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 چکیده
استکهازترینهنرهایسنتیهاییادبودی،یکیازکهنپیکرتراشیوآفرینشتندیسومجسمه

برجستهسابقه از سنگی شیر میان، این در است. برخوردار ایران تمدن تاریخ در کهن ترینای

ایهایفرهنگیونمادیندرهنرپیکرتراشیاستکهدرجغرافیایوسیعبختیاریسابقهکندهدست

مفاهیمپنهانیودیرینهدارد.ازدیگرسو،فهموشناختعللخلقآثارهنریدرمیانعشایرودرک

به نیازمند هنرمندان، باورهای و نگرش از حاصل شیوهبنیادین باکارگیری مرتبط و علمی های

مردم رویکرد حاضر، مقالۀ در است. سنگی( برایکشفمعناهایهنرهایبومی)شیر شناسیهنر

نگیونقوشمنظورکشفمعناهاوکارکردهایشیرسضمنیانتخابشدهاست.بررسیوتحلیلبه

بندیانواعشیرهایهادربسترفرهنگیجامعۀبختیاری،مقصدوهدفاینرویکرداست.طبقهآن

هایها،موضوعاصلیاینپژوهشاست.برخیازیافتهسنگی،نقوش،وچیستیوچراییآفرینشآن

جهتگرامیداشته.آفرینششیرهاصرفاًجنبۀیادبودیداردوب۱اینپژوهششاملمواردزیراست:

 است؛ مردانشجاعایلبوده وخاطرۀ نام، و2یادو نوعقدیمی)انتزاعی( شیرهایسنگیبهدو .

.شیرهایانتزاعیایستادهوبهپشتخوابیده،دارای3شوند؛بندیمیجدید)طبیعیورئال(تقسیم

هستندوشیرهایامروزیایکوچکومتوسطایآراموخنثی،وجثهانواعنقوشوتزئین،چهره

ودارایچهره بدوننقشوتزئین، شیرایخشمگیننشستهوایستاده، باگذشتزمان، امروزه اند.

به یادبود، نمادینو استفادۀ بر دکوراسیونسنگیعالوه در دکوراتیو هایعنوانعنصریتزئینیو

ها،تحلیلیوشیوۀگردآوریداده-یشود.تحقیقازنوعکیفیوتوصیفداخلیمختلفنیزاستفادهمی

ایومیدانیاست.کتابخانه

تراشی)حجاری(،شیر،هویت.شناسیهنر،بختیاری،تزئین،سنگ:انسانکلیدی های  واژه
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 مقدمه
کند،آثارطورمستقیمدرهنرآنجلوهمیازآنجاکهاصالتوعظمتیکقوموفرهنگآنبه

 سنگی، شیر فرهنگوهنریمانند هنر، آشناییبا است. قوم تمدنهر فرهنگو نمایشگر
ها،گیریآثارهنری،نقشونگارهباورهایاینمرزوبوم،ازطریقمطالعۀچگونگیوچراییشکل

درقالبدانشانسان رصدوسنجشهنروارزششناسیهنرامکانونمادها، هایپذیراست.
فن رسالتیاستکهعلممردمشناختیوکارکردشنزیباشناختی، شناسیاختیدرمیاناقوام،

بانفوذومحبوبنزدهمۀتمدنهنربرعهدهدارد.شیربه ترینها،ازرایجعنواننمادیفراگیر،
به و جهان دیرین هنرهای فرهنگو تمدن، در کاربردی و نمادین است؛عناصر ایران ویژه

پهلوعنصریکهبه نمادملیایرانیاندرگذشتهمحسوبهمراهخورشیددرپشتیا یخود،
طورکند.شیردرگسترۀتمدنیایرانوبهشدنقدرتدرخورشیدراتداعیمیشودوساکنمی

فرهنگیوهنراینسرزمین خاصحوزۀفرهنگیبختیاری،بازتابوسیعیدرباورهایعلمی،

برجسته سنگییکیاز شیر اینمیان، در است. نمادیندرترینآداشته هنریآیینیو ثار
هنریایشانرامنظومۀهنربومیوقومیبختیاریاستکهنمودیازهویتفرهنگیومیراث

هادربارۀزندگیاست.ایناثرهنری،هاینمادینآنشکلدادهوتجلیبخشیازباورهاوآیین
هایدراثرتغییرشیوهطورطبیعیوهایهنریقومیوایلیعشایراستکهبهقسمتیازسنت

همچنینکمرنگ دستمیشدنسنتزندگیو از را خود بایدکارکرد تولیدها هنوز اما داد،
می ذاتیخویش)جنبۀآیینی( برکارکردسنتیو صورتمحدودتردرالبتهبه-شودوعالوه

گذشته قالببه-مقایسهبا اثرهنریدر همچنانبهعنوانکاالو حیاتخویشهایتزئینی،
مختلفادامهمی ابعاد شیرهایسنگیبختیاریاز ایناستکه پرسشپژوهشحاضر دهد.

بهفن کارکردشناختی و زیباشناختی مؤلفهشناختی، انسانعنوان حوزۀ مهم هنرهای شناسی
ویژگی چه ساختهدارای و تراشیده سبکی چه در سنگی شیرهای همچنین هستند. هایی

هایفرعیاینمقالههستند؛هاکداماست،پرسششدهبربدنۀآنیحجاریهاشودونقشمی
چهاینکههدفاینتحقیق،مستندنگاریایننوعازهنربومیقومیوایلیبرمبنایشناسایی،

عنوانیکضرورتاست.بررسی،توصیف،تحلیلومعرفیبهجامعۀمخاطبانبه

 شناسی پژوهش روش
شناختی)طرح،نقشوشناسیهنروازمناظرزیباییدراینمقاله،شیرسنگیبارویکردمردم

فنرنگ معناشناختی، اینبندی(، برمبنای شد. تحلیل و بررسی کارکردشناختی و شناختی
عنواناثرهنریبومیبختیاری،دریکزمینۀفرهنگیوهابهرویکرد،شیرسنگیونقوشآن

گیردکهکوششتراششکلمیهایفرهنگیهنرمندحجاروسنگهاوداشتهزمینهبهپشتوانۀ
گیریها،شناساییشودوارتباطشانباعواملمؤثردرشکلشوداینآثارسنگیونقوشآنمی
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اساطیروآدابآن عقایدوباورها، مانندفرهنگ، اینتحقیقکهازنوعها ورسومآشکارشود.
تحلیلیصورت-صورتتوصیفیبانگاهیتطبیقیبهشیرهایقدیمیوجدید،بهبنیادیناست،

گرفتهوحوزۀموردمطالعه،جغرافیایقوموعشایربختیاریاست.

 پیشینۀ پژوهش
ها،منابعیهرچندمحدود،درموردموضوعاستثنایبرخیمطالبپراکندهوتکراریدرسایتبه

کتابایآگاهیهرچهبیشترمخاطبمعرفیمیشیرسنگیبختیاریوجودداردکهبر شوند.

(کهنویسندهدرآن،۱393عدیوی،)قنبریشیرسنگی:پژوهشیدربارۀشیرسنگیدربختیاری

درساحت سفرنامهشیررا ادبیاتملی)فارسی(، فرهنگهایمختلففرهنگو هایفرنگیان،

ضرب بختیاریشاملادبیات، هنرهایدی)عامه( قالیچهالمثلو های(های)گبهداری)تعزیه(،

همچنیندرمقالۀ شناساییومعرفیکردهاست. مطالعه، بردشیر»شیریوپیکرنگارۀشیر،

بختیاری دانشبومی و فولکلور در سنگی( )شیر )قنبری« در۱399عدیوی، سنگی شیر ،)

 مقالۀ در است. بررسیشده و مردم»فرهنگبختیاریمطالعه تراشانشیرسنگنگاریپیشۀ

تراشیوهنرمندانحجاردر(،حرفۀسنگ۱399)حیدری،«نشینسنگیدرمناطقبختیاری

نگارانهواقعشد.مقالۀحاضربهبررسیومعرفیابعادفنیجغرافیایبختیاریموردمطالعۀمردم

پردازد.تر،تطبیقشیرهایقدیمیوجدیدمیوزیباشناختیشیرسنگیومهم

هایی در جهت تجلیل  بستن، مافِگه و استوارکردن شیر سنگی؛ کنش تلآیین ک

 از مرگ متوفی
یکیاز است. آیینیبرخوردار جایگاه بعدینمادینو از ایلبختیاری، سوگوسوگواریدر

آیینکتلمهم نمادینسوگ، ترینابعاد متوفیو مقام بهبستناستکهدرجهتتجلیلاز

برگزار موسیقی با خاصهمراه مراسم یک با بختیاری، سلحشوران و بزرگان مرگ هنگام

ارزشمی بیانگر دارد، بختیاری باستان تاریخ در ریشه که آیین این اجتماعی،شود. های

هایسوارراباپارچههایاینقوماست.دراینمراسمتعدادیاسببیهاوسلحشوریرشادت

کنندوبرگردۀهراسب،دوقبضهاسلحۀشکاریوهمچنینبندیمیسیاه(آذینرنگی)عمدتاً

کنندوچندمردآنراگرداگردکوشکیکهازاسبابوآالتجنگیرارویزیناسبآویزانمی

کنندودنبالکتلحرکتمیوزنانومردانباسروپایبرهنهبهگردانندقبلساختهشده،می

اینمراسمهمراهباموسیقیونواختنساز)سرناودهل(وآهنگچپیازند.پردبهزاریمی

سوگ خواندن و مرثیه)وارونه( یا گوگریوسرود یا گاگریو )آواز به۱سرایی گریستن( و گفتن

                                                           
1. Gageriv, Gogeriv 
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میمویه اجرا کهنسال یا میانسال زنان را آن که دارد فرهنگیوخوانینظر عناصر از کنند.

داشتنیادمتوفیرایجبود،ساختنبناییادبودگریکهدربارۀزندهنگههایدینمادینوآیین

شکلبودکهدراصطالحمحلیایچهارگوشمربعیامستطیلسنگی)معمارییادمان(،سازه

مافگه می۱بدان وگفته کالنتران برای بود، توپر و ساده مکعبی که سنگی بنای این شود.

