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ــر اهلل کــرم نصیــری معــاون اســتاندار  چهارشــنبه 20 شــهریور 1398 دکت
ــر کل  ــران مدی ــای جــواد کارگ ــور اقتصــادی( و آق ــی ام ــاون هماهنگ )مع
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از بنیــاد ایران شناســی شــعبه ی چهــار محــال 
و بختیــاری بازدیــد نمودنــد. در ایــن دیــدار دکتــر عبــاس قنبــری عدیــوی 
رییــس شــعبه ضمــن معرفــی اهــداف، عملکردهــا و فعالیت هــای شــعبه، 
ــق فعالیت هــا  ــرای رون ــر اســتانداری، ب ــت هــر چــه بیش ت خواســتار حمای

ــاد ایران شناســی شــده اســت. ــات فرهنگــی بنی ــداوم خدم و ت
     در ایــن بازدیــد معــاون اســتاندار و مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، بــه مناســبت مــاه محــرم، ضمــن افتتــاح نمایشــگاه نقاشــی های 
ــی،  ــگاه مردم شناس ــعبه )نمایش ــف ش ــای مختل ــه ای، از بخش ه قهوه خان
کتابخانــه و...( هــم بازدیــد نمودنــد. در ایــن دیــدار، مدیــر کل فرهنــگ و 
ــن  ــد هماننــد دوره هــای گذشــته، ای ارشــاد اســامی اســتان تأکیــد کردن
ــه  ــاب ب ــدای کت ــت اه ــر، جه ــکاری بیش ت ــداوم هم ــه ت ــر ب اداره حاض
ــتفاده  ــل اس ــی و قاب ــیار غن ــه را بس ــن کتابخان ــعبه دارد و ای ــه ش کتابخان
بــرای پژوهشــگران و دانشــجویان در ســطح اســتان معرفــی کــرده اســت.

افتتاح نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای با موضوع عاشورا 
در بنیاد ایران شناسی شعبه  چهارمحال و بختیاری

ــوعا  ــاه محــرم )تاس ــه مناســبت م ب
و عاشــورا( نمایشــگاه نقاشــی های 
قهوه خانــه ای بــا موضــوع عاشــورا در 
ــتان  ــعبه  اس ــاد ایران  شناســی ش بنی
چهــار محــال و بختیــاری بــا حضــور 
معــاون  نصیــری  اهلل کــرم  دکتــر 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــتاندار )مع اس
ــری  ــاس  قنب ــر عب ــادی(، دکت اقتص
ــای  ــعبه و آق ــت ش ــوی سرپرس عدی
جــواد کارگــران مدیــر کل فرهنگ و 
ارشــاد اســامی )روز چهارشــنبه 20 

شــهریور 1398( افتتــاح شــد. دکتــر 
ــاره ی  قنبــری سرپرســت شــعبه درب
نقاشــی ها  نــوع  ایــن  اهمیــت 
در بــه تصویــر کشــیدن حــوادث 
کربــا و موضــوع هرکــدام از تابلوهــا 
بازدیدکننــدگان  بــه  توضیحاتــی 
ارائــه داد. وی افــزود: هــر کــدام 
نقاشــی خــود  تابلوهــای  ایــن  از 
موضــوع  چندیــن  دربرگیرنــده ی 
ســوی  از  کــه  اســت  حادثــه  و 
مخاطبــان  بــرای  پرده خوانــان 

در گذشــته)در عصــر صفویــه بــه 
ــار  ــن آث ــد و ای ــت می ش ــد( روای بع
ــی  ــری و مذهب ــای هن از گنجینه ه

کشــور محســوب می شــوند.   
    ایــن نمایشــگاه بــا هــدف آشــنایی 
ــه ای  ــی های قهوه خان ــر نقاش ــا هن ب
 بــا موضوعــات مذهبــی عاشــوارا 
و حــوادث کربــا در ایــام محــرم 
تــا اربعیــن برپــا بــوده اســت و 
تابلوهــا در  ایــن  از  عاقه منــدان  
و  کردنــد  بازدیــد  شــعبه  محــل 
مــورد اســتقبال آن هــا قــرار گرفــت.

بنیــاد  اســت  بــه ذکــر      الزم 
ایران شناســی شــعبه چهــار محــال و 
بختیــاری دارای تابلوهــای عکــس و 
نقاشــی های بســیاری بــا موضوعــات 
مختلــف طبیعی، تاریخــی، فرهنگی، 
ــه  ــری و مردم شناســی اســت و ب هن
ــت نداشــتن ســاختمان مســتقل  عل
و فضــای کافــی نمایشــگاهی، امــکان 

ــود  ــار وج ــن آث ــه ی ای ــه ی هم ارائ
ــه ای  ــگاه نمون ــن نمایش ــدارد و ای ن
کوچــک از فهرســت موضوعــی و 
ــام  ــن ای مناســبتی اســت کــه در ای
ارائــه شــده اســت، از همیــن رو، 
ایــن شــعبه در برگــزاری نمایشــگاه 
ــف،  ــه مناســبت های مختل عکــس ب
بــه صــورت مشــترک بــا ســایر 
فرهنگــی  ســازمان های  و  ادارات 
آمادگــی  اســتان  دانشــگاهی  و 

همــکاری دارد.
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کتاب شناسی چهار محال و بختیاری

برگزاری سیزدهمین جشنواره شعر منطقه ای تَمدار بیت اردل
پــس از برگــزاری دوازده دوره موفــق جشــنواره ی 
شــعر لـُـری و منطقــه ای »تَمــدار بیــت« در ســال های 
گذشــته، ســیزدهمین جشــنواره تمــدار بیــت نیــز روز 
ــتان اردل )از  ــرداد 1398 در شهرس ــنبه 23 م چهارش
توابــع اســتان چهــار محــال و بختیــاری( برگــزار شــد. 
ــا و  ــت ارزش ه ــدف گرامي داش ــا ه ــنواره ب ــن جش ای
ــي  ــاي بوم ــت باوره ــري و تقوی ــل لُ ــاي اصی گویش ه

ــود. ــزار مي ش ــتان اردل برگ ــاله در شهرس ــر س ه
ــتانی و  ــؤولین اس ــدادی از مس ــنواره تع ــن جش در ای
شهرســتانی دربــاره ی اهمّیــت برگــزاری این جشــنواره 
و شــعر و شــاعری، ســخنرانی کردنــد و در ادامــه 
شــاعران منتخــب بــه زبــان لُــری و بختیــاری اشــعار 
ــد، اجــرای موســیقی  ــرای حاضریــن خواندن خــود را ب
محلــی از دیگــر برنامه هــای ایــن جشــنواره بوده اســت.

