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 غرب زاگرس مركزي

 
 3جيني شيره  ، بهمن فيروزمندي2، حسن طاليي1علي نوراللهي

 

 )29/7/1394 ، تاريخ پذيرش:12/10/1393 (تاريخ دريافت:
 

  چكيده
 از خـود  غـذاي  تأمين براي بشر بود كه هايي استراتژي نخستين از يكي مختلف حيوانات شكار

 در چنـان  كنـد و  تـأمين  كوچك هاي دسته در شكار راه از را خود بقاي توانست و برد بهره آن
 هاي مهارت مستلزم شكار. شكار كند را نيز بزرگ حيوانات توانست كه كرد پيدا مهارت راه اين

 مطالعـات  از مهمـي  بخـش  دليـل  همين به است. شكار كشتن و تعقيب ردگيري،متعددي مانند 
 دليـل  بـه  شـكار  سـويي  از. اسـت  داده اختصاص خود به را شناختي باستان قوم و شناختي انسان
 عامـل  اين. نداشت كنترلي آن بر بشر و بود طبيعي منابع به وابسته معيشتي شيوه يك آن ماهيت

 كـه  سـازي  اهلـي  و آوري فـن  تحوالت از پس داشت. مستقيم تأثير انساني گروهاي جمعيت بر
 هـاي  جنبـه  تمـام  كـه  ايـن  رغم علي. داد از دست را خود اهميت شكار بود، شكار از خود متأثر

. يابد ادامه مستقل معيشت شيوه يك عنوان به نتوانست آن از پس ولي بود، شده تخصصي شكار
 حيوانـاتي  چـه  كـه  ايـن  و ايوان شهرستان در كلهر ايل ميان در شكار مختلف هاي روش مطالعه
 طبيعـي  منـابع  بقاي و حفظ براي منطقه در كارهايي راه چه و شدند مي شكار مقاصدي چه براي

                                                                                                                                            
 * alinorallahy@yahoo.com  ، ايران.تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،شناسي باستان ، گروهدانشجوي دكتري. 1

 ، تهران، ايران.دانشگاه تهران ،شناسي گروه باستان ،استاد. 2

 ، تهران، ايران.دانشگاه تهران ،شناسي گروه باستان ،دانشيار. 3
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 تـا  و امـروزه  منطقـه  ايـن  مردمان كه شكار ابزارآالت و وسايل همچنين شده است، كارگرفته به
 تـا  سـنگي  پارينه دوران از شكار سيستم از اي ارزنده اطالعات گرفتند، مي كار به پيش دهه چند
  .دهد مي قرار ما اختيار در را اواخر همين
 

 .ايوان گنگير، حوزه شكار، كار راه ،شناختي باستان قوم مركزي، زاگرسكليد واژگان: 

  
  مقدمه -1

شيوه معيشتي كـه در برابـر او    ترين ابتدايييكي از گذاشت حيات بشر از زماني كه پا بر عرصه 
هاي خوراكي بود. به مـرور زمـان    هندا ها و ميوه آوريار داشت شكار حيوانات وحشي و گردقر

كاوي افزايش يافت و توانست شيوه زيست حيوانـات مختلـف بـه     آگاهي بشر از طريق طبيعت
شدن بيـاموزد.  اي شكار و دور ماندن از خطر شكارهاي هر حيوان را بر همراه عادات و ويژگي

در وسايل  بسياريگاهي از عادات حيوانات مختلف در طي زمان سبب تنوع آهمين عامل يعني 
  اق يافته است.بطانهاي حيوان مورد نظر  و ابزارهاي شكار شده كه هركدام با شرايط و ويژگي

 سال اين شيوه معيشتي را برگزيده ي بشر بيش از چند صدهزارختشنا اساس مدارك باستانبر
كه حتـي اقـدام بـه شـكار حيوانـات بسـيار        طوريه ب ،فته بوددر آن به طور كامل مهارت يا و

در  خـود را بـا تغيـر   رفـتن ايـن حيوانـات بـزرگ      با انقراض و از بينكرد،  تر از خود مي بزرگ
از جمله ردگيري،  هاي زياد با كسب مهارتحال داد.  ابزارهاي شكار با شرايط جديد تطبيق مي
اين شيوه زنـدگي پـس از دوران    كمين و غيره استتار، استفاده از ابزارهاي منطبق بر نوع شكار،

 يو دامـدار  يكشـاورز شيوه معيشتي صورت يك شيوه معيشتي مستقل در كنار   هبسنگي  پارينه
اين شـيوه معيشـتي    جمله از كرد بيانتوان  داليل متعددي براي پاسخ به اين سوال مي درنيامد؟

نسبت به كشاورزي و دامداري از امنيت و اطمينان كمتري برخوردار است. با ازديـاد جمعيـت   
ديگـر شـكار    ،از گذشـته بـود   بـيش ين و مواد غذايي بسـيار  ئپروت تأمينجوامع انساني نياز به 

 گرفـت.  مكمل مورد استفاده قرار مـي   اي عنوان شيوه افزون نبوده، بهگوي اين نيازهاي روز پاسخ
يـا   همين شكارچيان اوليه بودند كه با طبيعت كاوي و دقت در رفتار حيوانات و شكار انتخابي

ها داشـت سـعي داشـتند تـا      ها وابستگي مستقيمي به وجود آن نآحيوانات كه زندگي  گزينشي
را شكار كنند تا سبب كاهش و ها  و بچهها  حيوانات نر را براي شكار انتخاب كنند و كمتر ماده
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ـ  گيري ها نشوند. اين شكار انتخابي به همراه زنده نآانقراض  در  خصـوص بچـه حيوانـات)    ه(ب
  ).277:1969و همكاران،  1لوه( دشگوسفند  شدن بز و سبب اهلي ..مپهزاره نهم 
در  بسـياري  تـأثير و پوشـش گيـاهي    يب و هـواي و شـرايط آ  ايـوان  شناسي منطقـه  ريخت

ـ كه   طوريه ب پراكندگي حيوانات مختلف دارد. تاني سـ فقـط در منـاطق كوه   اتبرخي از حيوان
اين عوامـل   كنند، جرت ميار با تغير فصول و شرايط آب هوايي مهگشوند و برخي دي يافت مي

  هاي متعدد براي شكار اين حيوانات شده است.كار راهسبب استفاده از وسايل و 
منـاطق  متعددي در حوزه زاگـرس مركـزي و    2شناختي انسان و شناختي باستانمطالعات قوم 

 ،)1979( 4پتـي جـو واتسـون    ،)1982( 3كرامر كارول صورت گرفته است از جمله جوار آن هم
اينگـه   ،)1982،1975( 5، آلـن زاگـارل  )1978( هـول  كفران)، 1975( بهاروند اللهي مانا سكندر

كـه   ،)1378( عبـاس عليـزاده   ،)2003و همكـاران (  عبـدي كاميار  ،)1993( 6ننسديمانت مورت
 ديمانت مورتنسنجز نشينان و جوامع روستايي اين منطقه انجام شده و  كوچ بيشتر حول محور

هـا تـوجهي بـه     آن بـاقي در هاي شكار را در زاگرس توصـيف كـرده،    كه ابزارها و تله )1993(
هـاي   در ايـران تـاكنون شـيوه    بيان كردتوان  بنابراين مي ؛هاي شكار نشده است موضوع و شيوه
در بيشـتر  موضوع شـكار   ه است.شناسي مورد مطالعه جدي واقع نشد باستان قوم شكار از منظر

منابع و مطالعات عصر سنگ، مس سنگي، مفرغ و دوره بعدي يعني عصر آهن به صورت كلـي  
شـود.   مطـرح مـي   يا گورهـا  ها محوطهآمده  دست هبهاي  ابزارها و استخوانبرخي و در رابطه با 

بر بررسـي ميـداني    بنابراين در اين مقاله مبتني ؛شود پرداخته ميشكار  مراحل كمتر به چگونگي
و  اكولوژي تحوالت جمعيتي، خصوصنگارنده ضمن ارائه مقدمه و سپس توضيحي مختصر در

ج رواايـوان   شهرسـتان  هاي شكار كه امروز در بين عشاير سپس به ابزارها و شيوه ،اقليم منطقه
  مطالب ارائه شده است.تمام بندي از  دارد پرداخته و در پايان جمع

