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 چکیده
 بدین است؛ بوده امروز تا گذشته از غذا تأمین مهم هایهشیو از شکار بختیاری، فرهنگ در

 اشعار فرهنگ، این در. اندآورده دستبه مهمی بسیار جایگاه فرهنگ این در شکارچیان سبب
 از بسیاری اشعار، این در. شودمی خوانده زبانشان از یا است شده سروده آنان یادبه مختلفی

 به توانمی ها،آن تحلیل و بررسی با که است یافته زتاببا شکارچیان و شکار هایآیین و آداب
 تحلیل پژوهش، این انجام از هدف اساس، این بر. برد پی بختیاری فرهنگ در شکار مسائل

 مانند مسائلی. است اسنادی روش اساس بر بختیاری فرهنگ در صیادی اشعار محتوایی
 و غذا تأمین در شکار نقش ار،شک فصل شکار، شگردهای و فنون مفاخره، شکار، ابزارهای
 فرهنگ در صیادی شعر که دهدمی نشان پژوهش نتایج. اندشده بررسی آن به مربوط باورهای
 ساده، زبانی با هاآن در و شودمی تقسیم «شکارچی سوگ و سَرکُهی» شاخۀ دو به بختیاری

 هایگونه و زیست محیط حفظ به توجه و شکار فنون شکارچیان، احساسات باورها، بیشتر
 .است شده کشیده تصویربه شکار
 .شکار هایشیوه نوستالژی، شکار، باورهای صیادی، شعر بختیاری، فرهنگ: کلیدی هایواژه
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 . مقدمه1
 .است بوده هاانسان زیست شیوة از ایمرحله کشاورزی از پیش شکار

 و شکار راه از را خود زندگی جهان نقاط تمام در انسان پیش سال 19111 تا اصوالَ
 در. کردمی تأمین جنگلی درختان میوة همچنین، و نباتات ریشۀ و دانه گردآوری

 گردآوری و شکار دورة» شناسیمردم اصطالح در که فرهنگ تکامل از مرحله این
 چند از متشکل کوچک هایدسته صورتبه هاانسان شود،می نامیده «خوراک
 کردندمی کوچ دیگر محل به محلی از صید پس در و کردندمی زندگی خانوار

 (.93: 1338 بهاروند، اللهیامان)
 مراتع، مرتفع، هایکوه وجود دارد. یمهم گاهیجا یاریشکار در فرهنگ بخت

 هایگونه از بسیاری زیست برای را مناسبی فضای نشین،بختیاری مناطق در آبشخورها
 را درو و کشت توان و زاراب مناسب، زمین که افرادی. کردمی مهیا حیوان و پرنده

 از بخشی زندگی، گذران برای گله، و دام بدون و فقیر افراد همچنین، و اندنداشته
 .آوردندمی دستبه شکار طریق از را خود غذایی هایوعده

 اولیۀ نیازهای تأمین و بقا برای یعنی است؛ داشته ارتزاق برای راه چند اولیه بشر
 صید،: از است عبارت که است کرده حاصل یطمح با ارتباط نوع چهار خود
 داشته اختیار در که ایوسیله هر با نخستین بشر. کشاورزی و داریدام چینی،میوه
 (.91: 1383 مشیری،) است پرداختهمی شکار به غذا تأمین برای

 که است نوشته گونهاین بختیاری در شکار درمورد( 193: 1331)دیگار  یرپی ژان
. است غنی( sekal شکال) شکار و( kole کوله) نخجیر دیدگاه از بختیاری ایل قلمرو

 حیوان هایگروه به( وَشی) وحشی حیوانات کلیطوربه یا شوندمی شکار که حیواناتی
 تمام شامل گروه اولین. شوندمی تقسیم( بالنده) پرنده و( جونور) جانور ،(حیوون)
 است( پازن) نر کوهی بز خصوصبه و( کوهی بز) وحشی بز ازجمله «آرام خوارانگیاه»

 و گوشت کیفیت دلیلبه و دارد وجود زاگرس مرتفع هایحوزه جای همه در که
  هایقسمت در( غزل) غزال. است آلیایده نخجیر آن، به شدن نزدیک دشواری
 که شوندمی جمع حیواناتی تمام دوم گروه در. است محصور خوزستان ترخشک

 از اندعبارت هاآن. باشند خطری هر منشأ توانندمی و نیست ردنخو قابل گوشتشان
 .خوارگوشت درندگان و( گراز) وحشی خوک
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 آن، به مربوط مسائل است، داشته هابختیاری زندگی در شکار که اهمیتی به توجه با
ه ک اندافتهی بازتاب هاقصه و هاالمثلضرب ها،ترانه اشعار، مانند بختیاری عامۀ ادب در

 شعر هایزیرشاخه جملهاز صیادی اشعار .است یادینمود آن در اشعار ص نیترمهم
 جنگ برای انسان کردنآماده  منظوربه روش بهترین شکار. »شودمی محسوب حماسی

  فراهم انسان برای را هاییموقعیت جنگ، نبودن صورت در یا جنگ مثل و است
 وجه و هستند ساده واژگانی دارای بانیز نظر از اشعار این(. 191همان، ) «کندمی

 اَقزِدون، تفنگ، مانند شکار به مربوط ابزارهای و اصطالحات از استفاده هاآن مشخص
 آداب و عادات شکار،: از اندعبارت ادبی گونۀ این مهم مضامین. است بادبُریدن داری و
 قادات،اعت باورها، جنگجویی، و شجاعت روحیۀ مفاخره، شکار، شگردهای شکار،
 فتح و وحشی حیوانات با رویارویی در شکارچی هایدالوری بیان صیادی اشعار. سوگ

 به نازش تیراندازی، در مهارت مفاخره،. است بختیاری مناطق العبورصعب هایکوه
 .شودمی دیده صیادی گونۀ در آن با وگوگفت و تفنگ
 فرهنگ شناخت به نتوامی شکار اشعار بررسی با شده،گفته مباحث به توجه با

 باورها اشعار، از بسیاری که آنجا از همچنین،. برد پی زیست شیوة این دربارة بختیاری
 که خطری اما» است؛ فراموشی حال در مردم زندگی شیوة تغییر سبببه شکار عادات و

 ما اقتصادی و اجتماعی وضع در که است تحولی کند،می تهدید را سرشار گنجینۀ این
 بر. است مهم امری شعری گونۀ این بررسی .(1111: 1383محجوب، ) «است داده روی
 شده تحلیل و توصیف بختیاری، فرهنگ در شکار اشعار پژوهش، این در اساس، این

 .است

 پژوهش پیشینۀ. 2
 انجام بختیاری عامیانۀ ادبیات در صیادی گونۀ شناخت برای مستقلی پژوهش تاکنون
 موگویی عبدالهی احمد. است شده آوریجمع مختلف آثار در اشعار از برخی اما نشده؛

 Poetry of the کتاب در لوریمر ،(1339)بختیاری  هایمثل و هاترانه کتاب در

Baxtiārīs (1111)، (1333) بختیاری عامیانۀ هایترانه و اشعار کتاب در حسینی بیژن، 
 در پورحاجت موسی ،(1389)بختیاری  تا بختیاری از کتاب در رهدارزاده حسن حسین
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 عامۀ ادبیات هایکتاب در عدیوی قنبری عباس ،(1383) زمان تحول و بختیاری کتاب
 کتاب در احمدی جانمراد ،(1313) آدُمیزاد جونِ تا بِنگِشت شیرِ ز و (1311) بختیاری

 بهرامی ،(1313) بختیاری قوم نامۀدانش کتاب در حموله داودی سریا ،(1319)صیاد  کُر
 برای موادی کتاب در دادرس و شفقی و (1311) بختیاری پژمان کتاب در یدشتک

 و شفقی. اندکرده ثبت را صیادی ابیات از تعدادی( 1313)بختیاری  گویش مطالعۀ
 شعر از نیز «ژوکوفسکی گردآوردة اشعار ادبی ـ زبانی ارزش بررسی» مقالۀ در دادرس

 سفرنامۀ مانند دیگر آثار در اشعار، وریآجمع بر عالوه. اندداده ارائه تعریفی شکار
 بختیاری نشینانکوچ فنون دالمانی، رنه هانری از بختیاری تا خراسان از الیارد، از الیارد

 جایگاه و شکار موضوع به دوبُد، از خوزستان و لرستان سفرنامۀ و دیگار یرپی ژان از
 شرح، با همراه را ابیات که اثری تاکنون اما است؛ شدهپرداخته  بختیاری فرهنگ در آن

