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Abstract  

Recognizing the history of culture governing the current's traditional 
societies is one of the important and significant issues which has been 
studied by domestic and foreign investigators. Archaeologists are 
among the researchers, accompanied by other interdisciplinary 
investigators, who can reconstruct the culture of our ancestors through 
the findings obtained from exploration, and match them with various 
aspects of nomads and tribes. In the present investigation, it has been 
tried to study the customs of Bakhtiari people. The main aim is to 
study the micro-cultures which have been expressed in the life of 
Bakhtiari people in the form of some customs of ancient Ilam. The 
assumptions of this investigation are based on the following questions: 
which customs of ancient Ilam have been inherited by Bakhtiari 
people? Which aspect of their life have been influenced by this 
expression? The method is descriptive-analytical along with field 
survey via a historical approach. In this investigation, 23 
archaeological works from ancient Ilam civilization have been studied. 
The results of the research indicate that the customs of people who are 
now known as Bakhtiari are somewhat the lineage of the people who 
lived as a strong government of ancient Ilam in the region. Although 
the cultural and population complex of Bakhtiari has significantly 
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changed during thousands of years, there is still an evidence implying 
that they are the heirs of old culture of ancient Ilam. 

 Keywords: Culture; customs; ancient Ilam; nomads; Bakhtiari 
people; archaeological evidence. 

 

Theoretical literature 

Investigations about the cultures governing the life of the present 

tribes of Iran and their adaptations with the historical eras of Iran 

requires a new method the basis of which can be on archaeological 

evidence. This is very difficult about the common culture between 

Bakhtiari people and the ancient Ilam civilization due to the lack of 

study resources, abandoned excavations of ancient sites of Ilam 

civilization, and the destruction of historical documents due to civil 

wars and foreign invasions. Investigations in the field of Bakhtiari 

studies face such problems as the destruction, falsification, and 

distortion of traditions. Overlapping the culture of the Bakhtiari 

people with the culture and civilization of ancient Ilam whose residual 

works are scattered over a wide geographical area is not an easy task. 

Despite these limitations, in the present study, this case has been 

specifically studied, so that, by examining the examples of 

archaeological artifacts and evidence left from the Ilam civilization 

and their application between two different time periods, it has taken a 

new perspective. 

 

Objectives and research questions 

The present study is an attempt to overlap the customs and traditions 

of the Bakhtiari people and the government of ancient Ilam based on 

the investigation of archaeological works and evidence left from Ilam 

civilization. The question is that in what aspect of the life of the 

Bakhtiari people, the Ilam government is evident. 
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Hypotheses 

The greatest cultural influence of the ancient Ilam government has 

been manifested in two aspects of the life of the Bakhtiari people: one 

is the customs related to religious affairs, and the other is the customs 

related to daily life. 

 

Data collection 

In the present investigation, 23 samples of archeological works and 

evidences related to Ilam civilization have been selected and analyzed. 

Most of the studied works are embossed with four works and then 

marked by calligraphy and stelae with 3 numbers, all of which are 

located in the geographical area of Khuzestan province and the highest 

number in the cultural area of Shoush (15 works) and Izeh with 4 

works. Given the fact that the largest population of Bakhtiari people 

live in Khuzestan and Chaharmahal Bakhtiari provinces, this research 

has been mostly focused on different parts of these two provinces. 

 

Analysis and discussion 

The data of the present investigation (23 works survived from the 

civilization of ancient Ilam) are embossed on stone, embossed on 

bitumen, inscribed, clay inscription, brick inscription, engraved on 

earthenware, inscriptions on marble horns, inscriptions on bronze 

plates, inscriptions on bronze statues, inscriptions on the stele, seal 

theme and the seal effect which has a cultural correspondence between 

ancient Ilam and the Bakhtiari people in the form of customs, 

including two categories: a) religious rituals including votive, 

similarity in using Dua and Curse of the element of fire, similarity in 

the performance of sacrifices and vows, similarity in using prayers and 

curses, the existence of Bakhtiari local musicians in the works 

discovered from ancient civilization of Ilam, similarity in the object of 

marriage or marriage of a woman with a deceased brother, registration 
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of children, and b) customs related to daily life (2 works) such as the 

inheritance and similarity in spinning influenced by the customs of 

ancient Ilam civilization. Therefore, according to what has been 

analyzed in this study, the most similarity is related to religious affairs 

that have been manifested in the lives of Bakhtiari people from the 

ancient Ilam civilization, and among the total archaeological evidence 

left from ancient Ilam, the highest number is related to the 

inscriptions, which is in accordance with the customs of the Bakhtiari 

people, since the population of the Bakhtiari people is concentrated in 

two provinces of Chaharmahal and Bakhtiari and Khuzestan, and the 

highest density of nomads is spending summer and winter between 

these two provinces. These customs and traditions transferred from 

Ilam civilization to Bakhtiari people are more evident among the 

nomadic tribes of Chaharmahal Bakhtiari and Khuzestan provinces 

and much more in areas such as Shush, Izeh, Lali and Koohrang than 

the other areas. One of the reasons for this manifestation is not to enter 

the urban life and adhere to its ancient tradition, the location of these 

areas in the geography of ancient Ilam, as well as the hard and 

mysterious way of life in the highlands and mountains. It should be 

noted that most elements studied in this research can also be seen in 

the popular culture and literature of the Bakhtiari people. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 خرداد و تیر، 83، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
شواهد  یۀباستان برپا المیبا تمدن ا یاریفرهنگ قوم بخت قیو تطب یبررس

 رسوم و آداب: موردی مطالعۀ یشناسو مطالعات باستان

 

 2ساریخانی ، مجید1عکاشه بابادی امین

 (1۰/10/0011ش: پذیر 0899/ 1۰/13)دریافت: 

 دهیچک

 یتوجهازجمله مباحث مهم و قابل ،یامروز یفرهنگ حاکم بر جوامع سنت ۀنیشیشناخت پ

قرار گرفته  یو داخل یپژوهشگران خارج ۀمورد مطالع یمختلف یاست که تاکنون از منظرها

سته توان ایرشتهانیعلوم م رسای کمک به که هستند پژوهشگرانی ازجمله شناساناست. باستان

 یگوناگون زندگ هایجنبه با هاآن قیحاصل از کاوش و تطب هایافتهی یبررس اب توانندیو م

پژوهش  نیکنند. ا یرا بازساز نیشیگذشته در ادوار پ مردمانِ ، فرهنگِرعشای و رومردم کوچ

و  یبررس ،یرا مورد مطالعه قرار دهد و هدف اصلی اریتالش دارد آداب و رسوم قوم بخت

باستان در  المیاز حکومت ا یاست که در قالب آداب و رسوم هاییفرهنگخُرده انیپوشهم

 انبنی هاپرسش نیپژوهش بر ا هایهیکرده است. فرض داینمود پ یاریمردمان قوم بخت یزندگ

باستان را به  انیالمیآداب و رسوم ا اندنستهتوا هایینهیدر چه زم هایاربختی: که اندنهاده شده

کرده است؟ روش  داپی نفوذ هاآن یاز زندگ هاییدر چه جنبه ترشینمود ب نیند و ااِرث ببر

                                                                                                              
  شناسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.. کارشناسی ارشد باستان 0

 شناسی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران )نویسندة مسئول(.. استادیار گروه باستان ۰
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پژوهش  نیاست. در ا یخیتار یکردیبا رو یدانیم دیهمراه با بازد یلیتحلی ـ فیپژوهش، توص

پژوهش بیانگر آن  جیاست. نتا شده یباستان بررس المیاز تمدن ا شناختیاثر باستان ۰8تعداد 

 یتا حدود شودیشناخته م یاریکه امروزه با عنوان قوم بخت یرسوم مردمآداب و است که 

باستان  المیعنوان حکومت قدرتمند ا با یاست که روزگار یتداوم آداب و رسوم همان مردمان

در طول هزاران ی اریبخت یتیو جمع یفرهنگ بیترک کهنای باوجود. انددر منطقه وجود داشته

 را هاآن توانیوجود دارد که م هایینشانه هماست، باز  شده یفراوان راتتغیی خوشسال دست

 .  دیباستان در منطقه نام المای کهن فرهنگ وارث

عشایر، قوم بختیاری، شواهد  باستان، ایالم رسوم، و آداب فرهنگ،کلیدی:  هایواژه

 شناسی.باستان

 