  

                                                                                                                                            
1. Hole 

 و ابزارسازي هوشياري، اي، هسته خانواده بندي، تقسم زبان، چون انسان هاي ويژگي از شكار بسياري شناسان انسان نظر از. 2
 ).1376:114بيلي( بخشيد تكامل را جنسي مختلف هاي نقش

3. Kramer 
4. Watson 
5. Zagarell 
6. Mortensen 
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  گرشكار جوامع تطور -2
  ميـاني  از اواخـر پلئيستوسـن    كم  دست  زاگرس  كوهي  ميان  هاي دشت  شواهد باستانشناختي  اساسبر

و   انسان  كنش  برهم  و چگونگي  ميزانهنوز  . است  غذا بوده  گردآورنده، شكارگر  جوامع  زندگي  محل
  هـاي  پژوهش  نبودندار جهت و نيز  شمار اندك  دليل  به  زاگرس  سنگي پارينه  در دوران  زيست  محيط
شكارچيان و ). 252:1994(باريوسف،   نيست  شده  بايد شناخته  كه  ان، چند مناطق  در اين  شده  انجام

هـاي   انـد. پـژوهش   نهايـت پراكنـده بـوده    بسـيار كـم و بـي    گردآورندگان خـوراك از نظـر تعـداد   
تـراكم  اين عقيـده هسـتند كـه     بيشتر برند. ك اين موضوع را تائيد مي شناختي انسانو  شناختي باستان

تراكم بسـيار بـااليي بـوده     نفر در هر كيلومتر مربع براي مردمان شكارچي و گردآورنده 2جمعيت 
 ردندب ها بسر مي هاي ماهيگير كه در كنار رودخانه هتنها گرو شايد. )21:1957- 23، 1(برايدوود است

(اسـميت،   انـد  تر از تراكم كمـي بيشـتري برخـوردار بـوده     دسترسي به منابع غذايي مطمئن ه دليلب
در واقع تراكم واقعي جمعيـت، بسـته بـه منـاطق مختلـف و      ). 131:1392؛ نوراللهي، 13،12:1986

و عوامل متعدد ديگر در ميان جوامـع مختلـف    زيست جانوري منطقهنسبت به تغييرات آب و هوا، 
گونـه جوامـع پيشـنهاد كـرد.      توان الگويي واحد براي اين به همين دليل نمي شكارچي متنوع است.

به اين معني كه  اند. آورد كردهنفر بر 30- 3مايل مربع را  1000 پژوهشگران ميانگين تعداد افراد براي
نفر بـاالترين حـد افـزايش تـراكم بـراي       50و تعداد، نفر 25- 20الً شامليك گروه شكارچي احتما

نفـر عضـو آن    25 خانوار، كـه حـدود   5بنابراين هر گروه تقريباً از  ؛هاي شكارچي بوده است هگرو
از  .)28:1950- 32، 2(پيگـات  از عهـده شـكارهاي بـزرگ برآينـد     توانستند پنج مرد بالغ مي ،اند بوده

شيوه اين جوامع شكارچي براي دستيابي به منابع غـذايي شـامل دنبـال كـردن و گـردآوري       سويي
هـا در واقـع    ابتدايي است. وجه مشخصه اين گـروه و ست. در اين دوره تقسيم كار بسيار ساده غذا
كرده يا  با حمله دشمن فرار ،كردند و با تغيرات آب و هوايي مهاجرت مي پذيري از طبيعت بودتأثير
بر اين عوامل ديگر نظير درگيري بـين   عالوه .)153:1950، 3يل(هاوو مردند مبود مواد غذايي ميبا ك

ويژه در ميان كودكان  سنگي به سنگي و ميان ها و بيماري و قحطي در مجموع، در جوامع پارينه گروه
بـدون شـك    .)707:1953، 4؛ بـاتس 81:1385، (جـي پـوال   آورده است تلفات سنگيني را به بار مي

                                                                                                                                            
1. Braidwood  
2. Piggott  
3. Hawley 
4. Bates 
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هـاي   جمعيت در اين دوران بسيار كم بوده، اين جمعيت اندك نيز به اقتضاي شرايط خود در گـروه 
شـد   بب مـي اين عامل س زيستند. ميهاي ديگر  با گروه ارتباط تقريباً بي صورت منزوي وه كوچك ب

مجبـور  كه تكنولوژي و فناوري خيلي كند رشد كند، و جوامع داراي ايـن شـيوه معيشـت همـواره     
معيشت ). 142:1337؛ لينتون، 10:1950(هاوولي،  تطابق دهند بودند، جمعيت خود را با منابع طبيعي

سنگي مياني و تا حدودي پارينه سنگي جديـد بيشـتر متكـي بـر شـكار گزينشـي        هاي پارينه انسان
شده در غرب و جنوب زاگـرس و   هاي كاوش ها در مكان خواران بزرگ جثه بود كه بقاياي آن علف

پناهگاه چندين يوان ا در شهرستان ).1393، (بيگلري ايران يافت شده استهمچنين در ديگر مناطق 
در اما  ،ستاين دوره ا اواخر كه مربوط به در كوه بانكول و شيره زول شناسايي شد و غار اي صخره

  نشد.اي مربوط به اين دوره يافت  محوطه و حاشيه گنگير سطح دشت
ما شاهد افزايش وسعت استقرارها هستيم كه در نتيجه  از دوره شكار و استقرار در روستاگذر با 

ز كشاورزي اوليه است كه كاوش آغا تراكم جمعيت بوجود آمده اند. جارمو يكي از اين روستاهاي
 بـوده اسـت  نفر جمعيـت   150دست آمد كه تقريباً داراي  هخانه ب25ها بقاياي  اساس كاوش، برشده

 پ.م) 6500- 8000( كزي در فاز بزمـرده در منطقه زاگرس مر .)81،50،47،32،12:1965، 1مالرت(
همچنـان شـكار    و خـوك وحشـي   گاو وحشي ،، گورخرولي غزال ،شده بودند  گوسفند اهلي بز و
ايـن  بـر   عالوه .)75،74:1975(مالرت،  كردند كپور صيد ميماهي و  گربه  شد و از رودخانه ميمه مي

درباره اقتصـاد معيشـتي سـاكنان    ( دست آمده است هصد كمي استخوان روباه قرمز بحيوانات نيز در
. ايـن وضـعيت   )1969 :262- 330هول و همكاران،  ؛1382:178 ملك شهميرزاديبزمرده بنگريد به 

 تأمينهاي بعد نيز ادامه داشته و بخشي از نياز خود به مواد غذايي را از راه شكار حيوانات  در دوره
طلبيده اسـت.   در اين دوران افزايش جمعيت استفاده از منابع متعدد را مي دهد نشان ميكه كرده،  مي

از اتكـا  شدن گوسفند و بز در اين مرحله تا حد زيادي  هاي زير كشت و اهلي هرچند افزايش زمين
هاي مربـوط   هاي صورت گرفته با پيشرفت فناوري اساس كاوش. برها به منابع شكار كاسته است آن

با اتكـا بـه منـابع     .به كشاورزي و دامداري بشر توانست كنترل منابع غذايي خود را در دست گيرد
ار كـوچرو  بر استقرار در روستا و جوامع دامـد  كشاورزي و پرورش دام اشكال جديد معيشتي مبتني

كـاهش  امـا   ،ها شكار حيوانات وحشي همچنان ادامه داشت در كنار اين شيوه پا به عرصه گذاشتند.