شدودرواقعیکنمادوعنصرفرهنگیدرمیانطنساختهمیبزرگان،جوانانوشهیدانراهو

هابهقبر،روح،بخت،متراست.بختیاری2تا5/۱هااست.ارتفاعواضالعاینبنابینبختیاری

:۱393کنند)قنبریعدیوی،تربت)خاک(،مافگهوبردشیردرگذشتگانخویشسوگندیادمی

هاودرروزعاشورادرهایگذشتهدربینبختیاریزدهه(.شایانذکراستکهاینآیینا42

آنشودکهاجرایتجلیلازمقامحضرتامامحسین)ع(ویارانبزرگوارآنحضرتبرگزارمی

شیر مقامفردمتوفی، تکمیلتجلیلاز در خاکسپاریو بعداز متوفیدارد. جایگاه نشاناز

به بزرگسنگی رشادت، شجاعت، نماد میعنوان مزارشساخته روی یادبود، و شود.منشی

آراستنسنگمراسمکتل تزئینو نقشبستن، انواع به درختمایهمزارها هایگیاهی)گلو

ترازهاوحواشیهندسیومهمزندگی(،جانوری)شیر،ماهی،طاووسوسایرپرندگان(،نقش

جایگاهوحضورباورهایجمعی،قومیهمه،برافراشتنشیربرسرمزارمتوفی،نشانازاهمیت

وآیینینزدایرانیان،قومبختیاریدربارۀتکریموتجلیلازمسافراندیارباقیدارد.درتصویر

بستنومافگهنشاندادهشدهاست.هایکتل،نماییازآیین۱


 هایی از مراسم آیینی کتل در مراسم سوگواری بختیاری . باال: بخش1تصویر 

 (http://gaplory.blogfa.com)منبع: 

هاییازمافگه)بناومعمارییادبود(دربختیاریبرایبزرگان)مافگهآبهمنعالءالدین(پایین:نمونه

(http://blogfa.comوجوانان)شهیدان(واالمقام)

                                                           
های متفاوتی نظیر مافنگه، مافیهه، مافگهه و... دارد    ( در نواحی مختلف بختیاری، تلفظMâfegah. اصطالح مافگه )1

عنوان میراث معنوی ناملموس در فهرست آثهار فرهنگهی    (. پروندۀ ثبت جهانی مافگه به43: 1393)قنبری عدیوی، 
 خوزستان، به یونسکو ارسال شده است.
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 مبانی و چارچوب نظری پژوهش
تاروپودآنباتجارب،احساساتودرپیوندباآناستو»هنرسویۀارزشیوکیفیزندگیو

)شیرانیو«ها،باورهاییکجامعهوفرهنگشبافتهشدهاست،خاصهدرجوامعسنتیاندیشه

(؛مانندجامعۀبختیاریکهدرآن،هنر،ماهیتیکاربردیوعملیداردو۱396:72همکاران،

فرهنگیخاصردرعین» با یکجامعه افراد نیازهایروزمرۀ برطرفمیحالکه ذوقا سازد،

هاساخته)همان(.بامطالعۀدست«دهداشرانیزبرایدرکوفهمزیباییپرورشمیآفریننده

شناسی(شناسی)انسانتوانازمنظررویکردمردموآثارهنریجوامعبومینظیربختیاری،می

هایتزئینیرایههایزیباشناختیومعناشناختینقوشوآبهفهموشناختفرهنگوارزش

ترینرویکردهایمرتبطونزدیکبهشناسی،یکیازمهمآثارهنریدستیافت.مطالعاتمردم

مردم رویکرد کاربردیاستو قومیو مهمهنرهایبومی، از هنری ترینشناسیفرهنگیو

رهنگیهایفایباتوجهبهمالکهایاینعلماست.برمبنایاینرویکرد،درهرجامعهزمینه

اشیایهنری و آثار تفسیر تحلیلو مطالعه، هرگونه دارد، شود.که انجام آن بستر در باید

عنوانبخشونمودیازفرهنگبومیومحلیموردنظرشناسیهموارههنررابهاگرچهانسان»

وخاطروسعتوتنوعکاربردآندرزندگیتالشداردتابارویکردیجامع،هنردارد،لیکبه

خاستگاه هنرمندان، هنریو آثار مانند آن مرتبطبا سبکمسائل فضاها، شیوهها، و هایها

عنوانهنری،پیامدهاوتأثیراترادروجوهمختلففرهنگی،اجتماعی،اعتقادیواقتصادیرابه

معرفیکند فرهنگیگستردهوپویا «یکپدیدۀ ۱400)افروغ، :303 مردم(. شناسیهدفاز

واینرویکردیاستکه«اشبپردازدفهمهنرازدیدگاهفرهنگآفریننده»ایناستکهبههنر

انسان توجه مورد و محور را آن لیچ میادموند شناس برای»داند: معنایی چه هنری اثر

رویکردیاستکههنر»شناسیهنر(.درحقیقتانسان۱،۱967:25)لیچ«سازندگانآندارد؟

دادنممکننیست.نشانداندوفهمهنربدونشناختاینزمینهۀفرهنگیمیرادارایزمین

وچهکارکردیبرایآنشونداینکهاشیایهنریچگونهدرفرهنگیکجامعۀخاصتولیدمی

یکانسان وظیفۀ شناساستفرهنگدارند، » همکاران، ۱397)شیرانیو :72 اینبه(. واقع

مردم از »شناسیرویکرد عنصربا از فرهنگیاست، یکفرآوردۀ هنر نگرشکه و اینسویه

هدفدرکاثرهنریبه آنبا استفادهمیفرهنگدرهمۀوجوه اینعنوانیکابزار بر کند.

کنکاش تداعیفرهنگهستندمبنا، و آنجایینمود «هایهنریاز ۱400)افروغ، که304: )

باورهاواحساساتویژهشدۀرفتارهاالگوهایمشترکوآموخته»شامل )امبرو«شوندایمی،

(.2،۱993:446امبر
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2. Ember&Ember 
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آثاری»کند:شناسیرااینگونهمعرفیمیهواردمورفیهنروآثارهنریدرمنظومۀمردم

بازنماییبهکهویژگی براینمایاندنیا زیباشناختیدارندو «روندکارمیهایمعناشناختیو

۱)مورفی ،۱994 از655: جغرافیایبختیاری،روسنگاین(. وشیرتراشیدر تراشی)حجاری(

نمودیازفرآوردۀفرهنگیومیراثهنری،بخشیازفرهنگجامعۀبومی،محلیوعشایریاین

به میقوم دیرینهشمار سابقۀ از که برجستهرود از سنگییکی شیر است. ترینایبرخوردار

سنآفرینش هنرمندان استکه گذشتهگهایسنگی از اکنون،تراش)بردبر( به تا دور های

،چارچوب2سازند.درتصویردهندومیمنظورنصببرمزارافرادشجاعوشایسته،تراشمیبه

انسانشکل رویکرد بین ارتباط و ساحتگیری و هنر وشناسی سنگی شیرهای با آن های

ندادهشدهاست؛اگرچهممکناستهانشاهایساختاریوابستهبهآندراینساحتمؤلفه

هابااندکتغییراتیهمراهباشد.هادربرخیپژوهشاینمؤلفه


 ها های وابسته به آن شناسی هنر و شیر سنگی و چگونگی ارتباط مؤلفه . مدل انسان2تصویر 

منبع:پژوهشگر



 کارکرد زیباشناختی. 1

هایشناسی،مقولۀهنرشاملآثارواشیاییدارایخصوصیاتوویژگیازمنظرورویکردانسان

زیبایی و بهمعناشناختی بازنمایاندن یا نمایاندن هدف با استکه میشناختی گرفته شودکار

 ۱385)مورفی، این3۱: از جنبۀ(. داشتنسبکخاصو ضمن بختیاری، شیرهایسنگی رو

شناختینیزهستند.درشیرهایرایجلوهوظاهریازساحتمعناشناختیوزیباییکارکردی،دا

                                                           
1. Morphy 
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سنگی،عناصرینظیرطرحونقشودربرخیموارد،رنگ،نمودیازعرصۀزیباشناختیاستکه

مورفیشناسمحققانسان تفسیروتحلیلکند. زمینۀفرهنگبافنده، بستروپیوندبا بایددر

مقالۀ۱992) در میانزیبایی»( دیدگاه زیبایی«فرهنگیشناسیاز گونۀ، قالبدو در شناسیرا

هایشناسیتابعویژگیکند.درموردفرهنگمادی،زیباییفرهنگمادیوغیرمادیبررسیمی

هایغیرمادیتواندتابعویژگیمادیمانندفرم،ترکیبوکیفیاتحسیاست،امازیباییشیءمی

هایمادیبهغیرمادی،،مکانیاجوهرماوراءطبیعیاشیاباشد.نسبتویژگیمانندویژگیدوره

هایغیرمادیبایدبهمانندنسبتمعنایصریحبهضمنیاست.برایشناختوتشخیصویژگی

هایزیباییدرگروشناختمعیارهایارزشیاست؛شناختفرهنگیپرداختوشناختهمۀگونه

:۱385شود)مورفی،کندیکچیزچگونهحسودریافتمیصمیشناسیمشخبنابراینزیبایی

عنوانعنصریاصلیدربسترفرهنگشناسیمادی،بهفرمبهبرایدرکزیبایی»رو(.ازاین5۱

هایمعناییدردلیلنزدیکیباویژگیشناسیغیرمادیبهبختیاریپرداختهخواهدشدوزیبایی

(.شایانذکراست۱394:78)زکریاییکرمانیوهمکاران،«شودبخشمعناشناسیمتمرکزمی

کهمعیارهایزیباییدرهنرهایبومینظیرحجاریوشیرتراشی،تجربیاتکیفیواصیلیاست

شود.بومایشاندیدهمیکهنزدحجارانهنرمندخودآموختۀاینقومودرزمینۀفرهنگوزیست

هایشان،هاونقشونگارهدردرازنایتاریخآفرینشآناصولزیباشناختیاینآثارهنریسنگی،

فرایندنقش ودر پردازیبرمبنایذهنخالقوخیالیواحساسنابدرونیایشانپدیدآمده

همراهاوبودهاست.

 . فرم و نقش1-1

تراشی،شاملعناصرفرم)دراینجاویژهحجاریوسنگشناسیدرهنرهایبومیبهمقولۀزیبایی

رنگاست.بااینعناصرهویتهنریوساحتزیباشناختییکاثرهنریحج م(،نقشوبعضاً

محتواییمی نقشبهنظیرشیرسنگیشکلوساختار کنارگیرد. در همراهفرموحجمشیرها

آفرینششناسیهنرشناختهمیهایمهمیدرتحلیلرویکردانسانها،شاخصهکاربردآن شود.

هایعشایرایراناست.ترینهنرنماییترینوپرمایهبدوناغراق،اززنده»نقشورنگها،انواعفرم

هایبصریهاوتعامالتفضایمثبتومنفیوبازینظیرگسترهازحیثبصری،وزنوارزشکم

گیرد،بابسیاریهاییکهازحیاتپیرامونایشانمایهمیبدیلرنگآنوهمچنینهمنشینیبی

هایبصرینابآنو،تأکیدبرشکل)فرم(وارزش«زداییآشنایی»هایهنرمدرننظیرفهازمؤل

)ابراهیمی«هایماندگارهنرقومیازسویدیگر،همگراییداردسوومالکگریازیکنیزانتزاعی

 ۱393ناغانی، دیده93: که )بصری( دیداری عنصر نخستین بختیاری، سنگی شیرهای در .)

