
  
  
  
  
   
  
  





  
  
  
  
   1- 47 ، صفحات1398 بهار و تابستان، 11م، شماره ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش 

  

  در فولکلور و دانش بومی بختیاري) شیرسنگی(بردشیر 

  *عباس قنبري عدیوي
  28/4/1399 :تاریخ پذیرش   11/12/1398 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

ز سنگ است یا شیرسنگی، تندیسی ساخته ا ،)šeirebardi(، شیرِبردي )bardešeir(بردشیر 
ها کاربرد و کارکرد متنوعِ فرهنگی، هنري، ادبی، اجتماعی و اقتصادي  که در فرهنگ بختیاري

خوزستان، چهارمحال و بختیاري، لرستان و (در نقاط سردسیري و گرمسیري بختیاري . دارد
هـا، شـهیدان، دالوران، جوانـان و     این پیکره تنومنـد را روي مـزار کالنتـران، خـان    ) اصفهان

هاي مختلف شیرسنگی با توجه به نحوه سـاخت،   ها و تیپ گونه. گذارند مردان قوم می زرگب
هاي  و گونه) نقش(هاي حکاکی  سازي، اندازه، ریخت، نگاره ابزار، تجربه استادان و روند آماده

ورسـوم آن، در سراسـر منطقـه بختیـاري      و انتزاعی تا نصـب و آداب ) رئال(مختلف واقعی 
ایـن پیکـره در    هـاي  ارنده عالوه بر کارکردهاي مادي و معنوي، به ویژگیموجب شد که نگ

عامه هموندان بختیاري بپردازد و جایگاه این هنر دیـرین ایرانـی را در    فرهنگدانش بومی و 
این مطالعه بر مبنايِ پژوهش میدانی و گفتگو با استادان سازنده این . دوره معاصر نمایان کند

بـراي  . اي استناد شده اسـت  و گاهی نیز به اسناد و مدارك کتابخانه صنعت بومی تدوین-هنر
هاي فرهنگ و ادبیات شـفاهی   آوري اطالعات الزم، ضبط گونه این منظور با مصاحبه و جمع

ها و عقاید مردمی در فرهنگ مردم و هنر ایرانی جستجو شد کـه بـراي    هایی از آفریده نمونه
  .ادبی عشایري مؤثر باشد-طالعات فرهنگینگاري و م شناسی، قوم تحقیقات مردم

دانش بـومی،    عامه، ادبیات عامه، فولکلور، بردشیر، فرهنگ مردم، فرهنگ: هاي کلیدي واژه
  .شیرسنگی، بختیاري
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  مقدمه
هـا و   هـاي بختیـاري بـه تنـدیس     راه ها و یا ایـل  ممکن است در ناحیه تاریخی، مزارگاه

شده باشد که   شیم و براي ما این پرسش مطرحهایی از شیرسنگی برخورد کرده با پیکره
 ؛هـاي سـنگی مـرتبط باشـد     هـا و پیکـره   به چیستی، چرایی و چگـونگی ایـن مجسـمه   

  :هایی مانند پرسش
  اند؟ شده  ها چیست و چگونه ساخته جنس این تندیس - 1
  اند؟ شده  به چه منظوري ساخته و نصب - 2
 ت؟از کی و چه زمانی این هنر در بختیاري رواج یافته اس - 3

 چرا همه مزارها این تندیس را ندارند؟ - 4

 تفاوت و شباهت این شیرها در چیست؟ - 5

 ها چیست؟ نوع سنگ و ابزار ساخت این تندیس - 6

  ها با فرهنگ و ادبیات بومی چه ارتباطی دارند؟ این پیکره - 7
تندیسی است از » شیرسنگی«یا » شیرِبردي«، »بردشیر«در زبان و گویش بختیاري، 

ایـن  . گیـرد  مردان قرار میبرخی از و روي مزار شده سنگ ساخته که از  1»شیر«ریخت 
در گسـتره قـوم   ) نـاملموس یـا معنـوي   (و غیرمادي ) ملموس(پیکره در فرهنگ مادي 

خـاك  شناسـی ایـران، منظـور از     در اقلـیم . اي دارد بختیاري ایران، جایگاه مهم و ویـژه 
سـت کـه از نظـر نـژادي و     محدودة جغرافیایی کوچندگان و ساکنان مناطقی ا بختیاري

اي که شامل تمـام یـا    محدوده. منسوب است) قوم لر بزرگ(گفتاري به جامعه لرتباران 
. شـود  هایی از چهارمحال و بختیاري، خوزستان، لرستان، مرکـزي و اصـفهان مـی    بخش

چیستی، چرایی و چگونگی ساخت، آیین برپایی و سنّت نصب شیرسنگی براي مردان، 
 دارايو سـاکنان زاگـرس میـانی     عشایر بختیاريویـژه   ر ایرانیان، بهدر مجموعه فولکلو

هاي علوم اجتماعی، علوم انسانی، دانش بـومی،   اهمیت است و براي پژوهشگران حوزه

                                                
1. Lion 
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. شناسی، هنر، ادبیات و فرهنگ مردم مفید و اثـربخش اسـت   شناسی فرهنگی، قوم انسان
: هاي ترکیبی مردان است ماننـد  ا اسمیکی از اجز» شیر«گذاري مردم بختیاري نیز  در نام

» شیرمحمد، علی شیر، شیرعلی، شیرحسین، آقاشیر، شیردل، شیرویه، شیرحسن، شـیرو «
) برنـام (همچنین لقـب  . است» ، شیرمردي و شیرانی)شیرعلی(شیرالی «: و طوایفی چون

... یـا القـابی چـون غضـنفر، صمصـام، اسـد و        ،شیر زرد، شیر زاگـرس و شـیر بیشـه   
  .هنده اهمیت و جایگاه اجتماعی و رفتاري این باور دیرین فرهنگی استد نشان

  
  پیشینۀ پژوهش

شیرسـنگی؛ پژوهشـی دربـاره    «استثناء کتابِ تخصصی نویسنده این نوشتار با عنـوانِ   به
تـا زمـان انتشـار ایـن مقالـه، کتـاب و اثـر مســتقلی        ) 1393(» شیرسـنگی در بختیـاري  

صورت مختصر مطالبی در این خصوص  و منابع به ولی در برخی آثار. منتشرنشده است
، در گفتـاري بـا عنـوان    )1385(» گُفـت و لُفـت  «مؤلّف در کتاب  همچنین. وجود دارد

، )1390(» جسـتاري در فرهنـگ و هنـر بختیـاري    «و در کتـاب  ) شیرسـنگی (» بردشیر«
تـا   زشـیر بنگشـت  «و در کتاب » هنر شیر سنگی در فرهنگ بختیاري«اي با عنوان  مقاله

، مافگـه و  )اسـتودان (ویـژه بردگَـوري    و به) سنگ(به کاربرد برد ) 1393(» جون آدمیزاد
بردشیر در «بخشی با عنوان ) 1398(» شناسی بختیاري مردم«بردشیر پرداخته و در کتاب 

  .را مطرح کرده است» عامه بختیاري فرهنگ
  : کتاب -الف

، به جایگاه شیرسـنگی و  )1379(» سوگواري در بختیاري«ایوب کیانی، در کتاب 
  . کرده است گذر و نظر در این خصوص اشاره

قبرستان (، به شیرهاي سنگی ایذه )1381(لُرهاي ایران جواد صفی نژاد، در کتاب 
  . کند اشاره می) شیرسنگی آن 55شهسوار و 

هـاي فارسـان و    نگـاه گردشـگري بـه شهرسـتان    «محمدرضا شفیعی، در کتاب 
  . هاي سنگی منطقه توجه کرده است شیرسنگی ، به)1381(» کوهرنگ
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گردشگري و میراث فرهنگی استان چهارمحال و «ایرج افشار سیستانی، در کتاب 
  .، چند سطري کاربرد شیر بر مزار جوانان را یادآوري کرده است)1382(» بختیاري

، بـه  )1384(» از اللـی تـا چهارمحـال و بختیـاري    «پور، در کتاب  موسی حاجت
  . کند جهان اللی اشاره می هاي قبرستان نقش یرسنگی و شیرسنگیفلسفۀ ش

، به مبحث شیرسـنگی  )1386(» نماد در فرهنگ بختیاري«حسین مددي، در کتاب 
  . همراه با تصاویر مربوط پرداخته است
بـه شیرسـنگی و نقـوش آن در    ) 1388(» بردشـیر «پرویز صحراشکاف، در کتـاب  

  . کرده است بختیاري اشاره
اي از تـاریخ   گزیـده «در کتاب ) همایون بختیاري(اس حیدري نوروزي سپس عب

، مطلبی درباره فلسفه و کارکرد شیرهاي سـنگی  )1389(سرگذشت ایل بختیاري » ایران
  .آورده است

  : مقاله -ب
اي بـا   مقالـه  1342مهـر  ) 12ش  -1دوره (هوشنگ پورکریم در مجله هنر و مردم 

کـه بـه شیرسـنگی پهلـوان شـکراهللا قهـرودي در       نوشت » سنگ مزارهاي ایران«عنوان 
  . کند روستاي قهرود کاشان اشاره می

در همایش، گنجینه هنرهاي ازیادرفته در شـهرکرد، مقالـه    1386پور،  اردشیر صالح
  . ارائه کرد» هاي بختیاري گورنگاره«باارزشی با عنوان 

رفته هنـر   ازیاد هاي علی قنبري و عباس قنبري عدیوي در اولین گردهمایی گنجینه
اي از هنر و  شیرسنگی، آمیزه«اي با عنوان  ، مقاله1386ایران، تهران، فرهنگستان هنر، آذر 

  . ارائه کردند» حماسه در فرهنگ بختیاري
شناسـی در دانشـگاه آزاد    اي باستان ، در همایش منطقه1389عباس قنبري عدیوي، 

  .ارائه کرد» شناسی خوزستان د باستانشیر سنگی؛ نما«اي با عنوان  اسالمی شوشتر، مقاله
وگذار در سرزمین کوچ  آبشارهاي جاري، گشت -شیرهاي سنگی«مطلبی با عنوان 

و بازخوانی بردشـیر،   30/2/1389، به قلم سحر بیاتی؛ در روزنامه همشهري »»و طبیعت
  . چاپ شد 1950 مارهش آرمانروزنامه به قلم سامان فرجی بیرگانی، ضمیمه 
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ري، نوشته کوتاهی با عنوان ایران سرزمین شیرهاي سـنگی، نشـریه   مهرنوش حید
حسین فرشادي، نیز مطلبی با عنوان زاگرس قلمرو شیرسنگی،  و غالم 30/4/1389بامداد 
  .چاپ کردند 2/12/1388موزه در فضاي باز را در گسترش صنعت  ترین باغ بزرگ

شیرهاي نگهبـان، در  «ن ها، نوشتاري با عنوا محمد میرشکرایی، هم در نشریه موزه
و در دانشنامۀ تخت فـوالد،  » هاي نمادین فرهنگ شناسی و در جلوه هاي مردم اشیا موزه

  . به قلم شاهمندي منتشر شد 1391، 2ج 
شناسـی در دانشـگاه    المللـی باسـتان   ، در همایش بـین 1396عباس قنبري عدیوي، 

  .ی در بختیاري ارائه کرداي درباره کارکردهاي هنري و تاریخی شیرسنگ جیرفت، مقاله
  : ها نامه پایان -پ

نامه کارشناسی ارشد خود  در دانشگاه هنر اصفهان، پایان 1388نرجس زمانی، سال 
هاي تاریخی اسـتان   نگاهی نوین به حفاظت شیرسنگی در محوطه قبرستان«را با عنوان 

  .دفاع کرد» چهارمحال و بختیاري
  : فیلم -ت

به کارگردانی مسعود جعفـري   1365ی فارابی در سال در بنیاد سینمای» شیرسنگی«
ه بـا بـازیگري هنرمنـدان    همـرا  نـوري  رضـا شـجاع   علـی کننـدگی او و   جوزانی و تهیـه 

  . اهللا انتظامی ساخته شد نامی چون علی نصیریان و عزت صاحب
هـاي   االسـالمی دربـاره مجسـمه    ، اثر مهوش شیخ»شیرسنگی«عالوه بر این، مستند 

هـاي خوزسـتان، چهارمحـال و بختیـاري و      هـا در اسـتان   شیرسنگی و نحوه ساخت آن
   .کهگیلویه و بویراحمد

، کار محسن دهقـانی  »برد شیري«و » سرزمین شیرهاي سنگی«مستندهاي  همچنین
  .ساخته شد 1375در سال فارسانی، انجمن سینماي جوانان ایران، 
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  بیان مسئله
... ویژه، شیر، پلنگ، یوز، خرس، گرگ و در فرهنگ، هنر و ادبیات ایرانی، جانوران و به

عنوان حیوانی شجاع،  به» شیر«در این میان، نزد مردم ایران، همیشه . جایگاه مهمی دارند
، )533: 1391یـاحقی،  (در دانـش نجـوم   . شـود  قدرتمند، مغرور و پرابهت شناخته مـی 

بر، غُران، دونده، باشکوه و  عامه، علوم انسانی و طبیعی، باهوش، باصالبت، حمله فرهنگ
. زي استشیر در فرهنگ اقوام ایرانی نُماد بزرگی، اقتدار، دالوري و گردن افرا. زیباست