 .است نشده دیده باشد، آورده شکار آداب ذکر و تحلیل

 تحقیق روش. 3
 شده انجام میدانی و( ایکتابخانه) اسنادی صورت دو به مقاله این در تحقیق روش
 و شد بررسی بودند، پرداخته صیادی شعر به که آثاری ابتدا که صورت بدین. است
 مناطق روستاییان و عشایر بین حضور با سپس شد اریبردفیش نظر مورد اشعار

 آوریجمع بسیاری اشعار ،1مطلع و تیزویر افراد با مصاحبه و اندیکا و بازفت کوهرنگ،
 آنکه مهم نکتۀ. شد پرداخته آوریجمع اشعار تحلیل و توصیف به نیز، پایاندر. شد

 .شودمی منتشر بارنخستین برای است، آمده مقاله این در که ابیاتی بیشتر

 بررسی و بحث. 4

 (شکارچی سوگینه و سَرکُهی) صیادی شعر .1 ـ 4
 .است صیادی اشعار بختیاری، فرهنگ در عامیانه شعر مهم هایگونه از یکی

. اندشده سروده شکار موضوع در یا صیادان زبانِ از که انداشعاری صیادی، اشعار
 بومی باورهای و صیادی زندگی شکار، هایشیوه در تحقیق لحاظ به اشعار این

 جملهاز کوهستان وحشیِ طبیعتِ و درنده حیوانات با پیکار. انداهمیت حائزِ بسیار
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 همراه مفاخره و سوگ با گاه که است بختیاری صیادیِ اشعار در رایج مضامین
 و شفقی) کرد مقایسه عرب ادبیات در «طردیّات» با توانمی را صیادی اشعار. است

 (.18:1311دادرس، 

 پژوهش این در اما نیست؛ مشخص معموالً اشعار این شاعر و سرایش تاریخ
 شعری گونۀ این اشعار ترینقدیم کرده، آوریجمع( 1883)ژوکوفسکی  که اشعاری

 شعر. است نیامده دستبه تاریخ این از پیش دیگری مکتوب نمونۀ تاکنون و است
المثلی که آورده ضرب در چنانکه. شکارچی سوگ و سَرکُهی: دارد شاخه دو صیادی

 شودشود، دیده میمی
 :بخون کویسه سَر بَعد بِزَن پازنه»

 «بخوان را اشسرکوهی شعر سپس کن شکار را پازن اول
 (913: 1313 عدیوی، قنبری)

 مسیر در و هاسر کوه صیادان و شکارچیان که هستند هاییترانه و اشعار سَرکُهی
 برای کوهستان در حضور هنگام به شکارچی مردان را شعارا این. »خواندندمی شکار

 ابیات خوانندة و سراینده طبیعتاً(. 191: 1311 همان،) «خوانندمی روحیه تقویت
 لحنی با را ابیات هاآن. کنند استفاده خاصی ساز از اینکه بدون اند،بوده مردان سَرکُهی،
. خواندندمی است ـ داشته شکار نۀگورزم جایگاه از نشان که شکار ـ مواقع در حماسی

 در که اشعاری: شکارچی هایسوگینه: دوم بود. صیادی کار شعر نوعیبه ابیات این
 با خوانسوگینه و خنیاگر زنان را اشعار این. شودمی خوانده و سروده شکارچی، سوگ
 که آنجا از. خواندندمی متوفی صفات شمردن بر با غمین و سوزناک عاطفی، لحنی

  و شغل بنا بر و داشته است زندگی در که صفاتی بر بنا مرده هر برای هاختیاریب
 اشعار این دارد، نام گاگریو و سُرو دُندال، که خوانندمی را اشعاری او رثای در اشپیشه
 احتماالً شود،می خوانده و سروده شکارچی شجاعت و شکار آداب شکار، زمینۀ با هم

 آمیخته بهم سرکُهی و شکارچی سوگ اشعار امروزه. ستنده زنان هم هاآن سرایندة
 .است مشکل هم از هاآن تشخیص که ایگونهبه اند،شده

 شکارچی سوگ اشعار اما تفاخر، و شجاعت جنگاوری، روحیۀ دارای سرکُهی اشعار
 شکار، سوگ اشعار در. است صیاد آرزوهای بیان و حسرت غم، چون مضامینی دارای
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 و هادغدغه آرزوها، که شودمی روایت ابیاتی او زبان از اما رفته است؛ دنیا از شکارچی
 تفنگ، نقش مزارش سنگ روی دارد دوست صیاد. دهدمی نشان را هایشوصیت

 را او شکار هنگام و باشد پسرش دست در تفنگش دارد آرزو باشد، شمشیر و بزکوهی
 .است شکار هایینهسوگ جزو شود ذکر فرد نام بیتی در اگر. بیاورد یادبه

 سرخوشی و شادی احساس که است زندگی عناصر از شده برگرفته سَرکُهی، فضای
 غمگین هاسوگینه فضای اما است؛ گونهرزم و حماسی ها،سَرکُهی لحن و خوانش. دارد
 هاسوگینه و مردان را هاسَرکُهی. شوندمی خوانده غمگین و سوزناک لحنی با که است

 قدیمی هایتفنگ نام و شکار ابزارهای سرکُهی، اشعار در. خوانندیم زنان بیشتر را
 جدید، هایتفنگ نام هاسوگینه در اما دارد؛ کاربرد دَفَک و داری و موسی و الری چون

 .شودمی دیده جَیسُن و تیرهفت برنو، جملهاز

 صیادی شعر در شکار هایگونه. 2 ـ 4
 آمده کبک و بز ،(قوچ) پازَن خرس، پلنگ، ،شیر چون هاییگونه نام صیادی اشعار در

  حیوانات و درنده جانواران پرندگان، شکار بختیاری، مناطق بومزیست در. است
 خرس و پلنگ شیر، همچون درنده جانوران صید. است بوده رایج گوشتحالل

  را شکار اشعار ترینبیش کوهی قوچ و بز صید. دهدمی نشان را شکارچی شجاعت
 نویسانسفرنامه. است یافته بازتاب ترکم پرندگان صید اما داده؛ ختصاصا خودبه

 مختلف هایگونه معرفی به اندکرده دیدن بختیاری مناطق از گذشته در که اروپایی
 گراز کفتار، پلنگ، شیر، ترسند،می هاچوپان از بسیار که گرگ از غیر». اندپرداخته شکار

 یافت مناطق این در بزکوهی و کوهی گوسفند بیلق از حیوانات سایر و شغال وحشی،
  شماربه شاهکار یک شیر شکار درنده، جانوران بین(. 111: 1333الیارد، ) «شودمی
 ذکر حیوان این نام بختیاری، فرهنگ شکار و حماسی اشعار از مهمی بخش در. آمدمی

 (.138 مان،ه) «بود فراوان دشت در نیز درنده شیرهای طرفی از و....». است شده
 شمشیر با گاهی پلنگ، شکار. است پلنگ شکار شکارچی، هر عالی افتخارات از   

 .شدمی انجام تفنگ با گاهی و
  جنگ بُکُنیم بیو پِلَنگ پیسه پِلَنگ اَی

 

 رنگ کُنیم کُهنِه تُفَنگ وِ مو چَنگ، وِ تو 
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ay pelang, pise pelang biyaw bokonim jang / to ve čang mo ve tofang 
kohnim rang 

 را کوه تفنگم، با من و هایتچنگال با تو. بجنگیم هم با بیا پیسه پلنگ برگردان: ای
 .کنیم رنگین خونمان از

 خسته و کردن تعقیب از پس گاهی. شدمی انجام متفاوتی هایروش به کبک شکار
 آموزدست باز ۀوسیلبه گاهی دَفَک، با گاهی کردند،می صید دست با را آن پرنده، شدن

 هوا در که شاهینی دیدن با ترسیده، هایکبک از تعدادی. »تفنگ با هم زمانی و شکاری
 افراد دستبه گذاشتندمی و کردندنمی پرواز مهلکه از گریز برای گشت،می زنانچرخ

 (.939: 1388 دوبُد،) «شوند گرفتار
 تماشا دارِه صیاد، میر تفنگِ دست

   

 تاشا وِ نَرمیش زَنه،اِی رَو وِ کوگِ 
 

dast tofange mir siyâδ, dâre tamâšâ / kawge ve raw izane, narmiš ve tâšâ 

 بر را نرمیش و پرواز حال در را کبک. است تماشایی صیاد، میر برگردان: تیراندازی
 .کندمی شکار هاسنگتخته روی