                                                                                                                                            
1. Mellaart 
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، 2و فريـار  1؛ پيـرس 283:2002- 285(ر.ج. عبـدي،   دهـد   نشـان مـي   پيشترنسبت به چشمگيري را 
بـاهم قطـع   سازي گياهان و حيوانات بـوده   هلياگاه ارتباط اين جوامع كه منتج از  هيچ .)277:1975

  ).134:1978(هول،  اند بودهو پيچيده داراي ارتباطي دو سويه  ،نشده
با افزايش جمعيت و نياز بيشتر به مواد غذايي و كشاورزي با رشـد فنـاوري در دوره اروك   

به گسترش را بنمايد در نتيجـه اسـتفاده از    توانست، كفاف جمعيت رو ديگر كشاورزي ديم نمي
سازي غالت گرديده كـه بـه دنبـال آن نهادهـا و      فزايش توليد و ذخيرههاي آبياري سبب ا كانال

هـا   ها به وجود آمدند. شغل حكومت نخستينهاي مذهبي و ديني شكل گرفت. در واقع  سازمان
بنابراين تنها پس چندين قرن از آغاز كشاورزي بـه شـيوه آبيـاري     ؛تا حدودي تخصصي شدند

ــين تعــدادي از جوامــع حاشــيه ــد  اي در ب ــدا كردن  النهــرين رشــد و گســترش چشــمگيري پي
هزار 10پ.م. حدوداً 3800. در اين دوره جمعيت شهري مانند اوروك كه در )3،33:1389(آدامز
اين زمـان نيـز    در ).338:1990-345، 4(ونك هزار نفر رسيد 50حدود  .ق.م 2000در  ،نفر بود

زاگرس مركـزي از ايـن تحـوالت بـه      ها بود كه به دوره شهرنشيني وارد شده بود. شوش مدت
 خـود رسـيده اسـت    بيشـينه ) بـه  III(دوره گـودين  چـه اسـتقرار گـودين تپـه     دور نماند، چنان

 170تي كانادايي منطقه كنگاور را بررسي كردند كه در طي اين بررسي أهي ).1385:103(طاليي
هـا و   كـاوش همچنـين   )،1:1974-11، 6و لـوين  5(يونگ دشمتعلق به دوره شناسايي محوطه  م

هـاي   هـاي حاصـل از كـاوش    كوهي استان ايالم و لرستان و داده هاي ميان هاي در دشت بررسي
اخيـر در   هـاي  و بررسـي  )292:1982؛ هنريكسـون،  1381(هنريكسـون،   النهـرين  شوش و بين

 و روشـن سـاخته   بسياريدامنه گسترش اين فرهنگ را تا حد  )1387 ،(مترجم هاي الوند دامنه
، (هنريكسـون  گـذارد  به افـزايش مـي   طق همجوار روكنگاور و مناجمعيت  IIIدوره گودين  در

بخشي از منابع غذايي خود را  با افزايش جمعيتمردمان اين دوره رسد  به نظر مي ).409:1381
استقرارهاي مربـوط  كه  طوريه ب اند. كرده ميتأمين از طريق شكار و صيد ماهي از رودخانه ها 

 .اند اغلب در كنار رود گنگير واقع شدهشهرستان ايوان  آغاز نگارشبه دوره 

                                                                                                                                            
1. Pires 
2. Ferreira 
3. Adams 
4. Wenke 
5. Young 
6. Levine 
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توسـط   شده كاوشهاي  جوار بيشتر از گورستان اين منطقه و مناطق هم III-I آگاهي ما از عصرآهن
اشـياء  گلخنان مـرده  گورستان در  ).2004،2003،1999،1998، 2و اورليت 1نريكاي(ه است ت باميأهي

ابـزار سـنگي    و تعـداد زيـادي  هاي آهني و مفرغـي   و سالح دهنه آهني اسب تدفيني فراواني از جمله
دست  هب بودند )13 (شكل ها سرتيرهاي سنگي كه برخي از آن هاي مادر ها و سنگ ها، تراشه شامل تيغه

ترين يافته در رابطه با اين نوشتار كاسه مفرغي كوچكي با صـحنه شـكار    مهم ).175:1999(همان،  آمد
هـاي   شـكل  38،37،29،25:1998(همـان،   دست آمده است هژي مومه ب چم 37گور شمارهاست كه در 

و از  3با جوامع كوچرو سواز يك  .يمو هست هساني روب در اين دوران ما با تركيب جمعيتي ناهم .)59،58
هـا براسـاس    شـويم، كـه بيشـتر معيشـت آن     مـي  مواجـه و شهرنشـين   ديگر با جوامع روستايي سوي

، تپه نادري ترن  تپه بوده كه در منطقه ايوان النهرين بينكشاورزي و دامداري و احتماالً بازرگاني با نواحي 
رسـد   كه به نظر مي )،32:1980، 4(وندن برگه به دوره آشور نو هستندق متعل نرگسي و قالي زرنه قالي

. انـد  و جوامـع ديگـر ايـن منطقـه بـوده     نشـينان   اي با كـوچ  سويه داراي رابطه دو ها ساكنان اين محوطه
 نشينان گورستان شناسايي شد كه به احتمال زياد متعلق به كوچ 60در حوزه گنگير بيش از راين ب عالوه

هاي استقراري  ها يا محوطه كدام از اين گورستان جا كه تاكنون هيچ نآ. از استنشين  كوچ يا جوامع نيمه
داد كـه خـود تـابعي از عوامـل     توان در مورد جمعيت اين منطقه نظـر   طور كامل كاوش نشده نميه ب

شـكار بيشـتر جنبـه    كنون در دوران تاريخي يعني هخامنشيان تا دوره اسالمي و تـا حـا   است. مختلف
قشـرهاي اجتمـاعي    منـاطق و  اين بدان معني نيست كه در ميان همه .تفريحي و تفنني پيدا كرده است

عنوان يك شيوه مكمل به حيات خود ادامـه داده   شكار همچنان به، اين دوران اين وضعيت حاكم بوده
 تر شده است. هاي شكار نيز به تبع تحوالت فناوري نيز رشد كرده و كامل شيوه است.

  
  محدوده مورد مطالعه -3

عـرض شـمالي و بـين     5ْ/34تـا َ  45ْ/33شهرستان ايـوان در شـمال اسـتان ايـالم بـين مـدارها َ      
شرقي و  ايوان از طرف شمال .)1 (شكل طول شرقي قرار دارد 15ْ/46تا َ 50ْ/45النهارهاي َ نصف

                                                                                                                                            
1. Haerinck 
2. Overlaet 

؛ گوف، 21:1986اند (هنريكسون،  نشيني بوده كوچهنريكسون و گاف معتقدند مردمان اين فرهنگ داراي شيوه زندگي  .3
150،149:1971.( 

4. Vanden Bergheh 
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غرب، از جنـوب   غربي به شهرستان گيالن شرق به شهرستان شيروان چرداول، از شمال و شمال
شـود.   محدود ميشيرين از غرب به بخش سومار شهرستان قصربه بخش چوار شهرستان ايالم، 

 كيلـومتر مربـع اسـت    1153مسـاحت حـدود    و متـر  1170ارتفاع متوسط ايوان از سطح دريـا  
  .)2 (شكل )1382:18، و پرهيزگاري (پرهيزگاري

از دو طايفـه   و آينـد  مردمان ساكن در اين منطقه جزوي از ايل بزرگ كلهر بـه حسـاب مـي   
. هستند  مشغول  و زراعت  داري گله  بهو   اغلب چادرنشينكه تشكيل شده  2و بان سيري 1چولك

تر يعنـي بخـش    نشينان اين ايل به نواحي كم ارتفاع كوچ از اواسط پاييز تا اوايل بهار دامداران و
 و از اوايـل بهـار   كنند جوار كوچ مي تر هم گنگير و مناطق جنوبي هاي رود حاشيه پليه، سومار و

هـاي ايـن    ترين كـوه  مهم گردند. مي ازو بانكول بزول  شيره و به بخش زرنه و ارتفاعات شيرپناه
از مانيشت، گاومهر، بانكول در شـمال و شـيره زول و شـيرپناه و سـورگيزي در      منطقه عبارت

 است. غرب جنوب و شمال

 

  
  ع. نوراللهي) (نقشه استان ايالم و شهرستان هاي آن  1شكل 

                                                                                                                                            
1. Cholak 
2. Ban Siri 
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 اكولوژي -4

غربي استان ايالم در غرب زاگـرس مركـزي    شمالحوزه رود گنگير در برگيرنده قسمت شمال و 
 است. از نظر اقليمي و آب و هوايي اين منطقه به دو بخش سردسـير (بخـش شـرقي) و گرمسـير    

ير تنها منطقه در غرب زاگرس مركزي سردسـ  اذعان داشتتوان  ميشود.  (بخش غربي) تقسيم مي
هـاي   منطقه سردسير پوشيده از كـوه . )3 (شكل كنار هم استو  و گرمسير زياد از هم دور نيست