 همقدم. 1

کنونی ایران با موارد های حاکم بر سیمای زندگی اقوام فرهنگ درخصوصها پژوهش

کند که اساس آن های تاریخی ایران روش نوینی را طلب میها در دورانقابل تطبیق آن

ی باشد. این موضوع درمورد فرهنگ مشترک بین ختشنابر شواهد باستانمبتنیتواند می

ن ماند متروک ،دلیل کمبود منابع مطالعاتیمردمان قوم بختیاری و تمدن ایالم باستان به

اثر  درو ازبین رفتن مدارک و مستندات تاریخی  ایالم تمدنهای باستانی محوطه کاوش

 ةدر حوزران بسیار دشوار است. پژوهشگ های داخلی و هجوم بیگانگاننبردها و جنگ

رو ها روبههمچون ازبین رفتن، جعل و تحریف سنتی شناسی با معضالتبختیاری

جا آثار بهبا فرهنگ و تمدن ایالم باستان که  ریبختیا قوم پوشانی فرهنگ. همهستند

با  پراکنده است، کار چندان آسانی نیست. جغرافیایی وسیعی ةمانده از آن در محدود

صورت ویژه مورد بررسی قرار ها، در پژوهش حاضر، این مورد بهوجود این محدودیت

جا شناختی بهباستانهایی از آثار و شواهد بدین صورت که با بررسی نمونه ؛گرفته است



 و همکار عکاشه بابادی امین __________________ ...باستان المیبا تمدن ا یاریفرهنگ قوم بخت قیو تطب یبررس

48 

 

ای ها بین دو دورة زمانی متفاوت، رنگ و بوی تازهمانده از تمدن ایالم و تطبیق آن

پوشانی آداب و رسوم حاکم بر هم دربارةاین پژوهش کوششی است گرفته است. 

 یختشناشواهد باستانآثار و  اساس واکاویمردمان بختیاری و حکومت ایالم باستان بر

بیشترین نمود فرهنگی حکومت ایالم باستان، ال که ؤز تمدن ایالم با این سجا مانده ابه

 با درنظر گرفتن اولویت، در چه وجهی از زندگی مردم قوم بختیاری مشهود است؟

 

 تحقیق  ۀپیشین. 2

بختیاری و حکومت قوم فرهنگ های مختلف جنبه دربارةزیادی  ها و مقاالتکتاب

دنیای گمشدة های به کتاب تواندرمورد تمدن ایالم می است. ایالم باستان نگاشته شده

، ترجمۀ 0990،هینتس) شهریاری ایالم( و 0830 ، ترجمۀ فیروزنیا،099۰)هینتس، ایالم

 )پاتس، شناسی ایالمباستان(، 0890 ، ترجمۀ بیانی،0999 )آمیه، عیالم(، 0839 رجبی،

 مذهب قوم ایالم( و 0839ه، )مجیدزاد تاریخ تمدن ایالم(، 083۰ ، ترجمۀ باستی،0999

تاریخ توان به شناخت قوم بختیاری می دربارة( و از منابع اصلی 0839)صراف، 

 بختیاری قوم دانشنامۀ(، 089۰)عکاشه،  تاریخ بختیاری(، 089۰)بختیاری،  بختیاری

 کریمی،ترجمۀ ، 0999 )دیگار، نشینان بختیاریفنون کوچ(، 0898)داوودی حموله، 

-0919 نویسان اروپایی )ویلسون،ای از سفرنامهنین اطالعات ارزنده( و همچ0899

 رُز،؛ مکبن0899 امیری،ترجمۀ ، 0399 ؛ الیارد،089۰؛ امان، 0809 نوری،ترجمۀ ، 0900

 تاکنون .کرداشاره  (089۰ امیری،ترجمۀ ، 0390 ؛ بیشوپ،0890 امیری،ترجمۀ ، 090۰

کات فرهنگی بین مردمان بختیاری و جامع به موضوع اشتراصورت ی بهپژوهشتر کم

نویسان، رداخته است. در این مورد سفرنامهپآداب و رسوم  ۀتمدن ایالم باستان در زمین

های خود نتایج کاوشهمچنین ها و نوشته ،هاشناسان در بررسیباستان مورخان و
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ند توااند که نمیگوناگونی اشاره داشته هایصورت خالصه و پراکنده به جنبهبه

خود مشغول  شماری باشد که ناخودآگاه ذهن بسیاری را بههای بیگوی پرسشپاسخ

های گیری حکومتاَرفعی و عباس علیزاده که موضوع شکل. عبدالمجید کرده است

، ازجمله کسانی هستند که در کتب اندکرده( در زاگرس را واکاوی 0839اولیه )علیزاده، 

-و آن اندداشتهالم در بین مردمان قوم بختیاری اشاره م فرهنگ ایوو مقاالت خود به تدا

 های. ازجمله پژوهش(0839)ارفعی و علیزاده،  دانندها میها را بازماندگان ایالمی

شناسی ای در سومین همایش ملی باستانتوان به مقالهمی ،خصوص منتشرشده در این

و  (0899، هزاد و خراسانی)کو های ایالمی در ایل بختیاریتداوم سنتایران با نام 

-ها با نمونهبررسی تطبیقی مراسم اجتماعی بختیاری عنوان باکارشناسی ارشد  ۀنامپایان

 .(089۰، نسب)باقریکرد اشاره ، های باستانی آن در تاریخ ایران

 

 . روش تحقیق3

 شناسایی منابع و متوناسنادی و بر مطالعات تحلیلی مبتنی ـ توصیفیروش تحقیق 

های استفاده از مطالعات و پژوهشو اطالعات بدین نحو گردآوری شده است:  است

ایالم و  در ارتباط با تمدنشده شناسی انجامهای باستانها و بررسیپیشین، نتایج کاوش

 هایخصوص پژوهش)به شده درمورد فرهنگ قوم بختیاریهمچنین کتب و مقاالت نوشته

مطالعات میدانی یا پیمایش سطحی  ی محلی( وهاالمثلاشعار و ضرب دربارةمکتوب 

مناطق  ةبازدید از زندگی روزمر، با مردم گووگفت شامل) نشیندر مناطق بختیاری

منظور مذهبی قوم بختیاری به و و همچنین شرکت در مراسم مختلف دینی عشایری

 (.هااجرای آداب و رسوم آن ةشیومشاهدة توجه به جزئیات و 
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 ژوهش. قلمرو مکانی پ8

های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، در استان بیشتر تمرکز عمدة مردمان بختیاری

ها مانند تهران، فارس، کرمان، کرمانشاه، سایر استان است و در اصفهان و لرستان

، اما قلمرو مکانی این نیز دیده می شوندصورت پراکنده بندرعباس، بوشهر و ... به

مردمان »عبارتی، و بختیاری و خوزستان تمرکز دارد؛ به پژوهش بر دو استان چهارمحال

 ۀمنطق یدر سرحدات شمالو دورة زمانی مورد مطالعه در این پژوهش، مردمان بختیاری 

 )زاگارل، «نشینی استها کوچدر عصر حاضر هستند که اساس زندگی آنلُرِ بزرگ 

مطالعه جهت  مورد یشناختباستان هایداده .(۰۰ ، ص.0839 روستایی،ترجمۀ ، 099۰

دست آمده تطبیق با آداب و رسوم مردمان بختیاری در بازة زمانی تمدن ایالم باستان به

از ( و محدودة مکانی آن ۰ ، ص.0839)مجیدزاده،  «که به پروتولُرها تعلق دارند»است 

 غرب کشیده شده است غرب تا مرز شرقی فارس در جنوب استان کرمانشاه در شمال

 ، صص.089۰ معین،ترجمۀ ، 09۰0 گیرشمن،) کوهستانی است آناز  رگیبزبخش که 

 .(۰۰9 ، ص.0891 ؛ سیدسجادی،01 ، ص.08۰۰ الهی،امانترجمۀ ، 0980 هول،؛ ۰ـ0

 

 های پژوهشبررسی تطبیقی داده. 8

 برپایۀ ایالم تمدن با بختیاری مردمان رسوم و در این مبحث، به بررسی و تطبیق آداب

 و آثار از نمونه ۰8در این پژوهش  .شودشناسی پرداخته میباستان مطالعات و شواهد

. اندایالم انتخاب شده و مورد واکاوی قرار گرفته تمدن به شناختی مربوطباستان شواهد

ها هر ها و اِستِلنوشتهاثر و سپس گِل 0ا با هبرجستهبیشترین آثار مورد پژوهش، نقش

حوزة جغرافیایی استان خوزستان قرار دارند و عدد هستند که همگی در  8کدام با 

با توجه به  هستند.اثر  0اثر( و ایذه با  0۰) ترین تعداد در حوزة فرهنگی شوشبیش
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ها در دو استان خوزستان و چهارمحالِ بختیاری ساکن اینکه بیشترین جمعیت بختیاری

قرار گرفته  بیشترین تمرکز پژوهش بر روی نقاط مختلف این دو استان لذاهستند، 

ها به بررسی و تطبیق وجه اشتراکات  آداب و رسوم در ادامه با استناد به این یافتهاست. 