ــه اســتان  در جشــنواره ی تمــدار بیــت، شــاعرانی از نُ
)مناطــق زاگرس نشــین کشــور( اســتان های لرســتان، 
ــد،  ــه و بویراحم ــدان، کهگیلوی ــام، هم ــتان، ای خوزس
ــاری  ــال و بختی ــهر و چهارمح ــان، بوش ــارس، اصفه ف
شــرکت کردنــد. چهــار اثــر نیــز از هنــد و انگلیــس بــه 

ایــن جشــنواره ارســال شــد.
 ایــن جشــنواره در دو بخــش آیینــی و آزاد اجــرا 
شــد. محورهــای بخــش آیینــی انتظــار، امــام رضــا)ع(، 
ــع حــرم و  ــار و شــهادت و شــهدای مداف فرهنــگ ایث
محــور بخــش آزاد هــم آداب و ســنن و وحــدت اقــوام 

ــت  ــه رقاب ــاعر ب ــر از 139 ش ــت و ٤٧3 اث ــوده اس ب
گذاشــته شــد کــه در نهایــت از ایــن تعداد ســه نفــر در 
بخــش آیینــی و هفــت نفر در بخــش آزاد تقدیر شــدند 
و چهــار اثــر نیــز بــا عنــوان شایســته تقدیــر معرفــی و 

تجلیــل شــدند. 
در بخــش آیینــي محدثــه الماســي از خوزســتان، 
ــي از  ــول، عصمــت ملکوت کیومــرث عیســي پره از دزف
شاهین شــهر، فاطمــه احمــدي از خوزســتان و وحیــد 
ــد.  ــب کردن ــر را کس ــاي برت ــذه مقام ه ــهپري از ای ش

ــتان،  ــبزعلي قاســمي از خوزس ــز س در بخــش آزاد نی
مهــرداد ناصــري از خوزســتان، فــرزاد طوبــي از 
چهارمحــال و بختیــاري، وحیــد کیانــي از چهارمحــال 
ــر  ــک برت ــي از اندیمش ــس عبداله ــاري و یون و بختی
شــناخته شــدند. داوران ایــن جشــنواره، آثار محمدعلي 
ــتان،  ــري از خوزس ــد قنب ــتان، محم ــي از لرس مالک
مهشــید شــرافي زاده از چهارمحــال و بختیــاري، رامین 
ــي  ــاري و غامعل ــال و بختی ــبي از چهارمح طهماس

ــر دانســتند. ــل تقدی ــان را قاب ــي از اصفه آزرک
ــا  ــعر ب ــي ش ــت نوع ــدار بی ــت، تم ــر اس ــه ذک الزم ب
گویــش لُــري و بختیــاري اســت کــه زنــان قالي بــاف 
هنــگام قالي بافــي بــر روي دار، بــا گویــش محلــي خود، 
ــام  ــن ن ــل ای ــن دلی ــه همی ــد، ب ــه مي کنن آن را زمزم
بــرای جشــنواره ی شــعر گویشــی انتخاب شــده اســت 
و از شــهر اردل بــا عنــوان »پایتخــت شــعر لــری« یــاد 

می شود. 

نشست نقد و بررسی کتاب »زندگی و اشعار پژمان بختیاری«
 

بختیــاری  پژمــان  اشــعار  و  زندگــی  کتــاب 
بهتریــن  و  زندگانــی  از  جامــع  مجموعــه ای 
ــر  ــزرگ معاص ــاعر ب ــاری ش ــان بختی ــعار پژم اش
)12٧9-1353( اســت کــه از ســوی رضــا بهرامــی 
ــده اســت و در  ــم ش ــع آوری و تنظی ــتکی جم دش

ســال 139٤ توســط انتشــارات ســامان دانــش بــه 
چــاپ رســیده اســت. نقــد و بررســی ایــن کتــاب 
ــه  ــه همــت کتابخان پنجشــنبه ٧ شــهریور1398 ب
پژمــان بختیــاری شــهر دشــتک و همــکاری 
ــاری  ــتکوه بختی ــگ پش ــعر و ادب آرن ــن ش انجم
و بــا حضــور چهره هــای مطــرح شــعر و ادب 

ــد. ــزار ش ــتانی برگ اس
  وحیــد خلیلــی اســتاد ادبیــات، اولیــن منتقــدی 
بــود کــه در جایــگاه حاضــر شــد و ابتــدا اشــاره ای 
ــه تعریــف و ضــرورت نقــد نمــود و در خصــوص  ب
کتــاب زندگــی و اشــعار پژمــان بختیــاری اظهــار 
داشــت: جایــگاه ایــن کتــاب در میــان منابــع 
خالــی بــود کــه پژوهشــگر ایــن کار را انجــام داد و 
مجموعــه ای از چنــد کتــاب اســت کــه بــه صــورت 
فشــرده در یــک مجلــد آمــده اســت. کتــاب 
ــنامه  ــی دانش ــع نوع ــت و در واق ــمندی اس روش
پیرامــون پژمــان بختیــاری اســت و اثــری مانــدگار 
ــه  ــاز ب ــه نی ــت ک ــاری اس ــگ بختی ــرای فرهن ب
بیشــتری حتــی در ســطح کشــوری  معرفــی 
ــاب  ــتاری کت ــاب ویراس ــز در ب ــی نی دارد و نکات

ــه  نیــز متذکــر شــد. ایشــان همچنــان اشــاره ای ب
ــفی در  ــین یوس ــه غامحس ــود ک ــه نم ــن نکت ای
ــی ٧3  ــا معرف ــن ب ــمه روش ــروف چش ــاب مع کت
شــاعر بــزرگ تاریــخ ایــران از رودکــی تــا کدکنــی، 
ــور در تاریکــی«  ــوان »ن ــا عن ــگاه خاصــی را ب جای

ــه پژمــان بختیــاری و نقــش او در شــعر معاصــر  ب
ــان را در  ــگاه پژم ــت جای ــه اهمی اختصــاص داد ک

شــعر و ادب ایــران می رســاند.
ــگران  ــاعران و پژوهش ــری از ش ــه طاه     فیض ال
بختیاری)دبیــر جشــنواره شــعر منطقــه ای تمــدار 
ــگاه  ــه در جای ــود ک ــدی ب ــن منتق ــت( دومی بی
حاضــر شــد و ضمــن تبریــک و تقدیــر از کار 
ــی از  ــاب را یک ــن کت ــی ای ــای بهرام ــاارزش آق ب
اســتان  و  شهرســتان  فرهنگــی  داشــته های 
دانســت کــه در معرفــی شــخصیت و اشــعار پژمــان 
بختیــاری تأثیــر زیــادی داشــته اســت و پیشــنهاد 
کــرد بــا توجــه بــه جایــگاه ملــی پژمــان روزی بــه 
عنــوان روز بزرگداشــت پژمــان بختیــاری در تقویم 
نام گــذاری شــود. در ادامــه آرمــان راکیان مؤســس 
پژوهشــکده قــوم بختیــاری در جایــگاه حاضــر شــد 
و از زحمــات چندیــن ســاله نویســنده تشــکر کــرد 
ــر  ــدگاه دکت ــه در دی ــی ک ــی تاریخ ــه نقدهای و ب
ــه  ــود و ب ــاره نم ــود اش ــده ب ــزی آم ــتانی پاری باس
نقــد ویراســتاری در چنــد جــای کتــاب پرداخــت.

    در بخــش بعــدی مهــرزاد کاظمــی دبیــر انجمن 

ــان  ــگاه حاضــر شــد و بی ــاری در جای ــگ بختی آرن
کــرد ایــن کتــاب تولــد دوبــاره پژمــان در عرصــه ی 
ــم  ــه ای را ه ــت و مقال ــی اس ــر و مل ــعر معاص ش
ــین  ــه حس ــه برنام ــه داد. در ادام ــاره ارای در این ب
ــی  ــاره تفاوت های ــی را درب ــز نکات ــی شــاعر نی قربان

کــه در ذکــر فهرســت ترجمه هــای پژمــان وجــود 
داشــت بیــان کــرد.

