کــرد. گــر چه 
ــاخت  ــور در س ــی حض ــت، ول ــم می نواخ ــرنا ه س
مجموعــه تلویزیونــی »بچه هــای آبــادی« در ســال 
1365 بهانــه ای شــد تــا نوازندگــی ایــن ســاز را بــه 
طــور جدی تــر پی گیــری کنــد. مهدی پور)بــه 
شــغل های  عمــرش  طــول  در  خــود(  گفتــه 
مختلفــی همچــون کوره پــزی، بنایــی و کشــاورزی 
را تجربــه کــرد و دســت آخــر روزگارش را فقــط بــا 
هنــر موســقی می گذرانــد. بــا بــاز شــدن پایــش بــه 
جشــنواره های مختلــف موســیقی داخــل و خــارج 
کشــور بــه یــک نوازنــده جشــنواره ای تبدیــل شــد. 
در جشــنواره موســیقی فجــر ســال 1368 چهــره 
برتــر شــناخته شــد و جایــزه اش را از ســید محمــد 
خاتمــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد آن زمــان دریافــت 
ــورهای  ــرت در کش ــرای کنس ــن اج ــرد. همچنی ک
آلمــان، کانــادا، فرانســه، قرقیزســتان، ترکمنســتان، 
مغولســتان، امــارات متحــده عربــی، ژاپــن، ترکیــه، 
کویــت و هنگ کنــگ شــهرت جهانــی برایــش بــه 

ــان آورد. ارمغ

فقــط  مهدی پــور  علی اکبــر  فرزنــدان  از       
تمبــک(  و  )دهــل  موســیقی  بــه  حبیب الــه 
روی آورد. همچنیــن از میــان نوه هایــش فقــط 
می کنــد.  دنبــال  را  دهــل  نواختــن  ســیاوش 
مهدی پــور دومیــن تجربــه تلویزیونــی اش را در 

آشنایی با مشاهیر و فرهیختگان چهار محال و بختیاری
زندگی نامه استاد علی اکبر مهدی پور دهکردی

بــه آن هــا نوشــتار کنونــی را مثــًا »خواهــر«را بــه 
آن هــا می آموزنــد کــه بــه ایــن روش، کارشــان در 
آمــوزش خــط بــه کــودکان آســان تر از قبــل شــده 

اســت.

کار  ایــن  شــد  گفتــه  کــه  همان گونــه 
فرانســویان هــم بــه درد مــا نمی خــورد؛ چــرا کــه 
مــا از خــود مدرســه و کتــاب درســی نداریــم کــه 
دغدغــه ی ایــن کارهــا آزارمــان بدهــد. فعــًا یــک 
ــتن  ــم نداش ــه آن ه ــد ک ــا را آزار می ده ــز م چی
ــان اســت و  ــان خودم ــای زب ــق واج ه خطــی مطاب
ــه  ــت ک ــی اس ــر زبان ــق ه ــن ح ــم ای ــر می کن فک

ــدارد. ــط ن خ

پــس خاصــه کنــم و بگویــم کــه: از آن جایــی 
کــه فرزنــدان مــا عــادت بــه خوانــدن نوشــته های 
ــد راهــی بیابیــم کــه  ــد، بای ــان نکرده ان بختیاری زب
بــه راحتــی بخواننــد، بــه راحتــی بنویســند و هدف 
مــا یافتــن راهــی اســت بــرای ایــن مهــم و دیگــر 
ــم  ــا – از لحــاظ ســن- ه ــا بزرگ تره ــه م ــن ک ای
ــی  ــرمنزل یگانگ ــه س ــتاری را ب ــی نوش چندگانگ
برســانیم تــا خواننــدگان دچــار ســردرگمی نشــوند.

