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  چکیده

در فرهنگ بختیاری به عنوان یک نمـاد معنـوی، جایگـاه    » بَردِکِل«نمادهایی مثل نماد 
های این نماد براساس دیدگاهای داشته است که در این جستار به تحلیل و بررسی ویژه

ای و به شیوۀ تحلیل کتابخانه -شود. روش پژوهش نیز میدانیمیرچا الیاده پرداخته می
نمـاد سـوگند، بـاروری،    » بَردِکِل«گرفته  های شکلمحتوای کیفی است. براساس بررسی

منـابع گونـاگون و تحلیـل     بارش، حاجت، نگهبانی و زندگی دوبـاره اسـت. بـا بررسـی    
هـای مـذهبی و معنـوی در ایـران     در قوم بختیاری ریشه» بَردِکِل«دهای اساطیری، نما

دهد مردمان این سرزمین کـه عمـدتاً   باستان و بعد از باستان دارد. تحقیقات نشان می
ها به دنبال القای معـانی  زادههای مشرِف به امامچینی روی تپهعشایر هستند، با سنگ

ر کارایی دارد. الیاده معتقد اسـت وقتـی نمادهـای امـر     هستند که در زندگی آنان بسیا
شـوند، میـان امـر مقـدس و دنیـایی رابطـه       مقدس در قالب امور دنیـایی پدیـدار مـی   

کنند، و تبدیل امر دنیایی به امر مقدس در ضمیر ناخودآگاه آدمی دیالکتیک برقرار می
بر پایۀ رابطۀ امر مقدس و  وجود دارد که کامالً از آن آگاه است. بنابراین، در این جستار

  دنیایی، به دنبال القای معانی و تأثیرگذاری این نماد در زندگی مردم هستیم.
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  . مقدمه1
چون قـوم بختیـاری، اهمیـت بسـزایی     ها در اقوامی همبررسی نمادها، حماسه و اسطوره

را در این قوم باورهایی رایج است که با وجود گذر زمـان هنـوز چنـدان تغییـری     دارد؛ زی
های مختلف بررسـی کـرد. قـوم    ها را از جنبهها و آیینتوان این باورداشتاند و مینکرده

ترین اقوام ایرانـی اسـت کـه زبـان آنـان نزدیـک بـه زبـان پهلـوی و          بختیاری، از قدیمی
. از طرفـی  )5، تاریخ بختیاری(بختیاری، لوی شباهت دارد به ایران باستان و پهشان  آیین

هـا چشـمگیر اسـت و بخشـي از     ها و فرهنـگ ملت ۀوجود نمادهای اساطیر در میان هم
هـای هنـری، آیینـی،    اي، در شـکل های قومي، بومي و ملي را اعتقادات اسـطوره فرهنگ
امعـه هسـتند دربـارۀ    هـاي ج دهند. اساطیر بیانگر دیدگاهای و فرهنگی تشکیل میآموزه

اي. اسـطوره  هاي قهرمانان و موجودات افسـانه مسایلی چون خدایان، خیر و شر و دالوري
دهندۀ فرهنـگ قـومي جوامـع نخسـتین     های اصلي سازنده و پرورشمؤلفه از یک سو، از

هـا و برآورنـدۀ   بوده و از سوی دیگر، به عنوان بخشي از هویـت نژادهـا، اقـوام و فرهنـگ    
 ۀدهنـد توانـد نشـان  رفته است؛ در نتیجه مـی عنوي و مادي انسان به شمار مينیازهاي م

نظام و ساختار زندگی اجتماعی یک فرهنگ، قوم و ملت باشد. اسطوره حاصـل و عصـارۀ   
تفکر و اعتقادات و ناشی از اندیشۀ بشر است و یکی از عنصرهای اصلی سـازندۀ فرهنـگ   

از هویت اقوام و برآورندۀ نیازهای معنوی و  عنوان بخشیقومی جوامع نخستین بوده و به
کنندۀ ساختار حیات اجتمـاعی   تواند مشخصرفته است؛ پس میمادی انسان به شمار می

شوند. وقتی ایـن نمادهـا بـه اسـاطیر     یک قوم و ملت باشد. اساطیر در نمادها متجلی می
گذارنـد.  أثیر مـی باشند، ناخودآگاه بر جان و روان هر فرد تـ کهن یک سرزمین مربوط می

های اجتمـاعی  شناسانۀ یک جامعه است و به نوعی ارزشهای رواناسطوره بیانگر دیدگاه
آموزند ها افراد میگیرد. از طریق اسطورهو ماقبل تاریخی و هویت قومی و ملی را دربرمی
یـا همـان   » بَردِکـل «شان بدهنـد. نمـاد   که چگونه زندگی کنند و چه معناهایی به زندگی

زائر بـه هنگـام بازگشـت از زیـارت و یـا عبـور از       که  یهایگاه عبارت است از: سنگمسال
چیند. این نماد تأثیر معنایی زیادی در زندگی مردم داشـته و  زیارتی روی هم می ۀمنطق

  ها دارد.  ها به صورت ناخودآگاه تأثیر شگرفی بر جان و روان آنبه اعتقاد آن
تـوان  هـا مـی  الگوهـا و اسـطوره  با بررسی نمادها، کهنتوان گفت که بر این اساس می

پیوند قوم بختیاری را با گذشته نشان داد و اینکه این نمادها چه تـأثیری در معنابخشـی   
کنـد کـه   هـا ایجـاب مـی   ها داشته اسـت. شـناخت ایـن نمادهـا و فهـم آن     به زندگی آن
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اشته باشند. فرهنگ و آداب ها دها و مقولهای به بررسی این مؤلفهپژوهشگران توجه ویژه
ای و آیینی است، چراکـه در فرهنـگ   ای نمادین و اسطورهمایهقوم بختیاری سرشار از بن

ها، رسوم و نمادهایی وجود دارد که هم ریشه در ایـران باسـتان و پهلـوی    این قوم، آیین
ـ    راستا با آموزه دارد و از طرفی هم ده و های اسالمی هستند، به همـین خـاطر همـواره زن

  .)40(قنبری عدیوی، پویا هستند 
  

  . پیشینۀ پژوهش2
دهند تاکنون های معتبر علمی نشان میای و سایتخانه وجوهای کتابها و جستبررسی