 شود.مردمان بختیاری و تمدن ایالم پرداخته می

 

 . اشتراکات دینی و مذهبی1ـ8

فرهنگی از تمدن ایالم باستان اثر  ۰0تعداد در این پژوهش  هاز بین آثار مورد مطالع

با مردمان بختیاری است که در ادامه مورد بررسی  یو مذهب ینیتراکات دمربوط به اش

 اند:قرار گرفته

 

 تقدس آتش. 1ـ1ـ8

و سپس موارد قابل تطبیق  آمدههایی از عنصر آتش در فرهنگ و تمدن ایالم ابتدا نمونه

ای بود که دراثر نفوذ نوسکو، یکی از خدایان بیگانه .بررسی شده استآن در بختیاری 

، 0839)صراف،  النهرین در زمان اونتاشگال به فرهنگ ایالم رسوخ پیدا کردذهبی بینم

 سوز روشن و خاموش است )آمیه،صورت پیهنوسکو بر نقوش به ۀ(. نماد اله010 ص.

مکشوفه از چغازنبیل  ۀنوشت گال در آجر(. اونتاش۰9 ، ص.0890 بیانی،ترجمۀ ، 0999

دهد. او همچنین معابدی ساخته و به وی اهدا کرده میاعتقاد خود به این خدا را نشان 

روشنایی و نور در  ۀاله منزلۀیکی دیگر از خدایان که به (Konig, 1965, p. 45).  است

 ۀزمان دو پادشاه یعنی اونتاشگال و هوتولودوش اینشوشیناک مورد تقدس بود، اله

 شیلهاک اینشوشیناک، (.Cameron, 1936, p. 130;  Konig, 1965, p. 68) اوپورکوپک بود

بخش آسمان روشنایی منزلۀرا به النهرینینانار خدای بین، )مکشوفه از شوش(در استلی 
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 ةاز دور (معبد اینشوشیناک در آکروپل شوش)استل دیگری  درو  کندمعرفی می

بخش آسمان یا خدای روشنایی منزلۀنارا بههوتولودوش اینشوشیناک، نامی از خدای نان

اذعان توان با توجه به استنادات فوق، می.  (Konig, 1965, pp. 54-205) اه آمده استم

، تا جایی که است دارای تقدس بوده و یک عنصر مذهبی ،ایالم تمدن آتش در داشت

کردند. همین ها را پرستش میساختند و آنهای روشنایی معابدی میبرای خدایان و الهه

 کرده است.پیدا از زندگی مردمان کنونی بختیاری رسوخ های مختلفی موضوع به جنبه

کنند و به آتش حساسیت باالیی دارند، به روشنایی آتش سوگند یاد میها نسبتآن

ای که آتش در آن روشن است، را از ریختن آب در آتش یا نشستن پشت چاله دیگران

 با و اندها نشستهو الهه ارواح ،در پشت چاله احتماالً معتقدند کهزیرا  ،دارندبرحذر می

 خشم ها و باعثآناحترامی کردن به ها سبب بیریختن آب یا نشستن در جایگاه آن

ل ئقا آتش ارزشیا  «تَش»قدر برای ها آنبختیارید. نشومیخانه و فرزندان  به هاآن

پسر  ها به کسی که فرزندبدین ترتیب که آن ؛دانندکه آتش را نماد فرزند نیز می 0هستند

 گویندآتش خاموش یا اُجاق خاموش مییا  «کورجاقوُ»کور یا نداشته باشد تَش

گویند؛ ، و به کسی که فرزندان پسر زرنگی داشته باشد می(8 ، ص.0839)حنیف، 

در بارز دیگر تقدس آتش  ۀاجاقش روشن است. نمونیا  «جاقِس روشنهوُ»

آب »یا  «ریزو به چالهاَ»فرد تنبل، بدین صورت است که به ها های بختیاریالمثلضرب

 در کنارهای خود را های بختیاری، داستانو پیرزن هاگویند. پیرمردمی «ریزدر چاله

گاهی ممکن  تقدس آتش کنند.بازگو می ای پر از آتش برای فرزندان و نوادگانچاله

کن است مثال کشاورزی که مم برای ؛ها بروز پیدا کنداست در ابیات محلی بختیاری

آوری محصوالت به اجبار در گرمسیر بماند و در هنگام کوچ ایل و طایفۀ به برای جمع

قافِله بار ایکُنه زِ شاه : »سرایدچنین میها را همراهی نکند، در فراق عزیزان اینییالق، آن
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: قافله یا طایفه از شاه خراسان )برگردان «خُراسو/ دِلُم چی چاله تَشی مَنده به جاسُو

بر این اساس  .(ای پر از آتش به جای آنان مانده استکند و دل من مانند چالهوچ میک

ها پاسبانی از آتش، مقدس شمردن آن و همچنین آمیخته شدن آتش با بسیاری از روایت

 ها رواج دارد.صورت یک میراث از ایالم در بین بختیاریو اساطیر محلی به

 

 رسم قربانی و نذری . 2ـ1ـ8

نیرو گرفتن خدایان  ؛ ازجملهان دالیل مختلفی برای قربانی کردن حیوانات داشتندایالمی

 ، ص.089۰(، غلبه بر دشمن )مهرآفرین، 09 ص. ،0898مخبر، ترجمۀ ، 0999)کرتیس، 

، 099۰ نذر و قربانی برای مردگان )هینتس، ،(، پیشگویی با اعضای بدن قربانی0۰9

گزاری از خدایان در نبردها )مهرآفرین، سپاس(، 0۰9، 09 ، ص.0830 فیروزنیا،ترجمۀ 

یاری گرفتن از  و (08 ، ص.0891ریزی در معابد )مجیدزاده، (، خون0۰9 ، ص.089۰

هنگام قربانی  بختیاریمردمان  (.0۰9 ، ص.089۰خدایان برای رفع بالها )مهرآفرین، 

اعمال خاصی را  تبع آنای دارند که بهمذهبی خود اعتقادات ویژه کردن و اجرای مراسم

 قابل ایالمیان آثار بر شدهحک مذهبی هایدهند. نمود این اعمال در صحنهنیز انجام می

معابد ایالمی بوده است  ۀی از مراسم روزانئجز . قربانی کردن احتماالًاست مشاهده

(. هانی پادشاه محلی آیاپیر، ضمن معرفی 93 ، ص.0839 رجبی،ترجمۀ ، 0990 )هینتس،

امیر کنونی، فره ایذه یا مال یک و دو در کول ةشمار ایصخره هایش برجستهخود در نق

 کند:ها قربانی میزهایی را در راه آنشود، بُبعد از اینکه از حمایت خدایان برخوردار می

ز کوهی را بُ 31 آنگاه در اینجا جشن گرفتم، ... ز کوهی گرفتمبُ 0۰1تی هی... من در شیل»

  (Hinz, 1962, pp. 106-111). «در آیاپیر در راه خداوند استفاده کردم گرفتم، خونشان را
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سلمان یا نیایشگاه تاریشا بعد از معرفی سه اشکفت ةشمار ۀهانی در نقش برجست

(. اثر 0۰3ـ0۰9 ، صص.0839)صراف،  «... من متضرعانه قربانی کردم ...»گوید: خود می

پیشکش حیوان قربانی  ۀ، نقش یک صحن(.م.ق 0011) ۀ خوزستانتپهفتهر ناقصی از مُ

ها همیشه بهترین (. بختیاری۰۰0 ، ص.089۰ نگهبان،) دهدبه حضور خدا را نشان می

ها هم های آنالمثلبدر ضر وضوعکنند تا جایی که این محیوانات خود را نذری می

زاده معبد یا امام م را نذرییعنی بهترین بُزَ، «بز تیره به نَرزه پیره»نمود پیدا کرده است؛ 