هـاي متمـادي، در علـم افـالك و بـین       عالوه بر نقش میانی بیرق و پرچم ملی در دوره
گیرند تا هم در زمین و  جایگاه رفیعی در نظر می) اسد(هاي فلکی هم براي شیر  صورت

هاي اجتماعی  هرکدام از طبقات و گروه. تر باشد هم در آسمان، این بلندي و رفعت نمایان
گویـان،   نویسـان، قصـه   صنعتگران، سـرایندگان، هنـروران، داسـتان   : نندعام یا خاص، ما

وجود . ه دارندج، در آثار خویش، به این حیوان توپردازان، منظومه سرایان، نظامیان افسانه
هاي شهري، بافت  ها، تندیس نقش، پیکره و یا سردیسِ شیر در بناهاي تاریخی، بوستان

هاي روستایی و عشایري،  و دیگر بافته) 1388فرد، و عباسی  1376قاضیانی، . کن(قالی 
معماري، صنعت دستی، کاالهاي فرهنگی، چاپ اسکناس، سکه و سنگ قبر جایگاه مهم 

تاریخی را بین مـردم جهـان،    -اجتماعی و سیاسی -نمادین و رمزي این عنصر فرهنگی
  .دهد نشان می» ها بختیــــاري«طور خاص  ویژه ایرانیان و به به

  
  ها، پیکر یا سرشیر روي در ساختمان -  2عکس       نقش شیر روي خرسک و گبه،  -  1س عک
  .1390،  نویسنده: عکاس                 نویسندهبایگانی   
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  اهمیت و ضرورت پژوهش
هـا،   با توجه به جایگاه و خاستگاه شیر در فرهنگ ایرانـی، سـاخت شـیر در گورسـتان    

لتی و خصوصی، نقش آن در ابزار و لوازم مختلـف،  هاي دو ، ساختمان)پارك(ها  بوستان
صنعت ایرانی و یافتن پاسـخ دقیـق و درسـت    -الزم است که کاربرد و کارکَرد این هنر

آگاهی یافتن از سبب و دلیل ساخت و کاربست . هاي آغازین نوشتار تبیین شود پرسشِ
دیـرین تـا امـروز،    هـاي خـود از روزگـاران     ویژه در قبرستان شیر در جامعه بختیاري به

هاي متعدد شیرسنگی و کاوِش منابع نوشتاري و دیداري  با بررسی نمونه. ضروري است
هاي مختلف، به جایگاه مادي و معنوي این نُماد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  پژوهشکده

  .و تاریخی در ایران پی خواهیم برد
  

  اهداف پژوهش
علـوم انسـانی، یـک هـدف اصـلی      شناسی و  پژوهش حاضر چون سایر تحقیقات مردم

  :و چند هدف فرعی دارد) نهایی(
بررسـی جایگـاه شیرسـنگی در فرهنـگ     «): کلـی و غـایی  (هدف اصـلی   -الف
  .»بختیاري
  :آید زیر نیز در این پژوهش به دست می) جزئی(اهداف فرعی  -ب
  نمایان شدن جایگاه نمادین شیر در فرهنگ ایرانی؛ -1
شده شیرسـنگی در ناحیـه بختیـاري نشـین      ساختههاي  بررسی و مقایسه گونه -2

  زاگرس؛
  تراشی شیرسنگی؛ بررسی دانش بومی سنگ -3
  ي و غیرمادي ایرانی؛دتبیین جایگاه عناصر مادي در فرهنگ ما -4
بررسی کالبدي شیرهاي سنگی از نظـر وزن، انـدازه، جـنس، قیمـت و دیگـر       -5

  ها؛ خصوصیت
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  ها؛ ی و اهمیت نمادین آنهاي روي شیرهاي سنگ بررسی نگاره -6
 ها و نمادهاي سنگی در بختیاري؛ بررسی تنوع و سیر تطور تندیس - 7

 آشنایی با گروهی از استادان و هنرمندان این رشته بومی؛ - 8

 آشنایی با کانون اصلی ساخت شیرهاي سنگی و بررسی اقتصادي آن؛ - 9

 .ها و نحوه ساخت این پیکره از گذشته تا امروز آشنایی با کارگاه - 10

  
  مواد پژوهش

ویـژه شـیرهاي سـنگی     محقق قریب دو دهه درباره نمادهـاي سـنگی ایـران و بـه    
ی؛ عکسـ نوشـتاري؛  «هـاي   بختیاري، کار میدانی کرده و مواد اصلی پژوهش را در گروه

اي  مواد پژوهش اسنادي و کتابخانـه . ه استبندي و بررسی کرد ؛ دسته)شفاهی(گفتاري 
هـاي صـوتی و مشـاهده حضـوري و      حبه و فایـل این نوشته، شامل فیلم، عکس، مصـا 

سازي، تحلیل و نگارش  وسیله پژوهشگر تهیه، بررسی، پیاده برداري است که به یادداشت
  .شده است

  
  قلمرو پژوهش

لرستان، اصفهان، خوزسـتان و  هاي  قلمرو جغرافیایی این تحقیق در محدوده استان
صـورت   هاي نویسنده به صاحبهها و م حال و بختیاري است که بر اساس مشاهدهچهارم
ه به کاربرد شـیرهاي سـنگی در زمـان حاضـر محـدوده      با توج. صورت گرفت میدانی

اقلـیم سردسـیر   . دنها را دار خوزستان و چهارمحال و بختیاري، بیشترین بسامد و نمونه
عشایري، روسـتایی و  (گانه مردم آن  و گرمسیر بختیاري با رویکرد زیست سه) سرحد(

هاي  ها و گروه ها، قشقایی ویژه عرب با اقوام دیگر به) مجاورت(نشینی  نیز هم و) شهري
  .اجتماعی اقوام ساکن در این مناطق، با کاربرد این عنصر ارتباط دارد
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 چارچوب نظري و روش پژوهش
در زاگـرس میـانی و قلمـرو    » شیرسـنگی «نگارانـه   رویکرد اصلی پژوهش، مطالعۀ مردم

در حـوزه مطالعـات دانـش    نیـز  قلمرو نظري پـژوهش   و ستزیست و کوچ بختیاري ا
روش تحقیـق و مطالعـه حاضـر، گـردآوري     . اسـت ) فولکلور(عامه  اجتماعی و فرهنگ

هاي خاصی  واژگان و اصطالح. اي است اطالعات تحقیق بر دو شیوة میدانی و کتابخانه
ر است که در این قرا  رفته است که به نسبت بسامد و تکرار ازاین کار در این پژوهش به

  :تر به آن خواهیم پرداخت نوشته بیش
  فرهنـگ؛   -6نُمـاد؛   -5بختیاري؛  -4؛ )بردشیر(شیرسنگی  -3سنگ؛  -2شیر؛  - 1

  .ادبیات عامه -8فولکلور؛  -7
  

  جایگاه شیر در ایران و جهان
: 1380هـال،  (خـدا، بـود    -ترین تصاویر شیر مربوط به پرستش خورشـید  در کُهن

رفت  ها بودند و تصور می ها، قصرها و آرامگاه اهگنگهبان نمادین پرستششیران نیز . )61
شـیر را روي  ). 61:همـان (شد  آور می ها موجب دور کردن تأثیرات زیان خویی آن درنده

هاي فلزي، تندیس یا سردیسِ ایـن جـانور    امروز نیز در کوبه. دادند کلون درها قرار می
در فرهنگ، معماري، هنر، ادبیات و فولکلـور  . داردعالوه بر نگهبانی، کاربرد هنري نیز 

 عکسصورت نُماد،  تناسب، نیاز و فناوري این حیوان به جهان نیز از گذشته تا امروز به
، )قلـم و خودکـار  (، پایـۀ خودنـویس   )آویز گردن(، پرچم، نقش مدال )عکس و نقّاشی(

ها،  بی، هنري و زیارتگاههاي مذه هاي مساجد و مکان کاري، کتیبه پرچم، کُوبه در، کاشی
شـیر از دیربـاز در    عکـس . شـود  اسـتفاده مـی  ... هاي چوبی و فلزي و زینت در و نرده

و اشـاره بـه آن در طـول    ) 530: 1391یاحقی، (بوده  شاهنشاهینماینده  فرهنگ ایرانی
بـر درفـش   . شـود  دیده مـی  پرچم ملّی ایرانتا  تخت جمشیدهاي  نگاره تاریخ از سنگ
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پریـان بـراي   . اسـت وجـود داشـته    1پهلوانانی چون گودرز و سرِ نیزه رستم نشان شیر
تـاریخی همـدان،   ) شیرهاي(شیر . پیکر سنگی شیر ساختند) ع(حضرت سلیمان داوود 

هنوز هـم شـیر را   . طلسم و نُماد پاسداري از مردم در برابر سرما و هجوم بیگانگان بود
برنـد   هاي عمومی بـه کـار مـی    هاي دولتی و مکان ها، سازمان براي پاسبانی از مردم، آب

  ). 530-531: 1391یاحقی، (
هاي  روي هم در ورودي مجلس شوراي ملّی و دیگر ساختمان کاربرد دو شیر روبه

. فرهنگی این جانور براي حفاظت و نگهبانی اسـت  -اي از پیشینۀ تاریخی دولتی، نمونه
نـر   گاويهایی از شیر ایرانی، در حال شکار  ، نگارهتخت جمشیدهاي  در نقش برجسته

شـده   کـاري  کندهها  در حال شکار شیر ایرانی، روي سنگ هخامنشی، پادشاه همچنینو 
در این نگاره شیري که نماد خورشید است با حمله بر گاو سرما و زمسـتان، بـه   . است

در ابـزار و لـوازم   . ال بهـاري و نـوروز اسـت   این هنگام اعتـد  ، کهپردازد تعقیب آن می
. شـود  هاي مختلف نیز از شـیر اسـتفاده مـی    ها، ظرف خوري یا نوشیدنی، تزیین خوراك

ریتون شیر، بشقاب، عصا، خنجر و شمشیر، دکمه، کوبه دروازه، پایـۀ پـرچم، قلمـدان،    
 يو کشـو بند، سکه، دستگیره در خانـه   ، نگین انگشتر، گردن)آویز گردن(ساعت، مدال 

و بسیاري از ابزار زندگی، از گذشته تندیس سنگی، فلزي ) شیر آب(میز، دستگیره آب 
  . یا چوبی این جانور وجود داشته است

تراشـی،   اکنون نیز در قلمدان، جاي خودکار و خودنـویس، دسـته بـرِس ریـش     هم
از ایـن  هاي ورزشی نیز  و فلزي، نشان اتومبیل، باشگاه) شیشه و بلور(هاي چینی  ظرف

. شـود  در سکه و اسکناس برخی کشورها نیز از شیر اسـتفاده مـی  . شود نماد استفاده می
در  1357روست که پیش از انقـالب اسـالمی    خط کردن ازاین یابازي و اصطالح شیر 

در مذاهب و ادیـان قـدیم   . بود) شیر و خورشید(ها و نقش پرچم شیر  ایران روي سکّه
کردنـد و آسـمان رب االربـاب     د نقش مهمـی بـازي مـی   ایران، آسمان و ماه و خورشی

                                                
  .بر آن نیزه بر، شیر زرین سر است /  درفشش ببین اَژدها پیکر است -1
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شد و ماه و خورشید نیز دو نیروي ربانی بسیار مورد عالقه مردم بودنـد و   محسوب می
شد همواره  ها و عالمات دینی ایرانیان قدیم که همراه فرمانده قوا می ها و پرچم بر بیرق

ن امر روحیۀ سـپاهیان را  همی ، کهیکی از این سه نیروي ربانی الاقل نقش مهمی داشت
  ). 1: 1344نیر نوري، (نمود  تقویت می

هاي فرخنده،  ها و خوي در فرهنگ ایرانی، خورشید، نماد کانون روشنایی و ویژگی
، نماد آفـرینش بـرین،   »شیر«. آورد فراوان و نیکو است و هستی اهورایی را به نمود می

جـاي  ) اسـد یـا شـیراختر   (ج شیر که خورشید در بر آنگاه. آسمان و جهان مینُوي است
گیرد؛ برابر با اَمردادگـاه اسـت و در بیشـترین تـوان و پرتوافشـانی اسـت و جهـان         می

نقش شیر، خورشید و شمشیر عالوه بر . گذراند ترین روزگاران را می ترین و گرم روشن
رایـج  ها نیـز   سازي ها و ماشین روزنامه) لوگو(هاي دولتی، در نشان  اسناد، تمبرها، نشان

بخـش   عنوان مظهر نور، گرما و روشنایی و حیات ر ایران ما جایگاه خورشید بهد. است
جهان و شیر، نُماد قهرمانی، پهلوانی و شجاعت، پاسداري و طلسم امـان و حراسـت از   

هاي مذهبی  بر علَم«. مردم در برابر حوادث آسمانی و زمینی، بسیار مهم و ارجمند است
دهنـد   که بـر پشـت شـیر نشسـته نمـایش مـی       ، را درحالی)ع(ی موالي متقیان، امام عل

  ). 13: 1389خسروي فرد، (
شادروان . از هفت پایه این آیین است 1پایۀ چهارم) میتراییسم(شیر در آیین مهري 

سرا و ملّی ایرانی و دیگر شاعران مـا بارهـا بـه     توسی، شاعر حماسه وسیفردابوالقاسم 
هـاي شـیر    کنند و رشادت و بزرگی پهلوانـان را بـا توانـایی    شیر و صفات آن اشاره می