     در آخــر ایــن نشســت نویســنده کتــاب بــرای 
پاســخگویی در جایــگاه حاضــر شــد و ضمــن ارایــه 
دالیلــی کــه در زمــان نشــر کتــاب وجــود داشــت 
و نســخه های متفاوتــی کــه از اشــعار پژمــان 
موجــود بــود، همچنیــن پراکندگــی اشــعار شــاعر 
ــی  در مجــات متعــدد و کتاب هــای دیگــران نکات
ــی  ــد و نظرهای ــر از نق ــا تقدی ــد و ب ــه دادن را ارای
ــخگویی  ــه پاس ــد ب ــرح ش ــه مط ــه در جلس را ک
ــب  ــد موج ــرد: نق ــد ک ــد و تأکی ــا پرداختن آن ه
اصــاح و برطــرف نمــودن نواقــص خواهــد شــد و 
ــی  ــه رشــد و تعال ــم ب ــری نمی توانی ــدون نقدپذی ب
دســت پیــدا کنیــم. در پایــان جلســه لــوح تقدیــر 
و تندیســی بــه پــاس یادبــود بــه نویســنده کتــاب 

ــم شــد.  تقدی
منبــع: دشــتک نگیــن بختیاری)بــا ویرایش 

الزم از ســوی شــعبه(
http://www.dashtakb.blogfa.com/
post/190



ُجستاری درباره زبان و خط بختیاری)2(

 نویسنده: ظهراب مددی 
)مولّف کتاب واژه نامه زبان بختیاری( 

ــاری  ــدن نوشــته های بختی ــگام خوان ــاً در هن حتم
دیده ایــد کــه چنــد نوشــته، یــک واژه را بــه چنــد 
صــورت نوشــته اند مثــاً دروغ را یکــی»دوره«، 
ــاز  ــد و ب ــومی»دوروه« می نویس ــی»دورو«، س دوم
ــد کــه در جایــی  در یــک نوشــته برخــورد کرده ای
ــده اســت و در جــای   ــه« )ســیاهش را( آم »َشهِس
ــت  ــه داش ــد توج ــه بای ــه«. البت ــه ِس ــری »َش دیگ
کــه دشــواری های دیگــری اســت کــه در ذات 
ــی  ــچ گناه ــا هی ــد و م ــود دارن ــط وج ــوِد خ خ
نداریــم. شــکل نوشــتاری برخــی واژه هــا نیــز 
ماننــد هــم هســتند کــه اگــر نوشــتاری باشــند نــه 
ــوان آن هــا را  ــه نمی ت گفتــاری، در خــارج از  جمل
معنــی کــرد، ولــی در جملــه بــه آســانی می تــوان 
معنــی آن هــا را دریافــت ماننــد: »َخــرد« )علیــق( 
ــا  ــردن( ی ــدر َخ ــاده از مص ــی س ــرد« )ماض و »َخ
ــه  ــر دو نمون ــم« )/ز/ی/ن/ُ-/م/(. ه ــم« و »زین »زین
ــاوت  ــن تف ــا ای ــی ب ــد، ول ــانی دارن ــتار یکس نوش
ــد،  ــه ش ــه گفت ــور ک ــه ی اول همان ط ــه نمون ک
ــه  ــار هــم یکســانند و تنهــا در جمل حتــی در گفت
معنی شــان مشــخص می شــود و راهــی دیگــر 
وجــود نــدارد، امــا نمونــه ی دوم یــک تفــاوت 
جزیــی بــا نمونه هــای نخســت دارد و آن هــم 
کاربــرد تکیــه اســت؛ یعنــی اگــر تکیــه بــر هجــای 
نخســت باشــد یعنــی زیــن اســب مــن، ولــی اگــر 
ــت.  ــن اس ــی زن م ــد معن ــای دوم باش روی هج
بــرای این گونــه واژه هــا کاری نمی تــوان کــرد 
ــم  ــدارد، مگــر بخواهی ــه نشــانه ای ن ــه تکی چــرا ک
آن را تعییــن کنیــم. پــس بــا وجــود همــه ی ایــن 
اشــکاالت، می تــوان بــا اندکــی تــاش، بســیاری از 
ــل  ــی را تبدی ــط کنون ــتاری خ ــای نوش ناخوانی ه
بــه خوانایــی کــرد. چــرا راه دور برویــم اگــر همیــن 
واژه هایــی کــه رو بــه روی دیــدگان شــمایند در 
جملــه نبودنــد و بــه تنهایــی می آمدنــد و مــا 
هــم بــه شــکل نوشــتاری آن هــا آشــنا نبودیــم، آیــا 
می توانســتیم بــه راحتــی بخوانیــم و معنــی آن هــا 

ــم؟ را دریابی

تأثیــر زبــان فارســی بــر مــا و آشــنایی 
ــره  ــا چی ــر م ــان ب ــی چن ــای آن، گاه ــا واژه ه ب
ــی فارســی  ــاری می گوییــم، ول می شــود کــه بختی
ــم،  ــه می گویی ــور ک ــی همان ط ــیم؛ یعن می نویس
نمی نویســیم، ایــن دیگــر گنــاه خــط نیســت، 
بلکــه از بی توجهــی و بی تفاوتــی مــا اســت. دقــت 
ــیم  ــذ( می نویس ــد« )َدس ــم »َدس ــد می گویی کنی
ــیم  ــذ( می نویس ــد« )ُمس ــم »ُمس ــت، می گویی َدس

ــت(. ــی ُمش ــت)به معن ُمس

ــه همیــن  ــان فارســی ب تأثیرپذیــری مــا از زب
ــه ی  ــود. نمون ــدود نمی ش ــه مح ــا دو نکت ــک ی ی
دیگــر آن: در زبــان فارســی گفتــاری برخــی 
از واژه هایــی کــه در نوشــتار بــه »ان« ختــم 
ــون و جــون  ــان، جــان و... را  ن می شــوند ماننــد ن
می گوینــد و مــا هــم، چــون زبان مــان هنــوز 
گفتــاری اســت تحــت تأثیــر همیــن شــیوه ی 
ــان  ــار خودم ــه گفت ــه ب ــی و بی توج ــان فارس زب
ــی  ــیم؛ در صورت ــون می نویس ــون و ج ــا را ن این ه
ــت  ــا اصال ــه ب ــی ک ــار آن های ــه گفت ــر ب ــه اگ ک
ســخن می گوینــد، توجــه کنیــم در می یابیــم 
ــکل و ــه ش ــاری ب ــا در بختی ــن واژه ه ــه »ن« ای ک

ــه یعنــی تودماغــی  ــا غن v// آن هــم خیشــومی ی
ــگاه  ــده ن ــر ش ــه ذک ــه واژه نام ــر ب ــود. اگ ادا می ش
ــاالی  ــه ب ــد ک ــاهده می کنی ــید، مش ــه باش انداخت
ایــن و نشــانه ی غنــه یعنــی~ را گذاشــته ام: نــو῀ و 
جــو῀. در ضمــن گاه همیــن ن گاهــی تبدیــل بــه م 
ــون  ــان ← پرس ــی: پرس ــاری فارس ــود: گفت می ش
ــا پرســو῀ »پرســم پرســم  ــاری: پرســم ی ← بختی
رهــذم تیســو῀ )پرســو῀  پرســو῀  رهــذم تیســو῀ (: 