ها برای های فروانی وجود دارد، آنها بهانهبرای قربانی کردن در میان بختیاری کنم.می

 شفای افراد مریض ضمن نیایش به درگاه خدای خود، برای برگشت مسافر از سفر،

چنین برای دفع بیماری و کنند، هممی یبرای دور شدن بال از فرزند و خانواده قربان

خداوند به او  لطف ۀواسطخطری سخت از جان و مال او گذشته است و به کسی که

ها موارد کنند. نذر و قربانی کردن در بین بختیاریضرری نرسیده است، قربانی می

بخت، مراسم عروسی و  ۀدیگری هم دارد، مانند تولد فرزند، بردن تازه عروس به خان

 خواهدست آوردن مال یا شخص دلرزوها، بهراد و آسوران، برآورده شدن مُعزاداری، ختنه

خود، پیروزی در نبردها و غلبه بر دشمن، برداشت محصوالت کشاورزی و قدرت 

طور که دیدیم هدف از نذر و قربانی در بین گرفتن از خداوند در انجام امور. همان

نذر  . قربانی وشباهت زیادی داردشد، ها با آن چیزی که در ایالم انجام میبختیاری

مثال در بیت  برایشود. ها دیده میکردن در راه خدا، در ابیات و اشعار محلی بختیاری

: از )برگردان «وَی زِ خدا کِردوم طَلَو میشوم بِزاهه/ وَی بَرِسه نَرزی کُنوم یاروم بیاهه»

ام در راهش نذری خدا طلب کردم تا میش من بزاید تا برة آن را برای آمدن معشوقه

داکِ عروس داکِ عروس دامَنِت پُره پیاز »( و یا در بیت ۰8 ، ص.0833نیا، رگ)بز (کنم

: مادر عروس که دامنت مانند پر )برگردان «/ ما که بُردیم دوهدَرِت تو بکن نَرذ و نیاز
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وند و کریمی )ظاهری عبده (پیاز نازک است، ما دخترت را بردیم و تو نذر و نیاز کن

 (.30ـ31 ، صص.0893وند، نورالدین

 

 دعا و نفرین. 3ـ1ـ8

با عبارات و جمالت دعایی در حق دوستان  جای مانده از ایالمیانهآثار ب موارد زیادی از

کنندگان بناها، معابد و یا تخریباندیشان و اندیشان و نفرین در حق دشمنان، بدو نیک

 مکشوفه از ) برنزی ۀصفح ۀکتیب مانندشود. ها ختم میها شروع یا به آنبرجستهنقش

 ,Konig, 1965, p. 35)) کنندگان بناتخریبمضمون نفرینی به  با (جنوب آکروپل شوش

مخربین نقوش ترساندن ، )از هانی حکمران آیاپیر( کول فره ۀنقش برجست ۀکتیب ؛100

ها به شالق عقوبت خدای هومبان آن و حواله کردنرا از انتقام خدای هومبان ه برجست

(Hinz, 1964, p. 120)(دوم ۀشوتروک ناهونتمضمون کتیبۀ استل شکسته شوش )از  ؛ ،

کیر هدیه دهند و یا نظم و ترتیب را به هم بزنند، نینبرای کسانی که نخواهند به الهۀ پی

دوم بر روی  ۀشوتروک ناهونتوسیلۀ خدای خورشید را خواسته است و کتیبه نابودی به

ضمن اشاره به برپایی  (آکروپل شوش 09 ةقبر شمار)مکشوفه از  دو شاخ از جنس مرمر

  وی قرار داده است کیر را مورد لعنتنینمقدس پی ۀکیر، دزدان هدینینپی ۀمعبد برای اله

.(Konig, 1965, pp. 146-153)   پادشاه زن )ناپیراسو  ملکهمفرغی  ةپیکردامن بر روی

د یا ناو را بشکن ۀند مجسمکه در آینده بخواه پرداخته استبه نفرین کسانی ( اونتاشگال

ترجمۀ ، 0989 کامرون، ؛001ـ089 ، صص.0830 فیروزنیا،ترجمۀ ، 099۰ )هینتس، محو کند

 Konig, 1965, p. 69,16). ؛Cameron, 1936, p. 103  ؛99 ، ص.089۰انوشه، 

ر و شَ ۀدعا در حق کسی که کاری نیک انجام دهد یا برعکس فرد یا افرادی که مای

ها کسانی که مزارع را ر بختیاری نیز متداول است. بدین ترتیب آنخرابی هستند د
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ها را بر روی مزارع کشاورزی قطع کنند، بنایی مقدس یا خراب کنند یا آتش بزنند، آب

هر نحوی موجب ای را خراب کنند، حیوانی را مورد اذیت یا کشتن قرار دهند، بهخانه

دهند و بالعکس، فرین سخت قرار میفساد و تفرقه در ایل و طایفه شوند، مورد ن

یا  بسازدهرکسی که خیرخواه باشد، به فکر رونق ایل و طایفه باشد، بنایی مقدس را 

تعمیر کند، زمینی را وقف عموم کند، به قشر ضعیف کمک مالی کند یا بانی امری نیک 

م پیرزن بینیو پسندیده باشد، همیشه در پناه دعای خیر بقیه قرار دارد. هنگامی که می

دعایی یا نفرین را به زبان  های هجمل وسوی آسمان بلند بختیاری دو دست خود را به

ری از ایالمیانی ببینیم که در معابد و به هنگام دعا و یتوانیم تصوکند، بهتر میجاری می

 گرفتند.یا نفرین دشمنان این حالت را به خود می

 

 ایالمی در قوم بختیاری آثار ۀدتنها عناصر انسانی زن ،هاشمالوتُ. 8ـ1ـ8

 جا مانده از ایالم،هب فرهنگیشده در آثار مراسم مذهبی به نمایش گذاشتهنحوة اجرای 

پیشینۀ این نوع نوازندگی با تحلیل  چنان جریان دارد.در زندگی مردمان بختیاری هم

 است. نیشدنقش نوازندگان بر روی آثار فرهنگی مکشوفه از تمدن ایالم باستان اثبات

 نشان از این موضوع دارد ،از ایالم به مردم بختیاری بعد از هزاران سالرسوم انتقال این 

چنان موجودیت خود را تا هم ،تواند با وجود گذشت زمانینی مییکه یک اعتقاد آ

مذهبی مانند قربانی کردن  اسمحدودی در تفکر و سنت مردمان حفظ کند. اجرای مر

ترجمۀ ، 099۰ خورد )هینتس،چشم میقی در هنر ایالمیان بههمراه با نواختن موسی

در مراسم شادی و  یا میشکال به نام توشمال نوازندگانی(. 93 ، ص.0830 فیروزنیا،

 موسیقی (09۰ـ098 ، صص.0838؛ افشار، 090 ، ص.0833)غفاری،  هاای بختیاریزع

ها از گفت توشمال توانو به نحوی می (01۰ـ99 ، صص.083۰)داورپناه، نوازند می
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یافته از نقوش مذهبی ایالمی به رسوم بختیاری هستند. محدود عناصر انسانی انتقال

 لحظات تمام در کهطوریبه ،داردای ویژه اهمیت و جایگاه بختیاری ایل در موسیقی

 (.08 ، ص.0833 نیا،)بزرگ هستند همراه با انسان زندگی

صبح  ةدر سپید» :کندصدای کرنا اشاره میهای خود به در نوشتهایزابال بیشوپ 

ترجمۀ ، 0390) «رسید و ...رنا همراه با زجه و زاری به گوش میل و کَهُصدای دُ

مردم های مذهبی گاه از صحنهها هیچشمالو(. نوازندگان یا ت93 ، ص.089۰امیری، 

ز همین ها از گذشته تاکنون نیترین دلیل حضور آنبختیاری دور نیستند و شاید قوی

ابعاد زندگی روزمره حضور فعال ۀ در همو  شان از رسوم بوده باشدناپذیریجدایی

ها هنگام جشن عروسی و انواع مراسم مربوط به آن و همچنین به هنگام آن .دارند

ردگان، کشتن گوسفند برای پذیرایی از میهمانان و مراسم عزاداری، سپاری مُخاک

 ۀبه گَل قوچهای محلی، تولد نوزاد، رها کردن ازیسوران، سوارکاری، انجام بختنه

گیری، حَنا گذاشتن بر سر و بدن گوسفندان و در همه حال فتگوسفندان در هنگام جُ

با  هابختیاری میان ها دروجود توشمال شریک لحظات غم و شادی مردمان هستند.