دیگر ادیبان ایرانی پادشاهی شیر را ستوده و از آن به قدرت و خردورزي یاد . دنسنج می
) دگرگونی پیکر به چیز دیگر(اي، در پیکرگردانی  انهافس -اي در ادبیات اسطوره. اند کرده

هاي بسیاري  محلی، متن-هاي فارسی و بومی المثل در ضرب. نیز شیر کارکردي مهم دارد

                                                
خسـروي  ) (جانشین مهر(، پارسی، مهرپویا و پدر شیر، نامزد، جنگی، )آور پیام(کالغ : اند از هفت پله عبارت -1

 ).20: 1389فرد، 
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به شیر اختصاص دارد که عموماً به جایگاه دالوري، قدرت و شکوه این جانور مـرتبط  
  ). ذیل شیر: 1388ذوالفقاري، (است 

از ) مصـرّح (اي آشـکار   ب فارسی، شیر نمـاد و اسـتعاره  در دانش زیباشناسی و اد
در وصـف و  . کننـد  پهلوانان و دالورانی است که در میدان رزم از خـود هنرنمـایی مـی   

هـاي   در افسـانه . پسـند دارد  همانندسازي قهرمانان نیز شیر جایگاهی شـاعرانه و مـردم  
جـاه   بلنـدهمت و عـالی  کودکان شیر را سلطان جنگل و پادشاه حیوانـات نامیـده، او را   

اي و نقالی هم شیر با رویکرد فرهنگـی و مـذهبی وجـود     خانه در نقّاشی قهوه. دانند می
بنا به باورهاي عامیانه، . شود در نمایش تعزیه، از شیر واقعی یا بدل شیر استفاده می. دارد

و رسـد   مـی ) ع(شیر به نمایندگی همه جانداران، در روز عاشورا به حضور امام حسین 
تندیس کوچک و  ،هاي تکیه هم ها، سر علَم، چادر و خیمه در پرچم. ریزد برسر می خاك

رستم، با شیر و  ،)خوان(خان  در نبرد نمادین و حماسی هفت. رود عکس شیر به کار می
  ).29-40: 1393قنبري عدیوي، (کند  اَژدها مبارزه می

  
  هاي شیرسنگی در بختیاري گونه

نـوع زنـدگی و   . ها، دو رویکرد مادي و غیرمادي دارد ختیاريکاربرد سنگ در زندگی ب
. کند که از این ماده طبیعی، بـه فراوانـی بهـره ببرنـد     پیشینه کوچروي ایشان، ایجاب می

. هاي نمادین سنگی است ها و تندیس یکی از این کاربردها، استفاده از سنگ در مزارگاه
مزار، از کالبد سنگی شیر هـم بـراي    ها و دورچین روي هاي مزار، مافگه عالوه بر سنگ

دیرینگی و اهمیت فراوان این پیکره، براي پژوهشـگران مهـم و   . کنند مردان استفاده می
 همچنـین هـاي شخصـی از کـودکی تـاکنون و      بنـا بـه مشـاهده   . برانگیـز اسـت   پرسش

هـا و   هاي نظري و میدانی، در نواحی و مناطق ییالق و قشالق بختیاري، گونـه  پژوهش
تنـدیس   300نگارنـده بـیش از   . وجـود دارد ) بردشـیر (هاي مختلفی از شیرسنگی  تیپ

هـاي   گیـري ظـاهري، نگـاره    برداري، بررسی و انـدازه  شیرسنگی را تاکنون ضمن عکس
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هـاي   ها با فراوانی یا بسامد برخی نگاره این نمونه. ها را نیز ثبت کرده است مختلف آن
ره مسـتقل، روي پیکـره بردشـیرهاي بختیـاري     نگا 50اند که در این تحقیق قریب  رایج

هاي مختلف خود چندین گونه  شده که هر یک با تنوع و شکل سردسیر و گرمسیر، ثبت
هاي منطقه بختیاري در دو اقلیم سـرد و گـرم را در سـه دسـته      شیرسنگی. سازند را می

  :بندي کرد توان تقسیم می
ها  این سنگ. اند شده ساخته این شیرها از دوره صفوي تا قاجار :تر دسته قدیمی - 1
باهیبت  و اندام درشت، قامت کوتاه، تنه گرد و منحنی، تنومند: هاي زیر را دارند ویژگی

  ).در خوزستان 4و  3عکس (ترسناك و مقتدر 
  

  
  1389، نویسنده :عکاس ،اندیکا ،خوزستان -4و  3عکس 

  
سـال پـیش    50-200تر شیرهاي با دیرینگی  بیشدر این دسته  :دستۀ قدیمی - 2

این سبک شیرتراشی نوعی ابتکار را در خود دارد ولی از نظر قامت و اندازه . قرار دارند
. شوند از ابتداي دوره قاجار تا دوره پهلوي را شامل می و اند هاي پیشین متفاوت با نمونه

در  6و  5هـاي   عکـس (یافتـه اسـت     نقـالب اسـالمی هـم ایـن سـبک تـداوم      ا از  پس
  ).خوزستان
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  1391 نویسنده، :عکاس ،بازفت -6عکس               اللی   ،خوزستان -5عکس         

  
تحول و دگرخواهی شیرهاي امروزي، ویژگی ایـن گـروه    ):امروزي(دسته نو  -3
 ،)اي یـا آبـی   سـفید، زرد، قهـوه  (هاي کریسـتال، مرمـر و روشـن     تر با سنگ بیش. است

هاي  با جزییات و ظرافت ،سازند می!!) مادینرئال و نه ن(شیرهایی به هیبت شیر جنگل 
روي پیکـره ایـن   ). 7عکـس  (کنـد   تر می خاص که آن را به نمونه واقعی حیوان نزدیک

ها عکس مرد درگذشته و اشعاري در وصف  ولی در پاي آن. شیرها نقش و نگاره نیست
هـا معتقدنـد کـه شـیرهاي واقعـی همـان        بختیـاري ). 8عکـس  (خـورد   او به چشم می

  .اند و این شیرها شکل جانوري دارند، نه انسانی هاي قدیمی دیستن
  

   
  1391، نویسنده :اللی، عکاس، خوزستان - 8عکس      وکوهرنگ  - 7عکس            

  



   
  
  
  

 15...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

تراشان قـدیم و جدیـد،    اجزا و اندام شیرهاي بختیاري روي مزار که در کار سنگ
شجاعت، قدرت، : ی استعاري مانندهرکدام از این نمادها، معنا و مفهوم. شود حکاکی می

ایـن اجـزا در دو قسـمت سـر و     . کننـد  را بیان می) متوفا(هیبت و شکوه فرد درگذشته 
گردن و تنه و یک قسمت فرعی که تخـت سـنگ زیـرین پیکـره شـیر اسـت، نمایـان        

  :اند از ها و اجزاء آن عبارت این بخش. شوند می
  

  هاي شیرهاي بختیاري اجزا و اندام -1جدول 
  اجزا و اندام مشخص و حکاکی شده  قسمت پیکره  خشب

قالده، چشم، بینی، دهان، زبان، دندان، گوش، یال، سبیل، پیکـره یـا سـر      سر و گردن  اول
 آدمی در دهان شیر

  ها، اندام نرینه ها، بیضه ها و ناخن، دم، دنده ها، انگشت وپا، پنجه دست  )تنه(پیکر   دوم
 هاي متفرقه ه آب، کوزه آب، نگارهشعر، عکس، کاس  سنگ زیرین  سوم

  
هایی است کـه روي پیکـره    ها و نقش بخش مهم دیگر در ساخت بردشیرها، نگاره

جان، سالح و نمادهاي  اغلب شامل عناصر جاندار، بی. شود کاري می ها، کنده این تندیس
شده بـا   تر اشکال ثبت بیش. هستند... رزم و شکار، گیاهان، لوازم و ابزار دینی، شغلی و

  :قرارند تنوع و دگرگونی شکلی تاکنون، ازاین
بلنـد  (و پیشتاب  1، تفنگ)صاف، منحنی، ذوالفقار موال علی(شمشیر و سالح سرد 

دان،  ، بـاروت )دو چشم و تک چشـم (، کارد، خنجر، دوربین شکاري )ريو کوتاه و کم
گُل، خورشید، قرآن، اسب، مادیان و کُره، اسب و سوارکار، گُرز، کوپال، سپر، بوته گیاه، 

هایی چون اوستا، شاهنامه، پرندگانی چون کبـک، تبـر، سـاتور، پـازن، بزکـوهی،       کتاب
سجاده، مهر نماز و تسبیح، قوچ کوهی، بیرق، چاقو یا کارد، نماد فَروهر، مرد هخامنشی، 

ـ   ه، نیزه، تبرزین، تیر و کمان، مرد، زن، کودك، توپ فوتبال، رایانه، میل باسـتانی، تازیان

                                                
تـک لـول، دولـول،    : هایی است که براي نمونه تفنگ انـواعی دارد  ها خود داراي گونه هر یک از ابزار و نقش -1

 ... .و) باروتی(دار، پنج تیر، کلت و تپانچه، پوزپر  دوربین
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نمونـه کـاربرد و   ... دوپیکر، شیر، کله قوچ، چوقاي بختیاري، جقه بته، پنجـه فلـزي، و   
  ):10-9عکس شماره (ها بردشیرهایی در کوهرنگ و اللی است  حکاکی این نگاره

  

  1390، نویسنده: شهرکرد، قبل از حمل، محل نصب کوهرنگ، عکاس -9عکس    
  1391 نویسنده،: اللی، عکاس، خوزستان -10عکس 

  
اگـر بـه   . هـاي آن در بختیـاري بسـیار متنـوع اسـت      کارکرد سنگ، طرح و نقـش 

هـاي مختلفـی روي شـیر     ها و نقـش  عنوان سنگ قبر، نگاه کنیم، نوشته شیرسنگی هم به
نام فرد، تاریخ تولد و ) کمر یا سنگ زیرین آن(روي شیر سنگی . کنند نوشته یا حک می

الفتی اال علی : هایی چون ها و نوشته عبارت. نویسند فوت، نام پدر، ایل و طایفه او را می
ال سیف اال ذوالفقار، عدد، متن فارسی، عربی، میخی و اوستایی، شعر، روي این تندیس 

  ).12و  11هاي  عکس: نک(شود  حک می

   
  1391- 1390، نویسنده: کوهرنگ، عکاس - 12عکس      اللی خوزستان و  - 11عکس          



   
  
  
  

 17...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

هـاي متنـوع روي شـیرهاي     و مشاهده نویسنده، نقوش و نگـاره  بر اساس بررسی
  :توان تقسیم نمود سنگی را به فراخور محتوا و شکل ترسیمی به چهار گروه کلی زیر می

  
  انواع نقوش و نگاه بر اساس محتوا و شکل -2جدول 

*  
انواع 

  ها نگاره
  ها مصداق  تر هاي جزئی گروه

1    
  جانداران

  انسانی
  حیوانی
  گیاهی

  رد، زن، کودك، دو مردم
پـازن،  (؛ حیـوان وحشـی   )اسـب (پرنده؛ حیـوان اهلـی   

  ...)بزکوهی، 
  گل، سنبله

  مذهبی - فرهنگی  ها جان بی  2
  مصنوع

  ، مهر و تسبیح)قرآن، شاهنامه، اوستا(کتاب 
رایانه، سپر، توپ و میل ورزشـی، انـواع تفنـگ، انـواع     
 شمشیر، خنجر، تازیانه، تیر و کمان و دیگـر وسـایل و  

  صنایع
3    

  نوشتاري
  با ابعاد تجسمی

  مذهبی
  حروف و اعداد

  ...، شعر و)فارسی و عربی(خط 
  ..اهللا، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و

شعر، سال تولّد و وفات، سال بناي تنـدیس، سـازنده و   
  ....تلفن و 

هاي  شکل  4
  تلفیقی

  دو شکل
  سه شکل

  تر چهار شکل و بیش

  )جان جاندار و بی( 
  )جان و نوشتار ر و بیجاندا( 
  )جان، نوشتاري و خیالی بی و جاندار( 

    
  خاستگاه استادان ساخت بردشیر

کیلومتري آن، شـهري   15بین و در محدوده جنوب غربی شهرکرد و  در دامنه کوه جهان
» هوشگون«باستانی از دوره نوسنگی به نام هفشجان وجود دارد که با تلفّظ محلی آن را 

این شهر که در مسیر دزپـارت کهـن   . گویند شجاعان و یا هوشَنگان، میبه معناي هفت 
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 6000هـایی بـا پیشـینه     نوشـته  بین خوزستان فعلی و چهارمحال بنا شده، آثـار و سـنگ  
هفشـجان،  ). 8/5/1381 -5995نوشته هفشجان بـه شـماره ثبـت ملـی     (هزارساله دارد 

مردان ایـن شـهر در   . و فنی دارد هزار نفر با مردمی هنرمند، صنعتگر 15بر  جمعیتی بالغ
. مشـهورند رزمـی  هـاي ورزش   تراشی، کارهـاي فنـی و رشـته    حوزه جوشکاري، سنگ

و حتـی کشـورهاي حـوزه    ) عسـلویه (هاي مهم جنوب ایران  بسیاري از کارگران پروژه
لر هفشجان، به سبب رواج کاربرد سنگ  قبرستان تاریخی بز. فارس، از این شهرند خلیج

اي طبیعـی از   تراشـان بـومی، مـوزه    و وجـود سـنگ  » بز لَر«ی شهر به نام از معدن شمال
نمونـه ایـن   . ها در زمره آثار ملـی اسـت   تراشی، ساخت بردشیر و هنر گور نوشته سنگ
هاي قدیمی اغلـب روسـتاها و شـهرهاي     قبرهاي تراشیده و منقّش را در گورستان سنگ