 یشکارچ همراهانو  طبقات. 3ـ  4
افراد   ،کار نیا درو  پرداختندیم شکار به زین ختلفم یهاگروه یاریبخت قوم در

 آن از است آمده گوناگون اتیاب در نامشان که اندداشته یو همراه یهمکار یمتعدد
  ،یپَتدَست اد،ینوص اد،یکُرص اد،یص کُهنه ،(رشکاری)م شکالیم اد،یرصیم: اندجمله
 هُمدُرُنگ و )همراه(، هُمرَه ،(باندهی)د دِوونید کُهمال، کَش،الش وَردار،توشه کَش،توشه

 «رون گَل» را هاآن که راندندمی صیاد سمت به را وحشی هایگَله نیز افرادی. رونکُه
 به بردندمی شکار به خود همراه خوانین که را شکارچیانی قدیم زمان در». گفتندمی
 جمعیدسته صورتبه صیادان گاهی(. 339: 1383 پور،حاجت) «بودند معروف رانکوه

 سه به مختص شکار یرانیا فرهنگ در. دونفره یا تنها هم گاهی و رفتندمی شکار به
 (.33: 1388 پور،یمی)قد است بوده یعاد مردم و پهلوانان شاهزادگان، و شاهان گروه

 کشیدُم دِربین اولی، کونِهدی سَر
 

 دیدُم گَلِه خوم نَکُن، سَرسَر پَتی دَس 
 

 sar dikowne avail, derbin kašiδom / das pati sar sar nakon, xom gale diδom 

 «خالی دست» فرد ای. کردم نگاه دوربین با ای،صخره باندیده روی برگردان: از
 دیدم. را کوهی هایگله من نده، نشان را خودت
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 صیادُم نو مو ای،کُهنه صیاد تو
 

 بیارُم سیت گَل که دستیر بده بیو 
 

to siyâδ kohnei, mo now siyâδem / biyaw beδe dastir ke gal sit biyârom 

 من به. هستم تجربهبی و کارتازه صیادی من و باتجربه صیادی کهنه برگردان: تو
 .بیاورم برایت را وحشی گوسفند گلۀ تا بده دستور

 شکار ابزارهای. 4 ـ 4
 شکار با مرتبط هایرکا انجام برای یا و شکار برای مختلفی ابزارهای از شکارچیان

 تیردون و شاخ، کَلِه دَبه، کارد، دِربین، چخماق، داری، اَقزِدون، دَفَک، کردند:می استفاده
 دَفَک نامبه رنگارنگ ایپارچه کبک، صید در قدیمی بسیار ابزارهای جمله از کَولیز.
 یبرا یدوران نوسنگ هایانسان»بوده است.  یجو را یمیقد یشگرد ظاهراً کهبوده 

رنگارنگ  ۀپارچ»(. دَفَک: 31: 1311ی، )نسو «ساختندیکتان م از دامی پرندگان،شکار 
« نصب کنند هاچشمه کنار در هاکبک جلب برای شکارچیان که شده دوزیو تکه
 (.113: 1319ی، )مدد

 وَریز دَفَکُمِ بیار، تُفنگُمه
 

 لیز نیگِره وِس کَوگ هالی سَرگِله 
 

tofangome biyâr, dafakome variz / sar gele hâli kawg ves nigere liz 
 آنجا در یکبک و شده یخال هاتپه سر. زیبر همهب را دَفَکَم و اوریب را تفنگمبرگردان: 

 .ماندینم
 تیر وِ تیردو نید، داری نید وِ کَولیز

 

 زَنِن وِ سَرِ شَولیزپازَنون دست اِی 
 

 tir ve tirdov niδ, dâri niδ ve kawliz / pâzanun dast izanen ve sare šawliz 

محل  در هاپازَن. نمانده است دانباروت در باروت و نیست تیردان در برگردان: تیر
 در حرکت هستند. یادانخواب ص
. است نشینهر کوچ یتامن یۀحاش و دارد حیاتی اهمیت بختیاری فرهنگ در تفنگ

 یاه در مقابل مهاجمان، دزدان و است که مرد خانواد یتفنگ بدان علت ضرور داشتن»
« خود را به کمک سالح محافظت کند ةو افراد خانواد یملکدرنده، ما یواناتح
 فولکلور در تفنگ نام هاده ذکر و فراوان اشعار وجود(. 191: 1383 یراحمدیان،)ام

 فریفتۀ و شیفته که قدر همان هابختیاری». دهدمی نشان را وسیله این اهمیت بختیاری
 (.193: 1331یگار، )د «باشندمی اسلحه شیفتۀ نیز نسبت همان به هستند جنگ و کارش
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  دارُم چه هر داری بیارین، تفنگُمه
      

 بِرارُم زِ چَند هَف خُهُم،اِی تُفنگُم مو 
 

tofangome biârin, dâri har če dârom / mo tofangome ixohom haf čand ze 
berârom 

 برابر هفت را تفنگم. بیاورید برایم دارم، باروت چه هر همراه را برگردان: تفنگم
 .دارم دوست برادرم
 که سازیدست هایتفنگ. است بسیار بختیاری فرهنگ در رایج هایتفنگ نام
  نام. ندارند کاربرد امروزه هاتفنگ این گفتندمی پوزپُر ساختند،می محلی استادان

 شَهوُن، شَمس، مُمزر، موسی، حسن،: از اندعبارت ؛اندآمده شکار شعر در که هاییتفنگ
 .پیشتَو شِرِبنله و سوارعلی، دانسخه، حَجی، سیاهتاب، پَرچَل، الری، رومی،

 میونه گو حَسَن دیرِه، گو الری
 

 گُلگُلونه شَمسِ بیارین وُ بِرین اِگو 
 

  lâri go dire, hasan go miyune / ego berin o beyârin šamse golgolune 

 گفت حَسَن تفنگ. است طوالنی تیراندازی، فاصلۀ گفت الری برگردان: تفنگ
 .بیاورید را رنگارنگ شَمس تفنگ و بروید گویدمی(. زیاد نه کم نه) است میانه مسافت

 نهنورِدی جور نَه خودُم، کارِ تفنگِ
 

 نِشینهاِی گُنج چی کُنه،نی نِهِنگ و دیر 
 

tofange kâre xoδom, na jur noredine / dir o neheng nikone, či gonj inešine 

 فاصلۀ گویدنمی. نیست نورالدین تفنگ مثل امساخته خودم که برگردان: تفنگی
 .نشیندمی صید بر زنبور مانند است نزدیک یا دور شکار

 شعری گونۀ این در شکار یهامکان و هاکوه بازتاب. 5ـ  4
. است شده برده نام شکارگاه منزلۀبه بسیاری هایکوه و طبیعی مناظر از صیادی شعر در
 و هاخاستگاه از یکی همواره طبیعت. »احساس دارای و اندزنده هاکوه صیادی شعر در

 که زردکوه(. 33: 1319 رشیدی، و دزفولیان) «است بوده هنر اصلی هایسرچشمه
 .دارد ابیات در بیشتری تکرار و بسامد است، بختیاری مناطق کوه ترینمرتفع

 حضور از پس که احساسی و آن عظمت و شکوه آن، پژواک آن، بلندی و ارتفاع
 به انسان ویژة توجه برای دلیلی همگی شود،می چیره انسان بر آن مشاهدة یا آن در

 (.33: 1318 متدین، و داریوش) است بوده طبیعی مهم پدیدة این
 فِرو،ماه مِلی، کَینو، گَرِه، کُه لیله، مُنگَشت، کُهرنگ، تاراز، زردکوه، چون هاییکوه

 هاکوه با صیادان اشعار این در. اندشده ذکر شکار شعر در سبزکوه کَالر و سفید، کوه
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 خواسته صیاد مرگ کوه، زبان از چند هر کنند.می صحبت هاآن با و صمیمیت احساس
 .کندیم تشکر داده است، درخور صیدی او، به کوه اینکه از صیاد. است شده

 یوبُنی زِ بازفت بِدَو، و میش زِ  سورَو یوکوهی زِ زرده ،زِکوگو تاراز
târâz ze kawgov, zarde ze kohiyov / suraw ze mēš o beδaw, bâzot ze 

boniyov 

 در مادیان و میش زردکوه، در کوهی بُزهای تاراز، کوه در هاکبک برگردان: مکان
 .است بازفت در ندارند، وچک توان که افرادی و شوراب
 مُژدِگونی خوماِی گو،اِی کَالر وِ سَوزِه

