
 
  

 بختياري  شير سنگي در
  

هاي ماندگار، سرشناس،  بر مزار چهره) برد شير(هاي موجود در فرهنگ عشاير بختياري برپا داشتن شير سنگي  يكي از آيين
 . كالنتر، بزرگ و بنام ايل است

  
نماد ) ير سنگيش(» بردشير«. دهند را بر آرامگاه پيران، جوانان و نوجوانان قابل و شايسته ايل قرار مي» شيرسنگي«

اي چون هنرمندي در شكار و تيراندازي و جنگ و سواركاري و  هاي برجسته داري و صفات و ويژگي شجاعت، دالوري، ميدان
امروز در گوشه و كنار زاگرس بر مزار جوانان و پيران صاحب نام . اند فردي است كه بر مزار او شير سنگي نصب كرده... 

هاي استوار  اند قامت نامي و خدمت گذرانده هاي شهامت فدا كرده و يا عمري را در نيك دانو ِدلير كه جان خود را در مي
 . بينيم كه تنديس و يادمان درگذشته است شيراني را مي

  
شيرهاي سنگي در ادوار مختلف در بختياري وجود داشته است و اين نيز برخاسته از روحيه دالوري و شجاعت اين ايل و 

هاي افشاريه و زنديه تا كنون  از دوره. باشد آنان مي ي جغرافيايي  گران به محدوده بيگانگان و تجاوزمقاومت در برابر 
هاي  گون و با هيبت هاي گونه وجود شيرهاي سنگي در شكل و اندازه .بينيم شيرهاي سنگي را در مناطق بختياري نشين مي

هايي كه اقتدار و  ي شيرها در دوره اندازه .باشد زمان نيز ميهاي گذشته بيانگر اوضاع سياسي و اجتماعي  متفاوت در دوره
وجود شير سنگي در ادبيات و فرهنگ ايراني . تر است عظمت و روح دشمن ستيزي بر ايران حاكم بود بزرگتر و با هيبت

  :ريشه ديرين اعتقادي دارد
ها شيرهاي سنگي وجود دارد كه در  تادر بسياري از شهرها و روس«: نويسد وشي مي  استاد شادروان دكتر بهرام فره

هاي ناهيد عموماً چند شير نگاهداري  اند و در پرستشگاه هاي كهن نمادي از نيروي آناهيتا فرشته باروري و آب بوده زمان
 » .شد مي
  
  ربودن تاج و تخت از چنگ شيران شرزه به وسيله بهرام گور  -
   در هفت خوان رستم و اسفنديار -
  شير در خوان اول رستم، تشبيه پهلوانان به شير  -
  
تشبيه پهلوانان به شير و جنگاورهاي آنها ، قدرت و ابّهت آن در پرچم دالوران، در نبرد پهلوانان در هفت خوان نيز ... . و 

  .ها دارد از جايگاه شير در فرهنگ ملي و ديني ما نشان
  
و شواهد بسيار ديگر ما را به اهميت و پايگاه ادبي » سلطان جنگل«انه و لقب هاي عامي ها داستان مندي از شير در مثل بهره 

  .نمايد رهنمون مي» شير«و عرفي 
          

نويسند و يا بر روي پهلوها و روي  گاهي روي شير سنگي نام فرد، تاريخ تولد، تاريخ فوت، نام پدر و ايل و طايفه او را مي
اي بر روي  گونه نوشته گاهي نيز به علت سرشناس بودن افراد هيچ. كنند ن، حك ميآن تصاوير تفنگ، شمشير، اسب، دوربي

البته براي . شود كنده كاري مي... عموماً روي بردشير جوانان نمادهاي جنگاوري و سالح شكار و. شير سنگي نيست
  . اند متري و يا كمي بيشتر ساختههاي كوچك نيم  اند نيز شيرهاي سنگي با اندازه هايي كه در سن نوجواني فوت شده پسربچه

  
توان ديد كه  نيز مي... هاي لرستان، خوزستان، كردستان و  ها و آرامگاه ها شيرهاي سنگي را در مزارگاه عالوه بر بختياري

و نماد شير در ايل بختياري و اقوام لر ريشه در فرهنگ .سخن دارد... از پيوستگي هاي فرهنگي ايالت لر، كرد و بختياري و 
  . امه و پهلولنان ايراني دارد نهشه به پهلواني و بزرگي شير در شاتاريخ  كهن ايالمي و هخامنشي و در بخش اديان ري

    
 پاينده و جاويد  باد وطنم 

  هخامنش 
    

 
  درفـــــش کــاويـــــانی
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