رود . سـت اي به موازات هم كشـيده شـده ا   صورت ديوارهه بو شرق  به جنوب غرب بلند از شمال
ها وجود  اين كوه مياندر كوهي  هاي كوچك ميان پوشش نيزار و دشت ،هاي فرعي گنگير با شاخه

داراي پوشـش   ومتـر   2000هـا بـيش از    ه. ارتفـاع ايـن كـو   استدارد كه براي كشاورزي مناسب 
مهـاجرت حيوانـات از    است.) ..لوبالوي وحشي و انجير وآ (بلوط، زلزالك، پسته وحشي، جنگلي

نشينان از دو عامل اصلي دسترسـي بـه منـابع غـذايي و      عكس مانند كوچرب گرمسير به سردسير و
  )1 جدول، 2 شكل( .شود ناشي مي سرماي شديد احتراز از گرما و ،ها چراگاه

  

  
  نقشه شهرستان ايوان و مناطق گرمسيري و سردسيري آن (ع.نوراللهي) 2شكل 



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

206 

 هوا در مناطق گرمسير و سردسير شهرستان ايوان بررسي تغيرات آب و 1 جدول
  )1384:44، بهاروند اللهي (امان

  منطقه گرمسير  منطقه سردسير  ب و هواآتغيرات 
  اواخر آبان  اواسط مهر  سرما آغاز
  اواسط يا آواخر آبان  )1پيشت په له ،له.(باران پ اواسط مهر  دگينبار آغاز

  -  اوايل فروردين ،اوايل آذر تا اواخر اسفند  داننب ريزش برف و يخ
  اواسط فروردين  اواسط تا پايان خرداد  توقف باران

  سط فروردين تا اوايل ارديبهشتاواحدود   اواخر خرداد حدود  گرما آغاز
  اواسط تا اواخر آبان  اواسط مهر  پايان گرما

  ماه 4 حدود  ماه 7  مدت زمان بارش
  ماه 8حدود  ماه 5  مدت زمان خشكي هوا

  -  اوايل مهر  كوچ از سردسير به گرمسير
  اوايل تا اواسط فروردين  -  كوچ از گرمسير به سردسير

  

  
  نمايي از دشت ايوان (ع.نوراللهي) 3شكل 
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  هاي شكار روشزيست جانوري، داليل و  -5
در اواخـر دوره پليستوسـن از   ساكنان زاگرس مركـزي  بيشترين اطالعات درباره نحوه معيشت 

فهرستي از حيوانات منطقه  يافت شده است. و غارهاي منطقه كرمانشاه آباد دره خرم يها كاوش
  به شرح زير بيان شده است.زاگرس مركزي 

  
   پستانداران -5-1

 پلنگ ، وحشي  ، خوك ، گورخر، غزال ، گاو وحشي وحشي  قرمز، ميش  ، گوزن كوهي  بز يا قوچ .  
 تيغـي   راسـو، جوجـه   وحشـي، سـمور،    قرمز، گربه  : خرگوش، روباه كوچك  پستانداران  ،
  .، خفاش)آبي كور،(موش ، مد بي  خرگوش ، گرگ
 آوازخوان  پرندگان ، غاز خاكستري، سياه  ، كبك دري  : كبك پرندگان  . 

 سوسمار، ماهيپشت،  الك : خزندگان . 

 نامشخص  

  33-32: 1352هول( شيرين  هاي آب   حلزون ،رودخانه، صدف  : خرچنگ مهرگان بي(.  
اقدام به شـكار   تفريح و سرگرميو يا  دفاع از خودغذا،  يلها در دوران گذشته به دال انسان

از دهنـده صـحنه    نقش برجسته طـاق بسـتان در نزديكـي كرمانشـاه نشـان     . كردند حيوانات مي
، 1(مورتسندوران ساساني كننده ورزش تفنني محبوب شكارگوزن زرد است كه احتماالً منعكس

  .است و دوره اسالمي) 199:1993
كـه   در دنيـاي شـكار شـناخته شـده     انسانشناسياساس مطالعات چهار روش براي شكار بر

  از: است عبارت
  اي كـه   تعريف شدهروش حمله ناگهاني به سمت حيوان، و مجبور كردن شكار به فضاي
  بتواند كشتن حيوان را انجام دهد.تواند يك تله، پرتگاه و يا گوشه باشد كه انسان  مي

 روش كمين  
 تله روش 

 2روش استتار  
                                                                                                                                            
1. Mortesen 
2. http://iranparineh.persianblog.ir/tag 
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در جاي خاصـي زنـدگي    كه داردزيستي و عادات اي با توجه به شرايط  هر حيواني يا گونه
ها تجربه نسل به نسل و همچنين تجارب شخصـي بـه    سال دليله چيان ببنابراين شكار ؛دكن مي

شنا بوده و به فراخور از شيوه و وسيله خاص آن آبا روش شكار پرندگان و پستانداران درستي 
  گيرند. نوع شكار بهره مي

  
  ابزار شكار -6

كمان، نيزه، كمند،  گذاري، تير و ، قالب سنگ، دام)4 (شكل براي شكار در گذشته از قلماسنگ
بهـره  تفنگ، شدن به شكار،  روش جرگه، روش كمين، استتار و نزديك كردن از كوهستان، پرت
 1، اسـب )5(شـكل  همچنـين در ايـن منطقـه از حيوانـات و پرنـدگاني ماننـد سـگ        ،بردنـد  مي

  كردند. گرفتن شكار استفاده مي براي تعقيب، جذب و و شاهين شكارچي ، كبك)11(شكل
  

  
  )203:1993(مورتنسن، قلماسنگ يا فالخن  4شكل 

                                                                                                                                            
كه  يك نمونه ديگر در پشتكوه ) و170:1999(هيرينك و اورليت،  مردهگل خنان  80آهني از گور شماره –مفرغي لگاميك  .1

 ).262:1987(وندن و برگه،  وركبود است150 آهني با قطعاتي از فك حيوان از گور شماره لگاميك 
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  شكاري تازي (تانجي) در گرمسير ايوان (ع. نوراللهي) سگ 5شكل 

  
  هاي شكار پرندگان و شكارهاي بزرگ چثه شيوه -7
  شكار كبك -7-1

  گيرد. در چند زمان مختلف صورت ميشكار كبك در منطقه ايوان 
ارديبهشـت هـر    15اسفند تا  15موسوم است. از  »1بق شره«مرحله اول: اين مرحله در منطقه به 

ها روي سـنگ   زيستگاه كبك در آموز را در داخل قفس در محل سال ادامه دارد. كبك نر دست
كـردن سـاير    عمـ شـكار و ج آغاز آوازخواندن كبكي كه براي  بادهند،  يا شاخه درختي قرار مي

حفاظـت از  شـنوند، بـراي    مـي  را آنهاي آن محدوده كه صـداي   شده ساير كبك ها تربيت كبك
كمين كرده ايـن   آن مكانكنند. شكارچي كه در نزديكي  و دور كردن او حمله مي قلمروي خود

  كند. ها شكار مي كبك
ايـن فاصـله زمـاني     در .موسوم است2كر به چيل و خرداد15ارديبهشت تا  25از  :مرحله دوم
، تبـديل شـوند   هـا بـه جوجـه    خوابد تا تخم ها مي گذاري كبك ماده كه روي تخم كه زمان تخم

                                                                                                                                            
1. Sharabagh 
2. Chileker 
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ـ  كبك نر سرگردان در محدوده خود پرسـه مـي   وگيري تمام شده  فصل جفت شـكارچيان   ،دزن
 احاطـه  هاي ماده را در محلي كه بر محـيط اطـراف   هاي نر سرگردان كبك براي جلب اين كبك

گيري  هاي نر براي جفت كند، كبك واز ميآدهند. در زماني كه كبك ماده شروع به  دارد قرار مي
شـوند. شـكارچي در ايـن     و دور او جمع مـي  لب نظر به سمت محل آواز كبك ماده آمدهو ج

زمان شروع شكار كبك رابطه مستقيمي بـا   دهد. را هدف قرار مي هاي سرگردان زمان اين كبك
شود. با  ويژگي آب هوايي مناطق مختلف دارد. اين زمان شكار ابتدا از منطقه گرمسير شروع مي