 

 زونی زِ وَسته صیاد، میر اَویده پیر 
 

sawze ve kalâr igu, ixom moždeguni / pir aviδe mir siyâδ, vaste ze zuni 

. دارم خوش خبری خواهم،می مژدگانی تو از گویدمی کَالر کوه به برگردان: سبزکوه
 .ندارد رفتن راه توان و شده است پیر رصیادمی

 زرده وِ ریم بیو کُنی، شِکال خویاِی اَر
 

 گَرده وِ الزا چَمبری، زرد بزنیم 
 

ar ixoy šekâl koni, biyaw rim ve zarde / bezanim zard čambari ke kâre marde 

  که گیزردرن صید و برویم زردکوه به بیا کنی، شکار خواهیمی برگردان: اگر
 .کنیم شکار دارد، گردن بر نشانه و اندپیچدرپیچ هایششاخ

 شکار شگردهای و فنون. 6 ـ 4
: از اندعبارت هاآن از برخی. هستند فراوان اند،یافته بازتاب گونه در این که شکار فنون
 تا کردندمی حرکت باد جهت مخالف صیادان، که گونهبدین باد، وزش جهت به توجه

 به باال از گرفتندمی دست در خاک مشتی آنان نبرد، صید سمت به را هاانسان بوی باد
 این کردند،می حرکت باد جهت خالف و شود مشخص باد جهت تا ریختندمی پایین

 چهار عموماً شکار در». است دادن فریب از کنایه بریدن باد. گفتندمی «بُریدن باد» را کار
  «شدمی تمرین صبر و فریب عمل، عتسر نظم، یعنی جنگ، تکنیکی عنصر

 (.91: 1313 پرست،دین)
 شنیدُم کُه ز نری خرس زاکِشتِ

 

 بُریدُم بادِسه گِلی چَنگِ وَرداشتُم 
 

zâkešte xerse nari ze koh šaniδom / vardâštom čange geli bâδese boriδom 

 را او و برداشتم خاک مُشت یک. شنیدم کوه از را نری خرس برگردان: صدای
 .دادم فریب
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 دادِخواسته اَمرو! اَی صیادون اَی
 

 راسته بادِ پَسین چَپه، بادِ سَحَرون 
 

ay siyâδon ay! amrov dâδexâste / saharun bâδe cape, pasin bâδe râste  

 و وزدمی چپ باد هنگام، سحر. است دادخواست روز امروز،! ادانیص یابرگردان: 
 .راست باد هنگام، پَسین

 :برود شکار منطقۀ به خوانخروس موعد از قبل و زود صبح بایدمی شکارچی
 نَخونِه بِت خُروس بِرو چونو صیاد اَی

 

 سَرونه او باز کُهی، گاکِ کُشتَنِ 
 

ay siyâδ čono beraw xorus bet naxune / kuštane gâke kohi, bâz u sarune  

 شکار هنگام. برو کوه به خوانسخرو از قبل و زود اریبس صبح ادیص یابرگردان: 
 زود است. اریصبح بس ،تنومند( دی)ص یکوه گاو

 کُلَه» شگرد، این به شدندمی پنهان هاگَون و درختان ها،سنگ پشت معموالً صیادان
  کردن کُلَه(. بَرد به کردن کُلَه گینه، به کردن کُله دار، به کِردن کُله. )گفتندمی «کِردن

 :است بوده نگرفت سنگر نوعیبه
 داری وَرِ وِ بِگِر خوته صیاد اَی

 

 داری تیله خرسِ اِیا سَرِت وِ 
 

ay siyâδ xote beger ve vare dâri / ve saret eyâ xerse tile dâri 

 اش،توله و خرس است ممکن. کن یمخف یدرخت کنار را خودت ادیص یابرگردان: 
 .به تو برسند ناگهان

 مبادا که نحوی به است، رفتنراه آرام و برداشتن گام آرام شگردها، از دیگر یکی
 :دهد فراری را صید و بغلتد صیاد پای زیر از ایریزهسنگ

 شَفت نشکَنی که بِرَو چونو صیاد اَی
 

 رَفت وَرِت ز گا نَوَن، تیشتَر وِ تیرِت 
 

ay siyâδ čono beraw ke naškani šaft  / tiret ve tištar navan, gâ ze varet raft 

 تکان هم را تیپا ریز یهابرگ یحت که کن حرکت یطور ادیص یابرگردان: 
 .رفت و کرد فرار تو یجلو از سالکهن و تنومند پازن. ندازین جوان بز به ریت. ینده

 
 

 شکار اشعار در مفاخره. 1 ـ 4
 شـــکار، شـــعر در ویـــژهبـــه بختیـــاری عامیانـــۀ شـــعر در رایـــج مضـــامین از

 است. مفاخره
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 عزت و دانیسخن و کمال و فضل مراتب در شاعر که شودمی اطالق ریاشعا به
  و خانوادگی و قومی افتخارات احیاناً و آن امثال و سخاوت و شجاعت و نفس

: 1331 موتمن،) است سروده خویش کمال و نسب و شرف در خالصه طوربه
918.) 

 و تیراندازی در مهارت به نازش خود، شجاعت و توانایی به نازش شکار، اشعار در
 کوهی حیوانات صید صیادی، افتخارات از یکی. است شده ذکر شکار چگونگی شرح

 .بود زنده صورتبه
 نادِر نَکِرده بِکِرد، وَلی که کاری

 

 چادِر وِ بَندِن یارِن کُهی بُزِ دیده کی 
 

  kâri ke vali bekerd, nakerde nâδer / ki diδe boze kohi yâren banden ve 
čâδer 

 را یکوه بز دهید یکس چه. نداد انجام هم نادرشاه یحت کرد یول که یکاربرگردان: 
 .ببندند چادر به و اورندیب و رندیبگ زنده

 :کنندمی افتخار بزرگ صید به معموالً صیادان
 شِکالِه وَختِ زَنِناِی جار زَنون جار

 

 مالِه همه بَهر زَی، نهنُهی میرصیاد 
 

jâr zanun jâr izanen vaxte šekâle / mir siyâδ, nohine zay bahr hame mâle 

 را یاسالهنه دیص اد،یرصیم. است شکار موقع که زنندیم جار ان،یجارچبرگردان: 
 .خانوارهاست ۀهم ةانداز گوشتش که کرد شکار

 ایرانی اقوام بین شکار اشعار در مهم هایموضوع جملهاز تیراندازی در مهارت
 :شودمی دیده بویراحمد و کهگیلویه استان در شکار شعر این در چنانکه است؛

 گِشاده چاکِش باریکه، تِفنگم دید
 

 نَزاده مایَر میرشِکالی، مو مثل 
 

(931: 1311 زاده،جمالیان)  
dide tefangom bârike,  cakeš gešâδe / mesle mo miršekâli mâyar nazâδe 

 به من مثل صیادی است، گشاد چاکش و کباری تفنگم دید که حالی برگردان: در
 است. نیامده دنیا

 بازتاب موضوع این نیز بختیاری گویش به شود،اشعاری که در ادامه آورده می در
 .است یافته

 دِنید همه خَلخون دُمیب ادیصِ تا
 

 دِنیب مو کَشهالش همه جاهِلون 
 

tâ siyâδ biδom xalxon hame diδen / jâhelun hame lâš kaše mo biδen 
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  جوانان، همۀ. دیدند را هنرهایم و من خالیق همه بودم، صیاد برگردان: وقتی
 .بودند من شکار گوشت کنندةحمل

 :کند تجربه را کردن شکار در فردبهمنحصر و جدید شیوة خواهدمی صیاد
 دارُم چه هر داری بیارین، تفنگُمِ

 

 دِرارُم نَو طَحرِ مَور تیگه وِ رُم خوماِی 
 

  tofangome biyârin, dâri har če dârom / ixom rom ve tige mawr tahre naw 
derârom 

 تیگه» مکان در بروم خواممی. بیاورید دارم، فشنگ چه هر همراه را برگردان: تفنگم
 .کنم اجرا شکار در شگفت و نو طرح «مَور

 تقسیم اهالی و نهمسایگا بین را شکار گوشت که بود این صیادان آداب از یکی   
 از بخشی و بَهر هاهمسایه به یعنی گفتند؛می «بَهری هُمسا» روش این به کردند.می

 بیشتری افراد به کرد،می شکار را تنومند صید که صیادی. دادندمی را شکار گوشت
 کردنمی شکار را مناسبی صید که وقتی صیاد. بود افتخار نوعی کار این و دادمی گوشت