صورتانتزاعیودارایهابهترفرمفرمیاشکلکالبدیشیرهااست.درشیرهایقدیمیشود،می
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گراهمراهبااغراقاست.اگرچهرنگدرهنرهایحجمکمترودرشیرهایامروزی،طبیعیوواقع

به هنری اثر آفرینش و ساختار از مهمی بخش میبومی، وشمار تجسمی عنصر این رود،

جزدرمواردیمحدودکهمربوطبهزمانحالاست،جایگاهیشیرهایسنگیبهزیباشناختیدر

سنگ و حجار برایهنرمند فرمندارد. آفرینشاشکال، نگارهتراش، نقشو و هایهندسیها،

استودر باورها زبانبیانعقایدو فرایندپردازشذهنیشیرسنگی، )انتزاعیوهندسی(در

یارتباط،ازاهمیتبسزاوارجحیتبیشتریبرخورداراست.بیانانتزاعیهامقایسهباسایرشیوه

دهندۀها،بازتابهایزیباشناختیآنشدهوتنوعفرمیوصوریاشکالونقوشوارزشوخالصه

ساختارهایدیداریزیباومفاهیممعناشناختیونمادیناستکهبرساختهاززمینۀفرهنگیو

هنرمندسنگوققومی،تخیلوساحتذ گیریازقوۀذهنوتراشبابهرهآزمایهنرمنداست.

کندوسپسآنتخیلخویش،شکلوحجمیترسیمیازاثرهنریدرذهنخویشطراحیمی

رساند.ظهورمیسنگبهراازیکقطعه

 . سبک2-1

میاستکهشناختی،مقولۀسبکاست.واژۀسبکازجملهمفاهیدومینساحتازرویکردزیبایی

سبک،یکیازمفاهیماصلیو»(معتقداست۱973باتکثروتنوعمعناییهمراهاست.فورگ)

نظرچندانیدرموردآنوجودندارد.گروهیهمچون)دانلکلیدیدرمطالعاتهنراستکهاتفاق

اماباید(،۱396:۱394کرمانیوهمکاران،)زکریایی«دانند(آنرامکملکارکردنظاممی۱978

متفاوتدرنظرگرفت.اولاینکهسبکبهدرمجموعمی»گفت توانبرایسبک،دومفهومکامالً

آن آگاهانه تولیدکننده که دارد داللت اشیا فرمی میتشابهات شکل را یاها ناظر و دهد

آنانسان میشناس تحلیل و مشاهده را کهها دارد اشاره تشابهاتی به دوم مفهوم اما کند،

هایفنیدخالتداردوتنهابرناظرصورتناخودآگاهوتابعانتقالمهارتتولیدکنندۀاثردرآنهابه

صورتالگو،هایسنتیبه(؛بنابراینبازآفرینیفرم48-۱385:47)مورفی،«شودبیرونیآشکارمی

شدهکاریهایکندهتراشیشیرها،ونقشونگارهتابعهمینمعنایسبکاست.حجاریوسنگ

دراینگروهسبکیقرارهادرقالباشکالوفرمبربدنۀآن هایهندسی)انتزاعیوتجریدی(،

ایخاصگیرد.وجودتزئینیبهسبکیخاصممکناستدالبرزمان،مکان،موقعیتیاطبقهمی

ۀجغرافیاییها،صرفاًبهحوزروعناصرسبکیتابعفرمدرشیرهایسنگیونقوشآنباشد.ازاین

تراشبختیاریاشارهدارد.وطبقۀاجتماعیهنرمندانسنگ

وسبک ریخت)فرم( ترکیبدر و عناصر مؤلفۀ براساسدو شیرهایسنگی در شناسی

بررسیوتحلیلاستکهدرتصویردیدهمینقوششیرهایسنگیقابل دراینمطالعه، شود.

کهازدوسبکانتزاعیوواقع برریختوفرمشیرها اغراق(الگوعالوه با )طبیعیهمراه گرا
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شدهبربدنۀشیرهایسنگیدرقالبدوعنصرخطوکارینقوشکندهکند،عناصرتبعیتمی

هاینقشوطرح)دربرخیمواردمحدودرنگ(وبرایترکیبنیزافزونبرخطورنگ،مؤلفه

برمبنایسبکقابل بنابراین فرمتعریفاست؛ بر متکی آرایهشناسی هندسی هایشیرهاهای

می نیزتعریفوتبیینکردکهدربخشمعرفیوتحلیلذکرتوانفرایندمعناکاوینقوشرا

بدین است. کندهشده نقوشهندسی وجهکاریترتیب از زیباشناختی، جنبۀ بر عالوه شده

نمادینومعناشناختینیزبرخوردارند.


های  شناسی ریخت و نقوش شیرهای سنگی بختیاری برمبنای مؤلفه . سبک3تصویر 

 عناصر و ترکیب

پژوهشگرمنبع:

 معناشناختی. 2
هایمهمدرمطالعاتحوزۀمعناشناختیوکشفمعانیتصاویرونقوشنمادینیکیازساحت

اینانسان از درکمعنایشیءدرآنچهبرایمردم»روشناسیهنراست. شناساهمیتدارد،

درزمینهبسترفرهنگتولیدکنندهاست.درمطالعۀهنر،تحلیلمعنادربردارندۀبررسیشکل

زمینه شکلتجربۀ که چرا )اسکاتاست؛ دارد خود در ۱هویایرا ،2003 اینکه268: چه .)

تریکههایهنریبههنرمندتعلقدارند،معانیبهاجتماعگستردهشکل»بیبویکمعتقداست:

میخواسته ایجاد را الگوها مجموعۀ استفادههایشان هنرمندان تولید قدرت سپساز و کند

دربعدمعناشناسی»شناسان(.اساسمطالعاتبسیاریازانسان2،۱969:۱۱)بیبویک«کندمی

:۱394است)زکریاییوهمکاران،«متکیبهپیوندفرم،معناوکارکرددربافتتحلیلاجتماع

شیرهایسنگیکنده83 بدنۀ بر آنچه هنرینظیر آثار در نقوشموجود است،(. کاریشده

نگبه میارهصورت پدیدار را خود نمادین، نیز و شمایلی یا نقوشنقشای این گاهی کند.

پدیده» وبازنمود دارد بیرون به ارجاعی وجه آن، معنای بنابراین است؛ بیرون عالم در ای

هابدونتوانآنراکشفکرد،امادربرخیمواردنقشکارکردتزئینیداردومعنادرآنمی

ارجاعیاستیا دنیایعینیبهوجه بنابرایننبایددر ماهیتغیرارجاعیدارد؛ عبارتینقش،

                                                           
1.Scott Hoy 

2. Biebuyk 
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نقوشبودبه بیرونیهمۀ نمونۀ دنبال برجسته« پژوهشگران مان،)همان(. فورگو ایمانند

شناسیخویشرابرمحورنظاممعناشناختیوپیوندفرم)شکل(،معناوکارکردمطالعاتمردم

ا فرهنگجامعه بافتو اشکالودر معانینهفتهدر معرفیمفاهیمو انتقالو کردند. ستوار

هایصورتبازنماییورجوعبهبسترزمینهنقوشنمادیندرقالبیکنظاممعناشناختی)به

نظامارتباطیمستقلی»شناسیهنراست.مقولۀهنرفرهنگی(،رسالتیاستکهبرعهدۀانسان

جایتفسیرهایصریحازنقوشونمادها،بایدهمچنین[بهگیرد.]استکهمعنادرآنشکلمی

آن بهبه وعنوانطرحها معانیخاصآثار استکه اینبدانمعنا هایچندارزشینگریست.

از۱385:37)مورفیبهنقلازفورگومان،«هابستگیداردعناصر]نقوش[بهزمینۀآن .)

هاوبرمبنایداشته»و«بازنمایی»ا،بردومحورهرومعناشناسیشیرهایسنگیونقوشآناین

 گیرد.صورتمی«هایفرهنگیزمینه

 . انواع بازنمایی در شیرهای سنگی بختیاری2-1

شناسیهایکشفمعنادرجریانبررسیمتنآثارهنریبارویکردانسانبازنمایییکیازشیوه

کندکههنرچگونهمعناهارابهرمزشناسمشخصمیدرهنربرایانسان»هنراست.اینشیوه

ازدرمی یکی دارد. وجود ارتباط آن بازنمایی یا روشرمزگذاری و معنا میان همواره آورد.

نظاممهم نظامترین هنری آثار در بازنمایی استهای غیرشمایلی و شمایلی «های

نوعبازنمایی،انجامصورتدو(.درشیرهایسنگی،معناشناسیبه۱394:83کرمانی،)زکریایی

به بازنمایی، است. تجریدی)تصویرشده ازگذشته3صورتانتزاعیو سه( تقریباً تا هایدور

بازآفرینیشیرهای و احیا سعیدر گذشته دهۀ هنرمنداناز پیشرواجداشتهاستو دهۀ

یننوعازاند.انشینخوزستان(کردهصورتمحدود)دربخششمالیبختیاریگذشتهالبتهبه

به اینبازآفرینی، در شیرها صورتگستردهدرسرتاسرجغرافیایبختیاریمرسومبودهاست.

هاوباخالقیتهاونقوشبربدنآننوعبازنمایی،درنهایتپیراستگیوانتزاعباحداقلآرایه

ها،ستینآناند.خاستگاهایننقوشوالگوینخپردازیوتولیدشدهذهنیوپویاییتجسمنقش

تراششدهاست.تصاویروشمایلبیرونیوعالمخارجبودهاستکهمنبعالهامهنرمندسنگ

(والبتههمراهبااغراقاستکه4گرا)تصویرصورترئال،طبیعیوواقعنوعدومبازنمایی،به

اهیراینمزارهایبزرگان،جوانانومشقریببهدودههدرفرهنگسوگواریبختیاریوسنگ

شود.درحقیقتهنرمندحجار،باتکیهبرابتکارذهنی)تجسموتخیل(،تصاویرقوماستوارمی

واقعیوبیرونیرابهنقوشیبافرمانتزاعیوتجریدیومعنایینمادینتبدیلکردهاستکه

یرتصمیمبرتنهاتزئینوآراستگی،بلکهتجلیمعناهایباورهاییاستکهبازباننقشوتصونه

توانبرایآنمعنایییافت.ازاینرهگذر،نقشرومیهاگرفتهاستوازاینشرحوتفسیرآن
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دایره تعداد تجریدینظیر انتزاعیو )تصویر اشارتی5ها متوفیهستند، عمر نمادیاز که )

نمادینومعناییضمنیوزیریندارند.