ها و مطالعاتی پژوهشی انجام نشده است. گفتنی است پژوهش» بَردِکِل«دربارۀ نمادگرایی 
بهـرام امیراحمیـدی در    شـود: ه میها اشاردر حوزۀ سنگ انجام شده که به مهمترین آن

) کوشیده اسـت  1368امیراحمدی، » (نشینان بختیارینقش سنگ در زندگی کوچ«مقالۀ 
یار نـوروزی در   علی ها نشان دهد.اهمیت و جایگاه سنگ را در زندگی ایلیاتی بختیاریتا 

بـه  ) 1398(نـوروزی،   گَر و بَرد: جستاری پیرامون کارایی دیرین سنگ در ایل بختیـاری 
های مقدس اشـاره کـرده   های نمادین و سنگهای مقدس، کوهنمادهای شیرسنگی، کوه

) بـه اقسـام نمادهـا    1386مددی، ( نماد در فرهنگ بختیاریحسین مددی نیز در  است.
  مانند نماد معنوی، نماد فرهنگی و نماد هنری پرداخته است.

ی مطلـب، تمرکـز در   با دیگـر مطالعـات، عـدم پراکنـدگ    پیش رو وجه ممتاز پژوهش 
  ای است.    خانه و تلفیق روش میدانی با روش کتاب» بَردِکِل«موضوع نمادگرایی 

  
  . روش پژوهش3

رو از حیث هدف و غایت، بنیادی و از نظر گردآوری نتایج  روش پژوهش در جستار پیش
ای و میـدانی اسـت. در ایـن پـژوهش چهـار      خانه ها، بر اساس روش ترکیبی کتابو داده

ها انتخاب شد: در گـام نخسـت انتخـاب موضـوع بـا اهـداف       رحله برای رسیدن به دادهم
منطقی انجام و در گام دوم با بررسی و واکاوی منابع، اسناد و ادبیـات مـرتبط بـا عنـوان     

هـای نمـادین و   مایـه بـا توجـه بـه بـن    » بَردِکِل«های متناسب با نمادهای پژوهش، مؤلفه
ری شناسایی گردید؛ در گام سـوم بـا اسـتفاده از رویکـرد و     ها در قوم بختیااساطیری آن

هـای مربـوط بـه    روش پژوهش بر اساس تحلیـل محتـوای کیفـی، خصوصـیات و مؤلفـه     
ــل«نمادهــای  در فرهنــگ قــوم بختیــاری اســتخراج و بــا ادغــام مطالــب تحلیــل  » بَردِکِ
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 1سـاختاریافته  هبرداری سنتی و مصاحبۀ نیمـ ها و فیشابزار گردآوری داده ای وخانه کتاب
شوندگان از میان در فرهنگ بختیاری پرداخته شد. مصاحبه» بردکل«به موضوع نمادهای 

انـد.  ، انتخـاب شـده  زیستههایی که در شمال خوزستان (ایذه، اندیکا و اللی) میبختیاری
هدف پژوهشگر از انتخاب این محـدودۀ جغرافیـایی از اسـتان بـرای تحقیقـات میـدانی،       

هـایی دربـارۀ   نخورده بودن آن اسـت. ابتـدا پرسـش    رزمین و از طرفی دستقدمت این س
شوندگانی کـه  ها به مصاحبهگیری نمادهای سنگی آماده شد و در گام دوم، پرسششکل

دقیقه از هر کدام ضبط  30ای حدود در این باره آگاهی داشتند، داده و در ادامه مصاحبه
تـرین مطالـب دربـارۀ    ندگان کدگذاری و مهمشوهای همۀ مصاحبهگردید. سرانجام پاسخ

نفر از مردم آگـاه   13آماری جستار حاضر  ۀنمادهای سنگی استخراج و تحلیل شد. جامع
الهای محلی  گیری سال بیشتر بوده است. روش نمونه 60از  عمدتاًکه سن آنان  استو مُ

زادگـان  لی امـام شوندگان متـو مصاحبه ،در این جستار از نوع هدفمند بوده است. در واقع
هـای نمادهـای سـنگی    بودند و دربارۀ این نمادها آگاهی الزم داشته و در خیلی از آیـین 

گیـری  ها، از نمونهگیری هدفمند در جریان مصاحبهاند. عالوه بر روش نمونهشرکت کرده
. در ایـن  )393(گـال و همکـاران،   استفاده شده اسـت   )Chain Sampeling( 2ایزنجیره

شـود تـا مـوارد مناسـب تحقیـق را معرفـی کننـد. بـرای         فراد آگاه مشورت میروش، با ا
پژوهش کیفی نمونۀ بسیار بزرگ یا کوچک توصیه نشده است؛ بلکه حصـول معیارهـایی   

. )398 همـان، (دهـد  ها و تکرار اطالعات کفایت حجم نمونه را نشان میمانند اشباع داده
بنـدی  لیل محتـوای کیفـی بـوده و مقولـه    ها نیز به صورت تحروش تجزیه و تحلیل داده

                                                                                                                             
ترین انواع مصاحبه است که در تحقیقات کیفی اجتمـاعی  ساختاریافته یکی از معمول ی نیمهمصاحبه .1

گیرد کـه گـاهی   ساختار قرار می شود. این مصاحبه بین دو حد نهایی ساختاریافته و بدوناستفاده می
شود، های مشابهی پرسیده میگویند که در آن از تمام پاسخگوها سؤاله آن مصاحبۀ عمیق هم میب

انـد ارائـه دهنـد، در ایـن مـورد مسـئولیت        ها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی کـه مایـل  اما آن
  ها بر عهدۀ محقق است.بندی آنها و طبقهرمزگردانی پاسخ

 در بیشـتر  و دارد کمتـری  کـاربرد  نیسـت،  مـنظم  چنـدان  مـذکور  هـای  روش دیگر با مقایسه در روش . این2
 یـک  مهـم  افـراد  برخی شناسایی شامل فن این .پیمایشی مطالعات در تا رود به کار می نگاری قوم تحقیقات
 دیگـر  افـراد  سـراغ  بـه  مصـاحبه  بـرای  افراد این پیشنهاد به محقق سپس هاست. آن با مصاحبه و جمعیت