خصوص ان، بههای مختلف مذهبی ایالمیحضور فعال نوازندگان در آثار هنری و صحنه

ایذه و فره در کول 0 ةشمار ۀنوازندگان حاضر در نمایش مذهبی در نقش برجستنقش 

 است. هسیقامقابل  بل از میالدهای مربوط به هزارة چهارم و سوم قهمچنین پیکرک

 .شودحال به بررسی اسنادی تمدن ایالم پرداخته می

 

 چغامیش ۀ. اثر مهر مکشوفه از تپ1ـ8ـ1ـ8

 روی شده برنقش نوازندگان حکاکیشناسی، سند موسیقی در تاریخ باستانترین قدیم

است که خوزستان  ، استاندزفولشهرستان غامیش در چُ ۀشده از تپهری کشفمُاثر 
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فرادی را نشان این مُهر، ا ۀمای. نقش(0 تصویر)توسط کنتور و دلوگاز کشف شده است 

کارهای به انجام  ، احتماالًافرادی دیگردهد که هر کدام در حال نوازندگی هستند و می

اگر مجموع نقش را یک مراسم مذهبی  (.Kantor, 1996, p. 147) مشغول هستندروزانه 

ای مربوط به امور روزمره بدانیم، در هر صورت با زندگی مردمان بختیاری یا صحنه

که شود هر دیده میبدین صورت که تعدادی ظرف در نقش این مُ ؛است پذیرتطبیق

ة این افراد در حال برداشت محصول یا ذخیر ،دندهاحتمال فراوان می گاننگارند

 تهیه حال در هارود، آنیا احتمال می هستند مانند لبنیات یا روغن حیوانیهای وردهافر

 (.83 ، ص.089۰ بیانی،) هستند آرایش برای بَزَک مایع سازیآماده و

ای از زندگی خود آوا و نوایی دارند، اشکال از آنجا که مردم بختیاری برای هر جنبه

ها در حاالت توان با نواهایی مقایسه کرد که بختیاریهر را از این لحاظ میاین مُ

نوازندة این مهر  هاینقش ندهند. در بیمختلف زندگی روزمره از خود بروز می

ا در کنار که به حالت چهارزانو نشسته است، دست خود ر کندنظر میای جلبخواننده

. (80ـ۰9 ، صص.089۰)مشهدی فراهانی،  گوش قرار داده و در حال آواز خواندن است

یا « خوانیگاگریو»هنگام »های بختیاری مقایسه کرد که توان با خوانندهاین مورد را می

یا نوای سوزناک « خوانیبالل»و  مردگان بر روی قبورنوای غمناک مراسم عزاداری 

به این شکل  (91 ، ص.0899وند، وند و کریمی نورالدینبده)ظاهری ع« عاشقانه

همچنین فردی در حال شیپور زدن است که سر و گردن خود را  کنند.آوازخوانی می

. بختیاری قابل مقایسه است (ساززنسازینه )سوی آسمان بلند کرده و این مورد نیز با به

آورد، بدین به نمایش در می زندگی بشر را ۀبا کرنای خود سه مرحلسازینۀ بختیاری 

رو به  وی با صدایی مالیم ساز ۀهنگام شروع دهانبه نخست و  ۀترتیب که در مرحل

این ساز رو به آسمان است و  ۀدوم دهان ۀزمین است )تولد انسان از خاک(، در مرحل
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اوج صدای ساز و شیپور را در این لحظه خواهیم شنید )زندگی( و درنهایت مجدداً به 

 برگشت دوباره به خاک(.ومرگاعتقاد به دنیای پس از گردد )نخست بازمیحالت 

 شود. وضوح دیده میمرحلۀ دوم ساز بختیاری در نقش این مُهر به

 

 
، ص. 089۰زاده و مبینی، ابراهیم)ق.م.  0، هزارة غامیشچُ ۀهر تپمُاثر در  نوازندگانمایۀ نقش :0تصویر

09) 

Figure 1: The motif of musicians in the symbol effect of Choghamish hill, 

millennium 4 BC (Ebrahimzadeh and Mobini, 2013, p. 49) 

 

 . مهر مکشوفه از شوش2ـ8ـ1ـ8

 دست آمده است که( به۰ تصویرشوش )باستانی  ۀشناسی تپهای باستانکاوشهری از مُ

ترجمۀ ، 099۰ )هینتس، استدی در حال انجام مراسم مذهبی افرا مایۀدارای نقش

های ای در باالی این نقش در حال حمل کردن نشانهعده(. 90 ، ص.0830 فیروزنیا،

در حال حمل خدایی یا شاه یا  ،ینییای دیگر نیز در ردیف پاخدایان هستند و عده

شود که در یده میعروسی بر روی دوش خود هستند. فردی نیز در جلوی این افراد د

آورده و پیشاپیش افراد و ر حال ساز زدن است. او کرنای خود را به صدا د

 برگزارکنندگان مراسم در حال حرکت است.
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 (099 ، ص.0839 شوش )صراف،مهر تپۀ نقش نوازنده در  :۰تصویر 

Figure 2: The role of musician in the seal of Shush Hill (Sarraf, 2008, p. 196) 

او را سوار بر  ،برندبخت می ۀهنگامی که عروسی را به خان هابختیاریمیان در 

برند، چنین ای را برای دفن به سوی قبرستان مییا هنگامی که مردهکنند مرکبی حمل می

 کنندگانو شرکتبدین ترتیب که نوازنده در جلوی افراد  ؛شودای خلق میصحنه

کنند. سر او حرکت میدر پشتنیز ساز خود مشغول نواختن است، بقیه با که ی درحال

حرکت وی مشابه آن چیزی است که در  ةنقش نوازنده و کرنای او و همچنین نحو

 شود.اجرای مراسم شادی و عزای مردم بختیاری انجام می

 

 . جام سفالی ارجان3ـ8ـ1ـ8

 جنس سفال و از ایالم میانیدورة  مربوط به، ن()خوزستا بهبهاندر ارجان  از جام یک

شود. یک ردیف از نگهداری می ملی ایران ةموزاکنون در هم کشف شده است که

مرد  ها یکنقوش این جام، گروهی از نوازندگان را به تصویر کشیده است و در میان آن

در حال  نحوی که ساز خود را جلوی دهان گرفته وبه ،نقش شده است کرنا ةنوازند

 و نوازندة جلو در کرنانواز. بسیار ساده است (. این نقش8)تصویر  دمیدن در آن است

)مشهدی فراهانی،  حرکت هستند پشت سر گروه موسیقی در حال بلند دردسته لوت

بدین  ؛(. سازینۀ بختیاری در این تصویر کامالً نمود پیدا کرده است09 ، ص.089۰

یقاً مشابه ساز فلزی است که مردمان بختیاری از آن ترتیب که ساز این نوازنده دق
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های بختیاری هم هنگام نواختن، عموماً سرپا و در حال کنند و سازینهاستفاده می

ها هنگام بردن عروس به خانۀ حرکت و در میان جمع میهمانان و حضار هستند. آن

ان جمع قرار دارند و سپاری متوفیان یا در سایر مراسم مذهبی در میداماد یا هنگام خاک

 ، ص.0833ظاهری،  خوانند )صفری ومی «دُوااللی»و  «گُلآهای»ای محلی مانند ترانه

ها در میان ها یا تشمالتوان اذعان داشت که میشکال(. با استناد به این نقش می091

ها کند که توشمال. این موضوع اثبات میدارندای بس طوالنی ها پیشینهبختیاری

دستی هستند که در اجرای هرگونه مراسمی همراه با نواختن موسیقی دان چیرههنرمن

 حضور دارند.

 

 

 

 

 (08۰ ، ص.089۰ ،یفراهان یکرنا بر روی جام ارجان )مشهد ةنقش نوازند :8تصویر 

Figure 3: The role of the horn player on the Arjan Cup (Mashhadi Farahani, 

2016, p. 132) 

 

 شی )ازدواج( بِرارشَری )برادرشوهری( .۰ـ0ـ۰

ها: ترین آنها انواع ازدواج مرسوم است که مرسومدر میان لُرها و عموما بختیاری

-و ازدواج هُم ۰، ازدواج فامیلی0، ازدواج گا به گا8بَس، ازدواج خون۰بُرونازدواج ناف

ن با برادرشوهر یا ازدواج ز «ریرارشَشی بِ(. »009 ، ص.0839است )پهلوان،  9بَهری

کند و رف ایجاب میعُقوانین  بر شرایطی است کهنوعی ازدواج مبتنی ،متوفی خود

رباز زدن از آن هم به نحوی هنجارشکنی اجتماعی و تخطی از قوانین عرف محسوب سَ
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، 0833مبارکی،  و )مینا بینیمرا میاین نوع ازدواج  ،انجیل 01تا  ۰های شود. در آیهمی

  (.000 ص.