  . توان دید چهارمحال و بختیاري و خوزستان، می
صـنعت  -سرقت، تخریب و مخالفت برخی با این هنـر  با وجودهاي اخیر  ر سالد

هـاي شیرسـنگی در اغلـب     فرهنگی و اجتماعی، شاهد رواج و رونـق دوبـارة حجـاري   
اگرچـه در حـال   . شهرهاي چهارمحال و بختیاري، لرستان، اصفهان و خوزستان هسـتیم 

ند؛ از گذشته، هفشجان در هاي ساخت شیر سنگی دار حاضر، بسیاري از شهرها کارگاه
هـاي سـاخت و پاسداشـت هنـر      تـرین مکـان   استان چهارمحال و بختیاري یکی از مهم

کوش و هنرمنـد ایـن فرهنـگ     شیرسنگی بوده و هست و به مدد همت این مردم سخت
هـاي   منـدي بختیـاري   خوشبختانه با عالقه. شده است زنده مانده و به نسل امروز منتقل

ل و بختیـاري، بـراي احیـا و پاسـداري از فرهنـگ کهـن خـود،        خوزستان و چهارمحـا 
در هفشـجان دو  . شـود  ها و تنـوع ایـن هنـر افـزوده مـی      روز بر تعداد این کارگاه روزبه

هایی  بخشی هستند و خانواده تراش قدیمی و سنّتی، باقري و جهان خانواده مشهور سنگ
اکنـون عـالوه بـر     دي همدیگر چون فرهادیان، چمانی، فرهادي، رییسی، گودرزي و یز

جوار به کار ساخت بردشیر  هاي هم شهرکرد، شلمزار و هفشجان، در نقاط مختلف استان
  . اند مشغول



   
  
  
  

 19...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

صـنعت اسـتادکاران، ایـن حرفـه را بـه      -خوشبختانه به سبب رواج دوباره این هنر
اسـتاد  ). 1398گفتگـو بـا محسـن گـودرزي، زمسـتان      (انـد   شاگردان دیگر هم آموخته

پدر، پدربزرگ و نیاکان من «: تراش هفشجانی گفت جهان بخشی، هنرمند سنگجهانگیر 
گفتگـو بـا   (» ام به این هنر مشغول بودند، من نیز این هنـر را از پـدر خـویش آموختـه    

اغلب استادکاران معتقدند که این هنر را از پـدربزرگ و  ). 1384جهانگیر جهان بخشی، 
ر هم تا سه و چهار نسل پیش از خـود را  پدر خویش به ارث برده و چندین استاد دیگ

تراشـان   یکی از سنگ). 1398گفتگو با مجید چمانی، زمستان (در این هنر به یاد دارند 
چندان دور، کسی که براي نخستین بـار بـه شـهر وارد     در گذشته نه: گفت هفشجان می

قري، اهللا بـا  عـزت (آیـد   کرد که یک گروه شیر واقعی به سـمت او مـی   شد، گمان می می
هـاي منـاطق بختیـاري نشـین مملـو از شـیرهاي سـنگی بـا          روزگاري قبرستان). 1385
هـاي قـدیمی    هـاي انـدکی از نمونـه    امـا امـروز شیرسـنگی   . هـاي مختلـف بـود    اندازه

  .شوند داري می ها و میدان اصلی شهرها نگه ها، پارك اند که در موزه مانده برجاي
). 1398خداداد حـدادي جونقـانی،   (ند هاي اصلی بردشیر هست ها مشتري بختیاري 

ویژه مسجدسـلیمان، ایـذه و اللـی     بسیاري از استادکارهاي هفشجانی در خوزستان و به
عـالوه بـر شـهرها و روسـتاهاي چهارمحـال، در      . زندگی کـرده و همانجـا درگذشـتند   

رفتنـد،   صورت سیار به مناطق مختلف بختیاري نشین مـی  روزگاران قدیم استادکارها به
گفتگو با (ن حمل سنگ به روش سنتی خیلی سخت و حفظ آن بسیار حساس است چو

استادکاران معتقدند که جنس سنگ باید از همان محل ). 1398مرتضی فرهادي، زمستان 
مثالً در خوزستان . باشد و با آب و هوايِ منطقه سازگار باشد تا شکسته و تخریب نشود

 زلَـر     تـراش مسجدسـلیمان    بهترین سنگ همان سـنگحـال، سـنگ باسـت و در چهارم
سنگ ). 1398گفتگو با یاسر یزدي و مرتضی فرهادي، زمستان (هفشجان مناسب است 

شـود ولـی وقتـی هـوا      راحتی استخراج می بزلر در زیر زمین نرم است به همین علّت به
  ). 1398گفتگو با احمد یزدي، زمستان (شود  بخورد، بسیار سخت می
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، )فارسـه (ی با استفاده از قلم و چکش، دیلم، گُوِه و فـارس  به یاري نیروهاي محل
سنگ بزرگی از کوه را جدا کرده و  هاي بومی، تخته روش) هاي مخصوص تیشه(گارسه 

گفتگـو بـا   (آوردند  سختی از کوه می با کمک گردونه و چوب و طناب و ابزار محلی به
سـنگ بزلَـر   ). 1398ان ، مجید چمانی و مرتضی فرهـادي، زمسـت  1388اهللا باقري  عزت
در معدن اصلی یک یا دو چال را انفجار . شود الیه است، با انفجار کامل تخریب می الیه
تر  سنگ بزلر قطري بیش. کنند ها را جدا می کنند و با کمک کلنگ، دیلم و تیشه قطعه می
تر  یشگونه بود که ب قدیم این). 1398مجید چمانی، زمستان (متر ندارد  سانتی 50-40از 

تـراش یکـی دو مـاه، مهمـان مشـتري       رفتند، اسـتاد سـنگ   وقتی عشایر به خوزستان می
آوردنـد، طـرح را    جا با کمک مردم سنگ را از کوه مـی  دهنده خود بود و همان سفارش

کـاري و حکـاکی    داد و نقش و نگار آن را بـا حوصـله کنـده    کشیده، سنگ را تراش می
گذراندنـد و گـاهی    ها را در گرمسـیر مـی   زمستانتراشان  در نتیجه گاهی سنگ. کرد می

کشید تا یک بردشیر کامل را بسازند ولی اآلن با کمـک ابـزار    تر از دو ماه طول می بیش
اهللا باقري، بهار  گفتگو با مجید چمانی، احمد یزدي و عزت(فرِز دو هفته زمان الزم دارد 

1398 .(  
شیرسـنگی را بـا همـان    . کم بود ومیرها مثل حاال نبود، خیلی در زمان قدیم، مرگ

کـردیم و فقـط بـراي اشـخاصِ قابـل و ویـژه مثـل         ابزار ساده قلم و چکش درست می
گفتگـو بـا   (شـد   هاي مهم از این تندیس استفاده می سفیدان فامیل و آدم کالنترها، ریش

با پیشرفت تکنولوژي تـراش سـنگ و لـوازم برقـی، امـروز در      ). 1387اهللا باقري،  عزت
هاي نوین  کنند و با کمک وسایل و دستگاه تراشی آن را آماده می هاي ثابت سنگ کارگاه

، سـپس بـا خـودرو حمـل بـار و      )14و  13عکـس  (زننـد   و پیشرفته روي آن نقش می
گفتگو با مرتضی فرهادي و احمد یزدي، (کنند  جراثقال آن را به محل برده و نصب می

یکا، مسجدسـلیمان، هفشـجان، شـهرکرد،    اکنون در ایذه، اللـی، انـد   هم). 1398زمستان 
ها ایـن هنـر زیبـا و     تعداد زیادي از این کارگاه.... فارسان، سورشجان، گهرو، اصفهان و

  .دهند معنوي را ادامه می



   
  
  
  

 21...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

  
  ).1398، نویسنده: هاي شهرکرد و هفشجان، عکاس کارگاه -14و  13هاي  عکس

  
هـاي نـوین،    و با کمک دستگاهدر اصفهان، کارگران افغانستانی این هنر را آموخته 

میلیون تومان قیمـت دارنـد    30تا  20کنند که بین  شیرهاي رئال و کریستال درست می
هاي  کرده دانشگاهی در دوره بسیاري از جوانان تحصیل). 1398مجید چمانی، زمستان (

اسـتر، یونولیـت،    پلـی  :کارشناسی و کارشناسی ارشد هنر با استفاده از مواد دیگر ماننـد 
هاي بسیار کوچک با کاربردهاي تزیینی و  ی را در اندازهیکارهاي نو ،پنبه و چوب چوب

هـاي اصـلی سـاخت شـیرهاي      اللی و ایذه نیز در خوزستان، از کـانون . سازند نوین می
هاي گـوهره   در شهرکرد استادکاري معتقد است که سنگ. آیند سنگی ایران، به شمار می

محسـن  (ترنـد   تـراش  دسـت و خـوش   تال خـوش لرستان، سنگ نیریز فـارس و کریسـ  
، )گـرد  بـتن و میـل  (ریـزي   در اردل، با استفاده از روش بـتن ). 1398گودرزي، زمستان 

اهللا طاهري اردلی ساخته  وسیله فیض به) سرداران(تندیس شیر براي میدان ورودي شهر 
  ).44عکس  :کن. 1385اهللا طاهري،  گفتگو با فیض(شد 

سنگی به وزن سه تُن  ند که یک شیرسنگی بزرگ از قطعهگوی اغلب استادکارها می
. کـاري حـدود یـک تـن وزن خواهـد داشـت       شود که پس از برش و تراش ساخته می

دار بـا   تراش یک شیر سنگی نقش روز کار مداوم سنگ 30تا  20حدود با طورمعمول  به
ه و هنـر  هزینه ساخت فعلی بردشیر بسـته بـه انـداز   . شود ابزاردستی معمولی ساخته می

بخشـی و   جهان(میلیون تومان است  12-10میلیون تومان و حداکثر  3تا  2حکاکی بین 
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یـزدي،  (رسـد   میلیون هم می 35و  30البته این قیمت در حال حاضر تا ). 1388باقري، 
هـم بـه فـروش      نامیلیـون تومـ   20هاي کریستال با طرح نـو تـا    سنگ). 1398زمستان 

در شیر سنگی بود کـه  ق رگذشته بر مزار مردان بزرگ آند«: بخشی گفت جهان. رسند می
رو  کرد با گله واقعی شـیر روبـه   ر میگذاشت تصو به شهر قدم میل بار هرکس براي او

  ).1388گفتگو با جهانگیر جهان بخشی، (» شده است
بـا  و اغلب سنگ را از معدن هفشجان با ابزاري چون، دیلـم، گـوِه، قلـم و پتـک     

کنند چون با انفجار ممکن است ترَك بردارد و یا بعـداً   ن جدا مینیروي جسمی کارگرا
کاري روي  ابزار اصلی کنده). 1398گفتگو با احمد یزدي، زمستان (در کار تخریب شود 

هاي  ؛ قلم)گوشتی دو سو مانند پیچ(هاي ساده موسوم به قلم پخ  قلم: اند از سنگ عبارت
. انـد  زرد رنگ برنجی به دسته متصـل شـده   پنج که پنج دندانه الماس دارد که با جوش

هـاي بـدون دسـته کوچـک و      چکـش . درجه است 45ها مورب و با زاویه  حرکت قلم
سـنگ  . کننـد  تر کـار مـی   ها راحت اند و با آن دست بزرگ که استادکاران معتقدند خوش

بـه  (امروزي اسـت   هاياز دیگر ابزار ،براي برش اصلی) مینی سنگ(هاي کوچک  جِت
نمونه ابزار امـروزي اسـتادکاران   ). 1398مرتضی فرهادي و یاسر یزدي، زمستان ز انقل 

  .نمایان است 17و  16، 15هاي  در عکس

  
  1398، نویسنده: کارگاه آقاي فرهادي، شهرکرد، عکاس -15عکس 
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  1398، نویسنده: کارگاه آقاي یزدي، شهرکرد، عکاس -17و  16عکس 

  
در شلمزار و مقابـل مزارگـاه    نویسندهش هفشجانی ترا اهللا باقري سنگ استاد عزت

یـک  . آورد ها را از کوه بزلَـر هفشـجان مـی    گفت که سنگ ،عمومی شهر کارگاهی دارد
شیرسنگی حدود یک تا یک و نیم تُن وزن دارد و تا سه میلیون تومان دستمزد و هزینه 

ت کـردم گفـت یـک    ده سال بعد که با او صحب). 1388اهللا باقري،  گفتگو با عزت(دارد 
هـم قیمـت دارد     نامیلیون توم 30شیر سنگی بسته به کاري که روي آن، انجام شود تا 

بین  هاي کوه جهان سنگ بزلر را از معدنی به همین نام در دامنه). 1398گفتگوي تلفنی، (
دادند و پس از ترسیم  هاي چوبی و با نیروي دست به داخل شهر انتقال می وسیله ارابه به
. دادنـد  نقاشی شکل شیر، با استفاده از ابزار سـاده قلـم و چکـش، آن را تـراش مـی     یا 

جنس سـنگ و انـدازه آن خیلـی مهـم     : گوید تراشان هفشجانی می بخشی از سنگ جهان
 پـس . اگر سنگ رگه داشته باشد، ضربه زدن ممکـن اسـت آن را دو نیمـه کنـد     ،است
  . ره بردشیر مناسب استدانند که چه سنگی براي پیک تراشان بخوبی می سنگ