ــان. ــم نزدش ــان رفت ــان پرس پرس

ــی و  ــتار فارس ــه نوش ــت ک ــن اس ــورم ای منظ
تحصیــات بــه زبــان فارســی و عــادت بــه خوانــدن 
بــه خــط و زبــان فارســی و آشــنا شــدن بــا شــکل 
ــا  ــی در م ــن اتفاق ــث چنی ــی، باع ــای فارس واژه ه
ــز  ــروز ج ــا دی ــی ت ــفانه برخ ــت. متأس ــده اس ش
ــدن  ــت آم ــه برک ــال ب ــتند، ح ــی نمی دانس فارس
بــه شــهر و کارکــردن در شــرکتی )همچــون ملــی 
ــاری  ــی و بختی ــه از فارس ــی آمیخت ــاری( زبان حف
ــی« و »َکل  ــردگان »چراغعل ــه خــدا ُم ــد ک یافته ان
ُشــرِگا« را بیامــرزد! عشــق بــه فارســی گویی 
چنــان در جــان برخــی از مــا رخنــه کــرده اســت 
ــا همــان  ــاز ب ــان فارســی بگویــی ب ــا آن کــه اگــر ب
ــن  ــد. ای ــواب می دهن ــان ج ــکار خودش ــله قلم ش

اتفــاق همیــن چنــد وقــت پیــش در منطقــه ای از 
ــن  ــه م ــود ک ــی ب ــاری رخ داد. چوپان ــاق بختی یی
ــن  ــا م ــردم و او ب ــت می ک ــاری صحب ــا او بختی ب
ــت  ــا اس ــن ج ــب ای ــی. جال ــاح فارس ــه اصط ب
ــگارش  ــیوه ی ن ــک ش ــتن ی ــر نداش ــه خاط ــه ب ک
یکســان، برخــی حتــی واژه هــای بختیــاری را 
هــم بــا حــروف عربــی می نویســند: »ایســا را 
ــی  ــند و گاه ــک« می نویس ــک را ُحش ــا/ ُهش عیس
هــم عــدم آشــنایی بــا صداهــای زبــان، حــروف را 

اشــتباهی می نویســند ماننــد »ی مجهــول«. 

ــن اســت  ــه ی بســیار مهــم در نوشــتار ای نکت
ــود  ــاص خ ــه ی خ ــه لهج ــاری ب ــر بختی ــه ه ک
ــا  ــی واژه ه ــتار برخ ــی نوش ــه گاه ــد ک می نویس
ــا لهجــه ی شــما فــرق خواهــد داشــت، بایــد آن  ب
ــن  ــد ای ــد. مانن ــحال ش ــت و از آن خوش را پذیرف
ــراف آن  ــف اط ــلیمان و طوای ــا در مسجدس ــه م ک
ــی  ــم، ول ــه« گویی ــم کــه »ب ــه ای داری حــرف اضاف
در ایــذه و بســیاری جاهــای دیگــر و حتــی خــود 
مسجدســلیمان»ِو« )وه( گوینــد. بــه هــر حــال مــا 
ــار خــاص خودمــان  ــان معی ــه زب ــرای رســیدن ب ب
ــر کاری  ــم. اگ ــام دهی ــا را انج ــن تمرین ه ــد ای بای
ــی«  ــای »مال ــه بچه ه ــد، روزگاری ک ــم می آی نکنی
ــری  ــان دیگ ــاری، زب ــز بختی ــک ج ــم این ــه ه ک
ــدا  ــی ص ــانه های گروه ــن رس ــا ای ــد، ب نمی دانن
و تصویــری، چنــان بــه فارســی صحبــت خواهنــد 
کــرد کــه تهرانی هــا بــه گفتــار آن هــا غبطــه 
ــای  ــه ج ــه ب ــد ک ــر ندیده ای ــورد! مگ ــد خ خواهن
نــی در بــاالی ســر چوپــان یــا برزگــر و یــا... رادیــو 
ــان  ــوش آن ــه گ ــا را ب ــواع صداه ــد و ان کار می کن
ــدارم  ــت ن ــه دوس ــن ک ــه ای ــن ن ــاند؟ م می رس
ــنا  ــا آش ــا و فرهنگ ه ــر زبان ه ــا دیگ ــاری ب بختی
ــود  ــی از خ ــت دارم، ول ــس دوس ــه برعک ــود؛ ن ش
ــه  ــه ب ــا ک ــر م ــدارم. مگ ــت ن ــی را دوس بیگانگ
زبــان فارســی درس خواندیــم و می نویســیم و 
ــه  ــم؟ گرچ ــاد برده ای ــاری را از ی ــم بختی می خوانی
ــم در جلســه ای، دو ســه  ــوز نمی توانی ــم هن ــا ه م
مطلــب کوتــاه را بــه زبــان خودمــان بگوییــم، 
ــد  ــد. )چن ــم و .... بمان ــادت نکرده ای ــه ع ــرا ک چ
روز پیــش در همین جــا بــه یــک دانش آمــوز 
ــی  ــردم. از او پرســیدم کجای دبســتانی برخــورد ک
هســتی؟ گفــت: مسجدســلیمانی. خوشــحال شــدم 
ــه  ــان ب ــاری صحبــت کــردم. چن ــه بختی ــا او ب و ب
ــاری ســلیس صحبــت می کــرد کــه دوســت  بختی
داشــتم فقــط صحبــت کنــد و مــن گــوش کنــم. 
بــه هرحــال هــم بــه بیانــش  غبطــه خــوردم و هــم 

ــدم(. ــرمنده ش ش

ــه  ــی ک ــامانی های نگارش ــن نابس ــه ی ای هم
ــردم،  ــاره ک ــاال اش ــا در ب ــی از آن ه ــه برخ ــا ب تنه
تلنگــری اســت بــر شیشــه ی ســکوت و بی تفاوتــی 
ــاری  ــه بختی ــت ک ــوزی اس ــراِن دلس ــود و دیگ خ
و فرهنــگ و زبانــش را دوســت دارنــد، ولــی 
همان طــور کــه گفتــه ام در ســکون بــه ســر 
ــم   ــم ه ــا می خواهی ــی. م ــا در بی تفاوت ــد ی می برن

ــم.  ــدار کنی ــم بی ــویم و ه ــدار ش بی

ــم  ــدار بده ــس هش ــزان بختیاری نوی ــه عزی ب
نگذاریــد بــا پافشــاری بــر روشــی نادرســت، همیــن 
ــم،  ــه داری ــم ک ــوخته را ه ــده ی دلس ــد خوانن چن
ــی  ــن فارس ــه دام ــم و ب ــدن کنی ــد از خوان ناامی
گورســتان  روانــه ی  را  بختیــاری  و  بیندازیــم 
ــه  ــن ب ــخن گفت ــان س ــم و افتخارم ــا کنی زبان ه
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــن را بدانی ــود. ای ــی ش ــان فارس زب
ــمنی  ــت و دش ــچ ضدی ــی هی ــط فارس ــان و خ زب
نداریــم، بلکــه بــه هــر زبانــی از دیــد یــک 
ســرمایه ی ملــی می نگریــم کــه بایــد حفــظ شــود.

پرســش ایــن اســت کــه ایــن همــه نابســامانی 
در نــگارش آثــار بختیــاری زبان ناشــی از چیســت؟ 
بــه نظــر مــن برخــی مربــوط بــه خــود خــط اســت 
ــا  ــاه ی ــای کوت ــان دادن مصوت ه ــدم نش ــد ع مانن
ــن  ــر ای ــک واج و ... دیگ ــودن ی ــی ب ــد حرف چن
ــه در  ــی هســت ک ــاری امکانات ــان بختی ــه در زب ک
ــول و  ــد ی مجه ــدارد مانن خــط فارســی وجــود ن
... و مهــم تــر از همــه بی تفاوتــی خــود مــا ماننــد 
نوشــتن »عیســا« بــه جــای »ایســا« و دیگــر ایــن 
ــف  ــا همــه مکلّ کــه رســم الخط واحــدی نداریــم ت
شــویم در نــگارش واژه هــا و جمله هــا یــک شــیوه 
را بــه کار ببندیــم، نــه ایــن کــه هرکــس بــه میــل 
ــا  ــه ی این ه ــرد. هم ــت بب ــتار دس ــود در نوش خ
ــا  ــدارد ت ــر وا ب ــه فک ــا را ب ــه م ــث می شــود ک باع
راهــی بــرای یکســان و آســان نوشــتن و خوانــدن 

بیابیــم. 