 اعی و طبیعی. بازنمایی شیرها در قالب انتز4تصویر 

 http://img.nody.irمنبع: 


 ها نمادی از سن و عمر متوفی . تصویر دایره5تصویر 

 26: 1399قنبری، ؛ http://trpyab.comمنبع: 

پردازی،پدیدۀبازنمایی،دریافتمعناوارجاعبهشایانذکراستکههمیشهدرفرایندنقش

روممکناستنقوش،صرفاًکارکردتزئینیداشتهباشندگیرد.ازاینمفاهیمگذشتهصورتنمی

آن در معنا شیوهو همۀ در بنابرایننباید ارجاعیباشد؛ بدونوجه بازنماییبهها دنبالهای

هامصداقکاریبرآنمصداقبیرونینقشبودوایننکتهدربارۀشیرهایسنگیونقوشکنده

هابستریبرایبیانوبازنماییاندیشه،عقایدوباورهایدارد.براینمبنا،شیرهاونقوشآن

به که است حجار است؛هنرمند یافته استمرار تغییرناپذیر و ثابت تقریباً یکسنت صورت

وسیلۀنقوشدردوساختارغیرشمایلی)برگرفتهازرایندراینشیرها،کشفوظهورمعنابهبناب

مصداقبیرونی(وشمایلی)طبیعیوواقع انسانتصویریا صورتگرفتهاست. هموارهگرا(، ها

ازهایخودبودندوتاقبلدنبالراهیبرایثبتوانتقالعقاید،باورهاواحساساتواندیشهبه

نقوشتصویریاستفادهمی زبانتصویرو از نشانهاختراعخط، نمادهاکردند. هایتصویریو

می بیان را سرزمین و قوم اعتقادات و نگرش که هستند مفاهیمی حامل کنند.همواره
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توانبهگنجینۀمعارفترتیبباکسبشناختومعرفتبهمعناومحتوایایننقوشمیبدین

بختیا ]قوم از همکاران، و )شیرانی یافت دست مختلف مناطق و ۱397ری[ عناصر73: .)

ورسومعناصریهستندکهدرطراحیشکلاهمیتدارندوسنت،تقلیدوآداب»فرهنگینظیر

فرمبه وشکلصورتموروثی، وحتینقشها نسلبهنسلانتقالمیمایهها عنوانیابدوبهها

(.ازاینرهگذر،آثارهنریسنگی74)پیشین:«شودفظمیشناختیحیکسنتخاصزیبایی

مثابۀیککلمعناشناختیوابستهبهبه»)شیرهایسنگیوسنگمزارها(،درجامعۀبختیاری

۱)سیلور«دانشوشناختبومی ،۱979 استکه268: مفهومآنبرایاعضایآن»( و معنا

ازاین طورموضوعیمحوریدرمطالعاتهنربهروتحلیلشکلفرهنگاهمیتبسزاییدارد.

(.۱397:74)شیرانیوهمکاران،«شناسیهنراستعاموخاصهانسان

 کارکرد. 3
شناسیهنراستکهدرشیرهاونقوشوجهکارکردشناختی،مؤلفۀدیگریدرمنظومۀانسان

قابلآن کهاستفادۀشیءدنبالپاسخگوییبهاینپرسشبودرصداست.دراینبعدبایدبهها

نتایجآندربستروزمینۀفرهنگیکهدرآنخلقشدهاستوقرار کاربردآن، )اثرهنری(،

هایصوریومادیداردچیست.براینمبنامورفیمعتقداستنبایدانتظارداشتکهویژگی

کاربردآندرهمۀزمینه با امادستشیء ربطیداشتهباشد، دمطرحکمچنینسؤالیبایها

بایددالیلدیگریبرایکاربردشیءدرآنزمینۀخاص شودوچنانچهپاسخآنمنفیبود،

دردنیایسنت،همۀمحصوالتدرحیاتمادیو»(.بایدگفت۱385:39یافتشود)مورفی،

بهعبارتصریح کاربردیدرجوامعمصرفوبیترهیچشیءبیمعنویانساندخیلهستند.

بهیسنتیخلقنم و زندگیانسانجایگاهیدارند در اشیا همۀ شوند.نوعیمصرفمیشود.

ایکههمۀعناصرآنباانسان]بختیاری[جامعه]بختیاری[نیزیکجامعۀسنتیاست؛جامعه

اساس،همۀآثارسنگی،دارای(.براین۱394:8۱)زکریاییوهمکاران،«ارتباطتنگاتنگیدارند

 و مادی بهکاربردهای شیرها اگرچه هستن؛ معنویمعنوی کاربردهای دارای استثنا طور

مؤلفه از بسیاری هستند. آیینی( و )نمادین ابعاد تعیین در عوامل، و کارکردی»ها اشیای«

بههنریبه شیرهایسنگی میطورکلیو آنجمله از که خاصدخیلهستند بهطور توان

نگرشقآیین و اندیشه مذهب، و دین و افسانهها و اساطیر دیگرومی، از داشت. اشاره ها

کارکردهایشیرهایسنگیعالوهبرکارکردزیباشناختیومعناشناختی،کارکردهویتیاست.

فردخویش،نمودیپردازیمنحصربهازاینجهتکهاینآثارباساختارمتفاوتطراحیونقش

 ازهویتهنریبختیاریاست.

                                                           
1.silver 
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 شیر، نماد ملی ایرانیان
شیرازدیربازموردتوجهبودهوجایگاهخاصیدرمیانباورهایانسانیداشتهاست.شیردرهنرو

ملت روحزندگی،فرهنگبسیاریاز پیروزی، خورشید، آتش، دالوری، قدرت، نمادشجاعت، ها

شیردرایرانمظهرمیترا،خورشید،»است.سلطنت،عقل،غرور،مراقبتومحافظتشناختهشده

ایران، نقوش از بسیاری در شیر آتشاست. و نور قدرت، سلطنت، شجاعت، تابستان، گرما،

شود.بهعبارتدیگر،پادشاهاننبردباشیررانمادقدرتوغلبهبرعنواننیرویشرشکارمیبه

هاها،قصرنگهباننمادینپرستشگاه»ها(ودربرخیازنظرگاه۱370:6۱)جابز،«دانستندشرمی

آرامگاه میو تصور و بودند تأثیراتزیانخوییآنرفتدرندهها موجبدورکردن میها شدآور

 ۱380)هال، سنگ6۱: بر نماد این وجود می(. بختیاریرا بهمزارهای هایمختلفیگونهتوان

(.مظهرمرگ،ابدیتوجاودانگی:شایدبتواننقششیررابازروان)خدایزمان۱بررسیکرد:

ایدرامرکشتنداردوسرزروانخدایزمانرانیزارتباطداد.ازآنجهتکهشیرقدرتفائقه

شایدبتوانشیررادرارتباطبا»آورزماناست،اندکهنمادیازقدرتمرگصورتشیرکشیدهبه

محافظت.نشانۀ2(؛۱385:۱00)خودی،«پایاندانستخدایزمان،نمادجاودانگیدرزمانبی

استومقامواالیی ونگهبان:درآیینمیترائیسم،خورشیدهمانمهروشیرهمنگهبانمیترا

هایمختلفدرمیانبسیاریازصورتدارد؛بنابرایننمادشیروخورشیدکهطیسالیاندرازبه

اند.کردهقیمیعنواننگهبانومحافظتلکهشیررابهباوریاستآثارهنریباقیمانده،نمایانگر

میانمللمختلفبه» مقبرهعنواننگهبانپرستشگاهشیردر آرامگاهها، و تصورها و استفاده ها

.3(؛۱380:6۱)هال،«آورباشدخوییاینحیوانموجبدورکردنتأثیراتزیانشدهکهدرندهمی

باتوجهبهمنعدستو نصبشیرسنگیرویمزارها راتدینیدرمنعنمادشجاعتودالوری:

هایگردد،ولیبعدازاسالمدرایران،دامنههایدوربرمیاستفادهازمجسمه،مطمئناًبهگذشته

هااستکهگونهمجسمهگونهکهزادگاهشیرایرانیبودهاست،زادگاهوخاستگاهاینزاگرسهمان

دربرمیسرتاسرجغرافیایقوملروبه طورخاصبختیاریرا درگیرد. برمناطقلرنشین، عالوه

.۱شوداستانفارسودرچندنقطهازشهراصفهاننیزشیرسنگیازدورانصفویدیدهمی

 جایگاه شیر و شمایل آن در انواع هنرهای بومی ایران

شدهدرطبیعت،درابعادمختلفزندگیبشرهموارهحضورعنوانیکیازحیواناتشناختهشیربه

فرهنگیوهنریاونقشسازندهوبرجستهداشتهاستودرشکل ایدارد.گیریابعادتمدنی،

                                                           
شهده از دیهار    ههای کواانیهده   . یکی در گوشۀ پل خواجو و دیگری در محلۀ بیدآباد که محل سهکونت بختیهاری  1

عباس است؛ خانوارهایی که امروزه با نام شیروانی، شهیرگانی، شهیران،    بختیاری به اصفهان در دوران صفوی و شاه

 شوند. شیرانی و استکی شناخته می
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نجوموهنروانواعآنشیروجایگاهنمادینآنسهمپررنگیدربه وعقاید، وجودآمدنباورها

هایشیریعشایریفارس(،فلزکاریو...وهمچنیناستمراربافی)قالیچهنظیرپیکرتراشی،قالی

،اشکالیازنقش6طورخاصانسانشرقی)ایرانیومسلمان(دارد.درتصویرزندگیانسانوبه

هاآفریدهشدهاست.هایشیریفارسباهنرمندیخاصبافتههاوگبهشیردرزمینۀقالیچه


 قضقایی-های شیری فارس . قالیچه6تصویر 

 http://pinterest.comمنبع: 

پیدایش شیرسنگی و جغرافیای آن
کارآمدنمذهبشیعه،جایگاهنمادینوآیینیشیربیشپسازاسالمودرعهدصفوی،باروی