استاد دیگري معتقد است که قیمت شیرسنگی به میزان کار، نقش و نگار و یا دقت 
گفتگـو بـا   (خوري  هاي آن، بستگی دارد، یعنی هرچه پول بدي آش می کاري در ظرافت

خیراهللا باقري هم از استادکاران مطرح بردشـیر اسـت کـه قـبالً در     ). 1398یاسر یزدي، 
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او گفت که ما بیشتر با نیروي  ،ه داشت و حاال در هفشجان کارگاهی داردشهرکرد کارگا
از منـاطق بختیـاري،   . کنـیم  هـا را درسـت مـی    دست و قلم و چکش سـاده ایـن نقـش   

خوزستان، بازفت و بسیاري از جاها مشتري داریم که پـس از آمـاده شـدن کـار، آن را     
نمونه از طراحی ساده بردشیر سنتی  دو). 1388گفتگو با خیراهللا باقري، (دهند  انتقال می

  :مشاهده شود 19و  18اند در عکس  هاي شیرسنگی رایج و واقعی که در کارگاه
  

  
  نویسندهبایگانی  -19و  18عکس 

  
در گذشته، آیین نصب شیرسنگی نیز همراه با مرگ عزیزان تا پـس از یـک سـال    

سـنگ گـوه   . شـود  کار انجام میولی اآلن اغلب قبل یا بعد از چهلم این . افتاد اتفاق می
سنگ نتراشیده  اگر قطعه. کردند یا برد شیر را با آداب ویژه به مزارگَه منتقل می) صخره(

پـس از  . شـد  خورده و زیبا تبدیل مـی  و زمخت کوه بود، یک تا دو ماه، به شیري تراش
چارپا  ،)گردونۀ ساده(کندن سنگ از دل کوه یا صخره نزدیک به گورها، با کمک گَرگَر 

پس از . سپردند آن را به استادکار می) چهارچوب موازي شبیه به مستطیل(و یا چارچو 
را ) هیـاران (سازي سنگ و افراشتن آن روي مزار، گوسـفندي قربـانی و همیـاران     آماده

غذاي عزاداري، اغلب بـرنج  (» خیرات«اصطالح محلی  کردند و خوراك یا به مهمانی می
گونه مراسم افراد هم پس از خوردن خوراك و خواندن  ر ایند. دادند می) گوشت و آب

فاتحه، قرآن و دعا صلوات فرستاده و از پیشانی تـا چانـه خـود را دسـت کشـیده و از      
گَـه   ها بسیار نسبت به مزارگاه، تازه بختیاري. روند مجلس خداحافظی کرده و می صاحب



   
  
  
  

 25...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

بر مردگان بگذارند، حسـاس و  و یا قبر، سنگ قبر، بردشیر و یا هر نمادي را که روي ق
مصاحبه بـا شـهباز قنبـري، کوهرنـگ،     (خورند  غیرتی هستند و حتّی به آن، سوگند می

تـرین   سري نسبت به مرده خود را با سـخت  احترامی و یا سبک ترین بی کوچک). 1388
و مزارگاه برایشـان  ) mâfegah( 1بردشیر همچون سنگ قبر، مافگه. دهند شیوه پاسخ می

  .االجراي بختیاري هستند این رفتارها قانون نانوشته ولی الزم. احترام است  بلمهم و قا
اگـر  . کننـد  هم افراد الیق و نامدار اسـتفاده مـی   شیرسنگی را فقط براي مردان و آن

ها این  بختیاري. روي مزار فرد ناالیقی شیرسنگی بگذارند مثل وصلۀ ناجور لباس است
وعی مـورد مضـحکه، دشـنام و تمسـخر عمـومی قـرار       ن دهند چون به کار را انجام نمی

اغلـب شـیرهاي سـنگیِ    ). 1388گفتگو با مظفـر قنبـري و ایـرج چراغپـور،     (گیرند  می
چهارمحال و بختیاري در کوهرنگ، بازفت، شـهرکرد، کیـار، خـانمیرزا، لردگـان، اردل،     

لـی،  هاي مسجدسـلیمان، انـدیکا، ال   فارسان و در استان خوزستان در محدوده شهرستان
هـاي سـاخت و تولیـد     ترین کارگـاه  بیش. گتوند، سردشت دزفول، دهدز و ایذه هستند

جهان اللی،  هاي شَهسوار، نقش گورستان. بردشیر نیز در همین شهرها و مناطق مستقرند
صنعت  -هاي قدیمی و تاریخی این هنر دشت سوسن، ایذه، بازفت و کوهرنگ از مکان

هـا را دارد   محـدوده الیگـودرز بیشـترین تنـدیس    در یـز  در لُرسـتان ن . روند به شمار می
  ).مشاهده و تحقیق حضوري نویسنده(

  
  معرفی چند استادکار بنام

اسـتادکاران  امـا  تـراش، بسـیارند،    اگرچه در هفشـجان اسـتادکارهاي حجـار یـا سـنگ     
با توجه به تحقیـق میـدانی نگارنـده مقالـه و گفتگـو بـا ایشـان،        . اند شیرسنگی خاص

اندرنسـل بـه ایـن حرفـه      کنند که بیشتر خـانوادگی و نسـل   رهایی را معرفی میاستادکا
جوار کارگاه دایر  هاي هم ها نیز در شهرهاي دیگر استان و استان برخی از آن. اند مشغول

                                                
شد، در سردسیر بـرایش  اگر مزار مرده در گرمسیر با. کنند یادبودي مکعب شکل که براي فرد درگذشته بنا می -1

 .عکس کنند و به مافگه بنا می
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مردم بومی و صاحبان مشاغل دیگر نیز بر این عقیده بودند که خانواده بـاقري  . اند کرده
. انـد  تراشـان و سـازندگان شـیر سـنگی     ترین سنگ روفهفشجانی از گذشته تا حاال مع

. انـد  استادانی مانند دریا و حسن فرهادیان را نام بردند که در خوزستان مدفون همچنین
یداهللا بـاقري، عبـداهللا   : تراشان هفشجان، شامل تر در محله معروف به سنگ نسل قدیمی

ـ  ،باقري، امراهللا باقري، نصراهللا باقري و قنبر باقري اصـغر،   علـی : دان ایشـان شـامل  فرزن
اسـتادان   همچنین. اند اکنون به این کار مشغول فیروز، حشمت و علی و محمدباقري هم

اهللا فرهادي، حمزه  صولت فرهادیان، حاج خداداد فرهادي و حشمت: هنرمندي همچون
اش مجید چمـانی ایـن کـار را ادامـه      فرهادیان و فرزندش حاج علمدار فرهادیان و نوه

اهللا باقري، خیراهللا باقري، جهانگیر جهان بخشی، مسلم فرهـادي و مرتضـی    عزت .دادند
اند که این  فرهادي، یاسر یزدي و احمد یزدي، محسن گودرزي هم از جوانان هفشجانی

. تیـپ شـیرهاي سـنگی هفشـجان، خـاص اسـت      . اند هنر خانوادگی را تداوم بخشیده
  .کارهاي ایشان استدر چلیچه و خراجی، از  21و  20هاي شماره  عکس
  

  
  1392 نویسنده،: چلیچه در شهرستان فارسان، عکاس -20عکس 
  1392، نویسنده: میدان خراجی شهرستان کیار، عکاس -21عکس 

  
  نوگرایی و تغییر در کاربرد بردشیر
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زاده ایـل   آور و بزرگ اگرچه در گذشته فقط شیرهاي سنگی را روي مزار مردان نام
امروزه با حضور پژوهشگران دانشگاهی با تغییر در انـدازه  اما ؛ کردند و طایفه نصب می

در . و تنوع در جنس و ساختار آن، کارکردهاي هنري و یادبود تزییناتی نیز یافته اسـت 
شود  عنوان تندیس و یادبود همایش هم استفاده می هاي هنري به ها و بزرگداشت همایش

  .کرده است هیههاي زیر را نویسنده در بایگانی خود ت نمونه(

  
  1398، نویسنده: عکاس -24و  23، 22هاي  عکس

  
هاي هنري، نقاشی، نماهاي شهري، اصول معمـاري و طراحـی    شیرسنگی در قالب

یافته و سبب نـوعی   کاري داخلی، در و پنجره هم راه داخلی و نماهاي ساختمان، کاشی
ارش مشتري، ریتون، هاي ساخت شیرسنگی، به سف در کارگاه. کارکرد جدید شده است
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 همچنـین . شـود  جعبه سنگی، هاون سنگی و دیگر ابزار با طرح و نقش شیر ساخته مـی 
ها، تزیین رومیزي هم  شود براي همایش ها استفاده می بردشیرهایی مانند آنچه در مزارگاه

رسـد   هزار تومان هـم بـه فـروش مـی     250و گاهی تا  50تا  30شود که بین  ساخته می
  ).26و  25اي ه نمونه عکس(

  

  
  1398، نویسندهگنجینه شخصی مؤلف، عکاس -25عکس 

  1398، نویسنده: کارگاه آقاي یزدي، شهرکرد، عکاس -26عکس 
  

  اندازه بردشیرها
تـراش و   هاي شیرسنگی به سـلیقه اسـتادان سـنگ    اندازه، نحوه ساخت و طراحی نگاره

ازه، نقـش و کیفیـت   نوع و جنس سـنگ، انـد  . مشتري بستگی دارد) پیشنهاد(خواست 
اي  بردشیرها با شرایط سنی، اجتماعی و اقتصادي مشتري و فرد درگذشته تناسب ویـژه 

ترهـا بـه نسـبت مقـام      تـر و بـراي بـزرگ    دارد، اندازة شـیرها بـراي کودکـان، کوچـک    
عـالوه بـر هزینـه سـاخت شیرسـنگی، جایگـاه فرهنگـی،        . شان متفاوت است اجتماعی

از گذشته تاکنون . ته در اندازه و هیبت شیر تأثیر دارداجتماعی و شخصیت فرد در گذش
، )طول(اندازة شیرها از نظر درازا . شود هاي مختلف ساخته می شیرهاي سنگی در اندازه

، درازي دم، سر، بلندي دسـت، پـا، گـوش،    )قطر(، گردي )ارتفاع(، بلندي )عرض(پهنا 
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اغلب، . قطع اندازة ثابتی را بیان کردطور  توان به متفاوت است و نمی... ها و دهان، دندان
متر و ارتفاع  سانتی 150تا  50ها از  متر و طول آن سانتی 50تا  20عرض این شیرها بین 

  . متر و حتی بیشتر است سانتی 120تا  60ها نیز از  آن
اوضـاع کشـوري و شـرایط    که رسد  عالوه بر تمکّن و دارایی مشتریان، به نظر می

بـوده  هاي روي شیرسـنگی، مـوثّر    مختلف در نوع و اندازه یا نگارههاي  منطقه در دوره
هـایی کـه اقتـدار،     در دورهکـه  دهـد   بررسی و پژوهش میدانی نگارنده، نشان می. است

تـر و بـا    ستیزي بر ایران حاکم بود، شـیرهاي سـنگی نیـز بـزرگ     عظمت و روح دشمن
هـاي   هـاي دوره  از تنـدیس  هاي زندیه، افشاریه و صفویه شیرهاي دوره. تر بودند هیبت

هاي شیرسنگی از نظرگاه پیکرتراشی  اکنون نیز تندیس هم. ترند قاجار و پهلوي با هیبت
در ورودي موزة ). مشاهده میدانی نویسنده(ترند  تر و باصالبت و حجم و اندازه، درشت

) شهرستان لردگـان (شناسی شهرکرد، شیرسنگی وجود دارد که از منطقۀ برجویی  باستان
 80بلندترین نقطۀ آن از زمین سرشـیر اسـت کـه حـدود     . شده است ه این مکان منتقلب

) تیـپ (این شیر از لحاظ گونه . متر و بلندي شیر از دم تا دهان آن یک متر است سانتی
این تندیس، یادآور . هاي موجود است که کله قوچی در زیر پاي اوست خاصی از نمونه
  .صد سال اخیر است شقایی در نبردهاي یکها بر همسایگان ق برتري بختیاري

  

  
  1393 نویسنده،: موزه شهرکرد، عکاس -28و  27عکس 
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تنهـا یـک شیرسـنگی    ) قهفـرخ ( 1شـهر  در شهرهاي غیر بختیاري نشین چون فـرخ 
. شـده اسـت   خانه عمومی مالصـدرا نصـب   مانده است که روي پلکان مقابل کتاب باقی

و فاصلۀ شکم تا سنگ زیرین  130طول دمش . است 40در  80در  140اندازة این شیر 
هاي بختیاري است که عالوه  شیرسنگی) ریخت(این سنگ از تیپ . متر است سانتی 45

داراي گوش، دهان گرد و دندان، . بر رنگ زرد آن، آثار تخریب روي آن مشخص است
هـاي مشـخص و دم بلنـد از سـمت راسـت       پیوسته ولی پنجه هم چشم، دست و پاي به

اندازه شیرهاي سنگی خوزستان و شهرها و مناطق بختیاري نشـین چهارمحـال و    .است
هـاي   مقایسـه میـدانی نمونـه   . تر اسـت  تر و حجیم بختیاري از نواحی چهارمحال بزرگ

، دزك و سورك با مناطق بختیاري در استان مؤید این مطلب )شهرك(شیرهاي شهرکیان 
  . تفاوت استاست که سبک و اندازه این شیرها کامالً م