  شود. تدريج در مناطق مرتفع تر و سردسيري آغاز ميه در اين منطقه باتمام زمان شكار 
  

  چگونگي تربيت كبك نر براي شكار در منطقه -7-2
بـه يـك    در تمام مناطق غرب زاگرس مركزي شيوه پرورش و آماده كردن كبك نر براي شكار تقريبـاً 

تـا ميـل بـه     كننـد  مـي از اوايل بهمن شروع به سبزي دادن به كبك نر شكارچيان  گيرد. شيوه انجام مي
. نشانه اين امر در كبك نر ايجاد حلقه قرمـزي  ايجاد شود اوگيري و مبارزه براي يافتن جفت در  جفت

يـد و در ايـن   آ مـي  1در اصطالح شكارچيان كبك مست و به فيكه است.در اطراف و دور چشم كبك 
گيـر در   فتابآدهند و هر پنج روز شن نرم در فضاي روشن و  به كبك مي 2مدت گياهي به نام جواشير

ماده كردن كبـك مـاده   آبراي  گردانند. بازميسپس كبك را داخل اتاق يا فضاي تاريك  ؛دهند بيرون مي
ممكن  زيرا سبزي براي كبك ماده مضر بوده ،كنند براي شكار از روشي كه پيشتر گفته شد استفاده نمي

اند براي شـكار   شكارچيان دو كبك نر را كه از جوجگي پرورش داده معموالً .مرگش شودسبب است 
  شوند. خوانند و خسته نمي واز ميآپيوسته زيرا هنگام شكار  ،كنند تربيت مي

  
  هاي مختلف شكار كبك زمان و شيوه -7-3

گـاه   كمـين  ،در كمين خود مستقر شده باشد دفتاب و زمان تاريكي بايآاز طلوع  پيششكارچي 
 ينـد آ ها به پرواز در مي د. در تاريكي صبح كبككنسازي آموز را جا ماده و قفس كبك دستآرا 

بنابراين بهترين زمان براي شـكار   ؛يندآ ها مي كنند و از ارتفاعات به دامنه و شروع به خواندن مي

                                                                                                                                            
1. Fika 
2. Javashir 
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سمت  به شود و ر كبك كه از گرمسير شروع مي. آغاز شكااستصبح  10حدود ساعت  كبك تا
  .انجامد طول مي به سه ماه حدوداً ،يابد مناطق سردسيري و مرتفع ادامه مي

هايشان از مناطق سردسير به گرمسير كوچ  نر به همراه جوجه هاي ماده و كبك در فصل پاييز
زمـان بـا كـوچ     (تقريبـاً هـم   روند از اول اسفند از گرمسير به سوي مناطق سردسير مي .كنند مي

انـد و   ن بـه دنيـا آمـده   آها به مناطقي كه در  كدام از اين گله هر )1 به جدول ن.كعشاير كلهر، 
  گردند. ميبازشود  ها محسوب مي قلمروي آن

  
  گاه يا كمين لكُ -7-4

در منطقـه،  )لـه  پِـه ( بـاران  از اولـين  پـيش شـدن هـوا و    در اواسط تابستان تا اواسط پاييز با گرم
فتـاب  آهمچنين نزديـك غـروب    ،1منطقه به پيلگ يا ليلگفتاب كه در آاز طلوع  پيشسحرگاه 

جهـت   )تيهو، ياكريم و گاو كبـوتر  ،(برجي) (كبوتر چاهي، كبوتر غار گانها و ديگر پرند كبك
ينـد كـه آب آنهـا مانـده و     آ هاي آب كوچك كوهستاني مي ها يا بركه خوردن آب به اين چشمه

برگ درختان بلـوط و سـنگ    ها با شاخ و گونه محل . شكارچيان در ده متري ايناستسبزرنگ 
گاهي ساخته و هنگام ورود دسته جمعي پرندگان كه براي آب خوردن در اين جاها فرود  كمين
  .)6(شكل كنند زني شكار مي آيند با تفنگ ساچمه مي
  

  
 شكار كبك و پرندگان در گرمسير ايوان (ع.نوراللهي) 6شكل 

                                                                                                                                            
1. Pileg, lileg  
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  ديوجامه -7-5
متـر   5/1×2رنگي به اندازه  پارچه سفيد ديو جامه تكه .كنند وسيله استفاده ميدر پاييز و بهار از اين 

ويژه پارچه  به هاي ديگر از پارچه درست شده هاي تزييني كه اشكال مختلف حيوانات و گلاست 
ضرب دري كه نقطـه   (ني) دوزند و روي دو چوب پارچه سفيد ميآن به اشكال متنوع روي  سياه

كنند و محل ديد  مانند تابلويي ديدني علم مي )8 (شكل داردن نقش دستگيره شكارچي را آتقاطع 
 وكمين كـرده   كنند، سپس در پشت آن دو چشم و سوراخي براي عبور لوله تفنگ در آن تعبيه مي

كـه در   در حـالي  .گيـرد  جامه به شكل خاصي انجـام مـي  حركت با ديو .كنند شروع به حركت مي
اند به دقت اطراف را زير نظـر دارنـد در فاصـله زمـاني هـر       جهت ديد تعبيه شدهي كه يها سوراخ

ها نخـورد و ايجـاد    ها و بوته دارند كه به سنگ مي ها را به طور كامل بر كه قدم در حاليبيست قدم 
از  معمـوالً  هـا را شناسـايي كننـد.    ايسـتند تـا محـل كبـك     مي ها متوجه نشوند، كبك تا نكندصدا 

  .)7 (شكل شود عكس استفاده ميها به دامنه و بر ام شكار كبك و بز كوهي در قلهديوجامه هنگ
  

  
  ديوجامه و روش كاربرد آن (ع. نوراللهي). 7شكل
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بـاران  كه  استترين زمان براي استفاده از ديوجامه اواسط پاييز به بعد و اواسط بهار  مناسب
گرفتن از باران  جامه براي پناهديدن ديوها با  كه كبك طوريه ب نرم زمين را مرطوب كرده باشد،

هـا   نآجامه بـراي تفنـگ بـه    از منفذ ايجاد شده در ديو موقعآيند. شكارچي اين  به سوي آن مي
شـود. از   شدن شكارچي توسط شكار مـي  واقع اين وسيله مانع ديدهدر .)8 (شكل كند شليك مي

  شده است. اين روش براي شكار بزكوهي و گوزن در گذشته نيز استفاده مي
  

  
  ساختار ديوجامه و روش گرفتن آن (ع. نوراللهي). 8شكل 

  
  ١ت ره بره -7-6

ت شامل دو تختـه   ره كنند. بره ها استفاده مي از اين وسيله شكار كبك در زمان مهاجرت كبك
را بـر   آن اسـت.  ساخته شـده  (موي بز) بند مويين يا يچوب كه به وسيله رشته كش الستيك

ها از گرمسير به سوي  كه مهاجرت كبك زمانيدهند.  انند در قرار ميممتر  نيماي به عمق  چاله
                                                                                                                                            
1. Bararat 
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ها توسط شكارچيان قرار داده و دور آن را بـا   كبك گذرهاي شود، در مسير غاز ميآسردسير 
كـه كبـك از روي دام    زمانيگذارند.  تنها يك راه براي عبور كبك باز مي .پوشانند چوب مي
و كبـك در   كبك سبب باز شدن درب چوبي بـه سـمت پـايين شـده    كند فشار پاي  عبور مي

شـود.   هاي مويين سريع به حالت اول برگشته و در چالـه بسـته مـي    داخل چاله افتاده و كش
كـه   ايندليل به زيرا كبك ، دهند ي دامنه قرار ميگذاران اين نوع دام را در چند جا دام معموالً
در نتيجـه ايـن مسـير     ،نيستپروازهاي طوالني  به رو قاد نيافتهتكامل ش هاي پروازي ماهيچه

كند و بخشي از مسير را بـا پـا    صورت مقطع پرواز ميه مهاجرت را از گرمسير به سردسير ب
كند و بيشـتر از سـمت دامنـه بـه سـربااليي       هنگام احساس خطر كمتر پرواز مي كند. طي مي