عالقهبهسببازپیشموردتوجههنرمندانوحجارانپیکرتراشدرآثارهنریواقعشدوبه

خصلت و )ع( علی واالیحضرت وشخصیت شجاعت پهلوانی، مانند حضرت نیکآن های

قدرت،نمادونمودآنامامبزرگوارشد.ضمنآنکهظهورشیرسنگیهمدرجغرافیایبختیاری

اینکهتاریخوپیشینۀاینهنرونماد»تریننمونۀآن،درعصرصفویاست.بهگواهیقدیمی

بهخودمشغولکردهحماسیاز چهزمانیبوده،پرسشمهمیاستکهذهنپژوهشگرانرا

دوره از اما مناطقاست، در را سنگی شیرهای تاکنون زندیه و افشاریه صفویه، های

هایجهانگردانفرنگیدرعصرصفویاز(.اشاره۱390:۱05)قنبری،«بینیمنشینمیبختیاری

قدیمیمهم تریناسنادمترینو است. مزارها روی»کتوبدرموردپدیدارشدنشیرسنگیبر

دهند.دهندوهمچنینشمشیریدرکنارآنقرارمیمزارپهلوانان،پیکرۀدرشتشیرراجامی

)دومانبه«شوددهانشیربازاستودرآنسرانسانیدیدهمی (۱387:۱88نقلازماسه،

حضوروزادگاهاصلیشیرهایس7)تصویر دامنه(. هایزاگرس)چهارمحالوبختیاری،نگی،

آباد(،آذربایجاندرایران،ودولت۱خوزستانوکهگیلویهوبویراحمد(،فارس،اصفهان)فریدن

                                                           
شهر است که  نشین فریدن، شهرستان فریدون . ساکنان فریدن بختیاری، ترک و گرجی هستند. بخش بختیاری1

 شیرهای سنگی دارد.
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ترینمنطقۀمنطقۀبختیاریازلحاظشیرهایسنگیغنی»ارمنستانوآذربایجاندانست،اما

:۱356)تناولی،«طقهساختهشدهاستایراناستوبیشترینشیرهایسنگینیزدراینمن

اما2)نزدیککاشان(ومشهد۱(.ضمناینکهدرقهرود66 نیزشیرسنگیوجودداشتهاست،

حسابلحاظکمی،تجمعشیرهایسنگیرابایدزاگرسمرکزی،منطقۀبختیاریوفارسبهبه

مطابقاشاره۱388:۱2)تناولی،«آوردوایندرستبازادگاهشیرایرانیمطابقتدارد های(.

)همان:«هایزاگرسدرفارسوبختیاریازدیرباززادگاهشیرایرانیبودهاستدامنه»تاریخی

ابن۱8 فارسنامۀ در قدیمی(. ارژنبلخی، دشت و کامفیروز از فارس، جغرافیایی سند ترین

یمبنیبروجودشیرهایجهانگردانغرب.همچنیناشاره3یادشدهاست«معدنشیر»عنوانبه

به زاگرسو استدر برخوردار زیادی اهمیت از خوزستان، همان4ویژه شد،. اشاره که گونه

و چهارمحال خوزستان، استان چهار گسترۀ در و بختیاری سرزمین در سنگی شیرهای

 اما دارند، قرار بویراحمد و کهگیلویه فارسو استان»بختیاری، دو در تجمعشان بیشترین

تاست.ضمناینکهدرشهرکرد)دهکرد(مرکزاستانچهارمحالوبختیاریکهازدیربازنخس

سکونتگاهخوانینبختیاریبوده،شیرهایبسیاریوجودداشتکهباگسترششهروتخریب

وشهرداریشهرکرد)شیرمتعلق5جزچندشیرکهبهموزۀقلعۀچالشترهایقدیمیبهمزارگاه

نامیش پهلوان شیر،-هربه بر عالوه است. نمانده دیگریباقی چیز منتقلشدند، شیرغالم(،

پیکره آنبهتراشیقوچساختو نمونۀ رواجداشتکه قلعۀهایسنگینیز در شیرها همراه

(.درمیانشیرهاییادشدهشیریوجود8()تصویر۱388:27)تناولی،«یادشدهموجوداست

 شمشیرویکاسببتهداردکهروییکپهلویآنچهار مردیبا سوارحجاریجقۀبزرگ،

نامشخصیباعنوانشدهاستکهدرمیاندوبته ودرمیاندوبتۀ«بازعلیبرجوئی»جقه،

جقۀحجاریشدهنامقراردارد.درپهلویدیگرچهاربته«الثانیالشهرجمادیفی»دیگر،تاریخ

(.همچنینبرگردۀ9ارداردکهناخوانااست)تصویرهایدیگریقروتاریخوفاتمتوفیوواژه

 تاریخ دم، طرف دو در و حیوان دم ادامۀ دیگری عبارت۱279شیر و قمری هجری

                                                           
 .191(. معتقدات و آداب ایرانی، ص 1387. هوتوم شنیدلر )1

 .488. سر پرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران، ترجمۀ سید محمدتقی فخرداعی گیالنی، جلد دوم، ص 2

 .154و  124کوشش گای لیسترنج و رینولد آلن نیکلسون، تهران، ص  (. فارسنامه، به1366بلخی ) ابن .3

، 674-673وشهی، تههران، ص    (، سفرنامۀ مادام دیوالفوا: ایران و کلده، ترجمهۀ بههرام فهره   1332. مادام دیوالفوا )4

اولیه در ایران، ترجمۀ مهراب امیری، تهران، (. سفرنامۀ الیارد یا ماجراهای 1367همچنین سر اوستن هنری الیارد )

(، سفرنامۀ ویلسن یا تاریخ سیاسهی و اقتاهادی جنهوب یربهی ایهران. ترجمهه و       1347. آرنولد ویلسن )134ص 

 .95تلخیص حسین سعادت نوری، تهران، ص 
5. Chaleshtor 
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ایهایآن،اسلحهتراشوروییکیازرانعنوانامضاورقمهنرمندسنگبه«محمدحسین»

(.۱0کاریشدهاست)تصویرکمری،حجاریوکنده

 
 یر سنگی در اصفهان با سری از انسان در دهان. ش7تصویر 

 http://blog.rahbal.comمنبع: 

 
 های سنگی در قلعۀ چالشتر . شیر و قوچ8تصویر 

 منبع: پژوهشگر

 
سوار و مردی با  جقه، مرد اسب . شیر سنگی موجود در قلعۀ چالشتر با نقش بته9تصویر 

 شمشیر

 منبع: پژوهشگر

 
 حجار، بخشی از دم و اسلحۀ کمری بر گرده و ران شیر. تاریخ و امضای 10تصویر 

 منبع: پژوهشگر
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بردامنه بختیاریکهمرکزتجمعشیرهایسنگیعالوه مناطقلرنشینو هایزاگرسو

به هم اصفهان مرکزینظیر مناطق دارایشیرهایاست، صفوی، عصر پایتختایران عنوان

کاریوشیرهایبختیاریازظرافتونازکسنگیبااهمیتیاست؛شیرهاییکهدرمقایسهبا

)کتیبه بیشتر نقشتزئین گلپیچکنگاری، اسلیمی، طوق،بوتههای شمشیر، انتزاعی، های

عنواننمادهایپهلوانی(وتفنگ،طپانچه،خنجروابزارزورخانهشاملکباده،سنگومیلبه

ارایخطوطینرموبدنیصیقلشیرهایصفوی]دراصفهان[د»تریبرخورداراست.باکیفیت

برروییکپهلویاکثرآندادهشده تفنگوطپانچهاند. ابزاررزمیچونخنجر،شمشیر، ها

)تپانچه(ودرپهلویدیگر،دمبلندشیرنقششدهاست.دهانهمۀشیرهابازاستودردهان

(.۱388:25)تناولی،«شودهاسرمردیدیدهمیآن

 گسترۀ فرهنگ بختیاریجایگاه شیر در 
شیردرگسترۀتمدنایرانیواسالمی،هموارهیکیازعناصرآیینیونمادیندرهنرهایایرانی

هایباستانی،منسوجات،وهاوالواحتمدنها،جامبرجستهگرساختهاست.ازنقشخودراجلوه

قالی آوربختیاری.مرداننامهایشیریوشکارگاهیگرفتهتاشیرهایسنگیاستواربرمزار

به شیررا عنایتبهاینبینش، -تریننمادوسمبلآیینیعنوانبرجستهمردمانبختیاریبا

هایمزینبهشیر،نشانۀذوق،فکرحجاریونقشینه»اند.حماسیخودپذیرفتهوعرضهداشته

متجلیشدهوبرواحساساینقومبههنراستکهبدونپیرایهودرنهایتسادگیوشیوایی

بختیاری است. استوار ایشان جمعی اندیشۀ و واقعطبیعت همین بر تکیه با وها نگری

رهاکردناینسمبلازقیدوبندنمادهایدرباریسلطنتیومکتبساده با هایمصورزیستی،

وعنواننمادخودبرگزینند؛هنریکهبهطبیعتوابستهاستتوانستنداینسمبلمقتدررابه

هایمنقشبهآمیزد؛بنابراینمنشأشیرهایسنگیوبافتهسادگی،وقاروخشونترادرهممی

می را باستانیجستشیر همانسنتدیرینو بدینتواندر کرد. زمینهوجو در هایصورت،

اصالت نحو به و کرده رسوخ قوم این فرهنگ در استدیگر شده احیا مندی )گهستونی،«

ایکهدرابعادگونهرگسترۀفرهنگبختیاریازجایگاهواالییبرخورداراست؛بهشیرد(.۱396

گذاریوهنرنمودیخاصمختلففرهنگبختیارینظیرزبانوادبیات،باورهاواساطیر،نام

برایمثال، واژۀشیریکیازاجزایاسمدرنام»دارد؛ هایترکیبیگذاریمردمبختیارینیز،

شیر،شیردلو...توانبهشیرمحمد،شیرعلی،شیرحسین،آقاشیر،علینجملهمیاستکهازآ

هایبختیاری،المثل(.همچنیندربسیاریازاشعاروضرب۱390:۱08)قنبری،«اشارهداشت

می دیده بسیار شیر واژۀ از استفاده و»شود. ایرانی نامدار شاعر بختیاری، پژمان حسین

رزیباودلنشینیباآوردنتمثیلشیریکهتیرخوردهاستوآخرینبختیاری،درشعربسیا
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تأسیازگذشتۀپرافتخارخودلحظه با دردامنۀزردکوه گذراند،می«ایستاده»هایزندگیرا

سراید:چنینمی

مرگ و زندگی گرفتار ای


بگیر تیرخورده شیر آن از پند


بزی شیر چو شود، میسر گر


 نشد، میسر )همان(ور بمیر شیر چو


(درکتابچَویللدَمبلرفکلهچنلین۱394علیبهرامیآسترکی)یاقطعۀبردشیرازغالم

سرودهاست:

بردشیر جنگی، شیران بر مانده ای نر شیر


پارینه از ایلم نماد بردشیرای سنگی،


گرده بر ایل،حکشده برنوهای ز اتنقشی


 تفنگی، از برآید بنگی مگر بردشیرتا


ایچونشیرهایساده،خفتهزیرخاکساده


بردشیر دورنگی، مثلمردانیکهدورنداز


جنگ عمیق زخم منوارث ایل های


دنگ هر آتش از بردشیرسوخته وفنگی،


مبهوت و جهانمات گوهرشناسان همه اند


بردشیر قشنگی، این با تو مثل نگینی از


می تو به سنگمن ای مننازم گور


شیرنرایماندهبرشیرانجنگی،بردشیر


شیربهبیشهبو»هایبختیاریهمواژۀشیرحضوریجدیدارد.المثلهمچنیندرضرب

معنای)شیردربیشه)کنایهازسنگرخانواده(باشد،چهنر)مرد(باشدچهبه«خواهنر،خواهما

)زن( ماده » ۱390)قنبری، :۱08 )مسعود(. سنگی شیر فیلم به باید نیز سینما حوزۀ در

االسالمی(،مستندسرزمینشیرهای(،مستندشیرسنگی)مهوششیخ۱365جعفریجوزانی،

نماددر(اشارهداشت.درکتاب۱368سنگی)محسنفارسانی(ومرگپلنگ)فریبرزصالح،
بختیاری است:فرهنگ آمده بریتانیایی( )جهانگرد الیارد قول از مددی حسین نوشتۀ

بهدونوعمسلمانوکافرتقسیممیبختیاری» معتقدندشیرها نوعاولدارایرنگیها شوند:

رنگبایالوپشتسیاه.آنانمعتقدندکهاگرکسیایگندمگونوزردروشنونوعدومقهوه

شود،بایدکالهخودراازسربرداردتادرامانباشد،امااگرشیرموردحملۀشیرمسلمانواقع

(.۱392:65)قنبریعدیوی،«کافرباشد،توجهنخواهدکرد

 شیر سنگی بختیاری
ترینعناصرفرهنگیوهنریبختیاریاست(،یکیازنمادی۱شیرسنگی)بردشیروشیربردی

نمادشجاعتودالوریمردانبختیاریاست.ازکهکاربردیآیینی،اعتقادیوحماسیداردو

                                                           
1.barde shir, Shire bardi )در گویش بختیاری، بَرد یعنی سنگ( 
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هایدوررویمزارمردانبزرگوشجاع،کالنترانوجوانانبختیاریشیرسنگیقرارگذشته

ترازهایویوماندگاریدرخاطرومهمتنهاییمنبعیبراییادآوریپایمردیدادندتابهمی

جلب اینفلسفۀشکلهایمردخفتهباتوجهآیندگانبهرشادتآن، تولدشیرشدو گیریو

سنگی شیر حماسیبختیاری»سنگیاست. هنریو فرهنگیونماد پشتوانۀ با استکه ها

اییافتهاست.ایننمادعامه،فرهنگآسیاییوایرانیتجلیویژهشکوهدیرینشیردرفرهنگ

برآرامگاهبزرگاننام-هنری )قنبری«نهندآوروجوانمردانایلمیفرهنگیرا :۱390عدیوی،

اینعنصرنمادینامروزهیکیازآشکارتریننمادهایفرهنگیوهویتقومیبختیاری۱0۱ .)

شود.استوارکردنشیرسنگیبرسرمزاربزرگانومردانبرجستهتیره،طوایفومحسوبمی

رفرهنگوبینشهایموجوددیکیازآیین»هایدیرینقومبختیاریاست.ایل،یکیازآیین

برپاداشتنشیرسنگیبرمزارچهرهبختیاری بنامها، بزرگو کالنتر، سرشناس، هایماندگار،

(.اینتندیس۱04)پیشین:«دهندایل،پیران،جوانانونوجوانانقابلوشایستهایلقرارمی

اگردرفرهنگمادیومعنویودرگسترۀخاکبختیاریجایگاهویژه» چهنمادهایایدارد.

به و ویژگیسنگی بیشتر در لیک نیستند، محض قومی و بوده ایرانی درخصوصشیر ها

(.تندیسشیرسنگی۱393:۱۱)قنبریعدیوی،«اندیکسانوویژهشده۱جغرافیایبختیاری

جان یادبود آتشفشانینماد بههای پالسکو، ساختمان حادثۀ در قهرمان نمادنشانان عنوان

 سازانایازطرفقومبختیاریاستکهتوسطهنرمندعلینوذریازمجسمههدیهشجاعت،

میدانحسن در حجاریو شهرکرد، در اینقوم قهرماناننصبشد)تصویر یاد به (.۱۱آباد

درشمایل۱2همچنیندرتصویر را انواعشیرها تواندیدکهرویمزارهایهایمختلفمی،

اند.ربهنگهبانیماندههااستوابزرگانازگذشته


 آباد، هدیۀ قوم بختیاری شده در میدان حسن . شیر سنگی نصب11تصویر 

https://irinn.ir/fa/neمنبع:

                                                           
 های اصفهان و مرکزی. هایی از استان های اهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان و بخش استان. شامل 1
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 های مختلف و متنوع در جغرافیای بختیاری . انواع شیر سنگی بختیاری در شکل12تصویر 

منابع:پژوهشگر،آرشیومهدیقنواتی،آرشیومحمدعلیسلیمانی،

http://en.tripyar؛http://persiangraphic.com

 شناختی بختیاری درمورد شیر سنگی باورهای مردم

بی موارد باورهایبختیاری، فرهنگو زندگی، در بردشیر امادربارۀ است، شده شماریذکر

آمدهاست.۱هادرجدولترینآنترینوبرجستهبرخیازمهم

 درمورد شیر سنگی. باورهای بختیاری 1جدول 

 تکریم
جاکرد؛زیرایکنفرازاحترامیکرد،آنراانداختیاجابهنبایدبهشیرسنگیبی

 فامیلشخصیکهاینکارراانجامدهد،خواهدمرد.

 حرمت
میانسنگ بلندییا بر و رویزمینبردارید از سنگی(نانرا شیر )کنار قرار ها

 نانحفظشود(.دهیدتارزقشماکمنشود)حرمت

 بستن دخیل

امامهمان ضریح به که مانندزادهگونه درختان برخی شاخۀ یا سیستن، ها کنار،

خواهیحاجت بندندتابندند،بهشیرسنگیهمدخیلمیسنجدو...پارچۀنذرمی

 کنند.

 پنداری زنده
سببآزردنروحصاحبشیرسنگیهمیشهدرکناراواستونبایدآنراآزرد؛زیرا

 شود.روحمردگانمی

 

 خواهی سالمت

برایسالمتیورفعبیماری زیرپیکرۀشیرهایسنگی، شفابخشاست. آبباران،

کنندکهبامی ایدرستسنگزیرینکاسههایشیرسنگیورویتختهجلویدست

نیترفعسنتکوزه به هایبیماری گذاشتنبرپشتۀخاکمردگانهمسانیدارد.

 گذرانندتاتندرستشوند.کودکان،بزرگساالنوزنانرااززیرشکمشیرسنگیمی

 صیادی )شکار(

هایمهممردانبختیاریاست.شکارچیانبرایکسبروزیوصیادییکیازحرفه

سنگیمیدستبه شیر به تفنگشانرا خوب، آنعبورآوردنشکار زیر از یا زنند

 روند.میدهندوبعدبهکوهستانمی
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 فرزندآوری

سهزنانیکهصاحبفرزندنمی هم، زیرشنبهشوندسههفتهپشتسر از عصر ها

دهند.کنندوسهبارپیاپیاینحرکتراانجاممیشکمشیرسنگیشهیدعبورمی

برگردۀشیرسنگیسوارمی هنگامبردنبهخانۀبخت، پسرانیعروسرا کنندتا

 آورد.دنیاشجاعوشیرگونهبه

 گیسو بستن

برندوبهشیرسنگیخواهر،مادروهمسرمردهمقداریازگیسوان)پل(خودرامی

بریدندربختیاریبندند.اینکاراوجاندوهوغمگساریبردرگذشتگاناست.پلمی

هایمشابهدرشاهنامهپیوستگیداردوازدیرینگیاینسنتایرانیسخنباآیین

 دارد.

 شجاعتمحک 

اسب ایل، جنگاور بزرگو کنارمردان از خورشید، طلوع هنگام شبیا در را ها

وتازدرمیداندهندتاترسشانبریزدوبراینبردوتاختشیرهایسنگیعبورمی

 رزمشجاعشوند.

 39-۱399:37منبع:قنبری،

 شیرهای سنگی قدیمی و امروزی
از ناشی شکلی تحوالت و تغییر دچار زمان درگذر امروز، تا تولد بدو از سنگی شیرهای

دلیلعواملانسانیشدندودراینگذارشیرهاشدنبراثردزدییاتخریببهفرسایش،ناپدید

فرهنگساختوموردبی انقالب(، بعداز دورانپهلویدومو از گرفتند. توجهیجامعهقرار

بهاستوارکرد مزارها بر شیر ازبینن نگرشسیاسی، و حرفۀدالیلمختلف)نگاه کاربرد رفتن

حجاریوباالبودنهزینۀساخت(،بهفراموشیسپردهشد،اماتقریباًازدهۀپیش)دهۀهشتاد

شمسی(دوبارهآفرینششیرسنگیآغازشد.ازاینرهگذر،شیرهایسنگیدرگذرتاریخبهدو

.شیرهایقدیمییاسنتیوشیرهایجدیدیاامروزی)تصویر۱شوند:میبندیدستهتقسیم

ایبایکدیگردارندکههایبرجستهبندیشیرهایقدیمیوامروزیتفاوت(.دراینتقسیم۱3

شود.شیرهایقدیمیوسنتیدرچشمگیرترینتفاوت،درریختوشمایلشیرهامشاهدهمی

ادارایفرموشکلانتزاعیوغیرواقعیوهمگیبهشکلسرتاسرخاکبختیاریبدوناستثن

نکتۀمهمدرشکلشیرهایقدیمیوخیزوحملایستادۀکاملیادرموقعیتنیم برهستند.

خفتهوجودندارد)تصاویر »۱5و۱4انتزاعیایناستکهحالتنشستهیا بررسیده(. هابا

 خفتهدیدهنمونۀقدیمیوسنتیدرسراسرخاکبختیاری، هیچشیریبهحالتنشستهیا

(،اماشیرهایامروزیومعاصردارایشمایلیطبیعی)واقعی۱393:7۱)قنبریعدیوی،«نشد

رئال اغراقیا بزرگگونه(، و آمیز )تصویر هستند نشسته و حالتایستاده دو در و (.۱6جثه،

صراحتدلیلخاصیراعنوانکرد،توانبهدربارۀظهورشیرهایامروزیوطبیعی،اگرچهنمی

دهندهدالیلینظیرنگاهوبینشهنرمندانامروزی،خواستوتمایلخانوادۀسفارشتوانبهمی

وجویهویتوتداعیاینپدیدهدرقالبشیرهایواقعیونهها،نیازبهجستترازآنومهم
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جغرافیایبختیاریعبارتاستهایبرجستۀتولیدشیرسنگیدرانتزاعیاشارهداشت.کانون

الیگودرز بختیاری، و استانچهارمحال در شهرکرد فارسانو هفشجان، استان۱از: شرق در

لرستان،ودشتسوسنوایذهدراستانخوزستان.اینمناطقازگذشتهدرتولیدوتراششیر

خوزستانبهسنگیفعالبوده هایکهازگذشتهدلیلفراوانیوپراکندگیشیرهایسنگیاند.