    مــا بختیاری هــا خطــی از خــود نداشــتیم 
آثــار  دیربــاز  از  ولــی  نداریــم،  هــم  هنــوز  و 

نوشــتاری مان را بــه خــط فارســی می نوشــتیم 
و هنــوز هــم می نویســیم و ناخواســته خــود را 
ــه  ــم، البت ــط کرده ای ــن خ ــتی های ای ــار کاس گرفت
ــار هنــگام نوشــتن بــه  گرفتــاری مضاعــف؛ یــک ب
ــاری. ــان بختی ــه زب ــر ب ــار دیگ ــی و ب ــان فارس زب

ــا  ــه اصــل موضــوع کــه همان ــرای ایــن کــه ب     ب
خــط بختیــاری اســت برســیم، مطالبــی دربــاره ی 

خــط مــی آورم:

ــال  ــزاران س ــاید ه ــا و ش ــس از قرن ه ــان پ انس
ــا  ــود ب ــات خ ــان در ارتباط ــتفاده از زب ــد از اس بع
دیگــران بــه ایــن فکــر افتــاد کــه بــه طریقــی بــر 
عمــر گفتــار کــه ثانیــه ای بیــش نیســت، بیفزایــد 
ــد و  ــی ثبــت کن ــات خــود را در جای و هــم معلوم
هــم آن هــا را بــه آینــدگان منتقــل نمایــد، از ایــن 
ــدا  ــط پی ــه خ ــیله ای از جمل ــه وس ــاز ب ــق نی طری
ــددی  ــای متع ــون خط ه ــان تاکن ــد. از آن زم ش
ــه  ــن س ــا در ای ــه ی آن ه ــه هم ــد ک ــراع ش اخت

ــد:  ــای می گیرن ــته ج دس

ــرای نشــان  1- خــط اندیشــه نگار: در ایــن خــط ب
ــد  ــد مانن ــتفاده می ش ــر اس ــزی، از تصوی دادن چی

خــط مصریــان قدیــم.

ــانه در  ــر نش ــط ه ــن خ ــگار: در ای ــط واژه ن 2- خ
ــط  ــد خ ــرد مانن ــرار می گی ــک واژه  ق ــل ی مقاب

ــی. چین

3- خــط الفبایــی: در ایــن خــط، هــر حــرف، 
نماینــده ی یــک واج اســت و....

خــط فارســی و آن چنــد خــط دیگــری کــه 
تقریبــاً بــا آن هــا آشــنایی داریــم ماننــد انگلیســی 
ــط  ــی خ ــوم یعن ــف س ــزء ردی ــوی و... ج و فرانس
واج هــای  براســاس  یعنــی  هســتند؛  الفبایــی 
ــرای  ــاً ب ــد و تقریب ــت کردن ــی درس ــا، خط زبان ه
هــر واج نشــانه ای قــرار دادنــد. از آن جایــی زبــان 
ــی  ــت و کس ــول اس ــر و تح ــال تغیی ــدام در ح م
ــه  ــرد، ب ــی را بگی ــن دگرگون ــو ای ــد جل نمی توان
ولــی خــط  تغییــر می پذیــرد،  مــرور زمــان  
ــر  ــت، تغیی ــان اس ــت انس ــه دس ــرش ب ــه تغیی ک
ــد.  ــه می افت ــان فاصل ــط و زب ــن خ ــد و بی نمی یاب
ــه  اگــر خــط اصــاح نشــود آموختــن و نوشــتن ب
ــه روز مشــکل و مشــکل تر خواهــد شــد. آن روز ب

دوران  آمــوزش  رنــج  بــه  هیــچ  راســتی 
دبســتان خــود فکــر کرده ایــد کــه مجبــور بودیــد 
اســتثناها را بیاموزیــد و مثــًا صــد و ســد را 
ــی یکــی را صــد  ــد، ول »ســد« )س/ـــَــ/د( بخوانی
ــه  ــه ک ــا در مدرس ــید. ی ــد بنویس ــری را س و دیگ
زبــان بیگانــه را یادمــان دادنــد دیدیــم کــه بــاز در 
ــا  ــًا کاری ب ــه فع ــم اســتثناء هســت ک ــا ه آن ج
ــان  ــه درد، درد خــِط خودم ــدارم؛ چــرا ک ــا ن آن ه
ــول  ــه ق ــی و ب ــن مقدمه چین اســت. منظــورم از ای
ــن  ــوع ای ــه موض ــل« دادن ب ــم و ته ــان »تُ خودم
اســت کــه تقریبــاً همــه ی خط هــای دنیــا بــه جــز 
ــان و گفتارشــان مشــکل  ــا زب ــگاری ب خطــوط آوان
ــه  ــند ک ــا می ترس ــد ی ــگار نمی خواهن ــد و ان دارن
ایــن مشــکل را حــل کننــد. گرچــه خیلی هــا 
ــه در جــای قاضــی نشســته اند و حــق  هســتند ک
ــد،  ــط بنال ــت خ ــه از دس ــد ک ــان داده ان ــه زب را ب

ــدارد. ــی ن ــت اجرای ــان ضمان ــی قضاوت ش ول

خــط فارســی کــه کاری بــه ســابقه ی آن کــه 
ــه  چــه کســانی آن را ســاخته اند و چــه کســانی ب
ــه  ــًا ب ــا فع ــم. کار م ــد نداری ــن روزش انداخته ان ای
ــد از آن  ــا و بع ــان فارســی زبان ه ــش آن در می نق
در میــان مــا بختیاری هــا اســت. بهتــر اســت 

ــیم: ــی را بشناس ــط فارس ــتی های خ کاس

ــچ  ــاری هی ــی و بختی ــان فارس ــار زب در گفت
ــدگان در  ــه گوین ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــکلی وج مش
ــا همدیگــر مقصــود هــم را بــه  ارتبــاط گفتــاری ب
درســتی و بــه آســانی درمی یابنــد، ولــی ایــن 
خــط اســت کــه مشــکل آفرین شــده اســت؛ چــرا 
ــای نوشــتاری  ــان و حرف ه ــای زب ــن واج ه ــه بی ک
بایــد رابطــه ی یــک بــه یــک باشــد کــه دربــاره ی 
ــرای نوشــتار خــود  خــط فارســی کــه مــا  آن را ب
برگزیده ایــم، کامــًا صــادق نیســت. در زبــان یــک 
واج داریــم بــه نــام /ز/ ولــی همیــن واج را در خــط 
بــا چنــد حــرف نشــان می دهیــم چهــار حــرف»ز، 
ذ، ظ و ض« در واژه هــای  زر،گذاشــت، ظاهــر و 
ــه  ــار گون ــی چه ــد، ول ــظ دارن ــک تلف ــن ی ضام
نوشــته می شــوند. آیــا می دانیــد از لحــاظ زبــان و 
گفتــار ظاهــر، ظاحــر، ضاحــر، زاحــر، زاحــر، ذاهــر، 
ــا  ــون این ه ــرا؟ چ ــت اند؟ چ ــه درس ــر و... هم ذاح
بــا وجــود اختــاف در نوشــتار یــک تلفــظ دارنــد 
ـِـــ/ر/( و بایــد دانســت کــه همیشــه  )زاِهر()/ز/ا/ه/ـ
تلفــظ مقــّدم بــر نوشــتار و برتــر از آن اســت. حرف 