ــه  ــم ک ــب خــود بیفزای ــر مطل ــد ب ــن را بای ای
تغییــر یــا اصــاح خــط بــه منزلــه ی تغییــر 
ــاری را  ــان بختی ــای زب ــا جمله ه ــت. م ــان نیس زب
ــی  و...  ــه انگلیس ــی چ ــه فارس ــی چ ــر خط ــا ه ب
بنویســیم، بــاز زبــان بختیــاری اســت. مگــر وقتــی 
مــا واژه هــای بختیــاری را آوانــگاری می کنیــم  
ــران  ــاً نگ ــر واقع ــم؟ اگ ــر داده ای ــان را تغیی زبان م
ــون  ــید چ ــد  ترس ــتید، نبای ــاری هس ــان بختی زب
ــی  ــد. موقع ــه آن نمی رس ــیبی  ب ــچ آس ــه  هی ک
ــم  ــم ک ــاری ک ــای بختی ــه واژه ه ــد  ترســید ک بای
ــد و  ــی بدهن ــای فارس ــه معادل ه ــان را ب جای ش
ــعر های  ــته باشیم)ش ــود نداش ــزی از خ ــًا چی عم
ــا ببینیــد چقــدر  شــاعران بختیــاری را بخوانیــد ت
ــم  ــن ه ــه ای ــد(. البت ــاری تهی ان ــای بختی از واژه ه
ــته  ــده داش ــی زن ــد زبان ــر می خواهی راه دارد، اگ
باشــید، بایــد آن را نوســازی و معادل ســازی کــرد؛ 
ــد،  ــا واژگان شــان کردن همــان کاری کــه کردهــا ب
ــم  ــا ه ــک م ــدون ش ــم ب ــن کاری نکنی ــر چنی اگ
ــر  ــه دی ــود ک ــم ب ــی خواهی ــی از آن زبان های یک
یــا زود بــه تاریک خانــه ی تاریــخ و زبان هــای 

ــت. ــم پیوس ــوش خواهی خام

ــم اشــکاالتی کــه  ــه هرحــال مــا قصــد داری ب
ــاری  ــط بختی ــود دارد در خ ــی وج ــط فارس در خ
ــم  ــه می توانی ــی ک ــا آن جای ــم و ت ــرف کنی برط
ــا کمتریــن  ــا کمــک حــروف موجــود و ب ــاً ب تقریب
زبان مــان  از  واجــی  هــر  بــرای  افزودنی هــا 
ــه  ــه ک ــا همان گون ــیم ت ــته باش ــرف داش ــک ح ی
ــه  ــه ک ــع همان گون ــم و بالطب ــیم، بخوانی می نویس
ــدگان  ــندگان  و آین ــا باش ــیم ت ــم، بنویس می گویی

ــد و  ــانی بخوانن ــه آس ــی ب ــرای مدت ــم ب ــت ک دس
ــند. بنویس

ایــن کار بــا همــت و تــاش همدیگــر امــکان 
در  شــما  بترســیم.  نبایــد  فقــط  پذیراســت،  

می اندیشــید؟ چــه  این بــاره 

توضیحات:

ــی  ــردن یک ــارت اســت از برجســته ک ــه عب - تکی
ــان  ــس. در زب ــّدت نف ــا ش ــه ب ــای کلم از هجاه
بختیــاری گاهــی تکیــه باعــث تفــاوت معنــا 

. د می شــو

ــوا  ــه ه ــت ک ــی اس ــه، واج ــا واک ــوت ی 2- مص
ــی  ــه جای ــی ب ــای گویای ــذر از اندام ه ــگام گ هن

ِ/،/ـــُــ / و.... ــد: /ــَــ/، /ــ ــورد نکن برخ
3- صامــت یــا همخــوان واجــی اســت کــه هنــگام 
ــورد  ــی برخ ــه مانع ــی ب ــای گویای ــذر از  اندام ه گ

ــد: /ب/پ/ و.... کن
4- بــرای نشــان دادن آوا، واج و حــرف بــه ترتیــب 

ــود. ــتفاده می ش از ] [ ،/  /  و »« اس
دو  از  خــود  پژوهش هــای  در  زبان شناســان   -5
ــگاری  ــف- آوان ــد:  ال ــره می جوین ــط به ــوع خ ن
یــا آوانویســی: کــه بــه ویژگی هــای تولیــد و 
طبیعــت آواهــا توجــه دارد و ســعی می کنــد 
ــاوت  ــث  تف ــه باع ــدی ک ــی تولی ــوع ویژگ ــر ن ه
ــا هــم شــود، نشــان دهــد.  ب-  آوایــی دو صــدا ب
ــام  ــوع نظ ــن ن ــگاری: در ای ــا واج ن ــی ی واج نویس
ــاد  ــه ایج ــد ک ــه می کنن ــی توج ــه عوامل ــی ب خط
ــرای  ــا ب ــه م ــد. آن خطــی ک ــی کنن ــل معنای تقاب
ــن  ــا ای نمایــش واژگان خــود اســتفاده می کنیــم ب
ــل  ــی در اص ــم، ول ــگاری می گویی ــه آن آوان ــه ب ک

ــت. ــگاری اس واج ن
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موجــود خواهیــم بــود؟ آنــزان 2، 13۷۷
ــرورت  ــری ض ــگاری ل ــعود، آوان ــار، مس ــات، بختی ــی نج 8- تق