  .)ب10- ، 9 (شكل دود كوهستان مي
  

  
  )201:1993ت و جزئيات آن (مورتنسن،  ره شكل يك بره 9شكل 
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  ١برتله -7-7
شده اسـت. ابتـدا    در زمستان براي شكار كبك و ساير پرندگان استفاده مي از اين روش معموالً

خـاك نـرم را    شده گياه يـا  مقداري ساقه خشك ،كندند متر مي سانتي 30اي به عمق حدود  چاله
ـ نـازك  با ضخامت تخته سنگي  دبع ريخته،روي آن پهن كرده و مقداري دانه  كف آن طـور  ه ب

ـ   دادند كه مورب روي آن قرار مي كـه در اثـر ورود    طـوري ه با سه تكه چوب مهار شده بـود ب
بـر چالـه    بـه سـرعت  ها تخته سنگ  ترين برخورد با يكي از اين چوب پرنده به چاله با كوچك

  ساخت. افتاد و پرنده را در چاله گرفتار مي مي
  
  دام -7-8

دم اسـب   از موي .يردگ گيري كبك مورد استفاده قرار مي در فصل بهار براي زنده وسيله معموالًاين 
سازند كه چندين حلقه يا دام را كنار هم به وجود مي  را طوري مي نآ. ديا پشم گوسفند تهيه مي ش

كـرده و  هـا گيـر    يكي از حلقهفتنش از روي آن پاي كبك در رورد، هنگام ورود كبك به النه و راه  
تر شده و بيشتر گرفتار  تالش كند محكم شدن و رهايي چه كبك براي خالص چنان ،شود محكم مي

   الف)- 10 (شكل گيرد شود. صبح روز بعد دام گذار به سراغ دام آمده و كبك را مي  مي
  

  
  )202:1993نوعي ديگر از برره ت با جزئيات (مورتنسن،  -دام و تصوير، ب -الف 10شكل 

                                                                                                                                            
1. Bartela 
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  ١دام شو -7-9
دو  معمـوالً  بـاران ريـزي در حـال بـارش اسـت.     در پاييز و بهار شب هنگام كه هـوا ابـري و   

را آزاد  پوشـانند و يـك سـمت آن    سـه طـرف شيشـه را مـي     يچراغـ نـور  شكارچي به وسيله 
از آن در مسير سنگالخ و درختان  پس .نور به صورت متمركز به سمت جلو بتابد تا گذارند مي

خورد  ها مي كه نور به كبك اندازند، زماني ها مي و نور چراغ را به محل گله كبك شوند پنهان مي
ـ   .شوند توجه مي ها محو چراغ گشته و نسبت به اطراف بي كبك   هدر آن هنگام شخص چـراغ ب

ـ  دست يكي يكي كبك اي  هـا را در كيسـه   و او هـم آن  ه نفـر پشـت سـري داده   ها را گرفته و ب
  اندازد. مي
  
  هوازني -7-10

توانند به هنگام پرواز شـكار   توسط افرادي كه در هوازني مهارت دارند و مي اين روش معموالً
  شود. ، انجام ميرا هدف قرار دهند

  
  ٢كوراو -7-11

پوشـاند. در ايـن    ها را مي بارد و درختان و سنگ اين روش در فصل زمستان كه برف زيادي مي
هـا و سـاير پرنـدگان     كبـك  معموالً  رسد. در اين زمان دست سفيد به نظر مي زمان همه جا يك

در اين پرندگان قادر به پـرواز   هايشدن پر شوند. به سبب بارش برف و خيس جا جمع مي يك
شوند. در اين هنگام اين پرندگان سر خود را زير بـرف   و زود خسته مي نيستندمسافت طوالني 

  كنند. گيري مي ها را زنده ن به راحتي آنمحل اين پرندگا يافتنبرند. شكارچيان با  فرو مي
  
  كاله روباه -7-12

شـكارچي هنگـام   . شود نقابي است كه از نمد يا پوست روباه ساخته مي ،)3وي (كالو ره كاله روباه
ها  ايستد كه كبك ميايي  گونه به پشت سنگ و گذاشتهن را بر سر خود آها  شدن به دسته كبك نزديك

                                                                                                                                            
1. Shovdam 
2. KawRav 
3. KelavRovi 
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) كـردن  جـري  - ن (جرانـدن آوي را ببينند با صدايي كه بـه   ره ها كالو وقتي كبك .تنها نقاب را ببينند
شكارچي در فرصـت   شوند و روي سنگي جمع مي معموالً روند و گويند به طرف شكارچي مي مي
  گويند. شكار كالو ره وي مينوع به اين  .كند نها را شكار ميآ و شليك يمعين

 چگونگي انتخاب كبك نر براي شكار

 دارايشـود از لحـاظ ظـاهري     هـا اسـتفاده مـي    نري براي شكار و جذب ديگـر كبـك  كبك 
  به شرح زير است.ها  اين ويژگي يي است.ها ويژگي

دهي محـيط،   توانايي زياد پوشش ،، نوك كوتاه، صدا و آواز قويكله و سر بزرگ، پاي كوتاه
  زود حسته نشدن.و 

  
  و تيهو ، كبوتر كوهيدراجشيوه شكار  -8

تيهو اشـاره   و توان به دراج، كبوتر كوهي شوند مي پرندگاني كه در اين منطقه شكار مياز ديگر 
در بهار و اواخر پاييز  ،اي استتاري است ديوجامه كه وسيلهشكار اين پرندگان با كرد كه معموالً 

 كـردن  از روش كمـين  ايـن پرنـدگان   مناطق گرمسيري بـراي شـكار   در تابستان گيرد. انجام مي
ب آخشكي هـوا و كمبـود بـارش ديگـر منـابع       دليلبه  زيرا شود، استفاده مي ها چشمهنزديك 

آينـد.   ميها  چشمهاين  اين حيوانات در مواقعي از روز براي نوشيدن آب كنار .شوند خشك مي
بـه  اقدام  ،است كمين كرده و تدارك ديده از پيشكه )(كُل گاه در اين هنگام شكارچي در كمين

منطقه شيروان چرداول با ايل خزل در  ودر ميان شكارچيان ايل كلهر  شكار دراجكند.  شكار مي
در نواحي نواحي مجاور از قلماسنگ براي شكار پرندگان نيز استفاده  گيرد. نيز صورت ميسگ 
  شود. ولي در اين منطقه استفاده نمي ،اند كه مستلزم مهارت زيادي بوده كرده مي
  
  پرندگان مهاجرشكار  -9

براي گذران زمستان به  بخشي از پرندگان مهاجر كههر ساله  آن زارهاي اطراف نيو گنگير  رود
. اين روند ساليانه كند ميرا به خود جلب  روند مياستان خوزستان و نواحي گرمسير هاي  البات

تا به شكار اين پرندگان بپردازنـد. شـكار مرغـابي و     د.هد فرصتي در اختيار شكارچيان قرار مي
هـاي تـار كـه پرنـدگان در      در شب .شده است انجام مي شب تار و روز هنگام در دو موقعغاز 
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صورت  كردند، بدين در تاريكي شكارچيان اقدام به شكار مي ،كنار نيزارها استراحت مي كردند
گرفتنـد.   هـا را زنـده مـي    صدا به پرندگان در حال استراحت نزديك شده و آن يكه با استتار و ب
رس  اين پرندگان در تير و هنگامي كهشدند  طول روز در ميان نيزارها پنهان مي روش ديگر در

  قرار مي گرفتند شكار مي شدند. 
ايـاي  در ميـان بق  پرنـدگان اسـتخوان ايـن    هاي شكاري اسـت.  روش ديگر هوازني با تفنگ

دهـد شـكار ايـن پرنـدگان بـين       كه نشان مـي )1352:36(هولكشف شده »غار يافته«استخواني 
امـروزه نيـز در    .گرفته اسـت  سنگي صورت مي پارينه فروردين در دوره فرا لتا اواي رهاي آذ ماه

  شوند. آيند و شكار مي ها اين پرندگان به اين منطقه مي اين زمان
  

  هما ،عقاب (دال)شكار  -9-1
 مشـهور ها براي تهيه نوعي ساز بـادي   شوند. شكار آن به ندرت شكار مي شكاري اين دو پرنده