 بـا  کـه  برفـی  گلولـۀ  ماننـد  و کنـد  مـی  رشد ای مرحله افزایش با اصلی، کوچک هستۀ روش این در. رود می
 رود بـه کـار مـی    زمانی معموالً روش این. یابد می افزایش نیز تحقیق نمونۀ شود، می بزرگ زمین بر غلتاندن

  .دارند شناخت دیگر یک به نسبت نمونه افراد طرفی از و ندارد وجود گیری نمونه چارچوب که
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هـای کیفـی پـژوهش در سـه مـالک      ها انجام شده است. با هدف اینکه ویژگـی مصاحبه
قبـول   قبول بودن و تأییدپذیری رعایـت شـود. دربـارۀ مـالک قابـل      قابلیت اطمینان، قابل

را شد تا درستی یا نادرسـتی آن  ها نزد همۀ افراد مورد مصاحبه پخش میبودن، مصاحبه
گیـری و  هـا، کوشـش شـد تصـمیم    اعالم کنند. در مورد مـالک قابلیـت اطمینـان یافتـه    

فرآیندهای مربوط به صورت روشن و مستند در متن پژوهش بیان شود. در مورد مـالک  
آوری اطالعـات  ها، تالش شد به جزئیات کافی در خصوص فرآیند جمـع تأییدپذیری داده

  پرداخته تا اطمینان حاصل شود.
  

  مادها. ن4
هایی که بـرای ماهیـت نمـاد و نمـادگرایی بیـان شـده اسـت،  بسـیار         ها و تحلیلتعریف

هنـر  «گویـد:  متعددند. آندانا. ک. کوماراسوآمی، فیلسـوف هنـدی، در تعریـف نمـاد مـی     
یافتـۀ زبـان    یل نماد را ابزار دقیق و صـیقلی دی ).10(سرلو، » اندیشیدن در تصویرهاست

بقی است که با جهان درونـی (اعـم از شـدت یـا کیفیـت)، در      داند که جوهرۀ آن تطامی
تقابل با جهانی بیرونی (از جهت گستردگی و کمیت) دارد. نماد در معنای خاص عبـارت  

های عاطفی و عقالنـی، یعنـی بـا زنـدگی     است از: واقعیتی پویا و چندمعنایی که با ارزش
بـودن   بـودن و نمـادین   اریخیواقعی درآمیخته است (همان). رنه گنون دربـارۀ ارتبـاط تـ   

تازگی پذیرش این باور بسیار مطلوب شده است که دارابودن معنای نمـادین  به«گوید:  می
ناگزیر انکاری است بر معنای تاریخی یـا لغـوی آن؛ حـال آنکـه چنـین بـاوری نشـانۀ         به

 هاست. این قانون سرچشمۀ اصلی نمادپردازی اسـت؛ قـانونی  انگاشتن قانون تطابق نادیده
ها اصلی فراطبیعی دارند، اصلی که ریشه یا هستۀ واقعـی آن  که بر بنیاد آن تمامی پدیده

پدیده است و هر شی یا پدیده به شیوۀ خاص و بر مبنای مراتب هستی خویش آن اصـل  
ها در یک هماهنگی کلی و جهانی ای که تمامی پدیدهگونهکند، بهرا ترجمه و تفسیر می
هـای متعـدد   هـا و نمونـه  یابند. این هماهنگی فراگیـر در چهـره  یبا هم اتصال و پیوند م

نماید. یکی از پیامدهای این وحدت گسـترۀ فـراخ معنـایی    وحدت بنیادین خود را باز می
راستی، هـر شـی یـا پدیـده نـه تنهـا نمـوداری از اصـول         است که در هر نمادی است. به

» ی حقیقـت نیـز انگاشـت   تـوان آن را تصـویری از مراتـب واال   فراطبیعی اسـت کـه مـی   
)Guenon, 30الیاده براي بیان نماد بـه تفـاوت بـین نمـاد و نشـانه پرداختـه و        رچا). می

هـاي متفـاوت و   انـد؛ امـا نمادهـا داراي ارزش   ها معرف یک معني ویژهمعتقد است نشانه
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انـد و  ها کاربرد دارند؛ اما نمادها زندهاي که نشانهبیانگر چیزهاي مختلفي هستند به گونه
هـاي توقـف زرد و   تواند تغییر کند؛ مانند زماني که نشانهشوند. نشانه ميمکرر تفسیر مي

کنـد کـه در مقابـل    اي فـراهم مـي  سیاه بود؛ اما جوهر نماد زمینۀ تغییراتش را بـه گونـه  
بسـیار قـدیمي    ۀکند؛ مانند صلیب شکسته کـه یـک نشـان   کاري آسان مقاومت مي دست

اش را ي حکومت هیتلر نتوانست به طور کامل معني مثبت اولیـه هندواروپایي است و حت
  ).123، اساطیر، مناسک، نمادها(الیاده، بزداید 
  

  گاه (بَردِکِل). سالم5
در منـاطق  » هابردکل«یا همان  »هاگاهسالم«گرفته،  هاي شکلاساس مطالعات و بررسيبر

چـین اسـت کـه     رت سنگشمالي خوزستان و در حوزۀ اعتقادي فرهنگ بختیاري به صو
هـاي خشـک و بـدون    ها به صورت چینش عمودي سـنگ کارکردي مقدس دارند. بردکل

ـ در بلنـداي کـوه یـا تپـه     مالت روي هم است که به شکل مخـروط و غالبـاً   روي  هاي روب
زاده یـا  ها به منظور راز و نیاز با امـام چین شود. این سنگزاده، بقعه یا پیر درست می امام

را  گوینـد و مکـان آن  مـي » Kel«هـا کِـل   چـین  شوند کـه بـه ایـن سـنگ    يپیر درست م
در فرهنـگ بختیـاري   » بـرد «. از آنجا که سنگ یا همان )45(مددی، نامند مي» گاه سالم«

هـای  اي قائـل هسـتند. بَردِکِـل   کاربرد زیادي دارد، براي این موهبت الهـي احتـرام ویـژه   
دهنـد و رو  ، چون بوی یار و مراد را مـی جای سرزمین بختیاری سنگی و نمادین در جای