ــو ــنrowšan، ت ــظ دارد: روش ــن تلف »و« چندی
to، ولــیvali، دودdud و... همین گونــه اســت. 
سرنوشــت »ی«: یــارrây، دیــرdir. بــه دانش آمــوز 
کاس اول و دوم دبســتان یــاد می دهنــد »ص، س 
از او می خواهنــد صدایشــان را  و ث« را وقتــی 
ــرای   ــد: /س/، /س/ و/ س/. یعنــی ب ــد، می گوی بگوی
واج /س/ ســه حــرف و نشــانه ی نوشــتاری داریــم. 
البتــه ناگفتــه نمانــد کاری بــه زبــان عربــی نداریــم 
کــه برخــاف زبــان فارســی ایــن ســه حــرف، ســه 

ــه بــرای خــود دارنــد. نــگاه کنیــد: واج جداگان

آوانگاریحرفواج

t--»ت«»ط«/ت/

s-»ص«»س«»ث«/س/

z»ظ«»ص«»ذ«»ز«/ز/

γ--»ق«»غ«/غ/

,/?-»ا«»ع«»ء«/ء/

h--»ه«»ح«/ه/

   
ــت  ــروه صام ــه دو گ ــان را ب ــک زب ــای ی    واج ه
و مصــوت تقســیم می کننــد. در زبــان فارســی 
صامت انــد،  همــه  پیشــین  جــدول  واج هــای 
نماینــده ی  هــم  مقابل شــان  حــروف  بالطبــع 
صامــت خواهنــد بــود، ولــی در جــدول زیــر 
ــد؛  ــر دو گروه ان ــده ی ه ــه نماین ــم ک ــی داری حروف
ــی دیگــر  ــد و در جای ــک جــا صامت ان ــی در ی یعن
ــاال »ه« و  مصــوت. ناگفتــه نمانــد کــه از جــدول ب
ــه  ــم ب ــوت را ه ــورد کار مص ــد م ــم در چن »ا« ه
عهــده دارنــد ماننــد خانه)/خ/ا/ن/ـــِــ(. ایــن را هــم 
ــش  ــت نمای ــی وضعی ــط فارس ــه در خ ــم ک بیفزای
ــر  ــم رّقت بارت ــر بگوی ــا بهت ــر ی ــا بغرنج ت مصوت ه

از صامت هــا اســت:

آوانگاریواجحرف
مصوتصامتمصوتصامت

وام/»و«
روشن

مور/
خود

w/vo/u

yIپیریار»ی«

â?((/’بارابر»ا«

Ha/eخانههوا/کاه»ه«

ــی  ــان فارس ــای زب ــی دادن واژه ه ــر جاخال     دیگ
بــه مصوت هــای کوتــاه طبــق دســتور خــط، 
اجــازه ی  اســت؛ چــرا کــه  و دیدنــی  جالــب 
خودنمایــی بــه آن هــا در بیشــتر مواقــع نمی دهــد 
و اگــر ناچــار شــود کــه اجــازه دهــد بایــد لبــاس 
ــاه )/ ــوت کوت ــًا مص ــد: مث ــن کنن ــری را برت دیگ

ـــ/o( حــق دارد تنهــا در لبــاس »و« خودنمایــی  ـُ
 u)ــا مصــوت بلنــد»و« )او کنــد کــه امــکان دارد ب
یــا صامت هــای vوw اشــتباه گرفتــه شــود ماننــد 
واژه ی تــو و یــا واج)/ـــَــ/a( یا )/ــِـ/e( در پوشــش 

ــه. ــد نام »ه« مانن

»جرنیــدن/ کنیــد:  نــگاه  واژه هــا  ایــن  بــه 
جرنیــدن«، »کر/کر/کــر«، چــون ایــن خــط فعلــی 
ــای  ــان دادن مصوت ه ــی نش ــه توانای ــا هیچ گون م
کوتــاه را نــدارد بــه ظاهــر یعنــی در نوشــتار - نــه 
در گفتــار- بــا هــم هیــچ فرقــی ندارنــد و متوجــه 
ــر  ــی اگ ــا نمــی شــویم، ول ــی آن ه ــاف معنای اخت
می توانســتیم مصوت هــای کوتــاه را در واژه هــا 
برای مــان پیــش نمی آیــد:  بیاوریــم، مشــکلی 

 . »َجرنیدن/ِجرنیدن،ُکر/َکر/ِکــر« 

ــتند  ــی هس ــاال، واژه های ــص ب ــر نقای ــاوه ب ع
کــه نوشتارشــان بــا گفتارشــان برابــری نمی کنــد و  
ایــن نابرابــری ریشــه در دگرگونــی زبــان و پایداری 
ــدن،  ــد: »خوان ــان دارد مانن ــول زم ــتار در ط نوش
خواهــر، خواســتن، خــوردن و...« کــه پیــش از 
ایــن »و«  واژه هــا کــه بــه »واو معدولــه« شــناخته 
می شــو د ، خوانــده می شــد، ولــی بــه مــرور 
زمــان از گفتــار کنــار گذاشــته شــده اســت؛ ولــی 
ــت  ــی از آن، کار دس ــتار در نگاهبان ــماجت نوش س
مــن و شــمای امــروزی داده اســت و کار خوانــدن  
را بــر مــا ســخت گرفتــه اســت. همیــن را هــم بــه 
 jânaki بختیــاری کشــانده اند و مثــًا جانکــی
ــه  ــتن ب ــه خاس ــتن xâsten)xâsδan( )ن و خاس
معنــی برخاســتن( را در برخــی متــون »جوانکــی« 

و »خواســتن« نوشــته اند.

نارســایی های  از  بودنــد  نمونه هایــی  این هــا 
خــط فارســی کــه فعــاً بیــن فارســی و بختیــاری 

مشــترک شــده اند. ادامــه دارد...
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مهم ترین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی چهار محال و بختیاری)تابستان 1398(
معرفی برگزیدگان نهمین جشنواره 

کتاب خوانی رضوی
 استان چهار محال و بختیاری 

مراســم اختتامیــه نهمیــن جشــنواره کتاب خوانــی 
رضــوی چهــار محــال و بختیــاری 22 مــرداد 
ــده در شــهرکرد  ــی ٧2 برگزی ــا معرف 1398 ب
برگــزار شــد. در ایــن جشــنواره دوازده کتــاب 
ــوان« و  ــودک«، »نوج ــنی »ک ــه رده س در س
»جــوان  و بزرگســال« معرفــی شــدند.  اشــاعه 
ــترش  ــوی، گس ــور رض ــگ من ــج فرهن و تروی
ــای  ــه کتاب ه ــی و مطالع ــگ کتاب خوان فرهن
مرتبــط بــا ســیره  پــاک ائمــه ی معصومیــن)ع( 
فاخــر  کتاب هــای  معرفــی  و  شناســایی  و 
ــت )ع(  ــیره اهل بی ــگ و س ــا فرهن ــط ب مرتب
از طریــق تولیــد و انتشــار گســترده  ایــن آثــار 
برگــزاری جشــنواره  اهــداف  مهم تریــن  از 

ــت. ــوی اس ــی رض کتاب خوان

 تجلیل از خبرنگاران و فعاالن 
عرصه اطالع رسانی

استان چهار محال و بختیاری
فعــاالن  و  خبرنــگاران  از  تجلیــل  آییــن 
و  چهارمحــال  اطاع رســانی  عرصــه ی 
بختیــاری در آســتانه ی فــرا رســیدن هفدهــم 
ــا حضــور برخــی از  ــگار ب ــاه روز خبرن مردادم
مســئوالن اســتانی، خبرنــگاران، هنرمنــدان و 
عاقه منــدان بــه حــوزه ی رســانه در شــهرکرد 
برگــزار شــد. هم اکنــون 250 خبرنــگار در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری فعال هســتند. 