بر و غرنده را دوست  ها شیرهاي تنومند، بزرگ و با هیبت، ایستاده، حمله بختیاري
اغلـب شـیرها در   . برنـد  شیرهاي کوچک را فقط براي نوجوانان ناکام به کار می. دارند

در نوع جدید شیرهاي سنگی که از همان سبک . شوند هاي زیارتی نصب می جوار مکان
در . هـا فـرق دارد   اند نیز انـدازه  ساخته کهاي  هاي تازه و یا نمونهکنند  پیشین پیروي می

شـیري نشسـته روي قبـر    ) 5/2/92.م(، بر مزار فرامرز زیالبی )شهرستان کیار(زوردگان 
و در کمـر   20-20-60به ترتیب ) ارتفاع(هاي آن در درازا، پهنا، بلندي  هست که اندازه

عسگر  در همان مزارگاه روي مزار علی. استمتر  سانتی 12بلندي آن از سنگ روي مزار 
متر است و درازا، پهنا  سانتی 85در  230اهللا دینی شیري وجود دارد که سنگ زیرین آن 

                                                
فرزند حسین قلی خان ایلخانی و پدربزرگ ثریا همسر محمدرضا (روزگاري اسفندیار خان سردار اسعد اول  -1

در این شهر ) بی مریم مشهور به سردار مریم پسر بی(و خواهرزاده او، شهید شیرعلی مردان خان بختیاري ) پهلوي
. در تهران به دار آویخته شـد . خ.ه 1313؛ شیرعلی مردان، در برابر پهلوي اول مردانه ایستاد تا در حضور داشتند

قلی خان سـردار اسـعد دوم، سـردار     بی مریم بختیاري قهرمان ملی جنگ جهانی اول و برادرانش همچون علی بی
ان و تهـران، اسـتقرار مشـروطه و    خواهی ملّت ایران، فتح اصفه ظفر و دیگر بزرگان بختیاري در نهضت مشروطه

  .مجلس شوراي ملّی، نقش بسیار مهمی داشتند
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در آورگان پشت امامزاده دو شیر . متر است سانتی 35 -175-130و بلندي آن به ترتیب 
هـاي   د که انـدازه ان هاي امروزي و کهن این تندیس تنومند هست که از بزرگترین نمونه

در خوزسـتان، سردشـت   ). 30و  29عکس . کن(متر است  سانتی 35و  120-190ها  آن
ـ (متـر   5/1دزفول یکی از تنومندترین شیرهاي سنگی با ارتفـاع   و در ) 31عکـس  . کن

 2متر و قریب  5/1، شیرهاي سنگی تنومند با ارتفاع )اندیکا(زاده بابااحمد خوزستان  امام
  ).32عکس . کن(د تن وزن وجود دار

  

  
  1393، نویسنده: آورگان، عکاس، روستاي سنگچی -29عکس 
  1393، نویسنده: آورگان، عکاس-روستاي سنگچی -30عکس 

   
  1391، نویسنده: سردشت دزفول، عکاس -31عکس 

  1387، نویسنده: زاده بابااحمد، عکاس اندیکا، امام -32عکس 
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  1398بهار و تابستان ، 11شماره ، ششمهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     32  

  

  بردشیرها) ریخت(شکل 
خـورده و نگـارین    فته شد شیران سنگی، تندیسی توپر، حجمی، تـراش گونه که گ همان

این تندیس انتزاعی و نمادینِ تنومند، . کیلوگرم وزن دارند 3000تا  1000هستند و بین 
رساند که دیدنشان حتی در زنجیر و قفس،  ابهت و شکوه مردان و شیرهاي ایرانی را می

، قامت، گردي، )قیافه، ژست و فیگور(گاه ریخت از نظر. افکند لرزه بر اندام بینندگان می
هاي کُهن، گـرد و   برخی نمونه. انحنا و وزن و حجم شیرهاي سنگی تنوع خاصی دارند

هـا   اند؛ برخی نیز تخت و زاویه دارند که به سلیقه استادکاران و سـبک محلـی آن   کوتاه
وتاهی، گردي، شیرهاي قدیمی بیشتر هیبت و شکوه خاصی دارند که ک. شود مربوط می

. هاسـت  از ایـن ویژگـی  ) کَپل(ارتفاع کم از زمین صاف بودن پشت و خمیدگی سرین 
. پیوسته و گروهی نیز فاصله شکم تا زمین کامالً خالی است هم وپاهایشان به برخی دست

ها، قرار گرفتن دم در سمت راست،  نگارین و منقّش بودن، حلقه گردن، نمایان بودن بیضه
هاي اصلی بردشیرهاي بختیاري است  علی، داشتن اشعار حماسی از ویژگی شمشیر موال

تراشان ساده و بیشتر قلم و چکش بود ولی  قبالً ابزار و لوازم کار سنگ). 33عکس . کن(
تـر   هاي برقی و کوهبرهاي پیشرفته کار را براي تراش دادن سنگ، راحـت  امروز دستگاه

و یا براي جلب نظر متنوع مشتریان، تغییراتی در استادکاران، به سلیقه خود . کرده است
  ).34عکس  .کن(کنند  هاي نگارین شیرها ایجاد می شکل، اندازه و حالت

  

   
  1389، نویسنده: آلونی، عکاس، شهرستان خانمیرزا -33عکس 

  1391، نویسنده: اللی، عکاس -34عکس 
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ایسـتاده  : سـت صـورت ا  هـا بـدین   هاي شیران موجود در مزارگـاه  برخی از حالت
خشـمگین، غـرّان و نیمـه    (؛ ایسـتاده  )بـر  حملـه (؛ ایسـتاده  )خیـز  نـیم (؛ ایستاده )صاف(

هاي ریخت، اندازه، حالت، نگـاره و شـکل و شـمایل     هایی از نوآوري نمونه). برخاسته
تنه و سر، نصب روي سنگ یا کنار و بـاالي   ساخت نیم: قرار است مختلف شیرها ازاین

هاي نوین با فرهنـگ   ي سنگی با یال و کوپال؛ قرار دادن نگارهسنگ قبر؛ ساخت شیرها
  .ها و هنر امروزي؛ افزودن نمادهاي ملّی و ایرانی در نگاره

  
  .  

  
  
  
  
  

  
 نویسنده،: رودان، عکاس وهرنگ، هیرگان و میانکشهرستان  -38 و 37، 36، 35هاي  عکس

1391  
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رشـیدند کـه شـاید از    در شیرهاي سنگی مطالعه شـده برخـی رو بـه غـروب خو    
برخی نیز چون سنگ قبر در امتداد پیکـر مـرده قـرار    . دنهاي میترایی بازمانده باش ریشه

قبلـه اسـت    اي که سرشیر موازي سر مرده است و در کل پهلوي آن روبـه  گونه دارند، به
هاي تازه، حالت شیرها، نشسـته، بـه پهلـو خوابیـده،      در برخی نمونه). 39عکس . کن(

هـا باحالـت شیرسـنگی     اند؛ اگرچه این نمونه شده غرّان، نیز طراحی و ساخته حمله بر و
مندي امروزي اسـتادکاران و گـاه    انتزاعی در بختیاري، منافات دارند ولی سلیقه و عالقه

  ).40عکس . کن(ها بیشتر شده است  گونه طلبی مشتریان به این تنوع
  

  
  تیاريگنجینه میراث فرهنگی چهارمحال و بخ -39عکس 

  1389، نویسنده: خوزستان، عکاس -40عکس 
  

نکـاتی  در ادامـه بـه   تراشـان،   هاي میدانی و مصـاحبه بـا سـنگ    با توجه به بررسی
  :شود اختصار اشاره می به

انـد؛ ایـن    شیرهاي سنگی چندین مرحله متفاوت و متنوع را پشت سر گذاشـته  -1
ان تاریخی و چند تیپ یا گونـه از  ها را در چند دسته اصلی از نظر زمان و یا دور نمونه

  .بندي کرد توان تقسیم نظر فرم و ساختار می
ها، رنگ، جنس سنگ، حالت دست، پا، سر، یال، دهان، گردن،  ها، حالت اندازه -2

  .شیرها با همدیگر فرق دارد... حلقه یا قالده، دم، پنجه و



   
  
  
  

 35...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

ز خـود چنـدین   سال، نیـ  30تا  20شده با عمر کمتر از   شیرهاي جدید ساخته -3
تـر و بـه قالـب اصـلی بردشـیر       شکل دارند؛ هنوز حالت انتزاعی و سنّتی شیر پسندیده

  .تر است بختیاري نزدیک
رها در گذشـته و امـروز متفـاوت اسـت؛ هنـر      یهـاي روي شـ   اشعار و نوشـته  -4
کاري  هایی که روي آن قسمت مطلبی نوشته یا کنده ها و مکان نویسی، نوع نگاشته خوش

  .نیز مهم استشود  می
هاي بدن شیر وجـود دارد کـه هـر     هایی روي پهلو و دیگر قسمت اغلب نگاره -5

  .شود روز متنوع می
کنند؛  کامل یا سرشیر را روي سنگ مزار حک می عکسجاي شیرسنگی،  گاه به -6

هاي دیگر نیز نکته  تغییر کارکرد تندیس شیر به نقش شیر در کتیبه باالي سر و یا بخش
  .مهمی است

گذارند؛ این موضوع نیـز بـه    تنه یا سرشیر را روي مزار می گاه فقط تندیس نیم -7
  .تغییر کاربردي این تندیس اشاره دارد

تنه یـا  : شود؛ مانند گاه از نُمادهاي ترکیبی براي ساخت این تندیس استفاده می -8
  .تنه و سرشیر همراه با سنگ تخت و تصاویر متنوع روي آن نیم

ایـن مسـئله بـا    . برنـد  ها، نماد شیر را براي قبرهـا بـه کـار مـی     تیاريامروز بخ -9
  .گردد پیوستگی تاریخی و هنري قومی به گذشته و حس نوستالژي ایرانی برمی

اي اسـت کـه اگـر     گونه قداست و مقام معنوي کاربرد شیرسنگی روي مزار به -10
اده کنند، نوعی تمسخر براي کسی که شایستگی آن را نداشته باشد، این تندیس را استف

  .و انتقاد جدي را به همراه دارد
تندیس شیر، نوعی نگارة ذهنی ساخت استادان ماهر است که بـدون داشـتن    -11

  .سازند طرح و نقش، به اتکا حافظه خویش آن را می
ها و  ها، شیشه ها، فلزها، چوب هاي سفالینه هاي روي شیر سنگی با نگاره نگاره -12

در . هـا چـون قـوچ و اسـب پیونـد دارد      و عالوه بر آن با دیگر مجسـمه  رابطه دارد... 
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هاي قشقایی و آذري از قوچ و اسب  بختیاري از شیرسنگی براي قبر مردان، و بین ترك
وجه مشترك آن کاربرد جنس نر و استفاده از این تندیس بـراي  . شود سنگی استفاده می

  .مردان، است
خصوص با  ازآن و به این هنر افول کرد ولی پس نقالب اسالمی مدتیا از  پس -13 

حوادث دفاع مقدس، براي شهدا و دالوران دفاع از میهن، بزرگان و افراد صاحب نفوذ، 
  .رونق گرفت و همچنان در حال رواج است

کاربرد شیرسنگی تلفیقی از هنر، صـنعت، ادبیـات، فرهنـگ مـردم و پیشـینه       -14
  .قبرهاي مناطق دیگر وجود ندارد در فرهنگ سنگباورها و اعتقادات ایرانی است که 

مـدد آثـار آن، هویـت     اساس استقالل یک ملّت و کشور است و بـی  ،فرهنگ -15
هایی که به فرهنگ خود اتکا و  جوامع و ملّت. گیرد ها در پردة ابهام قرار می اقوام و نسل

مام ادوار تـاریخی  ویژه جوانان خود آموختند در ت آن را بازشناسی کرده و به دیگران به
  .اند زنده و شکوفا مانده

. کن(هاي شیر، اسب سنگی  شباهت فراوان بین کاربرد و استفاده از تندیس و نگاره - 16
ها و حتی برخی  ها، قشقایی ها، آذري در فرهنگ بختیاري) 42عکس . کن(و قوچ ) 41عکس 

ان، براي پژوهشگران، ساده و کشورهاي قلمرو ایران فرهنگی مانند آذربایجان، ترکیه و ارمنست
  .مندي اقوام ایرانی در طول تاریخ اشاره دارد اتفاقی نیست و به کارکرد و بهره

 

   
  1392 نویسنده،: موزه تبریز، عکاس -42 و  41عکس 



   
  
  
  

 37...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

  فولکلور بختیاري و شیرسنگی
وز آمبر«با نام مستعار  2تامس اي است که نخستین بار از سوي ویلیام، جی واژه 1فولکلور

از پیشگامان ) نجوا(سید ابوالقاسم انجوي شیرازي . منتشر شد. م 1846در سال  3»مرتُن
فولکلور شناسی ایران، آن را مجموعه اطالعات مردم، دانش توده، فرهنگ مردم، فرهنگ 

فولکلـور  ). 9:1371انجـوي،  (داند  عوام، معلومات عوام، فرهنگ توده و دانش عوام می
درباره مسـائل  قوم ورسوم، باورها و عقاید آن  یرنده ادبیات، آدابهر قوم و ملّتی دربرگ