 .داشت خجالت و شرمندگی احساس گشت،می بر مال به کمی گوشت با اینکه از
 تیشتَر وُ بُزی اَوُرد، بُزی کُرصیاد

 

 بیشتر هَمه ز دِههاِی بَهری هُمسا 
 

kor siyâδ bozi avurd, bozi wo tištar / homsâ bahri idehe ze hame bištar 

 به دیگران از بیشتر او. وردآ و کرد شکار را ایسالهیک بز و بزی ماهر، برگردان: 
 .دهدمی گوشت هاهمسایه

 یهپَتی شاخ کَلِه نی، تیردو وِ تیر
 

 یِهخِجالَتی کوچیر الشِ گَپ، مالِ 
 

 tir ve tirdov nē, kale šâx patiye / mâle gap, lâše kučir xejâlatiye 

 و زیاد خانوارهای. است خالی هم شاخکله و نیست تیردان در برگردان: تیری
 .است آورخجالت کم، گوشت

 و سر همان سَردار. است پازَن سردار داشتن بختیاری، در شکارچی هر افتخارات از
 به ،(پازَن)کوهی  قوچ شاخ بودن الیه الیه و بلندی رنگ، دلیلبه است. صید هایشاخ

-می خشک را آن سر کوهی، قوچ شکار از پس شکارچیان. گویندمی( درخت)دار  آن

 برای رفت،می دنیا از شکارچی که هنگامی. دادندمی قرار دید معرض در سپس و ندکرد
 .آراستندمی نصرت طاق کمر،کیس و تفنگ و سردار با او

 بیاهین تونهَمه اَی، هُمرَهونُم
 

 [وِرارین]وِراهین شاخِس چَمبَری، زَرد زیذُم 
 

homrahunom ay! hamatun biyâin / zayδome zardč ambari, šâxes verâhin  
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 چنبری شاخ رنگِ زرد پازن من که ببینید و بیایید همگی! همراهان ای برگردان:
 .کنید جدا دقت نهایت با را شاخش و سر شما. امکرده شکار
 بوده مرسوم آهو و کوهی قوچ شاخ گذاشتن نمایش به تاکنون، دور هایگذشته از
 شکار برج هاآن به که بودند کرده رستد هاییبرج کوفه نزدیک در که گویندمی». است

 هاییبرج کرد،می شکار[ سلجوقی شاهملک] سلطان که آهوهایی شاخ از. گفتندمی
 (.933: 1388 کوب،زرین) «کردندمی درست

 شکار فصل. 1 ـ 4
  صورت زمستان اوایل و پاییز فصل در بیشتر نداشت، جریان فصول همۀ در شکار

 مردم نبود، تابستان و بهار فراوانی به زمستان و پاییز در غذایی مواد چون گرفت؛می
 همچنین،. کردندمی تأمین شکار گوشت طریق از را خود غذایی هایوعده از بخشی

 و زمستان اواخر در که پرندگان و کوهی حیوانات گذاریتخم و ولد و زاد شکار هنگام
 .گرفتنمی انجام بود، بهار فصل
 بُلَندو دار یا زِ کُشی خویاِی اَر

 

 زِمستو زِ شَو دَه پاهیز، ماهِ سه 
 

 ar ixuy koši ze I dâr bolandov / se mâhe pâhiz, dah šaw ze zemestov 

 اوایل و پاییز فصل کنی، شکار بلند شاخ گوسفندهای از خواهیمی برگردان: اگر
 .بپرداز کار این به زمستان

 زیتیراندا هایلحظه دقیق توصیف. 1 ـ 4
 آزاد و رها زندگی. شدمی داده آموزش کودکی سنین از تیراندازی هنر ها،بختیاری بین
 گوشت به نیاز درنده و جانواران هایگونه وجود جایی،جابه و کوچ طبیعت، در

 .کردمی آماده شکار برای نوجوانی و کودکی سنین از را هابختیاری کوهی، حیوانات
 در یسوارو اسب یراندازیاز مهارتشان در ت مکرراً آنان، یاردو یتماشا ضمن من»

  یراندازیت به تاخت حال در اغلب و کنندیم پر را شانیهاتفنگ. اممانده شگفت
 اشعار در صید بدن به تیر برخورد لحظۀ توصیف(. 331: 1389 )هولستر، «پردازندیم

 .اندکرده تصویر زنبور زدن نیش همچون گاهی را آن و است شده ذکر شکار
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 یُرغِه و کَند اَلوس دی، سامِه وُ رَهد سَرُم
 

 نُرقِه ماشِه رومی پَیس زِ فِرِشنام 
 

sarom rahδ o same di, alus kand ve yurγe / ferešnâm ze pays rumi mâše 
nurγe 

 حالت با دید، را امسایه و گرفت قرار دیدش معرض در سرم که برگردان: همین
 .گرفتم هدف دنبالشبه را اینقرهماشه رومیِ تفنگ. کرد فرار یورتمه
 شونِس آهینِه زَیم اَوی، سَرِزیر

 

 بُهونِس کَندِه باد مونِه، لُری وِ 
 

 sarezir avi, zaym âhine šunes / ve lori mune, bâδ kande bohunes 

 سیاه باد که ماندمی لُری به. زدم اششانه به و نهاد رو یریسراز سمت بهبرگردان: 
 .باشد کنده جا از را چادرش

 کردن شکار از هدف. 11 ـ 4
 از اهلی، حیوانات گوشت بر عالوه زندگی، نیاز مورد گوشت تأمین برای بختیاری مردم

 بررسی، مورد اشعار در که کردندمی استفاده نیز وحشی پرندگان و حیوانات گوشت
 برای بیشتر را شکار تفرادس طبقۀ. است یافته بازتاب فرودست طبقۀ آرزوهای بیشتر
 برای راهی فرودست طبقۀ در شکار اما دادند؛می انجام فراغت اوقات پر کردن و تفریح
 هاسالیخشک و هاقحطی غذایی، مواد کمبود فقر،. است بوده غذایی نیازهای تأمین
 طیور و وحوش گوشت از را شانغذایی هایوعده از بخشی مردمان که شدمی سبب
 نامبه نان نوعی بلوط درخت میوة از تبارانزاگرس و هابختیاری. نندک تأمین کوهی

 و ماست دوغ، با همراه بیشتر شد.نمی خورده راحتی به که کردندمی تهیه «کَلگ»
. است بوده نشینانزاگرس پناهجان بارها هاقحطی در نان این. شدمی مصرف گوشت

 فامیل، و خانواده و شده پخته بلوط انن زنی،نمی هدف به چرا» گویدمی تفنگ به صیاد
 .«هستند گوشت منتظر
 جُم؟ زَنیاِی چه سی! الری اَی الری

 

 شُم بی مَنده مالمو پُهده، کَلگامو 
 

 lâri ay lâri ! si če izani jom? / kalgâmov pohδe, mâlmov mande bi šom 

 خانوارها و شد پخته بلوط نان زنی؟نمی هدف به چرا! الری تفنگ برگردان: ای
 .اندمانده شام بدون
 پاتِه وِ ناشتام! الری اَی الری

 کُن پُرُم هم باز نَزَیدی، و وَندی اَر
 

 باروتاتِه زِ نَزَیم و وَندُم اَر 
 کُن تُرُم وِ سَیل بِپا، باریک بِگر، سِفت
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lâri ay lâri ! nâštâm ve pâte / ar vandom o nazaym ze bârutâe//ar vandi o 
nazayδi, bâz ham porom kon / seft beger, bârik bepâ, sayl ve torom kon 

 به و کردم یریگنشانه اگر. تست ةعهد بر امصبحانه! یالر تفنگ یا: ادیصبرگردان: 
 نخورد هدف به و یانداخت ریت اگر ی!الر تفنگ. است تیهاباروت ریتقص نخورد، هدف
 نگاه دقت با را ریمس و نیبب را هدف قیدق ر،یبگ محکم. کن باروت از پر را من دوباره

 .کن

 شکار در زیست محیط به توجه و اعتدال. 11 ـ 4
 آبستنی، دورة و گیریجفت زمان و فصل در. دارد خاصی آداب هابختیاری بین شکار

 این شکار کبک، همچون پرندگانی گذاریتخم هنگام. شدنمی شکار کوهی قوچ و بز
 را صید گاهی. انداختندمی تیر سپس کردند،می خبردار را صید اهیگ. بود ممنوع پرنده