قرار گرفتن دانشگاه شهرکرد 
در میان برترین دانشگاه های جهان

دانشــگاه شــهرکرد بــه عنــوان دانشــگاه جامــع 
چهارمحــال و بختیــاری در جمــع برترین هــای 
دانشــگاه های جهــان قــرار گرفــت. بــه همــت 
دفتــر همکاری هــای علمــی و بین المللــی 
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  معاونــت  و 
ــتین بار  ــرای  نخس ــگاه ب ــن دانش ــهرکرد، ای ش
 The World دررتبه بنــدی بین المللــی تایمــز
 Times Higher“  2020 ”University Rankings
برتــر  دانشــگاه های  میــان  Education در 
رتبه بنــدی  نظــام  گرفــت.  جهــان  قــرار 
بین المللــی تایمــز بــرای معرفــی برتریــن 
دانشــگاه های جهــان در ســال 2020 منتشــر 
شــد و بــر اســاس آن دانشــگاه شــهرکرد 
ــان  ــی در می ــگاه  ایران ــراه  39 دانش ــه هم ب
ــت. ــرار گرف ــان ق ــر جه ــگاه برت 139۶ دانش

ــردی  ــاخص های عملک ــدی ش ــن رتبه بن در ای

ــا  ــی ب ــط آموزش ــوزه ی آموزش)محی در 5 ح
وزن 30 درصــد(، پژوهش)حجــم، درآمــد و 
شــهرت بــا وزن 30 درصــد(، اســتنادها )تأثیــر 
پژوهــش بــا وزن 30 درصــد(، چشــم انداز 
علمــی،  هیــأت  بین المللی)اعضــای 
ــا وزن 5/٧ درصــد(  ــش ب دانشــجویان و پژوه
ــا وزن 5/2  ــش ب ــال دان ــد صنعتی)انتق و درآم

ــت. ــده اس ــدی ش ــد( گروه بن درص
ــته  ــجو در 195 رش ــزار دانش ــون ٧ ه  هم اکن
گرایــش در 8 دانشــکده مشــغول تحصیــل 
هســتند و  ایــن دانشــگاه از حضــور 350 
ــد اســت کــه در  ــأت علمــی بهره من عضــو هی
ــی دســتاوردهای  ــی و بین الملل عرصه هــای ملّ

علمی متعددی کسب کرده اند.  
ــر اســت 5 تشــکل سیاســی، ٤5  ــه ذک الزم ب
انجمــن علمــی و 28 کانــون فرهنگــی در 
ــال هســتند و 20 دانشــجو  ــن دانشــگاه فع ای
ــی  ــع کارشناس ــتان در مقاط ــور افغانس از کش

ــد. ــل می کنن ــری تحصی ــد و دکت ارش

برگزاری آیین گرامی داشت چهلمین 
سال تأسیس دانشگاه شهرکرد

آییــن  دولــت،  هفتــه  بــا  زمــان  هــم 
سال تأســیس  چهلمیــن  گرامی داشــت 
ــوم،  ــر عل ــور وزی ــا حض ــهرکرد، ب ــگاه ش دانش
رئیــس کمیســیون  فنــاوری،  و  تحقیقــات 
مجلــس  محاســبات  و  بودجــه  و  برنامــه 
کشــورهای  ســفرای  اســامی،  شــورای 
افغانســتان و عــراق، رؤســای پیشــین)ادواری( 
ــا حضــور مســئوالن و  ــهرکرد و ب دانشــگاه ش
مقامــات اســتان چهارمحــال و بختیــاری، روز 
دانشــگاه  در   1398 شــهریور   5 سه شــنبه 
شــهرکرد برگــزار  شــد. در ایــن آییــن از 
تمبــر ٤0 ســالگی دانشــگاه شــهرکرد و کتــاب 
بــام علــم و هنــر نیــز رونمایــی شــد.  الزم بــه 
ذکــر اســت تاکنــون چهــارده رئیــس دانشــگاه 
در  شــده اند.  منصــوب  دانشــگاه  ایــن  در 
ــوی  ــری عدی ــاس قنب ــر عب ــن مراســم دکت ای
شــعبه ی  ایران شناســی  بنیــاد  سرپرســت 
چهــار محــال و بختیــاری نیــز حضــور داشــت.

ثبت ملّی باستانی »جمالو« 
استان چهار محال و بختیاری

تپــه باســتانی جمالــو واقــع در روســتای 
ــتان  ــیدا شهرس ــش ش ــع بخ ــدری از تواب حی
بـِـن چهارمحــال و بختیــاری)در ٧5 کیلومتری 
شــهرکرد مرکــز اســتان( پــس از بررســی های 
ــه شــماره 321٤٤ در فهرســت  کارشناســی ب

آثــار ملــی ایــران ثبــت شــد. ایــن تپــه 
یکــی از مهم تریــن محوطه هــای تاریخــی 
ــاری  ــه آث ــت ک ــاری اس ــال و بختی چهارمح
از دوران »نوســنگی«، تاریخــی و اســامی 
ــی  ــه تاریخ ــت تپ ــی اس ــردارد. گفتن را در ب
ــو قدیم پــس از آبگیــری ســد  روســتای جمال
زاینــده رود در ســال 13٤9 بــه زیــر آب رفتــه 
ــه ی  ــالی های ده ــس از خشک س ــه پ ــود ک ب
ــکار  ــد، آش ــه س ــدید دریاچ ــت ش ــر و اف اخی
ــه  ــا رودخان ــه ی تاریخــی ت ــن محوط ــد. ای ش
ــه داشــته  ــر فاصل ــده رود حــدود 200 مت زاین
ــز در  ــم نی ــوی قدی ــه جمال و روســتای متروک
ــرار  ــع شــرقی آن ق ــری ضل ــا 200 مت 150 ت

دارد.

ابالغ ثبت 9 اثر طبیعی و فرهنگی 
استان از سوی وزیر میراث فرهنگی،

 صنایع دستی و گرشگری
 به استاندار چهار محال و بختیاری

علــی اصغــر مونســان وزیــر میــراث فرهنگــی، 
ــای  ــتی در نامه ه ــع دس ــگری و صنای گردش
فرهنگــی  اثــر  ثبــت 9  مراتــب  جداگانــه 
و  اســتاندار چهارمحــال  بــه  را  تاریخــی  و 
ــاب  ــه ای خط ــرد. در نام ــاغ ک ــاری اب بختی
ــت: در  ــده اس ــد ش ــی تأکی ــال عباس ــه اقب ب
اجــرای تبصــره مــاده 2 قانــون تشــکیل 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــاه 1382  و گردشــگری کشــور مصــوب دی م
ــرداد  ــی آن، مصــوب ٤ م ــه اجرای و آیین نام
ــماره 2۶9٧5 ت 32915 هـــ،  ــه ش 138٤ ب
ــراث  ــت می ــوع ثب ــا موض ــران ب ــأت وزی هی
فهرســت  در  کشــور  ارزشــمند  طبیعــی 
ــال  ــان کهنس ــی، »درخت ــی مل ــراث طبیع می
نــارون امامــزاده امــام قیــس« در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری، شهرســتان بروجــن، 
بخــش گندمــان، روســتای امــام قیــس، پــس 