از اسـتخوان بـال ايـن پرنـدگان اسـتفاده      براي سـاخت   .رفتگ صورت مي »يا دوزلهجفتان «به 
  د.ردنك گذاري شكار مي با استفاده از تور شكار و دام معموالًاين پرندگان را شود.  مي

  
  و آهو گوزنشكار  -9-1

دو محل زيسـت ايـن    .بوده اندمورد توجه شكارچيان در گذشته از حيوانات بومي منطقه بوده كه 
هاي بانكول، مانيشت، شيرپناه و شيره زول بـوده اسـت. در ايـن منطقـه بـه گفتـه        هحيوان در كو

و روش  به دو روش كمين كردن و زخمي كردن سپس تعقيب كـردن  و آهو معمرين شكار گوزن
، همچنين درمنابع تـاريخي بـه شـكار آهـو     صورت مي گرفتهسگ  و دوم تعقيب و شكار با اسب

  ).401: 1356 ،2يعقوبي،ج( توسط خلفاي عباسي در اين منطقه اشاره شده است
  
  خزشكار  -9-2
در مناطق جنگلـي و مرتفـع    معموالًاين حيوان  .شد يا خز كه براي پوست آن شكار مي1 ولهاسي

بـا حفـر النـه     ،را پيدا كرده ابتدا النه است. كرده زندگي ميدر شيره زول و شير پناه و كبيركوه 
  گرفتند.  حيوان را زنده مي

                                                                                                                                            
1. Siavla 
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  از طناب بوده است. شده هاي سنگي و فلزي ساخت روش ديگر استفاده از تله
  

  روباهشكار  -9-3
تهيه كالهاي مرغوب كاربرد داشته اسـت. شـكارچيان    براي پوست و دم آن جهتشكار روباه 

هنگـام   و شكار كبـك  در زمان .نددكر ده و خشك ميكنرا ن ت آپوس ،كردند روباه را شكار مي
اين شيوه شكار يعني پوشيدن پوست حيوان براي شـكار   .پوشيدند مي را آنشدن به گله  نزديك

  .گردد بازمياستتار است كه قدمت آن به دوران پيش از نوسنگي  يحيوان ديگر نوع
  
  بزكوهي شكار كل و -9-4

 1رز هه و به كله ،گيري كل آذر به مدت دو هفته كه زمان جفت 21يا  15فصل اين شكار از 

 هـاي دورزن  دو يا چند نفره با تفنگ هاي گروهاي شكارچي در دسته معموالً .موسوم است
شـكار   د.ردنك شد كل و بزهاي كوهي كمين مي يا در مسير آمد و2 جاسوسگه بنام يمحل در

 يافـراد  معمـوالً  ).1374، شـهميرزادي (ملـك   شـود  به نوعي به روش جرگه محسوب مـي 
 4بـر  و شـون  3وان تاشهموسوم به ردگيري شكار  و نوردي صخره درو داراي مهارت توانمند 

كردن بزهاي كوهي بـه   دادن و مجبور با رماين افراد  كنند. همراهي ميرا  ي شكارگروهااين 
شـكارچيان هـدايت    نقطـه هـا را بـه    هاي تنـگ كوهسـتاني آن   راه العبور و هاي صعب مكان
هنگام شكار بزكوهي  تا دارندهمراه اي با خود  يا وسيله  شكارچيان زنگوله معموالً كنند. مي

شكار كـل و   .كنندو اقدام به كندن و قطعه كردن الشه شكار  كردهرا خبر  انشكارچيديگر 
شكارچيان حيوانات ماده،  كشيد. طور كل حيوانات بزرگ معموالً چند روز طول ميه بز و ب

نرهـا را بـراي شـكار انتخـاب      واغلـب  ،كننـد  هايي كه بره دارند را شكار نمي آبستن و ماده
    ند.كرد مي

شـيوه صـورت    سـه بـه  ديگر براي شكار كل و بزكوهي بوده كـه   يروشتعقيب و گريز 
كـردن شـكار    صـورت دويـدن و خسـته   ه يكي با تعقيب توسط شكارچي ب .گرفته است مي

                                                                                                                                            
1. Kallaharz  
2. Jasosege 
3. Tashavan 
4. Shonbar  
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كرده پرداختند و شكار را خسته  دومين شيوه سوار بر اسب به تعقيب شكار مي همراه سگ.
 روش ديگر در كوهستان بوده اسـت استتار و كمين با استفاده از ديوجامه  كشتند. بعد مي و

  .)11 (شكل
  

  
؛ مورتنسـن،  64:1384هاي شكار سواره با نيزه وتفنگ بـر سـنگ قبرهـا (فـرزين،      صحنه 11شكل 

143:1993(  
  

  گرازخرگوش و شكار  -9-5
مسـائل اعتقـادي در    دليلشكار گراز به  .شد مي شكاراز سگ تازي  خرگوش و گراز با استفاده

هـا بـه روش گريـز و تعقيـب همـراه بـا سـگ         كـوه گراز را در  .افتاد تفاق ميندرت اه بمنطقه 
و  بـا اسـب  تعقيـب آنهـا   و ها  در دشتدادن  به روش رمدر گذشته  شكار مي كردند. شكارچي

 بـر تعقيـب و شـكار بـه وسـيله سـوار كـاران        ،دادن گراز و گـوزن  شيوه رم .شد انجام مي سگ
  خوبي نمايش داده شده است.ه هاي دوره ساساني و حجاري تاق بستان ب بشقاب
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  و پلنگ خرس ،گرگشكار  -9-6
ـ ك مـي شـكار  هاي دامداران  براي داممزاحمت  جز در مواردو خيلي كم اين حيوانات   د.ردن

هـا و   همچنين براي جلوگيري از حمله به آغـل دام  ،پلنگ در گذشته بيشتر براي پوست آن
 .كردنـد  ايجـاد مـي   ها گذاري، تله بر كمين شد. براي شكار پلنگ عالوه نشينان شكار مي كوچ

كه فقط يك در ورودي كوچـك   ساختهاي  چين اتاقكي دايره هاي خشك ابتدا با تخته سنگ
عنوان طعمه طوري تعبيه شده بـود   به آويزان به طناباي گوشت  . تكهشده بوددر آن تعبيه 

گرفتار  كه در نهايتريخت  ميفروگوشت رويش  در زمان كشيدن سنگ و ديوارها تختهكه 
داراي  چـرا كـه  ،آتـش زد نبايـد  هاي پلنـگ را   شكارچيان سبيلبنابر اعتقاد شد.  يا كشته مي

 د شـد. نـ خواهگرفتـار  اش  شكارچي و خانواده يي است كه در صورت توهين آه پلنگنيرو
ـ  دليلين ابه  ،گويند پلنگ داراي شرم حيا است شكارچيان مي رو بـه انسـان حملـه     هاز روب

ـ  و ر كـرد در كوهستان نبايـد فـرا  پلنگ رو شدن با  هكند. هنگام روب نمي  .زدبـه آن زل   دباي
اند تا مـانع از حملـه    كرده گفتند در قديم صورتكي پشت سر نصب مي مي معمريناز  رخيب

  و شكار شدن توسط پلنگ شوند.
  