-رو کـه سـنگ   پذیرند، نه از آنخاطر می زاده یا پیر قرار دارند رنگی از تعلقبه سوی امام
ها در بین بختیاري» برد«نماد پیمان با خداست. احترام به » حجراالسود«چنان که هم ،اند

نگ بزرگـي فرزنـد پسـري    اي است که وقتي در کوچ روي تخته سنگي یا کنار سبه گونه
بـه معنـي سـنگ    » برد«که در زبان بختیاري  ـ» بردي«آمد نام او را ها به دنیا ميبراي آن

  .)44(امیراحمدی، گذاشتند مي ـاست 
  

  . گَر و بَرد6
ای که در اوستا به معنی کوه یا قسمتی از کوه آمده است و در زبان پهلوی نیـز  واژه» گَر«

نامیدنـد، گَـر و گَئیـر    کیومرث را گَرشاه یعنـی پادشـاه کـوه مـی     گفتند؛می» گَر«به کوه 
)Gaire(  حسندر اوستا جایگاه بلند و رفیع است) ،ابوریحان بیرونـی در  )58زاده رهدار .

بـه  » گَـر «نام یافته؛ از این روست کـه  » اینکه کیومرث بسا گَرشاه«آورده است:  آثار الباقیه
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ن (ماد) بود، و از چیزهای نیکویی برخوردار شـد  است؛ پس وی در کوهستا» کوه«پهلوی 
زده و بیهوش شده باشـد  ها شگفتها نیفتاده، مگر اینکه آنکه دیدۀ هیچ جانداری بر آن

گَر کلمه اوسـتایی و بـه   «گفته است:  ها یشتترجمۀ . ابراهیم پورداوود در )124(بیرونی، 
آمـده و در   16 ۀفقـر  3یسـنا   و 14 ۀفقر 2و یسنا  14 ۀفقر 1معنی کوه است و در یسنا 

زمین ایزد نیک کنش و کـوه اوشـیدرن و همـۀ     28روزۀ کوچک و بزرگ در فقرۀ  دو سی
های رفاهیت راستی بخشنده و فر کیانی مزدا آفریده یکجا ذکر شـده اسـت. در ایـن    کوه

هشت فقره کلمۀ گَر (گئیری در اوستا) برای کوه استعمال شده که در پهلوی گَر گوینـد.  
 ،. بنـابراین )308(پـورداوود،  » مرث را نیز در فارسی گَرشاه یعنی پادشـاه کـوه نامنـد   کیو
پهلوی است، در گـویش بختیـاری هـم کـاربرد دارد و     ـ ی گَر که یک کلمۀ اوستایی  واژه

هـایی از  ای اسـت؛ کـوهی کـه رگـه    در زبان لـری بختیـاری کـوه صـخره     معنی این واژه
وَرکَشید گَردن چِـی دالـی وِه   «پرتگاهی داشته باشد. پارچه و  های بزرگ و یکسنگ تخته

ل گَر گوینـد  » گَـر و بَـرد  «هـای زبـر و خشـن    ، این واژه در گویش بختیاری بـه سـنگ  »گُ
در گویش بختیاری بـه معنـی سـنگ اسـت، ایـن واژه کـاربرد       » بَرد«. واژۀ )14(نوروزی، 

 ۀرخـی ابیـات شـاهنام   زیادی در گویش بختیاری دارد. هوشنگ بختیاری با اسـتفاده از ب 
را درخـت و سـنگ   » دار و بَـرد «واژگـان   گویش بختیاری در شـاهنامه فردوسی در کتاب 
هـم مفهـوم    دار به معنی درخت و بَرد به معنـی سـنگ اسـت و روی   «معنی کرده است. 

دهـد. درخـت ریشـه در خـاک دارد و     جایی را به عنوان وطن و مسکن آباد و مهیـا مـی  
بنای ساختن خانه و آشیانه اسـت. مجمـوع دار و بَـرد در     نگبرجای و محکم است س پای

  ).108(بختیاری، » بختیاری حد و مرز، جا و مکان و زندگی است
  

  . بردکل؛ نماد حاجت6-1
ــاریخ   جایگــاه طبیعــت و مظــاهر طبیعــی در ت

هـا مقـدس بـوده و مظـاهر     بشریت نـزد انسـان  
ها مـورد تقـدیس، احتـرام و    طبیعت نزد انسان

ه است. سنگ و کوه یکی از مظاهر پرستش بود
گرفـت؛  طبیعت مورد احترام و پرستش قرار می

رخـان سـنگ نـزد    ؤای کـه بـه گـواه م   گونـه به
ها از تقدس و احترام برخوردار بوده و نزد  سامی
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کردنـد،  هـا برخـورد مـی   هـا و کـوه  ها و برجسـتگی های یهود هر جا به رشته سنگقبیله
شـدند و در اطرافشـان مراسـم    ها قائل مـی  دت برای آناحترامی آمیخته به ستایش و عبا

. با توجه به جایگاه طبیعت در نزد مردمان )208(طبیبی، دادند مذهبی خود را انجام می
گـرفتن اسـت.    زادگان و پیرها، نماد حاجتها، اماممشرف به بقعه ی»هابَرد کِل« ،بختیاری

گـرفتن از مکـان مقـدس     اجـت روند موقع برگشـت بـه نیـت ح   مردم وقتی به زیارت می
عالوه بر ادای احترام به مکان مقـدس،  » بَرد کِل« ،چیند. بنابراینهایی روی هم می سنگ
. سنگ در سـنت، بـه انتخـاب خـود     )77(نوروزی، کردن برای برآوردن حاجت است  نیت

کند، بین روح و سنگ، ارتباطی نزدیک وجـود دارد. بـر طبـق افسـانۀ     جایی را اشغال می
(شـوالیه و گربـران،   و عطـر آدمـی را دارنـد     هستند ها زایندۀ نوع بشرئوس، سنگپرومت

حاجـت از خداونـد    ها برای ارتباط با خدا و گرفتن، به همین خاطر انسان)634-3/632ج
ت مضـاعف صـعود و نـزول را انجـام     کننـد، سـنگ و انسـان حرکـ    از سنگ استفاده مـی 