به معنی توده ) folk(اصطالح فولکلور از دو بخش فولک . مختلف زندگی تا مرگ است
، ایـن بخـش   )12: 1357باشـی،   بلـوك (شده است  به معناي دانش تشکیل) lore(و لور 

بدیعی را به دو بخش شفاهی و ادبیات همان رویه شفاهی آن است زیرا محققان ادبیات 
: نویسـد  باشـی مـی   گونه کـه علـی بلـوك    آن). 9: 1380رحمانی، (کنند  تألیفی تقسیم می

شـده و بیشـتر در    فرهنگ عامیانه و گفتاري آن بخش از فرهنگ است که کمتـر نوشـته  
هایی از فولکلـور   در این بخش گونه. یابد قالب ادبیات عامه یا ادبیات شفاهی انتقال می

  :کنیم ختیاري را با موضوع شیرسنگی، به تفکیک ارائه میب
  

  باور مردم بختیاري) الف
احترامی کرد؛ آن را انداخت و یا جابجـا کـرد،    نباید به شیرهاي سنگی بی: تکریم

  . چون یک نفر از فامیل شخصی که این کار را انجام دهد، خواهد مرد
) کنار شیرسنگی(ها  یا میان سنگنان را از روي زمین بردارید و بر بلندي : حرمت

   ).حرمت نان حفظ شود. (قرار دهید تا رزق شما کم نشود

                                                
1. folklore  
2. villiam.j.thoms 
3. mbros merton  
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ها و یا شاخه برخـی درختـان ماننـد     زاده گونه که به ضریح امام همان: دخیل بستن
بندنـد تـا    بندند؛ به شیر سنگی هم دخیـل مـی   پارچه نذر می... کُنار، سیستن، سنجد و 

  ). 1390شاهیجان قنبري،  گفتگو با(خواهی کنند  حاجت
روح صاحب شیرسنگی همیشه در کنار اوسـت و نبایـد آن را آزرد   : زنده پنداري

   .شود که سبب آزردن روح مردگان می چون
آب باران، زیر پیکرة شیرهاي سنگی، براي سالمتی و رفع بیماري : خواهی سالمت

اي درست  اسهسنگ زیرین، ک هاي شیرسنگی و روي تخته جلوي دست. شفابخش است
بـه نیـت رفـع    . کنند که با سنّت کوزه گذاشتن بر پشتۀ خاك مردگان همسـانی دارد  می

گذراننـد تـا    ساالن و زنان را از زیـر شـکم شیرسـنگی مـی     هاي کودکان، بزرگ بیماري
داشت؛ ) kofekul -کُفه کول(در بختیاري اگر کودکی سیاه سرفه خشن . تندرست شوند

هـاي   در سـایر بیمـاري  . شد دادند تا بهبودي حاصل می بور میاز زیر شکم شیرسنگی ع
. گذرانند تا بهبودي یابـد  ، می)شیرسنگی(کودکان، بیمار را از میان یا زیر پیکرة بردشیر 

خفگی یا ترس شدید از حیوانی یا شخصی شود، مادر یـا   هنگامی که کودکی دچار دل«
دهند و به این وسیله باور دارند  ر میپدر او را سه یا هفت بار از زیر پاي شیرسنگی عبو

» گردنـد  اند از او دور می که اجنه و قواي جهنمی مرموزي که باعث بیماري کودك شده
وقتی کـودك از چلـه بیـرون آمـد دو زن در دو سـوي      ). 68: 1388علی پورسعدانی، (

تا از  دهند ایستند و نوزاد را از زیر شکم و روي گرده آن چند بار عبور می شیرسنگی می
  ).1390گفتگو با فاطمه قنبري و راشین کریمی، (هاي مختلف بیرون آید  آفات و آسیب

شکارچیان براي کسـب  . صیادي یکی از هنرهاي مهم مردان بختیاري است: شکار
زنند و یا از زیر آن  روزي و به دست آوردن شکار خوب، تفنگشان را به شیرسنگی می

   .روند یدهند و بعد به کوهستان م عبور می
شـدند سـه هفتـه     براي فرزندآوري هم زنانی که صاحب فرزند نمـی : فرزندآوري

کردنـد و سـه بـار     پشت سر هم سه شنبه عصر از زیر شکم شیرسنگی شهید عبور مـی 
دختر دم بخت را اگر از زیر شکم شیر سنگی عبور . دادند پیاپی این حرکت را انجام می
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عروس را هنگـام بـردن بـه خانـه     . خواهد بود دهند، فرزند اولش پسري شجاع و الیق
گفتگـو بـا   (کنند تا پسرانی شجاع و شیرگونه بیاورد  بخت، بر گُرده شیرسنگی سوار می

: نویسـد  وشـی مـی   در تأییـد ایـن بـاور عامیانـه، اسـتاد فـره      ). 1390شاهیجان قنبـري،  
ین مراسم در ا. هاي نیایشی با تندیس شیر دارند دوشیزگان به هنگام شب سوري آیین«

گذرنـد   نشینند و از زیر دست و پاي آن چندین بار می می) شیر سنگی(بر روي تندیس 
طلبنـد و فرزنـدان نیرومنـد     کننـد و از آن مـراد مـی    و پشت و شکم آن را نـوازش مـی  

شیرهاي سـنگی در همـدان، اصـفهان و شـهرهاي     ). 48: 1364وشی،  فره(» .خواهند می
گـردد، نیـز نمـادي     ها موجب باروري دختران می ل بداندیگر که بنا بر رسوم عامه توس

یالم عـ هـاي ناهیـد در    که در روایت آئلین آمد، درپرسـتش گـاه   است از آناهیتا و چنان
   ).192: 1370وشی،  فره(داشتند  شیرهاي رام شده نگاه می

خود را بریـده و  ) پل(خواهر، مادر و همسر مرده مقداري از گیسوان : گیسو بستن
پل بریدن . گُساري بر درگذشتگان است این کار اوج اندوه و غم. بندند سنگی میبه شیر

هاي مشابه در شاهنامه پیوستگی دارد و از دیرینگی این سنّت ایرانی  در بختیاري با آیین
   .سخن دارد

ها را در شب یـا هنگـام طلـوع     مردان بزرگ و جنگاور ایل، اسب: محک شجاعت
دهنـد تـا ترسشـان بریـزد و بـراي نبـرد و        گی عبور مـی خورشید، از کنار شیرهاي سن

درد بگیـرد، چنـد دور گـرد     اگـر اسـبی دل  . وتـاز در میـدان رزم، شـجاع شـوند     تاخت
گفتگو (دهند  همین کار را براي آتش هم انجام می. چرخانند تا بهبود یابد شیرسنگی می

  ).1388با شهباز و مظفر قنبري، 
  

  هاي مردمی ترانه) ب
  :در آن آمده است» بردشیر«سرودهاي بختیاري که  از سوگ هایی نمونه

شیرسنگی بر سر ! (دو دستُم وا سر زنُم سی شیرِ زردم / برد شیرِ سرِ ره نیله گُدرتُم
  .زنم بر سر می 1دو دستم را براي شیر زردم/  گذارد که عبور کنم راه نمی

                                                
  استعاره از جوان درگذشته = شیرزرد - ١
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از سـنگ  (ت بگرُم بِس بزنُم زار تا خَیال / بردشیري سیت راست کنُم زِ برد کُهسار
  ).گریم افتم به آن می وقتی به یادت می/  کنم کوهسار برایت شیرسنگی درست می

روزگـار گذشـته   (درد دل سنگین کنُم به برد شیرِت  / روزگار اولی وندم به ویرِت
  ).کنم ات درد دل می براي شیرسنگی/  مرا به یاد تو انداخت

روزگار گذشـته  (کنُم تی برد شیرِت  1نشینُم دوندال / ویرِتروزگارِ اولی وندم به 
  .خوانم نشینم و مرثیه می ات می کنار شیرسنگی/ مرا به یاد تو انداخت

طلســمِ شیـــــر بکنیــــن بـــه بـــرد  / گویلم گَپ تا کچیر جم بوینْ به دورم
وید، عکـس شـیر بـر روي    اي برادرانم از کوچک تا بـزرگ دور مـن جمـع شـ    (قَـورم 
  ).قبرم حک کنید سنگ

اي (طلسمِ شیـر بکنیـن بـــه بـرد قَـورم /  گویلم گَپ تا کچیر جم بوینْ به دورم
قبـرم طلسـم شیرسـنگی     روي سـنگ / برادرانم، بـزرگ و کوچـک، دورم جمـع شـوید    

  ).بگذارید
  

  اشعار روي شیرهاي سنگی) پ
هاي ایلی خود را همراه با تاریخ نهفتـه در   مانها غم، شادي، حماسه و آر بختیاري

ــوخی  آن؛ در قالــب بیــت ــوخین(هــاي شَ ، ســرکهی )شــبیخون؛ حماســه و دالوري: شَ
)sarkohi( برزگري ،) انتقـال  ) دال دونـدال و دونـگ  (هـایش   و یـا غـم سـروده   ) کـارآوا

 هاي شیرسنگی، این است هاي امروزي در هنر ساخت تندیس یکی از نوآوري. دنده می
در قبرستان . کنند که اشعار زیبایی در دو سوي آن، پاي تنه و رويِ کمر شیر حکّاکی می

در قبرسـتان  . تندیس شیرسنگی بررسی شـد  40قریب به ) بهشت دو معصوم(شهرکرد 
 50نمونه و در گلستان شهدايِ چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ بیش از  50اللی حدود 

  :آید ها در ذیل می ابیات روي این پیکره اي از نمونه. تندیس شیر وجود دارد

                                                
 سرود سوگ = دومدال، دونگدال، دوندال - ١



   
  
  
  

 41...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

بـه ایلـی کـه    // ز شیران نُمادي بگردید جفت/ چون این شیرسنگی، سرشیر خُفت
/ سـر قبـر مـردان زورآزمـاي    // سر قبرشان شیرسنگی بـود / جنگی بود) مردانش(مردانِ 

  .پاي طلسمی ز شیر است آنجا به
سبب شده که اشعاري به فارسـی و  ) پیکر هفت(ها به شاهنامه  مندي بختیاري عالقه

دور شیرسنگی علی عسگر اهللا دینی، . یا گویشی بر وزن این اثر روي بردشیرها بنویسند
  :آمده است از توابع شهرستان کیار چهارمحال و بختیاريدر زوردگان 

دریغـا کجاینـد   // ز برنو به دستان دگر هـیچ نیسـت  / ز دست زمانه بباید گریست
به فرّ و به مردي / بدین روزگار نیست همتاي تو// اي برنو، اسبان کَهره تفنگ/ شیران نر

  .که او یلی بود در روزگار/ تواي خاك، پدر را گرامی بدار// و باالي تو
  :همین شیرسنگی چنین آمده است) وپاهاي بین دست(روي سنگ زیرین 

هم به جنگ، هم // شیرون دالورم وابینه بیمار/ نه خان منده نه کدخدا نه شیر دلدار
دیگـر خـان،   : برگـردان (خاطرات آقا علی رهد سی قیامـت  / به سخن، هم به سخاوت

خاطرات آقا علـی در  // اند شیران دالورم بیمار شده/ کدخدا و شیر دالوري نمانده است
  ).اند جنگ، سخنوري، سخاوت به قیامت رفته

برآن پیکر شیر در // سالم و درود بر رخسار تو: شده است یا روي بردشیري نوشته
  .خاك تو

چو دیدي // که تن را در آخر کند گل اسیر/ به نام خداوند مردان شیر: در کوهرنگ
علی نام  چو مادر او را شیخ// بدان تو که خفتیده یک مرد شیر/ سنگ شیرتو بر قبر یک 

  .خداوند مردي به او یاد داد/ داد
کیار این ابیات نگاشته شده  رويِ شیرسنگی حاج علی باروزه، درگلوگرد شهرستان

اي * از دیار شیرمردان، میرسـاالري برفـت  / آرامی نشست بررخ گود چغاخور به: است
/ اي جوانمرد اي پـدر میرشـکار  * وتبار اي ز داغت در فغان ایل/ کهن مرد دلیر روزگار

 -دشت چغاخور، اي یادگـار نشـین وارگـه خـوانین     -قلعه چغاخور مانده از تو یادگار
  ).مشاهده میدانی نویسنده(ظ خداحاف
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  گیري نتیجه
اقـوام  . هاي ایرانی اسـت  شیر از جانداران بسیار مهم در فرهنگ، ادبیات، هنر و اندیشه

صورت تندیس نیز  شیر به. اند ایرانی، از دیرباز به شیر و جایگاه نمادین آن توجه داشته
ینان، کـاربرد فراوانـی   طور خاص، زاگرس نش در فرهنگ کهن و امروزي ما ایرانیان و به

در بـین   ...گونه که برخی جانداران دیگر چون قوچ، اسب، عقاب و همان. داردداشته و 
هاي موجود در فرهنگ عشایر بختیاري  یکی از آیین. اقوام مختلف جایگاهی واال دارند

هاي ماندگار، سرشناس، کالنتر، بزرگ و  بر مزار چهره) برد شیر(برپا داشتن شیر سنگی 
ل و شایسـته  را بر آرامگاه پیران، جوانان و نوجوانان قاب» شیرسنگی«. ام خویش استبن

و جایگـاه خورشـید   ) پیش از آیین زرتشت(ه به مهرآیینی ایرانیان با توج. دهند قرار می
) آفتاب/ خورشید/ هور/ میترا(توان شیرسنگی را نمادي از انتساب به مهــــر  در آن، می