بسیاردوردراینمنطقهوجودداشته،بهموزۀروبازشیرهایسنگیمعروفاست.


 بندی شیر سنگی از منظر شکل )ریخت( . طبقه13تصویر 

منبع:پژوهشگر

قلیجمشیدیازهنرمندانشیرتراشدریادبرزوسعیدیوحاجاستادابراهیمموسوی،زنده

 خوزستان خلقاستان گذشته به رجعت و خالقیت برمبنای را ارزشمندی آثار که هستند

آباددرشمالاصفهانوشهرکردنیز(.عالوهبرمناطقیادشده،دولت۱8و۱7اند)تصاویرکرده

شدۀاینمنطقهو(.رنگسنگوشیرهایساخته۱6درتولیدشیرسنگیفعالاست)تصویر

ساخته شیرهای شهرکرهمچنین رنگشیرهایشدۀ اما است، آبی به متمایل خاکستری د،

سنگیقدیمیوهمچنینشیرهایامروزیحاصلازمهارتهنرمندانخوزستان،سفید،کرمیا

(.۱8و۱7رنگاست)تصاویرخاکی




 بر خیز و حمله . شیرهای سنگی قدیمی و انتزاعی در حالت ایستادۀ کامل، نیم14تصویر 

منبع:پژوهشگر

                                                           
نشین و شامل طوایف زلقی  ای بختیاری . شهرستان وسیع الیگودرز اگراه جزئی از استان لرستان است، منطقه1

 )زلکی(، سَرلک و بُساک است.
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 بر خیز و حمله . شیرهای سنگی قدیمی و انتزاعی در حالت پشت خوابیده، نیم15تصویر 

http://cdn-tehran.wisgoon.comمنبع:

 
 آباد و شهرکرد( . شیرهای امروزی، نشسته و ایستاده )دولت16تصویر 

منبع:پژوهشگر




خوزستان؛ راست: . شیرهای سنگی امروزی برمبنای خالقیت و الهام از گذشته، 17تصویر 

 قلی جمشیدیاثر هنرمند برزو سعیدی؛ چپ: اثر حاج

http://asreizeh.com؛http://taryana.irمنبع:

 
. شیرهای سنگی امروزی برمبنای خالقیت و الهام از گذشته، خوزستان اثر 18تصویر 

 هنرمند ابراهیم موسوی
http://bistoonizeh.loxblog.com؛http://taryana.irمنبع:

می ساخته امروزه که شکلشیرهایی در شیرهایشوند، هستند؛ طبیعی و انتزاعی های

در خالق هنرمندان نوآوری و خالقیت برمبنای و قدیمی شیرهای از الهام با که جدیدی
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درتراششوند.هنرمندانجغرافیایبختیاری)چهارمحالوبختیاریوخوزستان(تراشیدهمی

کنندکهبرندوآثاریراخلقمیشیرها،ازقوۀتخیل،ذوقواستعداد،ومهارتخویشبهرهمی

درمقایسهباآثارقدیمیازفرموابعادزیباشناختیبهتروبیشتریبرخوردارند.تولیدواستقرار

گل و نقوشگیاهی همچنین و )دوتایی( جفتی اوبوتهشیرهای دیگری نمونۀ خالقیتها، ز

در۱9شیرتراشانامروزیاست)تصویر انتزاعی، چه شیرهایسنگیامروزیچهطبیعیو .)

تریهستند.شمایلمقایسهباشیرهایقدیمی،دارایتزئیناتوجزئیاتکمتروشمایلکوچک

نشستهدرایننوعازشیرها،ازدیگرتغییراتیاستکهدربازتولیدشیرهایانتزاعیقدیمیو

بهسلیقۀهنرمندنیمهط چهاینکهبرخیازشیرها طبیعیوبیعیامروزیاتفاقافتادهاست؛

ای،هرنوعشیریراباشمایلیبرمبنایتخیل،ذوقوانتزاعیهستندوهنرمندفارغازهرقاعده

متوفیحجاریمی سفارشخانوادۀ به شیرهایخالقیتخویشیا در هنرمند و حجار کند.

عال نقشامروزی، و فرم بر بردهمایهوه بهره رنگنیز عنصر از شمایلفانتزی، هایتزئینیو

 (.22و20،2۱است.برخیازشیرهانیزچهرۀانسانیدارند)تصاویر


 . شیرهای جفتی، نقوش گیاهی، فروهر بر شیرها19تصویر 

htpp://bajul.persiangig.comمنبع:




 طبیعی و انتزاعی امروزی نیمهای از شیرهای  . نمونه20تصویر 

http://bajul.persiangig.comمنبع:
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 شده و بعضاً فانتزی پردازی طبیعی و انتزاعی رنگ ای از شیرهای نیمه . نمونه21تصویر 

http://dana.ir/newsمنبع:

 
 ای انسان ای از شیرهای امروزی با چهره . نمونه22تصویر 

http://touristguide.blogfa.com/postمنبع:

 شناسی شیرهای قدیمی و جدید ها و ریخت ویژگی

وحالتمتفاوت اندازه نوعسنگ، منظرریخت، اندکهدرشیرهایسنگیقدیمیوجدیداز

ترینتفاوت،درریختشیرهاگونهکهدرباالاشارهشد،مهمشود.همانهااشارهمیاینجابدان

،خصوصیاتشیرهایقدیمیوجدیدآمدهاست.2است.درجدولنمودیافته

 نگاری شیرهای سنگی قدیمی و امروزی . شمایل2جدول 

 شیرهای امروزی شیرهای قدیمی

طبیعی،انتزاعی، کوچک،متوسطوبزرگ انتزاعی،باریکوالغراندام

 پهن،چاقوفربه

 بزرگوحجیم

چسبیدههمدستوپاهابه

 وکوتاه

دهانبستهیاکمیبازبرای

دادنحالتطبیعیفرمنشان

 دهان

دستوپاهاازهم

 بازونسبتاًبزرگ

دهانباز)درحالخشم،

 خویی(غرشودرنده

قامت(وایستاده)راست

 بر(خیز)حالتحملهنیم

چهرۀخشمگینو نشستهوایستاده چهرۀآرام،مالیموخنثی

 خودرنده

دنبسیارفاصلۀگردنتاب

 کم

غیرعادیو بدنعادیوکوچک

 گونهاغراق

 بدنبزرگ

 بدنضخیموفربه دمبلند تروالغرتربدنظریف کوتاهوبرخیبدوندمدم
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 شیرهای امروزی شیرهای قدیمی

 دارایپنجه داریالوکوپال بدونپنجه بدونیالوکوپال

تزئیناتبدنشیرهایامروزیبدونتزئینیا بدنشیرهایقدیمیدارایانواعتزئینات

 محدود

 هایخاکستریمتمایلبهآبیسنگ هایسفید،نخودیوخاکیسنگ

سادهوبدونتزئیناتیاتزئینکم)تفنگو سادهیاباتزئین)تفنگ،طبانچه،شمشیر،خنجروگرز(

 شمشیر(

شدهبربدنبرخیازپردازینقوشحجاریرنگ هاشدهبربدنآننشدنشیرهایانقوشحجاریپردازیرنگ

 شیرها

 وپاهابودندستکوتاهویکسان هاازپاهادربسیاریازشیرهاتربودندستکوتاه

 وپاهابودندستصاف هادربرخیازشیرهاسمتجلوبودندستبه

هاباخطنسخ،نستعلیقوشکستۀنگارشکتیبه هاباخطنسخنگارشکتیبه

 نستعلیق

 منبع:پژوهشگر

 های شیرهای سنگی های بدن و چهره جنس، اجزا، ابعاد و حالت
ازجنسمرمریتوسلیسبودکهدرمقابلفرسایشوشرایط جنسسنگدرقدیمعمدتاً

جنسکریستالوسنگویژهسرمایسخت،دارایمقاومتبسیاریبود،اماامروزهازجویبه

همچنینبه بهسفیداست. و نادر ازسنگتراورتنوسنگچینیدلخواهسفارشطور دهنده،

اندطورکلیدارایاجزاییهستندکهعبارتبدنشیرهایسنگیبهود.شسفیدنیزاستفادهمی

یال طوق، پنجه،دم، پاها، بدن،گردن، بینیودربرخیاز: دندان، هاوصورت)دهان،چشم،

مواردنادر،سبیل(.چهرۀشیرهایسنگیقدیمی،بیشترحالتیآراموخنثیوبعضاًخشمگین

(.فرمدهانشیرهابه23رسد)تصویرنظرمیستثناهمخندانبهدارد؛اگرچهدربرخیمواردا

نیمه یا باز حالتبسته، سه است. بازماندگان،باز نزد متوفی جایگاه به معموالً شیرها اندازۀ

متوفیبه شیرسنگیبستگیدارد. طبعاً کهلحاظجایگاهاجتماعیاگردرسطحباالییبوده،

ترخواهدبود.عالوهبرآن،روححماسی،رشادتتروحجیم،بزرگشودرویمزارویاستوارمی

هاییکهاندازۀشیرهادردوره»ایداشتهاست.ونبردبادشمننیزدراینبزرگیسهمبرجسته

روحدشمن عظمتو بزرگاقتدار، ایرانحاکمبود، بااهمیتستیزیبر و شیرهایتر است. تر

)قنبری،«ترهستندایقاجاروپهلویباهیبتهایدورههازتندیسدورۀزندیه،افشاریهوصفوی

برایشیرمتر)سانتی220تا۱60ابعادرایجشیرهایساختهفشجان،درطول،(.۱390:۱05

متر)شیرسانتی۱40تا90متر)شیرنشسته(وسانتی۱00تا60،درارتفاعنشستهوایستاده(

متراست.سانتی50تا30وکلفتی(،ایستاده(ودرضخامت)پهنا
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ای خندان، دارای ابرو، بینی و سبیل، الیگودرز، منطقۀ زلقی  . شیر سنگی با چهره23تصویر 

 )بزنوید(، مزارستان تیتکان

 منبع:پژوهشگر

 شده بر پیکر شیرهای سنگی های تزئینی حجاری مایه عناصر و نقش
یابد،برپیکروبدنوآیینی،رویمزاراستقرارمیعنوانیکعنصرنمادیناگرچهخودشیربه

نقش حجاریو نیز پیام حامل نمادینو اشکال و عناصر نیز است.اینحیوان پردازیشده

نقش و حجاریمایهعناصر حیوانی،های جنگی، ابزارآالت دستۀ پنج به شیرها بدن بر شده

خط گیاهیو شدهنگارهانسانی، تقسیم )تصویرها سپس24اند و ذهنی، ترسیم طراحیو .)