گردد، سنگ نتراشـیده از آسـمان   ه خدا بازمیآید و بوجود می دهند، انسان از خدا به می
. در کتاب تـورات  )633همان،  (رود شود و به طرف او باال میآید، دگردیسی میفرود می

های تراشیده بنـا مکـن؛   اگر مذبحی از سنگ برای من سازی، آن را از سنگ«آمده است: 
: 25خـروج   (سـفر زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کردی، آن را نجـس خـواهی سـاخت    

هـا نتراشـیده اسـت و    های مقدس در بین بختیاریهای مشرف به مکانچینی. سنگ)20
(نـوروزی،  نخورده و نتراشیده باشند  هایی استفاده کرد که دستاعتقاد دارند باید از سنگ

سنگ تراشیده، فقط کـار دسـتِ آدمیـان    «آمده است:  فرهنگ نمادها. در کتاب )77-78
کند. سنگ نتراشیده نمـاد آزادی اسـت؛ امـا سـنگ     ند را غیر قدسی میاست و اثر خداو

مطابق باور سـنتی، اصـل   . )3/633(شوالیه و گربران، ج» تراشیده نماد خادم ظلمت است
هـا،  ها خرسـنگ به آنو  استگیرند، از آسمان ها حاجت میهایی که آدمیان از آنسنگ
الیا تا اندونزی، تا آمریکای شمالی، درّ کوهی شود و از استرها، کرماریاها گفته میایلبیت

داننـد: درّ  سنگی فروافتاده از آسمان یا جداشده از عرش خداونـدی مـی   (کوآرتز) را قطعه
اند، هایی که از آسمان فرو افتادههاست. از طرفی، اغلب سنگکوهی ابزار پیشگویی شمن

هـای  هـا اغلـب سـنگ   سنگ آوری. اینهای سخنگو هستند و ابزار پیشگویی و پیامسنگ
جمله سـنگ سـیاه کوبلـه و چنـدین مشـابه دیگـرِ آن در        سماوی (آئرولیت) هستند، از

ها و همچنـین حجراالسـود کـه در کعبـه قـرار دارد و      یونان، پاالدیون تروآ، سپر سالیایی
 همـان، (هـای سـماوی هسـتند    جهان دریافت کرد از سـنگ  سنگی که داالیی الما از شاه
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مظاهر طبیعت از دیرباز مورد تقدیس و احترام آدمیان بـوده و از طریـق    ،این. بنابر)632
کردنـد؛  کردند و حاجات خود را طلب مـی این مظاهر طبیعت خود را به خداوند وصل می

ها نیز از این چون معتقد بودند حضور یا اثر خداوند در این مظاهر حتمی است. بختیاری
   ند.کردراه خود را به خداوند متصل می

کنـد و  های دینی و مذهبی بیـان مـی  عنوان ایدهرا به» کوه کیهانی«میرچا الیاده نماد 
ای شـرقی باشـد؛   عنوان مرکز دنیا لزومی ندارد کـه ناحیـه  به» کوه کیهانی«گوید ایدۀ می

های دیرینۀ شرقی اسـت؛ امـا   آید مقدم بر ظهور تمدن، به نظر می»مرکز«چون نمادگری 
تردیـد تصـویر مرکـز دنیـا و محـور      ملل آسیایی مرکزی و شرقی (که بیروایات باستانی 
النهرین که بـذر  های دینی شرقی (با ریشۀ بینشناختند) با نفوذ مداوم ایدهکیهانی را می

آن در ایران کاشته شده بود یا با ریشۀ هندی کـه بـذرش را المائیسـم کاشـت)، صـیقل      
ها نردبـان ارتبـاط   . الیاده معتقد است سنگ)167، اساطیر، مناسک، نمادها(الیاده، خورد 

بلند سنگ است. او  ۀآسمان و زمین هستند؛ در نتیجه تجلی خدا به انسان در همان نقط
گوید سنگی که یعقوب روی آن خوابید، نه تنها نماد خانـۀ خـدا بلکـه محـل نردبـان      می

بیت ایل، بیت نیـل،  » (بیتین« ،فرشتگان، یعنی محل ارتباط آسمان و زمین بود. بنابراین
هـا و  شهری در فلسطین در شمال قدس) مانند کعبه و کـوه سـینا و همـۀ معابـد، کـاخ     

؛ بنـابراین  )164همـان،  (شـوند، مرکـز دنیـا هسـتند     مراکزی که در مراسم، تقدیس می
  ها نماد نردبان اتصال آسمان به زمین و انسان به خدا هستند.سنگ
  

  یات دوباره. بَرد کِل؛ نماد نگهبانی و ح6-2
دهنـد؛ زیـرا   هـا حیـات دوبـاره مـی    سنگ

مادر است. یکی از وجـوه   سنگ نماد زمین
نمـادگرایی کوبلـه اسـت. طبـق برخــی از     

های قیمتی پـس از اینکـه   ها، سنگسنت
ها تکوین یافتند، بـه دنیـا   در شکم صخره

آیند. اینجاست که سنگ زنده اسـت و  می
ــی  ــات م ــدگی و حی ــان).  زن ــد (هم بخش

رو و عشایر چمردمان بختیاری از دیرباز کو
ــتان و     ــین خوزسـ ــواره بـ ــوده و همـ بـ
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کردند. آنان برای امرار معاش و بـرای پیـداکردن   وبختیاری قشالق و ییالق می چهارمحال
نشـینی  زنـدگی کـوچ   علف برای احشام خـود نـاگزیر هسـتند همـواره در کـوچ باشـند.      