 تیر بود، آب خوردن حال در که صیدی به. کردندمی شکار پرواز و حرکت حال در
 .کردندنمی رها خود حال به را زخمی و جاننیمه خوردة تیر موجود. انداختندنمی

. است شده نقل باال به( پیر) ساله هشت کوهی قوچ و بز به تیرانداختن از ابیات در
 درخشان نکات از یکی امر این. انداختندنمی تیر جوان پرندگان و حیوانات به معموالً
 بوده زیست محیط و جانوری مختلف هایگونه نگاهداشت و حفظ در بختیاری فرهنگ

 .است
 جَوونه خُت چی مَوَ، چارسال ای وُر تیر

 

 ناتَوونه پیرِ سال، نُه وُر بِوَ 
 

(993: 1313 دادرس، و شفقی)  
tir wur i čâr sâl mava, či xot jawune / beve wur noh sâl, pire nâtawune 

. است جوان خودت همچون نداز،ین ساله چهار یکوه قوچ ای بز نیا به ریتبرگردان: 
 .است ناتوان ریپ که ندازیب ساله نه به ریت

-نمی شکار را دری کبک همچون هاونهگ از بعضی معموالً دارند، که باورهایی بر بنا

 و خانواده اعضای از یکی کنند، شکار را پرنده این چنانچه معتقدند زیرا کردند؛
 .میردمی عزیزانشان

 وَندُم تو وِ تیر! اَی دَر کَوگِ تاال کَیس
 

 مَندُم بیچاره بِمُرد، بَووم بِرَه، دام 
 

 kays tâlâ kawge dar ay! tir ve to vandom / dâm berah, bawum bemord, 
bičâre mandom 
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 مرد هم پدرم. رفت دنیا از مادرم. انداختم تیر تو به که وقتی از! دری کبک برگردان: ای
 .ماندم بیچاره و تنها من و

 گویندمی. شد نخواهند ثروتمند شکارچیان که است رایج هابختیاری بین باور این
 بیتی در هم ایگنجه نظامی. «آوردنمی دستبه ثروت و مال شکار گوشت با کس هیچ»

 کم بُوَد افکندرخت. »شد خواهند فقیر کنند،می شکار که کسانی کند،می اشاره
 (.183: 1319 ثروتیان،) «نخجیربانی کشد درویشی به/ زندگانی

 چار پازَنون زِ بِزَن، یَکی بُزون ز
 

 مال نَنِها وی ـ شِکال ـ گوشتِ ز کی هیچ 
 

ze bozon yaki bezan, ze pâzanun čâr / hič ki ze gušte šekâl- vay- nanehâ mâl 

 گوشت از کس هیچ. کن شکار رأس چهار هاپازَن از و رأس یک بزها برگردان: از
 .نکرد انباشته ثروت و مال شکار،

 شکار . باورهای12ـ  4
 شکار اشعار در مذهبی . باورهای1ـ  12ـ  4

. هستند تشیع مذهب و اسالم دین بر همگی که اندیرانیا اقوام از یکی هابختیاری
 دارای آن اعضا همۀ حاضر حال در که است ایرانی مختلف هایگروه از یکی بختیاری»

 علیزاده) «شودنمی دیده ادیان و مذاهب سایر پیروان آنان بین و هستند تشیع مذهب
 بازتاب شکار اشعار در شیعی اعتقادات و دینی باورهای برخی(. 13: 1388سفیدی، گل

 شکار روز آن و دیده خواب در را (ع)عباس حضرت و (ع)علی  موال صیاد،. است یافته
 .است شده نصیبش خوبی

 (ع)نِهعَلی جِناوِ دیدُم خَو وِ شَو
 

 نهچَمبَری زرد زَیدُم و وَندُم 
 

  šaw ve xaw diδom jenâve aline / vandom o zayδom zard čambarine 

 که رنگزرد پازَنی و انداختم تیر. دیدم خواب در شب را (ع)علی دان: جناببرگر
 .کردم شکار بود، پیچ در پیچ هایششاخ

 (ع)عباسه جِناوِ دیدُم خَو وِ شَو
 

 چُواسِه دار اَلوس اُوَی سَرُم وِ 
 

 šaw ve xaw diδom jenâve abâse / ve sarom ovay alus dâr čowâse 

 هایششاخ که پازَنی و انداختم تیر. دیدم خواب در شب را (ع)عباس برگردان: جناب
 .کردم شکار بود، وارونه و پیچ در پیچ
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 کوه از که صیدی گوشت از نمازخوان افراد که است آن شکار مذهبی آداب از یکی
 :است شده ذکر هم هابازنامه در مورد این. کنندنمی استفاده افتاده است،
 نبود روا بمیرد و افتد آب در یا افتد بزیر کوه از و آید برش تیری را صیدی اگر و

 بمرده کوه از افتادن از یا است مرده آب در که نداند وی آنکه بهر از آن بخوردن
 (.91 ـ 91: 1311 نسوی،) است

 دَسته وِ بِریم بیایین! اَی صیادون اَی
            

 وَرَسته گَر گوشتِ خورِن،نی نِمازو با 
 

ay siyâδon ay! biâyin berim ve daste / bâ nemâzov nixoren, gošte gar 
varaste 

 گوشت از نمازخوان افراد. برویم شکار به جمعیدسته بیایید صیادان! برگردان: ای
 .خورندنمی افتاده است، کوه از که صیدی
 سِلَیمو خیرِ کِمَر کیس وا تُفَنگِت

 

 جو نَنِهه که کُنین، دُعا همَتون 
 

  tofanget wâ kis kemar xayre selaymov / hamatun doâ konin, ke nanehe jov 

 که کنید دعا همگی. است (ع)سلیمان زادهامام وقف دانتباروت و برگردان: تفنگ
 .نمیرد و ندهد جان

 شکار عامیانۀ . باورهای2ـ  12ـ  4
 .دارد ودوج شکار مورد در زیادی باورهای و اعتقادات بختیاری، فرهنگ در

 برخوردهای و کارها تمامی و اندشده عجین مردم زندگی با گاه باورها این
 ریشه باورها این از برخی که گیردمی صورت باورها همین اساس بر شانروزمره

: 1319 شهبازی،) ندارد مذهب به ربطی هم بعضی و مردم مذهبی اعتقادات در
113.) 

 که زمانی همان از. است نیامده هم برخی و شده ذکر اشعار در باورها این از بعضی
 و خانه به رسیدن و برگشتن شکار، حین در شود،می روانه کوه سمتبه خانه از صیاد

 .دارد وجود خاصی باورهای و آداب ها،همسایه بین شکار گوشت تقسیم
 را هاآن کسی که باورند این بر کنند، شکار نتوانند مرحله چند در ماهر صیادان اگر
 و ساحر افراد یا مُال پیش طلسم شکستن برای. است بسته را شکارشان و کرده طلسم
 .بشکند را طلسم تا روندمی فالگیر

 رِوِشته وِ چَشمُم پیر پلنگ چی
 

 گُشِسته شِکالُم دیدُم خَو وِ شَو 
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 či pelange pir čašmom ve revešte / šaw vex aw diδom šekâlom gošeste 

 طلسم که دیدم خواب. هستند کردن نگاه حال در چشمانم پیر، پلنگ دبرگردان: مانن
 .شد گشوده شکارم
 زمانی از بعد و خندید شکارچی روی در: گویندمی کند نگاه شکارچی به شکار اگر

 :میردمی شکارچی کوتاه
 ریم مِنه هَندِست دی، مونه جَرنی سَر

 

 سیم وُال پازن سَر، وِ داره لیش فِرگِ 
 

(133: 1383 حسینی،)  
sar jarni mone di, handest mene rim / ferge liš dâre ve sar, pâzan wulâ sim 

 فکر پازَن دانممی واهلل. خندید رویم در و دید را من و برگرداند را برگردان: سرش
 .دارد برایم سر در بدی

 در کنند. استفاده شکار گوشت از روز چهل تا نباید کنند،می زایمان زنان که هنگامی
 که دارند باور همچنین،. کندنمی برخورد هدف به صیاد تیر آن از بعد استفاده، صورت

 .رودمی خطابه شکارچی تیر چون بخورند؛ شکار گوشت از هاسگ نباید
 دیده مونه بُز کول وِ کَشیدُم سَر

 