بایست به عقد بعد از مرگ شوهر میدر ایالم زن  شناسی،های باستانبراساس یافته

برادر بزرگ با برادر کوچک ازجمله آداب و رسوم ة برادرشوهر درآید. ازدواج بیو

پس از مرگ پادشاه، در تمدن ایالم  .(9۰ ، ص.0839ها بوده است )صراف، ایالمی

ترجمۀ ، 099۰ کرد )هینتس،و ازدواج میا ةنشست و با بیوبرادرش به جای او می

مادر توان به ازدواج می ازدواجاین نوع  هایهنمونازجمله  (.019 ، ص.0830 فیروزنیا،

-کوتیر ،بعد از مرگ شوهرش اینشوشیناک شیلهاکش اینشوشیناک با برادر هوتولدوش

ی که به سنگ در ۀروی پاشن ۀو هوتولدوش اینشوشیناک در کتیب اشاره داشت ،ناهونته

خود را   (konig, 1965, pp. 65-141) اهدا شده بود «شیموت»و  «منزات»معبد خدایان 

 .(89 ، ص.0839داند )صراف، شیلهاک اینشوشیناک نیز می ،پسر تنی عموی خود

شود. به بختیاری اجرا میمیان مردمان طور گسترده از دیرباز تاکنون در این رسم به

و به هر دلیلی شوهرش را است ل از ازدواجش گذشته زنی که چند سا :این ترتیب

شود که ازدست داده باشد به شرطی که شوهرش برادری داشته باشد، به وی پیشنهاد می

با برادرشوهرش ازدواج کند و با توجیه این موضوع به برادرشوهر مجرد، که باید 

زندگی مشترک ها را وارد هایش را برعهده بگیری، آنبرادرت و بچه سرپرستی زنِ

پس از بررسی میدانی و پرسش از بزرگان یا کسانی که  گانکنند. نگارندجدیدی می

که ازجمله دالیل این  نداند، متوجه شدخودشان هم اکنون این نوع ازدواج را انجام داده

شان نباید به خارج از خانه ناموس برادر متوفی کهباشد  اعتقاد تواند ایننوع ازدواج می

از طرفی برادری که قرار است این زن را به و شد ها ننگ شمرده میبرای آن اینبرود و 

ست هابرای آن تریگاه امنهخود دلسوزتر و پنا برادر ازدواج دربیاورد نسبت به یتیمان
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بی شرف حاجی ایلخانی بختیاری که بعد از مرگ مانند ازدواج بی تا یک غریبه.

رارشَر )برادرشوهر( خود یعنی اسکندرخان شوهرش اصالن خان عکاشه، به عقد بِ

 (.۰09، ص. 089۰عکاشه درآمد )عکاشه، 

 

 اکانیفرزندان به نام ن گذارینام. 8ـ1ـ8

از  ی. بعضشودنیز دیده میفرزندان  گذاریدر نامگاهی  اکان،یبه بزرگان و ن عالقه

 یهند اسامنشان د انیشدت تقدس خود را به خدا کهنیا یبرا المیادر تمدن پادشاهان 

هوتران دوم، نیدیهوتران اول، کنیدیک کردند مانندمی انتخاب هاآن نیخود را از ب

هالتوش  ناک،ینشوشیا رنداتیا ناک،ینشوشیا هومبانیتپت ناک،ینشوشیا کیکوت

 هومبانتمپت ناک،ینشوشیا یتیآتاهام ناک،ینشوشای اوتوشهوتل ناک،ینشوشای

 پادشاهان هستند. نیا ۀجمل ازکه  و ... ناکینشوشای

نسل قبل  نیچند یوجود دارد که با بررس یاسام یادیتعداد زها در میان بختیاری 

فرزندان انتخاب  یمادربزرگ خود را برا ایپدربزرگ  یشد که اسام مخواهی متوجه هاآن

. ندگوییبه ما م المیجا مانده از اهاست که شواهد ب یهمان سنت قاًیدق نیو ا کردندیم

پوزور )رواج دارد  هایاریبخت انیهنوز هم در م «پوزور»که نام  جاستنیجالب ا ۀتنک

شدت  کهنیا یبرا یاریو بزرگان بخت نیاز خوان یبرخ (..ق.م ۰۰01-۰۰91ناکینشوشیا

با  شههمی را هاآن ادینام و  قیطر نیاز ا ایعالقه به بزرگان و پدران خود را نشان دهند 

آنان انتخاب  انیبعد منتقل کنند، نام فرزندان خود را از م هایلو به نس دارندخود نگه 

آقا بوده است. خان محمودصالح که نام پدربزرگش ابدالابدال ،برای نمونه ؛کردندیم

شده از بی مریم، نامش برگرفتهخان که بنابر قول مادرش سردار بیشیر علیمردان

-دوم محمودصالح )برادر شیر علیمردانخان السلطنه بود. محمدعلیخان نایبعلیمردان

خان اول بود. موسی خان دوم بابادی خان( نامش برگرفته از نام پدر بزرگش محمدعلی
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 نیا یبه هر رو ... . خان اول بوده است وعکاشه که نامش برگرفته از نام جدش موسی

 ،مینبییاستان مب المای تمدن در ما که چهبا آن یاریمردم قوم بخت انیدر م یگذارنام ةویش

 .مطابقت فراوان دارد

 

 شیربَردِ. 8ـ1ـ8

آگاه بودند، به همین  های این موجود کامالًشناختند و به ویژگیایالمیان شیر را می

 ۀگذاشته است ازجملایالم به نمایش  تمدنحضور شیر را در  ،زیادی آثار هنری سبب 

 های موجود درردشیربا بَ و باکه از این دوران یافت شده  ی استردشیرهایبَ ها،آن

بخش  که درلعابدار  ۀپختلردشیری از جنس گِبَمانند  ،استمقایسه  قابل بختیاری

شیر و  (9تصویر ) ایالم نو ةدورشده مربوط به یافت شرقی معبد اینشوشیناکجنوب

مکشوفه از حفریات شهر مقدس مربوط به  ۀل پختجنس گِاز  (۰تصویر محافظ معبد )

 قبل از میالد.دوم  ةاراوایل هز

فرهنگ به باستان ایالم تمدن شیر از مایۀ جانوری بردنقشتداوم و انتقال بنابراین، 

بزرگان دیده روی قبر  ای نصب بربرخصوص، در بردشیرتراشی هب ،بختیاریقوم 

هایی اند، کمابیش به گورستانجهانگردانی که از سرزمین بختیاری دیدن کردهشود. می

 ، صص.089۰ امیری،ترجمۀ ، 0390 )بیشوپ، ند که دارای بردشیر بودنداشاره دار

سنگی به  ،رشهرتین قبور مردان نامی و پهلوانان پُیها هنگام تزبختیاری .(090ـ091

 شیرردِکنند که در بختیاری بدان بَو بر روی قبر وی نصب می سازندمیشمایل شیر 

ی که درون این مقبره آرمیده است، فرد که این بدان معناست .گویندمی (0)تصویر 

شجاعت و سلحشوری بوده است و اکنون این  ۀروزگاری همچون شیر دارای روحی

نصب بردشیر بر روی  .گذاشته شده است بر روی مزارش تندیس شیر به یادبود وی
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گونه قبور بزرگان، تنها مختص قوم بختیاری نیست و در جغرافیای وسیع لُر، نصب این

توان به گورستان شیران نمونه می برایشود که وفور یافت میها بهر قبرستانبردشیرها د

رستان اشاره داشت.      )ذلقی( شهرستان الیگودرز واقع در استان لُ سنگی در بخش بشارت

     

 

 

 

بردشیر بختیاری،  ۀنمون:  0تصویر

روستای خوزستان، اللی، پبده، 

 (گان)نگارند کُهناب عکاشه

Figure 4: Bardshir Sample 

(Shirsangi) Bakhtiari, 

Khuzestan, Lali, Kohnab 

village of Akasheh 

(Writers). 

         

 شیر محافظ معبد :۰تصویر 

 بیانی،ترجمۀ ، 0999،آمیه)

 (098  ، ص.0890

Figure 5: The 

protective lion of the 

temple (Amiet, 

1966, Translated by 

Bayani, 2015, p. 

163). 

 

از تمدن ایالم بردشیر  :9تصویر 

 بیانی،ترجمۀ ، 0999، )آمیه

 (081 ، ص.0890

Figure 6: Bardshir 

(Shirsangi) from the 

Elam civilization 

(Amiet,1966, 

Translated by  Bayani, 

2015, p. 130). 