دارد. آنان هنگام کوچ از قشالق به ییالق هایی همچون حمل اثاثیه خود با احشام  سختی
کنند تنهـا مایحتـاج اولیـۀ زنـدگی را بـا خـود حمـل کننـد و بقیـۀ اثاثیـه را در           سعی می

دهنـد  های خشتی و گِلی کـه دارنـد، قـرار مـی    و خانه 2» کَنده«،  1»چیر«هایی به نام  مکان
ات دوبـاره بایـد بـه    ها معتقدند برای زنـدگی و حیـ  ). بختیاری145- 125(داوودی حموله، 

دنبال علف برای احشام رفت. پیداکردن علف برای احشام برابـر اسـت بـا زنـدگی و حیـات      
در بین مردمان بختیاری، نگهبـانی از  » بَرد کِل«دوباره؛ پس باید کوچ کرد. یکی از نمادهای 

د، شان به قشالق و زندگی دوباره اسـت (کـ  اثاثیه جامانده و غالت آنان و همچنین بازگشت
ها نماد نگهبانی و بازگشـت دوبـاره بـه زنـدگی     »بَرد کِل«). آنان باور دارند این 3، 10، 7، 1

است و این اعتقادات هرگز کهنه نشـده و همـواره وجـود دارد (همـان). ژان پـل رو کـه در       
) معنـای نمـادین سـنگ را در مقابـل     Paul, 52مورد اعتقادات آلتایی تحقیق کرده اسـت ( 

دهد. وقتی دورتـرین نیاکـان سـنگ را برافراشـته باشـند یـا       خت قرار میمعنای نمادین در
شـود. سـنگ نمـاد زنـدگی     های خود را روی آن نقر کرده باشند، سـنگ جـاودان مـی    پیام

های زندگی و مرگ اسـت، از آنجـا کـه    ایستاست. در حالی که درخت، که تحت انقیاد دوره
). ibidاختیار دارد، نماد زندگی پویا اسـت (  های متوالی ابدی را درالعادۀ زندگیعطیۀ خارق

هـا  چینیگوید، مردمان بختیاری هم بخشی از این سنگبنابراین، طبق آنچه ژان پل رو می
گوید باید بـر ارزش   چنینی میدانند. میرچا الیاده در تحلیل نمادهای اینرا نماد زندگی می

کـه یـک نمـاد همیشـه بـه یـک       وجودی نمادگری دینی، یعنی بر این واقعیت تأکید شود 
واقعیت یا موقعیتی مربوط به وجود انسان اشاره دارد. باالتر از همه چیز، این وجـه اساسـی   

کند. نمادها در تماس با منـافع ژرف زنـدگی   است که نمادها را از مفاهیم متمایز و جدا می
این دلیل است که  به». اندتجربۀ معنوی مانند تجربۀ زندگی«توان گفت بیانگر مانند. میمی

کننـد کـه ابعـاد روح در عـین حـال       هستند و آشکار می» مقدس«نمادها دارای نوعی هالۀ 
انـد. یـک نمـاد دینـی هـم      اند و در نتیجه مستقیماً به وجود انسان مربوطهای زندگیجلوه

کنند، هم یـک معنـایی از وجـود انسـان را      الگویی از واقعیت یا وجهی از وجود را آشکار می
آورند. به این دلیل است که حتی نمادهای مربوط به واقعیت نهایی هم بـه  ز به همراه مینی

کنند پیام وجود را رمز گشایی کنـد  کنند که او را قادر میانسان الهاماتی وجودی عرضه می
  ).133- 132،  اساطیر، مناسک، نمادها(الیاده، 
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  . بَردِ کِل؛ نماد باروری و باران6-3
نام  ای بهنام تاالب میانگران و روستای خنگ اژدر، از توابع شهر ایذه، تپه ای بهدر منطقه

، وجود »شاه البرز«نام  ای بهمشرف به بقعه» چگاه«
هایی وجود دارند که به بـاور مردمـان   دارد. بَردِکِل

زایـی و  ها نمـاد بـاران  چینیمنطقه این سنگاین 
کـه  در زمـانی   ،باروری ابرها بوده اسـت. بنـابراین  

بارشـی  بارید و کشاورزان در تنگنای بـی باران نمی
گرفتند، با آیین و مراسمی خـاص همـراه   قرار می

چند نفر از سـادات شـاه البـرز گـاوی را در آنجـا      
ــانی مــی ــه ســنگ قرب ــد و خــون آن را ب هــا کردن

ای سنگ را با ریختند و به دنبال این عمل عده می
. با چرخش سنگ انتظار بـارش بـاران داشـته و    دادندسمت قبله قرار می دعا و نیایش به

هـای  سـنگ  ).75(نوروزی، کردند زاده تقسیم میگوشت قربانی را بین سادات همان امام
باران اغلب  های). سنگLeenhardt, 183دهد (میشدۀ نیاکان را تجسم باران روح سنگ

متمرکـز شـده و دارای   هاست که در محلی پایان آننماد جایگاه نیاکان، یا نشانۀ دوام بی
کنـد و در خـود نگـاه    را آرام می جاها روح نیاکان ساکن آننیرو است. در واقع، این سنگ

سـاز اسـت   رو سنگ باران تمدنخیز و باران را جذب کند؛ ازاین دارد تا زمین را حاصلمی
هـا  آیند. سنگو بدین خاطر نیاکان، خدایان و قهرمانان قیم و پشتیبان آدمیان از آن می

بخشند؛ به همین جهت از جمله اشیای مقدس ها نیرویی معنوی را جسمیت میو صخره
جوینـد  ها توسل میدارشدن به سنگهای جوان برای بچهها هستند، زوجها و کیشآیین
مالنـد تـا بـارور    مالند، شاید خود را به نیاکان (سنگ عشق) مـی ها خود را به آن میو زن

. برخی از آگاهان محلی معتقدند در هنگام کشت و )639-638،  (شوالیه و گربرانشوند 
آیند و بعد زاده میبارشی مواجه باشد، مردم برای زیارت به امام سال زراعی با کم اگرزرع 

زاده روی هـم  ها مشرف به امامهایی روی تپهکنند و سنگاز زیارت گوسفندی را ذبح می
رحمت خود را بـرای بارورشـدن زمـین و کشـت و     گذارند به نیت اینکه خداوند باران می

شوند، بـرای اینکـه   دار نمیگویند زنانی که بچه. آنان می)6، 5، 2کد، (ا بفرستد هزرع آن
ماننـد، و  زاده میروز در کنار امامآیند و چند شبانهبارور شوند به زیارت مکان مقدس می

چیننـد و  وند، روی هـم مـی  دار شـ هایی را بـه نیـت اینکـه بچـه    به هنگام برگشت سنگ
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دارشـدن  بچـه  هـا را بـه نشـانۀ   شود که اینعنوان نماد باروری فردی میها بعدها به سنگ
  .  )12، 11، 10، 5، 4روی هم چیده است (کد، 
الـدین  ای به نام شاه قطبزادهزا که نماد باروری هستند، در امامسه قطعه سنگ باران