از تشــریفات قانونــی الزم بــه شــماره ٤8۶ 
میــراث  فهرســت  در  مــورخ28/0٧/139٧ 
طبیعــی ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده، ابــاغ 
ــر  ــت: اث ــده اس ــه آم ــن نام ــود. در ای می ش
مذکــور عاوه رعایــت حقــوق مالکانــه، تحــت 
ــت و  ــه اس ــن وزارتخان ــت ای ــارت و حمای نظ
ــه  ــن عرص ــی و تعیی ــط حفاظت ــن ضواب تدوی
ــه  ــر عهــده ایــن وزارتخان ــر ب و حریــم ایــن اث
ــا  ــرف ی ــل و تص ــه دخ ــود و هرگون ــد ب خواه
اقــدام و عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب یــا 
ــوع اســت. ــر شــود، ممن ــت اث ــر در اصال تغیی

    وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــری  ــه دیگ ــن در نام ــتی همچنی ــع دس صنای
ــه اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری مراتــب  ب
ــوس در  ــی ناملم ــراث فرهنگ ــر می ــت 8 اث ثب
ایــن اســتان را بــه وی ابــاغ کــرد.در نامــه ی 
ــده اســت:  ــتاندار آم ــه اس مونســان خطــاب ب
در اجــرای مــاده 1 از قانــون تشــکیل ســازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــواد »11  ــاه 1382 و م ــوب دی م ــور مص کش
ــامی  ــوری اس ــاق جمه ــون الح و 12« از قان
ایــران بــه کنوانســیون بین المللــی حفــظ 
ــال  ــوب س ــوس مص ــی ناملم ــراث فرهنگ می
1382 و مــواد »2 و 3« آیین نامــه اجرایــی 
ــأت  ــوب138٧/11/0۶ هی ــور مص ــون مذک قان
وزیــران و بــا رعایــت مقــررات آیین نامــه 
اجرایــی مذکــور، میــراث فرهنگــی ناملمــوس 
کیچــه  ســینه زنی  »مراســم  عنــوان  بــا 
ــرباره  ــماره 19٤۶، »س ــه ش ــی(« ب ــل چل )چ
شــماره  بــه  بختیاری هــا«  در  )ســرواره( 
ــو(  ــان توچــری )برک ــون پخــت ن 19٤٧، »فن
»مهــارت   ،19٤8 شــماره  بــه  بختیــاری« 
ــه  ــن ب ــتان بروج ــه« در شهرس ــت کوفت پخ
شــماره 19٤9، »فنــون بافــت ســفره  آردی« 
بــه شــماره 1950، »آییــن باران خواهــی و 
عروســک چمچــه گلیــن« بــه شــماره 1951، 
»ترکه بافــی، فنــون بافــت ســبد« بــه شــماره 
1952 و »فنــون کیســه بافی« بــه شــماره 
1953 در تاریــخ 1398/0٤/05 در فهرســت 
ــه  ــوس ب ــی ناملم ــراث فرهنگ ــی می ــار مل آث

ــت  ــیده اس ــت رس ثب
    بــا ثبــت ایــن اثرهــا مجمــوع آثــار میــراث 
طبیعــی ثبــت شــده چهارمحــال و بختیــاری 
ــار  ــداد آث ــر و تع ــه 15 اث ــی ب ــطح مل در س
ــتان در  ــن اس ــوس ای ــی ناملم ــراث فرهنگ می

ــر رســیده اســت. ــه ٧۶ اث ــی ب ســطح مل

ــان مشــهور  ــی از زن ــان یک بی بی صاحب ج
ــا  ــه ب ــود ک ــار ب ــاری در دوره ی قاج بختی
تدبیــر و دوراندیشــی اش ســبب اتحــاد ایل 
بختیــاری در زمــان خــود شــده بــود. وی 
ــر  ــی، همس ــان ایل بیگ ــر رضاقلی خ دخت
ــر  ــلطنه و خواه ــان صمصام الس نجفقلی خ
ابراهیم خــان ضرغام الســلطنه بــود او از 
زنــان الیــق، کاردان و شایســته بختیــاری 
را  صمصام الســلطنه  همســرش  و  بــود 
ــا او  ــانده و ب ــاری می رس ــل ی ــور ای در ام
همــکاری داشــته اســت. ایــن زن در غیاب 
ــر  ــه دقــت زی شــوهر، اوضــاع منطقــه  را ب
ــه  ــا ارســال تلگــراف، نام نظــر داشــته و ب
ــت  ــی موقعی ــائل ایل ــل مس ــل و فص و ح

صمصام الســلطنه را تثبیــت می نمــود.

ــح  ــان فت ــان در جری ــی صاحب ج      بی ب
اصفهــان هنگامــی کــه پــی بــرد تعــدادی 
ــن  ــه ای ــی ب ــاری تمایل ــن بختی از خوانی
ــرای  ــی ب ــال نامه های ــا ارس ــد ب کار ندارن
ــه  ــت ک ــا خواس ــا از آن ه ــران آن ه همس
ــه  ــه ب ــد ک ــب کنن ــان را ترغی شوهرانش
ــن  ــتابند و ای ــلطنه بش ــاری صمصام الس ی
حرکــت بی بــی باعــث اتحــاد خوانیــن 
فتــح  آن  نتیجــه ی  و  گردیــد  ایــل  و 
بــود. »الیزابــت  اصفهــان  پیروزمندانــه 
نوشــت:  بی بــی  دربــاره ی  مکبــن روز« 
او از هــر لحــاظ زن فوق العــاده ای بــود. 

و  می کــرد  امســاک  پــول  مصــرف  در 
ــورآالت  ــردن زی ــه کار ب ــه طــور کل از ب ب

می کــرد. خــودداری 
    از نظــر مذهبــی بی بی صاحب جــان 
زنــی معتقــد و بــا ایمــان بــود. او تــدارک 
ــون  ــود و چ ــده ب ــه را دی ــه مک ــفر ب س
بیمــاری داشــته و از ســامت جســمی 
برخــوردار نبــود، از الیزابــت مکبــن روز 
ــرد  ــوت ک ــی دع ــک انگلیس ــوی پزش بان
ــی اش او  ــک اختصاص ــوان پزش ــه عن ــا ب ت
ــاره  ــن روز دراین ب ــد. مکب ــی کن را همراه
نوشــت: »او ترتیبــی داده بــود تــا مــن بــه 

لبــاس یــک بی بــی بختیــاری ملبــس 
شــوم و تمــام وســایل مــورد نیــاز مــرا هــم 
ــه در  ــد ک ــرار ش ــود و ق ــده ب ــدارک دی ت
ــر  ــک زن ک ــوان ی ــه عن ــن ب ــا م ــه ج هم
و الل معرفــی شــوم...«. ایــن مســافرت 
ــز 1911  ــود در پایی ــرار ب ــه ق ــی ک مذهب
میــادی 1329 هـــ . ق انجــام شــود، بــه 
ــران و شــورش  ــی در ای ــروز ناآرام ــت ب عل
قبایــل عــرب تحــت قلمــرو عثمانــی لغــو 

ــد. گردی
منبع: 

و  تاریــخ  در  )پژوهشــی  بختیار نامــه 
غفارپــور  بختیــاری(،  قــوم  فرهنــگ 
پازی تیگــر؛  تهــران:   ،138٤ بختیــار، 

آنــزان.

 آشنایی با مشاهیر استان چهار محال و بختیاری
زندگی نامه بی بی صاحب جان )بختیاری(