آفتـاب و اشـعۀ آن در   . سی از شیرسنگی بین ایرانیان وجود داردهاي مقد آیین. دانست
وجـود شـیرهاي سـنگی در شـکل و     . مزارهـاي بختیـاري وجـود دارد    هاي سنگ نگاره
هاي گذشته بیانگر اوضاع سیاسی و  هاي متفاوت در دوره گون و باهیبت هاي گونه اندازه

هایی که اقتدار، عظمت و  وزن، شکل و اندازة شیرها در دوره. اجتماعی زمان نیز هست
تاریخ، فرهنگ، هنر و . تر است تر و با هیبت ستیزي بر ایران حاکم بود بزرگ روح دشمن

خـود را  ) بردشیر(هایی مانند شیرسنگی  اند که در قالب صنعت تلفیقی از نماد و واقعیت
 اي از شیر جانوري است که در شده شیرهاي سنگی یادآور گونه منقرض. دهند نشان می

  .زاگرس هنوز ماندگار است
   :شود هاي محقق و تحقیق، مطرح می در پایان این نوشتار چند پیش نهاد عملیاتی و یافته

آموزش استادکاران جوان، براي ماندگاري و توسـعه ایـن هنـر ایرانـی بـه روش       - 1
هـاي   سـنگ (هاي موجـود   چون با وجود سنگ. شاگردي ضروري است-استاد

هـاي   هاي تهیه و ساخت سنگ قبر بـا دسـتگاه   ارگاهدر ک...) کریستال چینی و 
پیش رفته، بیم فراموشی و نابودي این هنـر و صـنعت دسـتی و سـنتی ایـران،      

 .وجود دارد
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با توجه به برابري قیمت تولید سنگ قبر معمولی و شیرسـنگی، تـرویج فرهنـگ     - 2
اري استفاده از این هنر در مناطق بختیاري نشین براي افراد شایسته، بـه مانـدگ  

 .کند این حرفه کمک می

مانده این هنر ملی را در لیست  هاي برجاي گذاري شیرسنگی با شناسایی و شماره - 3
 .شده دولتی قرار دهیم آثار حفاظت

بین شیرهاي سنگی خوزستان و چهارمحال و بختیـاري رابطـه بسـیار منطقـی و      - 4
 .مشخصی وجود دارد

در حـوزه فرهنگـی   » ردشـیر ب«تجلی شیر و شکل نمادین پیکره سنگی آن به نام  - 5
دهد که به سبب  عنوان یکی از اقوام کهن ایرانی، نشان می ناملموس بختیاري به

هاي زیستی، اقلیمی و شرایط خاص فرهنگی مردم بختیاري، ایـن نمـاد    ویژگی
شناسـی   هاي مرتبط با تحقیقـات مـردم   در ادبیات، هنر، موسیقی و دیگر بخش

  .حائز اهمیت است
ویـژه محـدوده زاگـرس     ساخت شیر را درجاهاي مختلـف و بـه  هاي متنوع  تیپ - 6

 .بندي نماییم دسته

با پشتوانه سرشار و فلسفه مانـاي عناصـر آن،   ) معنوي(جایگاه فرهنگ غیرمادي  - 7
شناسی فرهنگـی   نگاري، انسان هاي مردم شناختی، قوم براي کارآگاهان پژوهش

  .و علوم اجتماعی، درخور بررسی و تأمل است
از داري و حفاظـت   سپردن مسئولیت نگـه  و با شناساییکه الزم است شایسته و  - 8

تـر ایـن    از تخریـب و تهدیـد بـیش    ،ها به مردم و مسئوالن محلـی  این تندیس
 .نمادهاي هنري و حماسی جلوگیري شود

ایـن نُمـاد   . اي و کهن فرهنگ ایران و جهان است شیرسنگی از نمادهاي اسطوره - 9
هاي مختلف خود را  دي اقوام ایرانی به شکلفرهنگی در زندگی مادي و غیرما

 و هـاي دیگـر   ها و کـاربري  عنوان تندیس در همایش توان به می. دهد نشان می
  .عنوان یک حرفه درآمدزا در بخش اقتصادي هم از آن بهره جست به
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شیرهاي سنگی استان چهارمحال و بختیاري با توجه به جـنس سـنگ محلـی و      - 10
 .دارند شرایط اقلیمی دوام باالیی

دار شـدن   تواند بـه شناسـنامه   دهی این نمادها می ریزي و سازمان مدیریت، برنامه  - 11
 .عنوان میراث باستانی و هنري کشور کمک کند همه شیرهاي سنگی به

نمادهاي تاریخی، هنري، فرهنگی و اجتماعی اقوام و طوایف ایرانـی شناسـنامه     - 12
ت گنجینـه تمـدن   هـا، پاسداشـ   حفـظ و حراسـت از ایـن گـنج    . مردم ماسـت 

پس این رسالت بزرگ بر عهده پژوهشگران حقیقـی و تمـام   . زمین است ایران
اســت کــه تــالش ) پژوهشــگران حقــوقی(هــاي دولتــی و غیردولتــی  دســتگاه

  .روزافزونی در این راستا داشته باشند
هـاي فولکلـوري در    المثل، ترانه، چیستان و دیگرگونه ها باور، ضرب وجود دهبا   - 13

هـاي   هاي تاریخی، فرهنگی و هنـري ایـن نمـاد و شـکل     ه پیوستگیبختیاري ب
 .تغییریافته و نوین آن باید توجه کرد

توانند بـا   دارند، می... شناسی و  شناسی، هنر، ایران هایی که رشته باستان دانشگاه  - 14
ها و  نامه ها و کارکردهاي مختلف آن، در این خصوص پایان معرفی این تندیس

استادان و پژوهشگران مطلع . و علمی تدوین و تألیف نمایندهاي معتبر  پژوهش
تواننـد ایـن هنـر     با تدوین مقاالت علمی و پژوهشـی فارسـی و خـارجی مـی    

 .ارجمند را به جهانیان معرفی نمایند
پژوهشـگران  . شـده دولتـی قـرار دهـیم     این هنر ملی را در لیست آثـار حفاظـت    - 15

اثر را در این فتر یونسکو در ایران توانند با کمک وزارت میراث فرهنگی و د می
 .جرگۀ میراث جهانی بیاورند

مکان، زمان، صاحب، : بانکی از شیرهاي سنگی موجود با اطالعات کاملی چون  - 16
هـا،   ها، دهداري دهیاري. تهیه شود... ها، جهت، جنس، اندازه، و سازنده، نگاره

ان این بانک را توانند براي خودش هاي هر شهرستان می بخشداري و فرمانداري
هاي امنیتی و انتظامی از تخریب و سرقت این  تشکیل دهند و با کمک دستگاه

 .عنصر ملّی جلوگیري نمایند



   
  
  
  

 45...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

هاي دولتـی و   ها و موسسه ها، بخشداري ها، مراکز فرهنگی، فرمانداري شهرداري  - 17
تالش کنند که در یک عـزم عمـومی و همـت    ) N.G.O(نهاد  هاي مردم انجمن

اي سنگی موجود را کدگذاري و ثبت نمایند تا مانع تخریـب و  فرهنگی، شیره
هـا نسـبت بـه درختـان شـهر       گونه کـه شـهرداري   همان. (یا سرقت آنان شوند
ها  ها نیز مراکز شهري یا دهداري دهند در محدوده قبرستان حساسیت نشان می

 ).در روستاها این مسئولیت را بر عهده گیرند

ي هنري، آموزشی، اقتصادي و فرهنگـی شـیرهاي   به سبب کارکرد و کارایی باال  - 18
ایـن نمـاد   . عنوان یک برند ایرانی ثبت ملّی و جهانی شـود  سنگی، این نماد به

هاي بومی ایـران   نهاي گردشگري و شناخت تمد فعالیت تواند در مجموعۀ می
 ).43عکس . کن. (معرفی شود

 ،ی و قـومی با توجه به قابلیت تندیس شیرسـنگی و ارزش واالي حـس تـاریخ     - 19
. هنرمندان بختیاري از تندیس و نقش شیرسنگی در کارهاي خـود بهـره ببرنـد   

ها از این نماد براي ورودي شهرهاي بختیاري نشـین، اسـتفاده کننـد     شهرداري
 ).ورودي اردل 44عکس . کن(

بندهاي طال و نقره، انگشترها، عصاها، تندیس کوچـک و تزیینـی درون    درگردن  - 20
نمـا، سـرامیک، نقاشـی     توان در سنگ می. ندیس استفاده کنیماز این ت... خانه و
در بلیـت اتوبـوس، سـینما،    . دها از این تندیس بهره بر خانه ها و مهمان گلخانه

هاي رومیزي، نشـان کـاله،    کارت تبریک، طرح جلد کتاب، لوح فشرده، پرچم
از نقـش  هـم  هـاي ورزشـی و هنـري دیگـر      مدال، نقش روي لبـاس و نشـان  

  .استفاده کنیم» یشیرسنگ«
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پل اصفهان، سر انسانی در دهان آن  وسه شیر سنگی پهلوانی که در کنار سی -43عکس 

    اینترنت: منبع قرار دارد
  1393، نویسنده: میدان سرداران شهر اردل، عکاس -44عکس 

  
  هاي پژوهش کارمایه

 نشـر  : تهـران ، گذري و نظري در فرهنگ مردم، )1371. (انجوي شیرازي، سید ابوالقاسم
  .اسپرك

 سال چهارم آموزش متوسطه عمومی، فرهنـگ و  (، عامه فرهنگ، )1357. (باشی، علی بلوك
  .وپرورش انتشارات آموزش: ، تهران)ادب

 انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانهاي شیري فارس قالیچه، )1356. (تناولی، پرویز.  
 هاي فرهنگی پژوهش نشر دفتر: ، تهرانشیر ایرانی، )1389. (خسروي فرد، سام.  
  جلـد یـک، تهـران   هاي فارسی المثل فرهنگ بزرگ ضرب، )1388. (ذوالفقاري، حسـن ، :

  .انتشارات معین
 انتشارات نوید شیراز: ، تهرانزبان هاي مردم فارسی افسانه ،)1380. (رحمانی، روشن. 

 ورنشر سبحان ن: ، تهرانی ایران معاصرعکسهاي  قالیچه، )1388. (عباسی فرد، فرناز.  
 نشر نوردان: ، تهران...ء باوري ، شی)1388. (پور سعدانی، رضا علی.  
 نشر کاریان: ، تهرانجهان فروري، )1364. (وشی، بهرام فره.  
 انتشارت دانشگاه تهران: تهرانایرانویج، ، )1370. (وشی، بهرام فره.  



   
  
  
  

 47...   در فولکلور و دانش بومی ) شیرسنگی(بردشیر 

 
 

 سازمان میـراث  انتشارات : ، تهرانها و نقوش ها، بافته بختیاري، )1376. (قاضیانی، فرحناز
  .فرهنگی کشور

 انتشارات ایل: ، شهرکردوحکم بختیاري امثال، )1381. (قنبري عدیوي، عباس.  
 انتشارات مرید: ، شهرکردگفت ولفت، )1385. (قنبري عدیوي، عباس.  
 انتشـارات  : ، شـهرکرد جستاري در فرهنگ و هنـر بختیـاري  ، )1390. (قنبري عدیوي، عباس

  .نیوشه
 انتشارات نیوشه: ، شهرکردز شیر بنگشت تا جونِ آدمیزاد، )1393(. قنبري عدیوي، عباس.  
 شیرسنگی، پژوهشی دربـاره شیرسـنگی در بختیـاري   ، )1393. (قنبري عدیوي، عباس ،

  .انتشارات نیوشه: شهرکرد
 انتشارات نیوشه: ، شهرکردشناسی بختیاري مردم، )1398. (قنبري عدیوي، عباس.  
 ر نوري، حمیدموسسه مطالعات : ، تهرانچه بیرق ایران و شیروخورشیدتاریخ، )1344. (نی

  .و تحقیقات اجتماعی، انتشارات دانشگاه تهران
 ه بهزادي، : ، ترجمهنگارهاي نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ، )1380. (هال، جیمزرقی

  .انتشارات فرهنگ معاصر: تهران
 تهرانر ادبیات فارسیها د واره فرهنگ اساطیر و داستان، )1391. (یاحقی، محمدجعفر ، :

  .انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ چهارم
  

  :منابع میدانی
سال،  65(، خیراهللا باقري )ساله، هفشجان 70(جهانگیر جهان بخشی : تراشان سنگ) الف
، احمد یـزدي  )ساله، هفشجان 32(، یاسر یزدي )ساله، هفشجان 67(اهللا باقري  ، عزت)هفشجان

، )ساله، شهرکرد 50(، مسلم فرهادي )ساله، شهرکرد 38(رهادي ، مرتضی ف)ساله، هفشجان 45(
اهللا طـاهري   ، فـیض )سـاله، شـهرکرد   30(، محسن گودرزیـان  )ساله، شهرکرد 55(مجید چمانی 

  ).ساله، جونقان 50(و خداداد حداد جونقانی ) ساله، اردل 50(اردلی 
مظفّر قنبري عدیوي  ،)ساله، فوالدشهر 89(شهباز قنبري عدیوي : یاران محلی فرهنگ) ب

سـاله،   65(، فاطمـه قنبـري عـدیوي    )ساله، کوهرنگ 58(، ایرج چراغ پور )ساله، شهرکرد 78(
   ).ساله، شهرکرد 52(، راشین کریمی )ساله، فوالدشهر 75(، شاهیجان قنبري عدیوي )شهرکرد