 

 

 آداب و رسوم مربوط به زندگی روزمره .2ـ8

بین  روزمره یدر امور زندگ راکاتمربوط به اشت رهنگیف اثر ۰تعداد در این پژوهش 

 مورد بررسی قرار گرفته است:مردمان بختیاری و تمدن ایالم باستان 
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 رث مادر به فرزندی که از وی مراقبت کندرسیدن اِ. 1ـ2ـ8

مربوط به زمان ایالمی وصیت یک مرد ایالمی که به خط میخی کتیبۀ متن 

ی ( نوشته شده است به موضوع.ق.م 0۰91-0۰31) «هالکیکبیر اتامرا  مهالحکونایب»

وفور مشاهده شده در بختیاری بههای انجاماشاره دارد که نمود آن را دقیقاً در وصیت

اش متعلق به همسرش است، کنیم. مردی که وصیت کرده بعد از مرگش تمام داراییمی

کته اشاره دارد که از میان در پایان ضمن سفارش احترام فرزندان به مادر خود به این ن

، 099۰ رث ببرد )هینتس،تواند اِاز مادر پیرش نگهداری و مراقبت کند، می سها هرکآن

 (.0۰9 ، ص.0830 فیروزنیا،ترجمۀ 

 وصیت کردن در بختیاری امری است که همیشه فرزندان در ادای آن اهتمام 

هایی در نیز ضمن توصیهکند، بلکه مااما این فقط پدر نیست که وصیت می ،ورزندمی

آورد. مادر از میان میرثی که دارد نیز سخن بهاالِبعد از مرگ به فرزندان خود، از سهم

از وی  ،دهد که در زمان پیریک و میراثی که دارد بیشترین سهم را به پسری میملِ

ند و مراسم او را تقبل کهزینۀ یا بعد از مرگ بتواند امور کفن و دفن و  کندمیمراقبت 

ر بختیاری زمین د .کندوی را جبران  هایتشاید از این طریق بخواهد هزینه و زحم

دهد. این مورد برای پدر نیز هایی است که مادر به این کار اختصاص میرثازجمله اِ

-دار میممکن است رُخ دهد، اما در بختیاری این شرایط را معموالً پسر کوچک عهده

 شود.

 

 ایالمی و انتقال آن به زنان عشایر قوم بختیاری ریسی زناننخ. 2ـ2ـ8

- اواسط فصل بهار توسط افراد وارد به این در داران بختیاریگله چینی گوسفندانِپشم

نخ و  ۀمنظور تهیشود. استفاده از پشم بهانجام می «چَرّه/چَهره»نام ای بهکار و با وسیله
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پوش مردان تنیا  «چوقا»مانند ها تهبافو دستبه انواع محصوالت این نخ سپس تبدیل 

یک سنت رایج چادر مخصوص عشایر از جنس موی بٌز یا سیاه« بٌهونلَت»و یا بختیاری 

 ریسی توسط آن انجام ای که عملیات نخبختیاری است. وسیلهقوم در میان عشایر 

 .شودنامیده می «رّهپَ»بختیاری  درگیرد، می

گیری دارد زندگی روزمره، فعالیت چشمجایی که زن بختیاری در از آن

عمل ریسندگی هم . استریسی نیز بر عهدة وی (، نخ8۰ ، ص.0899)امیراحمدیان، 

 شود.انجام می( 9)تصویر دوک یک برای پشم و هم برای مو، توسط 

 
 (0۰0 ، ص.0899 کریمی،ترجمۀ ، 0999 گار،ی)دی اریزنان بخت یسریدو نمونه دوک نخ :9تصویر

Figure 7: Two examples of Bakhtiari women's spinning spindles (Digar, 

1977, Translated by Karimi, 1990, p. 151). 

 

)تصویر  ریسی ایالمیزن نخ باتوان را می (3 تصویرریسی یک زن بختیاری )عمل نخ

 .مقایسه کرد (9

 
 (0۰۰ ، ص.0899 گار،ی)د یسریدر حال نخ یاریزن بخت :3تصویر

Figure 8: Bakhtiari woman is spinning (Digar, 1977, Translated by Karimi, 

1990, p. 152). 
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ایالم نو  ةریس ایالمی از جنس قیر طبیعی و مربوط به دورزن نخ ۀنقش برجست 

زنی را  ،(9 تصویرکشف شده است ) خوزستان ( که از شوش.)قرن هفتم و هشتم ق.م

ه پیچیده و همچنین رّه است. نخی که دور پَنخ با پرّ ۀیدهد که در حال تهنشان می

 مشهود است.در این نقش برجسته  حرکات دورانی دست جهت ریسیدن نخ نیز کامالً

 
 ، ص.0890 بیانی،ترجمۀ ، 0999، )آمیه .(ق.م 9و  3قرن ) یریس ایالمزن نخ ۀنقش برجست :9تصویر 

۰۰۰) 

Figure 9: The embossed figure of Elamite spinning woman (8th and 7th 

centuries BC) (Amiet,1966, Translated by  Bayani, 2015, p. 225). 

 

 جهینت. 8

 ، مانند (باستان المای تمدن از مانده جابه اثر ۰8) های این پژوهشبا استناد به داده

ه، نوشتنوشته، گِلروی قیر طبیعی، سنگ ۀبرجستروی سنگ، نقش ۀبرجستنقش

 آجرنوشته، نقش بر روی جام سفالی، کتیبه بر روی شاخ از جنس سنگ مَرمَر، کتیبه بر

وی صفحۀ برنزی، کتیبه بر روی پیکرة مفرغی، کتیبه بر روی اِستِل، نقش مُهر و اثر ر

که دارای تطابق فرهنگی بین ایالم باستان و مردمان بختیاری در قالب آداب و مُهر 

 آداب و رسوم مربوط به امور دینی و مذهبی (ه هستند: الفرسوم دارد، شامل دو دست

ی، و نذر یمراسم قربان یتشابه در اجرا، آتش صرتشابه در کاربرد عناثر(، نظیر  ۰0)

در بختیاری  یا همان نوازندگان محلی هاشمالووجود ت، نیتشابه در کاربرد دعا و نفر

ی، ازدواج زن با برادر متوف ای یرارشربِ یتشابه در شتمدن ایالم باستان،  مکشوفه از آثار
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و  اِرث: مانند اثر( ۰) آداب و رسوم مربوط به زندگی روزمره (ب فرزندان، و گذارینام

در  چهآن براساس ،م باستان. بنابراینالیاز آداب و رسوم تمدن اثر أی متسرینختشابه در 

ی است مذهب ینیمور دمربوط به ابیشترین تطابق  ،هقرار گرفت یپژوهش مورد واکاو نیا

 انمی از و کرده است دایپ نمود یاریمردمان قوم بخت در زندگیباستان  المیاز تمدن ا که

تعداد مربوط به  نتریشی، بجا مانده از ایالم باستانهشناختی بشواهد باستانمجموع 

از آنجایی که هاست که دارای تطابق با آداب و رسوم مردمان بختیاری است و بهیکت

 متمرکز است وو خوزستان  یاریبخت در دو استان چهارمحالِ یاریقوم بخت تیجمع

آداب و  نیا .کنندیو قشالق م القییدو استان  نیا نیدر ب زنی ریتراکم عشا نیشتریب

دو استان  ننشیکوچ ریعشا نیدر بانتقالی از تمدن ایالم به مردمان بختیاری رسوم 

 ترشیکوهرنگ بی و الل ذه،یمانند شوش، ا یناطقو خوزستان و در م یاریبخت چهارمحالِ

عدم ورود به توان یم این نمود را لیجمله دالزا .قابل مشاهده است گرید یاز جاها

 یایمناطق در جغراف نیا یریگرقرا، به سنت کهن خود یبندیو پا ینیشهرنش یزندگ

 هاوهستانسخت و پررمزوراز در ارتفاعات و ک یزندگ ةویش نیهمچنو باستان  المیا

های موردبررسی در این پژوهش در فرهنگ عامه لفهؤم بیشتراست که  گفتنیدانست و 

 .شودها نیز دیده میو ادبیات بومی بختیاری

 

 هانوشتپی

 ایس اسطورهو براسا گذارندمیسوزد احترام یا همان هیزمی که در آتش می «چُمَت»به ها بختیاری.  0

کند دالویی )پیرزنی( وجود دارد که اول اسفند با چُمَت خود تعیین می معتقدند که در آسمان ،کهن

چُمَت )هیزمی که در زمستان  ،اگر دالو .مانده از زمستان چه نوع بارشی داشته باشدکه فصل باقی

 .اسفندماه بارش برف و باران را درپی دارد ،خود را با آن گرم کرده بود( را به سَمت چاه انداخت
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گیاهی انداخت وزش باد شدیدی را در این فصل خواسته است و  ۀسمت بوتا بهاگر چُمَت ر

 بارشی را نوید داده است.درنهایت اگر چُمَت را به طرف خشکی انداخت فصل خشک و بی

. نشان کردن دختری از سن کودکی برای ازدواج، معموالً با بریدن بند ناف دختربچه توسط مادرِ داماد ۰

 د.شوآینده انجام می

منظور بخت برای برادر یا فامیل نزدیک خانوادة شخص مقتول، به. به ازدواج درآوردن دختری دَم8

شود و در برقراری رابطۀ پایدار پایان دادن به نزاعی که در آن شخصی کشته شده است، انجام می

 بعد از نزاع بسیار مؤثر است.