 دُزیده سگ یا خَردسه دارچِله نَدونُم 
 

sar kašiδom ve kul boz mone diδe / naδunom čele dâr xardese yâ sag doziδe 

 دانمنمی .(کنم شکار نتوانستم) دید را من بز زدم، دره و تنگه به برگردان: سری
 .است دزدیده آن از سگ یا خورده شکارم گوشت از دارچِله

 شکار در حسرت و نوستالژی. 13 ـ 4
 آرام شکار، شوق که جایی تا است نهفته شکارچی ذات در همیشه شکار شوق و شور

 که شده نقل پیرصیادانی زبان از زیادی ابیات. کندمی دور وی از را خواب و قرار و
 با صیاد. خورندمی افسوس جوانی رفتن دست از برای و کنند شکار توانندنمی دیگر

 .کندمی یاد گذشته از خاصی نوستالژی و دلتنگی
 خَو بَرُمنی شَو شِکال شوقِ گِرِهمِه

 

 بَرَفتَو وِ یا نِسَهِن وِ نُمندو 
 

  gerehme šawqe šekâl šaw nibarom xaw / naδunom ve nesahen yâ ve 
beraftaw 

. رودنمی چشمانم به خواب شب و است گرفته را وجودم شکار برگردان: شوق
 .برآفتاب یا هستند سارسایه در وحشی گوسفندان دانمنمی

 ممیرُ که خَیفُم مَندُمه، صیادون ز
 

 تیرُم وَرِ زِ بَرهاِی باد پَر و کُلک 
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 ze siyâδon mandome, xayfom ke bemirom / kolk o par bâδ ibare ze vare 
tirom 

 از. بمیرم که است حیف ام،مانده من فقط دستچیره و نامی صیادان رگردان: از
 .بردمی باد را موجودات پَر و کُرک من، تیر شدت

 زونی وِ زَیده سر ،اَوی پیر صیاد میر
 

 جَوونی سی داغُم خوره،اِی وادِریغا 
 

 mir siyâδ pir avi, sar zayδe ve zuni / vâderiγâ ixore dâγom si jawuni 

: گویدمی و خوردمی حسرت و دریغ. نهاد زانو بر سر و شد پیر برگردان: میرصیاد
 .جوانی برای افسوس

 شکار یخطرها. 14ـ  4
 آن، حمل خطر و دسترس از دور جاهای در صید افتادن شدن، زخمی افتادن، کوه از

 ناگهانی، هایبوران و برف در گرفتاری درنده، جانوران با درگیری مسیر، کردن گم
 افتادندمی کوه از شکارچیان گاهی گذشته در. است بوده صیادی کار خطرات از بخشی

  برخورد پلنگ و خرس چون یجانوران به خبرانهبی گاهی یا و رفتندمی دنیا از و
 به کوه از را شکارچی جانوری، یا و شدمی منجر شکارچی قتل به گاهی که کردندمی

 شکار مضمون با سوزناک اشعاری خوانسوگینه زنانِ مواقع، این در کرد،می پرت پایین
 .خواندندمی شدهفوت فرد رثای در شجاعت و

  برگزار را یمراسم نبوده، بزرگ یلیخ یقهرمان که یقربان فرد یبرا هاآن یگاه
 هنگام ای و کرده سقوط یاصخره از که رندیگیم مراسم یمرد یبرا ای کنندیم

پلنگ جان خود را  ۀلیوساست که به یمراسم مرد ای شودیم کشته یکوه بز شکار
 (.(lorimer, 1954: 546) دادهاز دست 

 چَوگو گِرِهسِه شِکال وِ رَه صیاد
 

 کَوگو وِ کِرد ری زَی، پازَنِه ،زَی بُزِ 
 

siyâδ rah ve šekâl gerehse čawgov˜  / boze zay, pâzane zay, ri kerd ve 
kawgov˜ 

 کرد شکار را قوچ و بز. شد گرفتار بوران و برف در و رفت شکار به ادیصبرگردان: 
 .نهاد رو هاکبک سمتبه و

 نِهیوُم کِرده کُه مِنِ زِ زرد خرسِ
 

 ندیدم کارده کَد، سرِ وِ رَهد دستُم 
 

xerse zard ze mene koh kerde nehiwom / dastom rahδ ve sare kaδ, kârde 
nadiδom 
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 کارد و بردم کمرم به دست. کرد نهیب مرا کوه میان از زردرنگ برگردان: خرس
 .نبود کمرم روی
 تُکِسته گَر ز گُالو اَوِ چی خینُم

 

 پُکِسته مهدَبُ گِرِه، تَش جونُم همه 
 

   xinom či awe golâw ze gar tokeste / hame junom taš gere, dabom pokeste 

 آتش جانم همۀ. است کرده چکه هاصخره روی از گالب آب مانند برگردان: خونم
 .است ترکیده دانمباروت و گرفت

 شکار های. سوگینه15ـ  4
 ایل مردمان». هستند بختیاری میانۀعا شعر گونۀ ترینگسترده سُروها، یا هاسوگینه

 سال، و سن جنسیت، اجتماعی، موقعیت به توجه با ای،مرده هر سوگ در بختیاری
 غفاری،) «دارند ایویژه آوازهایسوگ مرگش، علت و اخالقی هایویژگی حرفه،
. شودمی خوانده شغلش با متناسب هاییسوگینه ،9صیاد درگذشت هنگام(. 133: 1388

  و شجاعت جنگجویی، قابلیت، وصف: از اندعبارت هاسوگینه ینا محتوای
  پلنگ، و شیر به صیاد تشبیه تیراندازی، در صیاد مهارت صیاد، هایشایستگی

 .او آرزوهای بیان و( صیاد) متوفی زبان از اشعار ذکر صیادی، کار هایسختی
 مینا کاردِ دو کَمَر، کیسه دو تفنگ، دو

 

 مَبینا کافر گَپی سَولِ بُهرِسده 
 

 do tofang, do kise kamar, do kârde minâ / bohresde sawle gapi, kâfar 
mabinâ 

 شده دهیبر یبلند سرو: قمه و کارد دو و کمر ۀسیک تا دو تفنگ، قبضه دوبرگردان: 
 .نادیمب هم کافر است،

 تَیم بِنین تُفنگُم میرُم که وَخت هر
 

 زَیم یَکین مبَساکُ رِوه،اِی گَل اِیا، گَل 
 

har vaxt ke mirom tofangom benin taym / gal eyâ, gal ireve, basâkom yakin 
zaym 

 کوهی گوسفندان گلۀ. بگذارید کنارم را تفنگم رفتم، دنیا از که وقت برگردان: هر
 .کنم شکار را هاآن از یکی خواهممی روند،می و آیندمی

 کِنارُم تفنگ دستُم، وِ نرمیش شاخِ
       

 دیارُم وَیده خِراو، هونه اَجَلِ 
 

šâxe narmiš ve dastom, tofang kenârom / ajale hune xerâw, wayδe diârom 

 خراب اشخانه که اجل ـ. است کنارم تفنگم و دستم در کوهی قوچ برگردان: شاخِ
 .است آمده من برای باد ـ
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 دال پَرِ بالِشتُم بِنه، دار ز تاووتُم
 

 مال دَرِ بَرِن جَوون تا چار هچارچوم 
 

tâwutom ze dâr bene, bâleštom pare dâl / čârčume čâr tâ jawun baren dare 
mâl 

 را چارچوبم. بگذارید کرکس پر از را بالشم و بلوط چوب از را برگردان: تابوتم
 .ببرند خانه در تا جوان تا چهار

 شکارچیان مزار سنگ نقش. 16 ـ 4
 را شکار ابزارهای دیگر و شمشیر تفنگ، بزکوهی، نقش کارچیان،ش قبر سنگ روی

 شکلبه قبرهایی سنگ سرشناس، افراد و خوانین از بعضی قبر روی». کنندمی حجاری
 شمشیر، تفنگ، مانند جنگ ابزار از هایینمونه هر کدام روی که بودند کرده نصب شیر
 (.118: 1333 د،الیار) «بود شده کاریکنده....و باروت محفظه نیزه،

 سُوارِه بَردی وِ میرصیاد تفنگ
 

 ناهاده کِلِس پازَنی، دارِ سَرِ 
 

tofange mir siyâδ ve bardi sowâre / sare dâre pâzani, keles nâhâδe 

 در هم پازن شاخ و سر. است سوار( مزار سنگ) سنگی بر میرصیاد برگردان: تفنگ
 .است شده نهاده کنارش