ــماره 1385/2 ــریه ی والت ش ــا، نش م

ســال 13۷2 زیــر نظــر فرهــاد فخرالدینــی کســب 
کــرد و آن نوازندگــی در مجموعــه تلویزیونــی 
»روزی روزگاری« بــود. آن چــه از پنجه هــای زنــده 
ــاد علــی اکبــر مهدی پــور بیــرون می آمــد، یــک  ی
موســیقی تلفیقــی بــود. تبــار دهکــردی اش از یــک 
طــرف و همجــواری اش بــا دو قــوم بختیــاری 
و تــرک قشــقایی از ســوی دیگــر و همچنیــن 
نشســت و برخاســت بــا هنرمنــدان شــیرازی، 
ــی از  ــش ترکیب ــا نواخته های ــود ت ــده ب ــبب ش س
ــی اش  ــن ترک ــند. لح ــایه باش ــای همس فرهنگ ه
ــرنا  ــود. س ــنیده می ش ــتر ش ــوازی بیش ــا ن در کرن
ــیرازی  ــای ش ــه آهنگ ه ــتر ب ــز بیش ــوازی اش نی ن
ــه  ــاوی گنجین ــوع او ح ــت. در مجم ــل اس متمای
ــران  ــی و شــهری ای ارزشــمندی از موســیقی محل
چهــار  کــم  دســت  کــه  می شــود  محســوب 
ــود.  ــرده ب ــک درک ک ــف را از نزدی ــگ مختل فرهن

    تــا پیــش از ثبــت موســیقي »نوروزنامــه« علــي 
اکبــر مهدي پــور دهکــردي، صــدا نقاره هــاي بــاب 
تهــران و بــاب امــام رضــا)ع( بــه عنــوان موســیقي 
ــن  ــود. ای ــج ب ــور رای ــو در کش ــال ن ــل س تحوی
ــا شــلیک گلوله هــاي تــوپ »قومپــوز«  موســیقي ب
)ُقمپــز( کــه تنهــا صــدا داشــت، همــراه بــود، امــا 
بعدهــا صــداي موســیقي ســرنا و کرنــاي علي اکبــر 
مهدي پــور دهکــردي بــه عنــوان نوروزنامــه در 
ــال  ــیقي س ــوان موس ــه عن ــد و ب ــط ش ــو ضب رادی
ــه  ــگ ک ــودي و آهن ــن مل ــد. ای ــناخته ش ــو ش ن

هنــگام تحویــل ســال نــو  پخــش مي شــود، 
ســال 1365 در یکــي از اســتودیوهاي صــدا و 
ســیما در تهــران ضبــط و پــس از آن، در تمامــي 
ســال ها در آغــاز فصــل بهــار پخــش می شــد. 
ایــن آهنــگ در دســتگاه چهــارگاه از دســتگاه هاي 
ایرانــي نواختــه شــد و  دوازده گانــه موســیقي 
قدیمي تریــن  از  یکــي  براســاس  آن  تنظیــم 
ــن  ــد. ای ــام ش ــي انج ــیقایي ایران ــاي موس ردیف ه
آهنــگ در آن ســال ها بــا سرســاز ســرنا بــه 
ــا در  ــط آن تنه ــد و ضب ــه ش ــاره نواخت ــراه نق هم
ــر  ــگ دیگ ــن آهن ــاد و ای ــاق افت ــه اتف ــک مرحل ی

 با هیچ سازي به شکل کنوني ضبط نشد. 
     ایــن موســیقي را بیش تــر در نــوروز مي نواختنــد 
کــه بــه مــرور زمــان ایــن موســیقي نیــز، از دهــه 
40 بــا شــلیک گلولــه تــوپ در زمان هــاي گذشــته 
در آســتانه از بیــن رفتــن و فراموشــي قــرار گرفــت. 
ــه ای از  ــا اردالن مجموع ــد رض ــد حمی ــال ها بع س
نواخته هــای مهدی پــور را گــردآوری و انتشــار 
ــرات در  ــی تغیی ــا کمک ــگ ب ــن آهن ــه همی داد ک
آن نواختــه و بــه عنــوان موســیقی بختیــاری ارائــه 
شــده بــود. علی اکبــر مهدی پــور دهکــردی در 
ــال 1388  ــاه س ــالگی در 25 بهمن م ــن ۷4 س س
ــه  ــهرکرد ب ــدان ش ــه هنرمن ــت و در قطع درگذش

خــاک ســپرده شــد.
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