هایمایههارویبدنشیرها،بعدزیباشناختیشیرهایسنگیاست.عناصرونقشحجاریآن

بامفاهیمحماسیواطالعتزئینیحجاری رسانیمشخصاتمتوفیهمراهشدهبربدنشیرها،

هایزارآالتوسالحاستکههدفآنیادبودویادآوریمضامینوصفاتمتوفیاست.انواعاب

لولجنگیسردنظیرشمشیروسپر،گرز،خنجروسرنیزهیاسالحگرممانندتفنگ)برنو،تک

(است.رویبرخیازسپرها25ودولول،کلتکمریوطپانچه(،همایلیاقطارفشنگ)تصویر

متوفیدرسندهندۀپنجسالازعمرمتوفیاست؛برایمثالهاییاستکههرکدامنشاندایره

 است)تصویر شده داده نشان ششدایره با شیرهایقدیمی،26سیسال از رویبرخی .)

(.27عناصرینظیرشانه،مهرنمازوتسبیحنیزحجاریشدهاست)تصویر


 شده بر بدن شیرها مایۀ حجاری . انواع نقش24تصویر 

منبع:پژوهشگر
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همیشگی مردان بختیاری در کنار شیر سنگی و . تفنگ و قطار فشنگ، همراهان 25تصویر 

 http://fa.m.wikipedia.org منبع:/ نقش پاژن




 . شیر سنگی با نقش مهر نماز، تسبیح و شانه بر روی سر شیر27تصویر 

منبع:پژوهشگر

هارابرایهایمذکورهستندکهوجودهریکازآندارایسالحهاومردانبختیاریخانواده

بحران مقابل خویشدر عشایری و ایلی خانوادگی شرف و کیان از خطراتپاسداری و ها

مرگضروریمی رزمیاستکهحتیبعداز حماسیو دفاعی، سالح، درواقعکارکرد دانند.

عنمتوفیورویمزاروبدنشیربازتابمی بهیابد. اصرتزئینیعالوهبرکارکردهاییادشده،

وینیزاشارهدارد.تصاویرحیواناتیماننداسبو«بودنشکارچی»حرفهوپیشۀمتوفیشامل

حکاکیاسب نیزبربدنشیرها وبزکوهی)پازنوکل( متوفی( سوار)نمودیازشکارچیو

اسب،حکاشوندکههریکازآنمی دارایپیامهستند. ویاروهمراهها یتازمرکبمتوفی،

همیشگیویداردوبزکوهی،کنایهازشکارمردشکارچیاست.ازدیگرعناصرتزئینیبرپیکر

می خطشیرها به نقش۱هانگارهتوان متوفی(، مشخصات )گلمایه)کتیبۀ گیاهی هایهای

                                                           
نگاره شامل مشخاات متوفی حجاری  نوشتار و خط . بر بدن شیرها اه قدیمی، اه جدید، عنار تزئینی1

 صورت محدود و استثنا. شد، مگر به نمی

 . شیر سنگی با نقش شمشیر و سپر26تصویر 

 http://tripyab.comمنبع: 
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هداشت.درشیرهایامروزی،جقه،تاریخعددی،ادبیات)اشعاروآیاتقرآنی(اشاربته-تزئینی

تراست.فضایحجاریونوعهادرمقایسهباشیرهایقدیمی،بیشتروبرجستهنگارهظهورخط

میکتیبه انتخاب هنرمند سلیقۀ و خالقیت با مطابق نیز ها )تصویر کتیبه28شود در(. ها

نستعلیقکستۀشیرهایقدیمیباخطنسخودرشیرهایامروزیباخطنسخ،نستعلیقوش

حجاریشدهاست.درگردنشیرهایقدیمی،عنصرتزئینیگردنبندیاهمانقالدهوجوددارد،

امادرگردنشیرهایامروزیچنینچیزیوجودندارد.دردهانبرخیازشیرهایقدیمیکه

به انسانوجوددارد)تصویر سروچهرۀ است، نشاندادهشده حجاریو این7صورتباز، .)

شودحالتدرشیرهایامروزیوجودندارد.درشیرهایامروزیازعنصررنگنیزاستفادهمی

اینسبتاًتیره)حلوایی(وطالییاشارهکرد.درتوانبهرنگزرد،سیاه،قهوهکهازآنجملهمی

شدهبربدنشیرهایسنگیذکرشدهاست.هایرایجوحجاریمایه،نقش3جدول


 ها با مضامین گوناگون در شیرهای قدیمی و امروزی نگاره انواع خط. 28تصویر 

http://alef.ir/newsمنبع:

 شده بر بدن شیرها کاری مایۀ تزئینی و کنده . انواع نقش3جدول 


منبع:پژوهشگر
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نکتۀمهمدرپیکرتراشیشیرها،عالوهبرجنبۀنمادین،جنبۀتزئینودکوراسیونمنزلو

هاو...است.دربرخیمناطقمانندهفشجاندراستانچهارمحالها،پارکهتلمبلمانشهری،

ابعاد شیرهایسنگیدر وبختیاریکهیکیازمراکزساختشیرهایسنگیبختیاریاست،

(.29شود)تصاویرکوچک،صرفاًبرایتزئینیدکوراسیون،حجاریوتولیدمی


 . شیرهای تزئینی ساخت هفشجان29تصویر 

29-۱399:28قنبری،؛http://tasnimnews.comنبع:پژوهشگر؛م

گیری نتیجه
مردم برمبنایرویکرد اینمقاله، فهمدر جامعهبختیاری، فرهنگو دیدگاه از شناسیهنرو

هاشدهبرآنکاریعنوانیکعنصرهویتیونمادینونقوشکندهآفرینششیرهایسنگیبه

مهم از سنگی شیرهای تولید و حجاری هنر شد. جغرافیایبررسی در رایج هنرهای ترین

ایایفاهایدیرپایایشاننقشسازندهترآیینرهویتبومیوهنریومهمبختیاریاستکهد

شناسیدلیلمحتوایزیباشناختی،معناشناختیوکارکردشناختیدرساحتمردمکندوبهمی

هنر،مستعدمطالعهوتحلیلدراینبسترشناختهشد.شیرها،برساختهازساحتذهنوقوۀ

استکهگسترۀمادیومعنویوسیعیراازفرهنگاصیلاینقومتراشخیالهنرمندانسنگ

ها،دردرخودجایدادهاست؛بنابراینشیرهاونقوشحاصلازخالقیتوابتکارذهنیدرآن

تراشاندرفرایندساختشیرچارچوبفرهنگبختیاریتحلیلوبررسیشد.حجارانوسنگ

باو تجریدی، قالبنقوشانتزاعیو در فرهنگدارند،و دینو در ریشه که رهایخویشرا

کنند؛بنابراینبررسیوفهمایننقوشبرمبنایخالقیت،ذوقواحساس،بهمخاطبعرضهمی

درآنتولیدوبازنماییشدند،هدفیبودکهاینپژوهشبرمبنایرویکرددرزمینۀفرهنگیکه

شناسینشیرهادرسطحنقشونیزسبکدرایشناسیهنردنبالکرد.بعدزیباشناختیمردم

گرا(دیدهشد.ازجهتفرموحجم،شیرهایسنگیدرگذرزماندچارتغییرو)انتزاعیوواقع

ایکوچکوباموقعیتایستادهوتحولشدند.شیرهایقدیمیازنظرفرم،انتزاعی،دارایجثه
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گونه(نظرفرم،طبیعیوواقعی)رئالکهشیرهایامروزیازبرهستند؛درصورتیدرحالتیحمله

هامانندهفشجاندرنزدیکیشهرکردوایذهتراشیالبتهدربرخیازسنگ-وداراییالهستند

درمنطقۀخوزستان،هنرمندانشیرهایانتزاعیالبتهباشمایلیخالقانهومتفاوتباگذشته

دارایجثۀبزرگتولیدمی همچنینکنند.شیرهایامروزیغالباً ونشستهوایستادههستند.

استثنایشیرهایانتزاعی،هیبتوچهرۀشیرهایقدیمیآراموخنثی،وشیرهایامروزیبه

هادهشتناکوخشمگینهستند.نکتۀمهمتنهاخنثیاست،بلکهبرخیازآندارایهیبتینه

سنگ هنرمندان استکه رهیافتآن این جوان عمدتاً که رویکردیتراشامروز با هستند،

بهرهسنت و مانندشکنانه نه را تندیسشیرها خالقیتخویش، و ذوق تخیل، قوۀ از مندی

گذشته،بلکهباتغییراتیدرجنسسنگ،رنگ،فرموشکل،وحجمونیزافزودنانواعنقوش

تراشمی نبرد و رنگشکار انواع با را امروزی شیرهای از بسیاری رنگدهند. نظیر هایها

طیفقهوه و زرد و آنای از رنگهایی میها بهپردازی زیباشناختیگونهکنند؛ وجه که ای

تراست.درواقعهنرمندها،بیشتروبرجستهشیرهایسنگیامروزیدرمقایسهبانوعقدیمیآن

آن زیباترشدن و سنگی آفرینششیرهای درمورد خالقیتی و تغییر هر از دریغامروزی ها

بهکنمی اما میند، نمادیننظر وجه از و فرهنگی اصالت دارای قدیمی شیرهای تریرسد
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هادارایبارمعناییوهویتی،وحاملمفاهیمومضامیننمادینهستند.هنرمندحجارنیزنقش

 بدنشیرها بهرهبر نقشبا و عناصر گرممایهگیریاز سالح انواع شغلینظیر هایهویتیو

انواعحیواناتشاملبزکوهی)پازن(، خنجروسپر(، شمشیر، )گرز، وسرد تپانچه( )تفنگو

انواعخط نقشخورشید، اسب، وکتیبهنگارهگوزن، بسیاریازباورهایخویشوجامعۀها ها،

حیاکردند.درساحتکارکردشناختینیزشیرهایسنگی،دارایکارکردسازیواخودراعینی

آیینیواعتقادیهستندکهازگذشتهبرمبنایباورهایدرونیجامعۀایلیوقومی،نهادینهو

ذوق،دلیلوجودهنرمندانجوانوخوشاستمراریافتهاست.عالوهبرکارکردآیینی،امروزهبه

دفترکاروهتلکارکردتزئینیوآراستن ومحیطخانه، درقالبدکوراسیون)تزئینفضا ها،

دادن(نیزبداناضافهشدهاست.هایکوچکونیزبرایهدیهتندیس
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