بختیـاری در شهرسـتان انـدیکا وجـود دارد. مـردم       در دامنۀ کوه منار در یکی از مناطق
بارشی با آیین خاص و برگزاری مراسم و قربانی گـاو یـا گوسـفند در     منطقه در هنگام کم

. )75(نـوروزی،  کننـد  های نمادین از خداوند درخواست و طلب باران مـی پای این سنگ
ار بـاروری بودنـد. از   ریزند، نمـاد ابـز  های آسمانی که چون باران از آسمان میتمام سنگ

دهـد کـه خداونـد فـرود آمـده اسـت. ایـن        ) جایی را نشـان مـی  3سوی دیگر بیت ایل (
ترین ابزار بشری و نماد جهانی خالصی از طبیعـت بکـر بـود و از اینجـا     ترین و رایج قدیم

هـای  در تحلیـل سـنگ   ). الیادهHartley Burr, 75-76آمد (نماد فلسفۀ الوهیت به وجود 
های آسمانی هسـتند و بـه عنـوان    گوید سنگ باران هم در اصل از سنگزا میننماد بارا

هـای بـاران   سالی یا در بهاران برای سنگ شوند. در هنگام خشکنماد باروری ملحوظ می
شود تا باران کافی ببارد و خرمنی خوب بـه بـار آورد. در بررسـی باورهـای     نذر و نیاز می

های بـاران دارای قـدمت   ن نتیجه حاصل شده که سنگهای باران، ایاقوام در مورد سنگ
ها مربوط است که شباهت خاصی بـه  فرماندهی به ابرها هستند؛ این نکته یا به شکل آن
اند)، یـا  هاست (زیرا از آسمان فروافتادهابرها، یا صاعقه دارد، یا مربوط به تبار آسمانیِ آن

شـوند و  های بـاران در آب یافـت مـی   گها به نیاکان؛ از سویی دیگر سنبه دلیل تعلق آن
های شان شبیه به شکل ماهی، قورباغه، مار یا دیگر موجودات آبی است. تأثیر سنگشکل

انـد یـا نمـادی را تجسـم     ها در اصـلی مشـترک  ها نیست، بلکه آنباران هرگز در خود آن
دس کـه  ها نشانۀ یک واقعیت معنوی دیگر هستند یا ابزار یک نیـروی مقـ  بخشند. آن می

  ).Eliade, 200(ها فقط گیرندۀ آن نیرو هستند این سنگ
  

  . بَردِکِل؛ نماد سوگندخوردن6-4
نماد بَردِکِل گاهی نماد سوگند و قسم خوردن است. انجام مراسم سوگند با آیین بَردِکِـل  
به صورتی است که طرف متهم و مورد ظن برای رفع اتهام یا اثبات حق خـود بـا حضـور    

زادۀ روی هـم  د معتمـد بـا آیـین ویـژه بَردِکِـل را بـه تمسـک و نیـت امـام         شاکی و افرا
گیـرد،  چینند، سپس فردی که باید سوگند یاد کند، هفت قدم از بَردِکِـل فاصـله مـی    می

انـدازد. آیـین   چین را میزاده سنگرود و با ذکر قسم به آن امامآنگاه به طرف بَردِکِل می
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ای باشد، آن سنگ به نام زادهاست به نام و نیت هر امام سوگند با بَردِکِل که نماد مقدس
شود؛ مانند بَردِکِل شاه منگشت واقع در ایذه، شاه ابوالقاسـم  گذاری میزاده نامهمان امام

داوودی ؛ 87-86 (نـوروزی، الـدین در انـدیکا   در اللی، سلطان ابراهیم در ایذه، شاه قطـب 
ریشه در فرهنگ و آیین ایـران باسـتان دارد:   . این مراسم مذهبی سوگند، )739حموله،  

سوگند) وَرِ گرم (آتـش:   -ایرانیان قدیم با دو وَر سرد (مانند آب گوگرد خوردن: سوکَنتَه«
ها نیز با ایـن وسـیله   آزمودند. بختیاریمانند قصۀ سیاوش و عبور از آتش) متهمان را می
اند تا بعـد از سـوگند یـاد    دادهقرار می یعنی بَردِکِل به عنوان وَرِ سرد متهم را در برابر آن

ها معتقدند برای سوگند یاد . بختیاری)46(مددی، » کردن به بَردِکِل حقیقت را ابراز دارد
کردن باید ابتدا خود را غسل داد و بعد وضو گرفت، سپس بعد از زیارت مکان مقدس، به 

فردی کـه بایـد    سمت جای بلندی در اطراف آن رفت و تعدادی سنگ روی هم گذاشت.
، 3، 1، 8، 11کـد،  (ها بایستد و سوگند بخورد چینیسوگند یاد کند، باید رو به آن سنگ

هـا  چینـی ، البته برخی معتقدند بعد از سوگند باید هفت قدم به سمت سنگ)10 و 9، 2
. برخـی  )13و  4، 5، 2، 1کـد،  (ها گذاشت و سـوگند یـاد کـرد    آمد و دست روی سنگ

عنـوان نمـاد سـوگند (شـخص     مانـد و بـه  ها روی هـم مـی  سوگند سنگمعتقدند بعد از 
دچـار عـذاب و    ها را فرو ریزد،کسی این سنگ اگرماند و یادکننده سوگند) به یادگار می

. میرچا الیاده در تحلیل ایـن نمادهـا کـه    )10و  9، 12، 11کد، درد سختی خواهد شد (
 ۀده، وهمی و تخیلی بـودن اندیشـ  زندگی سنتی مردمان یک سرزمین گره خوربا همواره 

، نفی کـرده و بـاور   استاندیشۀ پیشرفته و مدرن  دعویکه  ،های سنتی رامردمان جامعه
میل انسان به زندگی در مکان مقدس، به این معناسـت کـه وی میـل دارد منـزل     «دارد: 

خود را در یک واقعیت عینی قرار دهد نه اینکـه بخواهـد خـودش را در یـک نسـبیت از      
ذهنی قرار دهد. او قصد دارد در یک جهان واقعـی و تأثیرگـذار زیسـت     های کامالًبهتجر