اده با خواهر و برادری از خانوادة دیگر پیوند . نوعی ازدواج که در آن خواهر و برادری از یک خانو0

 کنند.زناشویی برقرار می

. ازدواج با فامیلی که از لحاظ خونی نسبتی نزدیک داشته باشد؛ مانند ازدواج دخترعمو و پسرعمو یا ۰

 ازدواج دخترخاله و پسرخاله.

گ شود، آن خانواده در سرپرست از سن کودکی به هر دلیلی توسط خانوادة دیگری بزر. اگر پسری بی9

اصطالح آورند و او را در زندگی خود شریک یا بهموقع بلوغ دختر خود را به ازدواج وی در می

 کنند.بَهر میهُم
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به  یاستان خوزستان با نگاه شناسیباستان یدستاوردها (.089۰)م.  ،ینیمب ف.، و زاده،میابراه

 .09 ـ 00 (،0)0، انریا شناسیباستان ای.استوانه یمُهرها

 تهران. دانشگاه: (. تهران0890بیانی ) ش. ترجمۀ عیالم.(. 0999) پ. آمیه،

 محسنیان. س.م. ترجمۀ تاریخ. پوپۀ در ایرانی نشینکوه عشایر ها؛بختیاری(. 089۰) د. امان، 

 رضوی. قدس مشهد: آستان

، 030، نامۀ زاگرس ایرانهفته .ها ایالمیان جدیدند(. بختیاری0839ارفعی، ع.، و علیزاده، ع. )

 .9ـ3
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مطالعات کاربردی  هنر و فرهنگ مردم جامعۀ عشایر چهارمحال و بختیاری.(. 0838افشار، ا. )

 .093ـ038، 99، هنر

، اجتماعی علوم رشد .نشینیکوچ زندگی در او نقش و بختیاری زن (.0899) ب. امیراحمدیان،

 .00ـ88، 3 و 9

 آن باستانی هاینمونه با هابختیاری اجتماعی مراسم تطبیقی ررسیب .(089۰) ن. نسب،باقری 

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه نامۀ کارشناسی ارشد. رشتۀ تاریخ. شوشتر:پایان ایران. تاریخ در

 شوشتر.

 اساطیر.: تهران بختیاری. سردار اسعد خاطرات(. 089۰) ج.ق.س.ب. بختیاری، 

 .۰8ـ08، 0۰، نجوای فرهنگ .بختیاری ایل محلی هایانهتر به (. نگاهی0833نیا، پ. )بزرگ

 سهند.: تهران (.089۰امیری ) م. ترجمۀبختیاری.  زردکوه تا بیستون از(. 0390) ا. بیشوپ، 

 .یزدان: تهران ایران. در مُهر تاریخ(. 089۰) زاده.ملک بیانی، 

 سمت.: تهران (.083۰باستی ) ز. ترجمۀ ایالم. شناسیباستان(. 0999) د. پاتس، 

فرهنگ  .ای از مراسم عروسی در میان لُرهای لرستان و بختیاری(. جلوه0839پهلوان، ک. ) 

 .009ـ00۰، 08مردم ایران، 

 تهران: طرح آینده سور و سوگ در فرهنگ عامه لُرستان و بختیاری.(. 0839حنیف، م. ) 

 .معتبر: اهواز بختیاری. قوم دانشنامۀ(. 0898) س. حَموله، داودی

 .01۰ـ99، ۰، واُلت .شناسی موسیقی در بختیاری(. نسخ083۰داورپناه، ا. )

 قدس آستان :(. تهران0899کریمی ) ا. ترجمۀ بختیاری. نشینانکوچ فنون(. 0999) ژ. دیگار، 

 رضوی.

 در زندگی شیوة ظهور بختیاری؛ منطقۀ تاریخ پیش از شناسیباستان(. 099۰) آ. زاگارل،

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان: شهرکرد (.0839) روستایی .ک ترجمۀ ارتفاعات.

 .بختیاری و چهارمحال استان گردشگری

 مرکز. نشر :تهران (.0898مخبر ) ترجمۀ ع. ایرانی. هایاسطوره(. 0999) و. کرتیس، سرخوش 
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. سازمان مطالعه و ۰ج : تهران ایران. فالت شهرهای نخستین(. 0891) س.م. سیدسجادی، 

 ها .دوین کتب علوم انسانی دانشگاهت

 .تهران: سمت .(شیسال پ ۰111-۰911) المیمذهب قوم ا. (0839) م.ر.صراف،  

، فرهنگ و مردم .های کار در عشایر بختیاری(. بررسی ترانه0833صفری، ج.، و ظاهری، ا. ) 

 .038ـ099، 8۰و  80

بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان  (.0893وند، ر. )وند، ا.، و کریمی نورالدینظاهری عبده 

(،  ۰9)0، زمینهای محلی ایرانادبیات و زبانبختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی. 

 .39ـ9۰

 تهران: فرهنگسرا. تاریخ ایل بختیاری.(. 089۰عکاشه، ا. ) 

: . شهرکرد0چ  باستان. عیالم کوهستانی و عشایری حکومت گیریشکل (.0839) ع. علیزاده،

 بختیاری. و چهارمحال استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث ازمانس

 .030ـ091، 3۰ ،هنر بختیاری. ایل در سوگ موسیقی (.0833) ع. غفاری، 

 و علمی: تهران (.089۰اَنوشه ) ح. ترجمۀ تاریخ. دمسپیده در ایران .(0989) ج. کامرون، 

 .فرهنگی

 همایش سومین .بختیاری ایل در عیالمی هایسنت تداوم (.0899) م. خراسانی، ا.، و کوهزاد، 

 .999-93۰. دانشگاه بیرجند. صص. ایران شناسیباستان ملی

 علمی ـ فرهنگی.: (. تهران089۰معین ) م. ترجمۀ اسالم. تا آغاز از ایران(. 09۰0) ر. گیرشمن، 

 (.0899امیری ) م. ترجمۀ ایران. در اولیه الیارد؛ ماجراهای سفرنامۀ (.0399) س. ا.ه. الیارد، 

 .وحید :تهران

 دانشگاهی. نشر مرکز: تهران ایالم. تمدن و تاریخ(. 0891) ی. مجیدزاده، 

 .تهران دانشگاه: تهران ایالم. تمدن تاریخ(. 0839)ی.  مجیدزاده، 
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باستان،  دوران در النهرینبین و ایالم موسیقی تطبیقی مطالعۀ(. 089۰مشهدی فراهانی، م. ) 

ارشد. رشتۀ اتنوموزیکولوژی. نامۀ کارشناسی پایان موسیقایی. نظام و سازها موردی: عۀمطال

 المللی فارابی.تهران: دانشگاه هنر، پردیس بین

 .سهند: تهران (.0890امیری ) م. ترجمۀ بیایید. بختیاری سرزمین به من با(. 090۰) ا. رُز، مَکبِن 

 ایالم. ایاستوانه مُهرهای روی حیوانی نقوش تمدنی هاینشانه بررسی(. 089۰) ر. مهرآفرین، 

 .مدرس تربیت دانشگاه: شناسی. تهرانرشتۀ باستان ارشد.نامۀ کارشناسی پایان

 آن در ازدواج و خویشاوندی ساختار در لُر قوم جوانان نقش(. 0833) م. مبارکی، ص.، و مینا، 

 در عروس و زمین آرزوهای ،نامزدی بس،خون سینمایی: فیلم چهار بررسی با قومیت
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