 بگردُم نِههکُ نَتَرُم که حاال
 

 بَردُم سَرِ وِ بِکَشین پازَن عَیسِ 
 

hâlâ ke di natarom, kohne begardom / ayse pâzan bekašin ve sare bardom 

 .کنید حکاکی مزارم سنگ بر را پازن نقش کنم، شکار توانمنمی که برگردان: حال
 
 
 
 

 
 

 (124: 1314 ، قنبری از : نقش سنگ مزار شکارچیان )برگرفته1 تصویر

 . نتیجه5
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 این. بود غذایی نیاز از بخشی کنندةتأمین و زندگی از شکلی شکار، ها،بختیاری بین
 کوه از سقوط بوران، و برف در گرفتاری کوه، در گرفتار شدن همچون خطرهایی کار،

 چون هاییگونه بختیاری مناطق هایکوه. داشت پی در را وحشی جانوران با درگیری و
 نوع این. است بوده صید و شکار برای غنی منبعی که دارد زیادی پرندگان و کوهی بز

 صیادی شعر گفت توانمی واقع،در. است یافته بازتاب شکار اشعار در صیادان زندگی
 گونه هر که شودمی تقسیم شکارچی سوگ و سَرکُهی گونۀ دو به بختیاری فرهنگ در

 آن از شود.می تلقی حماسی شعر نوعی یسَرکُه گونۀ. دارد را خود خاص هاییویژگی
. دارد مفاخره رو همین از و است بوده جنگاوری و و جنگ برای فرد ساززمینه که رو

 وقف، امامان، دیدن خواب به) مذهبی اعتقادات شکار، ضرورت شکار، کار در اعتدال
 ترینمهم از( شکار گوشت از زائو زن نخوردن و طلسم) عامه اعتقادات و( نماز

 از توانمی که هستند مهمی منابع از اشعار این همچنین،. است سَرکُهی شعر مضامین
 گذر در بختیاری مردم زندگی مشکالت و هادغدغه آرزوها، از بخشی با ها،آن طریق
 شخصیتی هایویژگی و شجاعت بیان به نیز شکارچی سوگ گونۀ در. شد آشنا زمان

 شده پرداخته آمیزمفاخره صورتبه کارش خطرهای و وی آرزوهای بیان شکارچی،
 .است

 
 

 هانوشتپی
 33کریمی  حسینقلی بازفت؛ ساله. 38 رباط،شیخ اسدی میرزا: از اندعبارت اشعار این ویر تیز . راویان1

 .اندیکا ساله. 31 محبی، نقره کوهرنگ؛ ساله. 31 بابادی،مهری خزعل بازفت؛ ساله،
 طایفه از نجفقلی و فریدون به توانمی است شده سروده اشعاری نانآ سوگ در که صیادانی جمله. از9

 .کرد اشاره موری

 منابع
 .دارخوین: اصفهان. کُرصیاد(. 1319) جانمراد ـ احمدی،

 .آگه: تهران. رانیا در ینینشکوچ(. 1338) سکندر بهاروند، یاللهامانـ 
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 .آگاه: تهران. یاریبخت لیا ةدربار یپژوهش(. 1383) بهرام ان،یراحمدیامـ 
. یخط ۀنسخ 11 یو شرح مجدد از رو حیتصح .نیریخسرو و ش(. 1319بهروز ) ان،یثروتـ 

 .ریرکبیتهران: ام
 ریبو و هیلویکهگ استان ییغنا اشعار یبررس و یگردآور(. 1311برزو ) دیس زاده،انیجمالـ 

  .رازیش دانشگاه. یدکتر ۀرسال. احمد
 .معتبر: اهواز. زمان تحول و ختیاریب(. 1383) موسی حاج پور،ـ حاجت

  و هاجنگ شرح انضمام به یاریبخت یمردم یهاترانه و اشعار(. 1383) ژنیب ،ینیحسـ 
 .اصفهان: شهسواری. هاحماسه
 و زمان گذر در ایران ادبیات در کوه جایگاه»(. 1318) متدین اهللحشمت و بابک ـ داریوش،

 .83 ـ 33 صص .13 ش. نظر باغ. «آن بر مدرنیته تأثیر
. «تبریزی شمس غزلیات در طبیعت به موالنا نگاه»(. 1319) رشیدی محمد و کاظم ـ دزفولیان،

 .83 ـ 33 صص. 3 ش. 1 س. پارسی ادب نامۀکهن
 آریا. محمدحسین ترجمۀ. خوزستان و لرستان سفرنامۀ(. 1388) اوگاستس کلمنت ـ دوبُد،

 .فرهنگی و علمی: تهران
 معاونت: مشهد. کریمی اصغر ترجمۀ. بختیاری نشینانکوچ فنون(. 1331) یرپی ژان ـ دیگار،

 .رضوی قدس آستان فرهنگی
. «تیموریان و ایلخانان دورة فتوحات در شکار نظامی هایکاربست»(. 1313) ولی پرست،ـ دین

 .91ـ  13 صص. 9 ش. 3 س. اقتصادی و اجتماعی تاریخ
 .سخن: تهران. رانیا خیتار با ییآشنا(. 1388) نیعبدالحس کوب،نیزرـ 

 بختیاری اشعار زبانی ـ ادبی ارزش بررسی»(. 1311) دادرس مهدی سید و مریم ـ شفقی،
. 3 ج. فارسی ادب و زبان ترویج انجمن المللیبین همایش هفتمین. «ژوکوفسکی گردآوردة

 .931 ـ 911 صص
: تهران. بختیاری گویش طالعۀم برای موادی(. 1313)ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .طباطبائی عالمه دانشگاه
 اسالمی دانشگاه: بوشهر. بختیاری در نمایشی آیینی مراسم(. 1319) محمدرضا ـ شهبازی،

 .بوشهر واحد
 .سروچمان: اصفهان. یاریبخت در عیتَش(. 1388) یمصطف ،یدیسفگل زادهیعلـ 
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( وهی)گوگر وهیگاگر آواز به ینگاه ،یاریبخت لیا در سوگ یقیموس»(. 1388) یسیع ،یغفارـ 
 .181. ـ 131 صص. 89 ش. هنر. «یاریبخت یقیموس در( وارونه)ساز ی چپ ساز و

. ارشد کارشناسی نامۀپایان. فارسی ادب در آن لوازم و شکار(. 1388) ابوالفضل پور،ـ قدیمی
 .تبریز: آذربایجان معلم تربیت دانشگاه

 .نیوشه: شهرکرد. بختیاری عامۀ ادبیات(. 1311) عباس عدیوی،ـ قنبری 
 .مرید: شهرکرد. بختیاری حکم و امثال(. 1313)ـ ـــــــــــــــــــــ 
. بختیاری در سنگی شیر دربارة پژوهشی سنگی؛ شیر(. 1311) ـ ـــــــــــــــــــــ

 نیوشه.: شهرکرد
 .آنزان: تهران. میریا مهراب ترجمۀ. الیارد سفرنامۀ(. 1333) استون هنری ـ الیارد،

: تهران. ذوالفقاری حسن کوششبه. ایران عامیانۀ ادبیات(. 1383) محمدجعفر ـ محجوب،
 .چشمه

 .بهشت هشت: اصفهان. بختیاری زبان نامۀواژه(. 1319) ظهراب ـ مددی،
 .سمت: تهران. نشینیکوچ جغرافیای(. 1383) رحیم سید ـ مشیری،
 .زرین: تهران. فارسی ادب و شعر(. 1331) العابدینزین ـ موتمن،
: تهران. غروی علی نگارش و تصحیح. بازنامه(. 1311) احمد ابن علی ابوالحسن ـ نسوی،
 ایران. شناسیمردم مرکز

 و اسناد مرکز: تهران. فرزام فریبا کوششبه. زندگی جلوة هزار(. 1389) ارنست ـ هولستر،
 فرهنگی. میراث مدارک
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Abstract 
In Bakhtiari culture, hunting has been one of the most important 

methods for preparing food. Hence, hunters have gained a special 

place in that culture. Furthermore, different poems have been 

composed for remembering hunters in this culture. Most of the 

hunting customs are reflected in these poems. Thus, analyzing them 

could reveal significant points about Bakhtiari culture. The aim of this 

study is to content analyze hunting poems in Bakhtiari culture based 

on document analysis. Issues like hunting tools, honors, tactics and 

hunting methods, hunting season, the role of hunting in preparing 

food, and related believes are investigated in this regard. The findings 

indicate that hunting poems are divided into two branches, Sarkohi 

and hunters' mourning. They show hunters' feelings and tactics as well 

as catering for the environment and species in simple words. 
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