باور دارد برای انسانی کـه بـه اسـطوره بـاور دارد،      ). الیادهEliade, 28» (کند نه در توهم
بناکنندۀ کیهان است و این مسأله با برگشت به وضع نخسـتین (بـه وسـیلۀ    » امر قدسی«

طبیعـی نیسـت و بـه     هرگـز صـرفاً  » طبیعت«آید؛ پس وجود می تجدد، احیا و تداوم) به
. الیاده در تحلیـل  )136، اسطورۀ بازگشت جاودانه(الیاده، کند امری فراتر از خود نگاه می

ها دارد که باعث ارتبـاط  سارهای مقدس اعتقاد به مرکزیت آنها و چشمهها، صخرهمکان
-پدیدار مـی » مرکز«های قداست با مفهوم ترین تجلیهاست:  از شایعبرقرار کردن انسان

و » مرکـز «های تجلی قداست، محتاج نیازمند برقـراری و ارتبـاط مسـتقیم بـا     شود. مکان
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دهنـد  شان را از دست میرو مراکز به سختی شأن و جایگاهمکان مولود قداست هستند؛ ازاین
ارها و غارهـایی کـه   سـ هـا و چشـمه  رسند. صـخره چون میراثی از قومی به قوم دیگر میو هم

هـای مـذهبی امـروزی نیـز     اند، به اشکال مختلف از جانب جماعتنخست مورد پرستش بوده
  ).347، رساله در تاریخ ادیانشوند (الیاده، چنان مقدس شمرده میهم

  
  گیرینتیجه

در زندگی مردمـان ایـن سـرزمین از جایگـاه     » بردکل«دهند نماد نتایج تحقیق نشان می
بخشد. با اینکـه زنـدگی   ها میار بوده و معنای ویژه و خاصی به زندگی آنمهمی برخورد

امـا   ،خوش تغییرات قرار داده اسـت  ها در کل جهان را دستماشینی سبک زندگی انسان
ها در زندگی مردم چنـان  بریم که نمادها و اسطورهعمیق به این مسئله پی می ۀبا مطالع

نمادهـا و گـاه بـا بـه نمـایش درآوردن نمادهـا        ۀلعدار هستند که گاه با مطاقوی و ریشه
را القـا  معـانی زیـادی   » بردکـل «برند. نماد ناخودآگاه ما را از امر دنیایی به امر مقدس می

مشکالت و رفع حاجت، رفع گرفتاری و بالیا، امید به باروری، امید  حلّ کند، از جمله: می
ینه گویای جایگاه طبیعـت و اهمیـت   . تحقیقات در این زمغیره به حیات زندگی دوباره و

هـا روی هـم نمـادی را بـه وجـود      سنگ در زندگی مردم بوده که از طریق چنیش سنگ
هـا  اند که جمع بین طبیعت و معنویت بوده و باعث دگرگونی مثبت در زنـدگی آن آورده

شده است. سنگ نماد کشش انسان به سمت آسمان است، و آسمان در جهان طبیعـی و  
ها منبع سرشار حیات یعنی ریزش باران اسـت و نمـادگرایی آسـمانی از نظـر     فیزیکی تن

تاریخ اروپـا یافـت   پیشـا ویـژه ادیـان    بـه  ،ادیـان  ۀالیاده یکی از عناصری است که در همـ 
ها به تنـوع و گونـاگونی ادیـان وحـدت و     شود و به مثابه یک عنصر مشترک میان آن می

از آنکه به خدای یکتـا ایمـان آورنـد مظـاهر      ها پیشها و آریاییبخشد. سامییگانگی می
هـا  دادند، مظاهر طبیعت در بین سامیطبیعی را مورد تقدیس و احترام پرستش قرار می

هـا و  گرفـت کـه در هـر مکـانی کـه بـه رشـته سـنگ        ای مورد تقدیس قرار مـی به گونه
قائـل   هـا کردند احترامی آمیخته به ستایش و عبـادت بـرای آن  ها برخورد میبرجستگی

ای هـا ریشـه  دادنـد. بختیـاری  شدند و در اطرافشان مراسم مذهبی خود را انجـام مـی  می
جای سرزمین بختیـاری چـون    های سنگی و نمادین در جای»کِل«؛ ایرانی و پهلوی دارند
 ،ها قرار دارند از احترامی خاص برخوردارندگاهروی زیارت هدهند و روببوی یار مراد را می

در این سـرزمین توانسـته اسـت    » بردکل«پذیرند، بنابراین، نماد خاطر می قو رنگی از تعل
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آرامش روحی و روانی خاصی به مردمـان داده اسـت. از آنجـا کـه موقعیـت جغرافیـایی ایـن        
شـان بسـیار   مردمان کوهستانی بوده، نماد سنگ و استفاده از این طبیعت در زنـدگی معنـوی  

صالت فرهنگی مردمان این سـرزمین داشـته و شـناخت    ریشه در ا» بردکل«اهمیت دارد. نماد 
شـود  های فرهنگی و معنویت میاین نمادها و عناصر فرهنگی موجب پیوند بین هنرها، میراث

و از طرفی نقش سنگ و کاربرد آن در زندگی مردمان یادآور احترام به طبیعـت و اهمیـت آن   
 دگی مردم دارد.بوده و پیوند بین طبیعت و معنویت معنابخشی مهمی در زن

  
  هانوشتپی

گویند، چیـر سـنگی   چین کوتاه و بدون بتن را چِیر می: دیوار سنگcheer). چِیر 1(
  هاست. کردن آن برای حصارکردن غالت دروشده تا هنگام خرمن

خاکی که توسط مـردم حفـر شـده و بـا      ۀ: مکانی است در دل تپkandeh). کَنده 2(
  زندگی خود را در آن قرار دهند.   ۀاثاثیسنگ و گِل درست شده تا بتوانند 

و  در عهـد عتیـق آمـده    کـه نـام آن  قـدیم   فلسطین در باستانی ایل شهری ). بیت3(
    این شهر بین شهر حبرون و اورشلیم قرار دارد. .ابراهیم در آنجا مذبحی ساخت حضرت
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