  شكار شير -9-7

ويژه ورزش شاهان بوده اسـت. شـير ايرانـي در     هشكار شير بيشتر براي تفريح و سرگرمي ب
. كـرده اسـت   هاي خوزستان زنـدگي مـي   هاي رودخانه هاي بلوط زاگرس و در كرانه جنگل

بر اشياء بسياري نقش شـده و در تـزئين    ،كهن اي سابقه داراينقش و تصوير شير در ايران 
نقوش برجسـته ايـن   كار رفته است.  هها و معابد متعلق به هزاره سوم پ.م. ب آرامگاه ،ها كاخ

را  هخامنشـيان (سـده ششـم تاچهـارم پ.م.)    هـاي   حيوان بخـش مهمـي از تزئينـات كـاخ    
اند.  هاي ساساني خود را در نبرد با شير تجسم كرده در نقش برجستهشاهان . گرفت ميدربر

كننـده شـاهان و خـوانين     تا اواخر قرن پيش شكار شير از شكارهاي هيجان انگيز و سرگرم
  .)199:1993مورتنسن، ( بوده است
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  شكار با استفاده از پرنده شكاري -10
يا شاهين براي تعقيب يا شكار اسـتفاده   از پرنده شكاري باز در منطقه حوزه رود گنگيرامروزه 

ژي مومه يـك   چم 37در گور شماره  III شناسي در عصرآهن براساس مدارك باستانشود.  نمي
هـاي   ، شـكل 29،25:1998 (هيرينـك و اورليـت،   استبا صحنه شكار يافت شده مفرغي  كاسه

در  صحنه شكارچي د.كنتواند تا حدودي وضعيت شكار در اين دوره را روشن  كه مي )59،58
ل ادر قسمت ديگر ظرف پرنـده شـكاري در حـ    ،دهد نشان مي را حال تير انداختن به بزكوهي

است، در بخش ديگـر ظـرف شـكارچي بـا     ه خرگوشي در بين آن باس بز كوهي أتعقيب دو ر
ها بر گرفته از زندگي مردمـان   شده در بين دو درخت كمين كرده است. اين صحنه كمان كشيده

  .)12 شكلاست (زيست بوم منطقه  از منطقه و الهام گرفتهبومي 
  

  
چمژي مومه (هايرينك و  37كاسه مفرغي با صحنه شكار يافت شده در قبر شماره  12شكل 

  )59،58، شكل 1998: 29،25اوورليت، 
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  شده در چمژي مومه  تعدادي از سرتيرهاي سنگي يافت 13شكل 

  )1998سي:  49(هايرنينك و اوورليت، پي. ال. 
  مراسم شكار رسمي -11

معمـوالً ايـن نـوع شـكار نـوعي       ،شد در ميان ايل كلهر و ساير ايالت با سور و سات انجام مي
كـه در   شد محسوب مي رزمي و همچنين نوعي تمرين نظامي فروشي و نشان دادن قدرت فخر

كه جنبه رسمي داشـت  در اين نوع شكارها  ،شد ها انجام مي هاي ساير ايل حضور سران و خان
از اين گونـه شـكارها شـاخ گـوزن و      پسمعموالً  شد. گوزن شكار مي تعداد زيادي كل و بز و

انجـام  اين نوع شـكار بـا اسـب     .كردند نصب مي شان مساكنعنوان تزيين بر  بزهاي كوهي را به
  ).53،6هاي  ، شكل117،114:1993(مورتنسن،  شده است مي
  

  شكار و مديريت محدوده -12
هاي كلهـر، خـزل، ملكشـاهي، اركـوازي، شـوهان،       زاگرس مركزي كه مسكن ايلاين بخش در

هـا   تـرين ايـن ايـل    هـم م .تتر ديگر اسـ  هاي كوچك ميني و ايل ميشخاص، كرد، دوستان، هيني
اين سه ايل در قرن گذشـته بارهـا بـاهم درگيـر شـده يـا عليـه         است.خزل، كلهر و ملكشاهي 

ها داراي محدوده و قلمرو اختصاصي به خود هستند  اين ايل اند. ديگري با ايل ديگر پيمان بسته
ها حق ورود بـه   ها يا احشام آن شود كه ديگر ايل گرمسير مي سردسير و ،كه شامل مرتع، جنگل
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اغلـب ايـن احشـام    ند، شـد  مـي بدون اجازه وارد ه اين قلمرو بچه  چنان .اين نواحي را نداشتند
اغلب ، مشخص شده بود  شده ايلي كه با سنگچين هاي تعين شدند. عدم رعايت حدود ضبط مي

اين مسئله در مورد شكار در قلمرو ايل شد.  هاي دائمي بين ايالت مي ها و جنگ سبب خشونت
و  توانستند در محدوده متعلق به خود به شكار پرنـده  شد. فقط افراد ايل كلهر مي ميرعايت نيز 

ـ  يادشـده اي داشـت كـه مسـائل     شده نيهر طايفه نيز قلمروي تعي وحيوانات بپردازند  ه در آن ب
شد،  اين محدوده و قلمرو چون با گفتگو و مذاكره سران ايالت تعين ميشد.  شدت رعايت مي
اين عامـل در   كردند. را رعايت مي دانسته و آن مهاي همسايه بسيار آن را محتر افراد ايل يا ايل

تـا يـك قـرن پـيش مـانع از انقـراض بسـياري از         رهـاي دو  كنار شكار به اندازه نياز از گذشته
خان خوانين اتوسط قواي رضها  سركوب شديد اين ايل از پسكه  حالي در ،حيوانات شده بود

نداشت. اين  دحفاظت از اين منابع وجوقدرت سنتي خود را از دست دادند. ديگر نهادي براي 
  ها شد. عامل سبب انقراض بسياري از اين گونه

  
  گيري  نتيجه -13

در بـدو پيـدايش بـا آن آشـنا شـده و در طـي       انسـان  هاي معيشتي بوده كه  شكار يكي از شيوه
گرفـت كـه    ده است. شكار بـه داليـل مختلفـي صـورت مـي     كررا كامل  هاي مختلف آن دوران
ز گسترش اجتماعـات  همين عامل در طي هزاران سال مانع ا آنها تهيه غذا بوده است.ترين  مهم

كه ازدياد جمعيت در كنار ساير عوامل از جمله تجربه فراواني كه از  طوريه ب انساني شده بود.
شيوه زيست جانوران و گياهان كسب كرده بود، در حدود نه هزار سال پيش منجر به برداشـتن  

اهميت سـابق خـود را از دسـت     شكار سازي حيوانات و گياهان شد. ي اهليبراها  گام نخستين
ـ   صـورت  ه داد و شيوه معيشتي كشاورزي و دامداري جاي آن را گرفت. در اين دوران شـكار ب

كرد. بخشي از ابزارها و مواد  طرف مينياز اين جوامع را به پروتئين براي مكمل بخشي از  شيوه
آيند را مي توان با موضـوع شـكار مـرتبط     دست مي هشناسي ب باستانهاي  فرهنگي كه در كاوش

ها و ابزارهايي كه شكارچيان با آن اقـدام بـه    ، روشهاكار راهدانست. از طرف ديگر بسياري از 
شـدند، در   كردند چون از مواد ناپايداري چون چوب و موي بز يا دم اسب ساخته مي شكار مي

ابزارهاي شكار كـه   برخي ها و براساس ويژگي سالح .شوند هاي باستانشناسي يافت نمي شكاو
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انـد.   ابـزار شـكار بـوده   كـه آيـا   دانـيم   نمـي  و انـد  جنگ و شكار) داشته (دفاع، كاربرد چندگانه
اسـاس تقـويم   بر و هاي اين نوع معيشـت هميشـه مسـلح هسـتند     ضرورت به دليلنشينان  كوچ

 هـاي  روشانواع  با و كنند شان كوچ مي هاي با رمه در طول سال با تغيرات هوازيستي كه دارند 
 هـزاره پـنجم پ.م.   نشـيني بـه   سـابقه كـوچ   يشناس اساس مدارك باستان. بردآشنايي دارنشكار 
در گورهاي اين دوره و دوران بعـد قـرار داده   هاي فراواني  سالحرسد و  مي پ.م.) 4600(يعني
ـ  اشيا تدفيني ها و ديگر آن كناردر هاي سنگي ظريف  تعداد زيادي ريزتيغه است.شده دسـت   هب
هـا   بـه معرفـي آن   صـرفاً و   ارائـه نـداده  ها نظري  كاربرد آن خصوصگران در  پژوهش كهآمده 

طور مسقيم و با   هرها از منابع خام موجود در طبيعت اطراف بيجا كه اين سرت اند. از آن پرداخته
كـه تهيـه    )14 (شـكل  فلزي. نسبت به سرتيرها است ر اندكي در شكل سنگ قابل برداشتييتغ
توانستند به راحتي  تر بود و افراد مي تر و ارزان راحت اي است يند بسيار پيچيدهآها مستلزم فر آن

 هاي فلزيتيركه سر در حالي .خصوص شكار پرندگان)ه (بكنند استفاده  در شكار وآن را تهيه 
ـ هـا   رسد در شكار حيوانات بزرگ و جنگ به نظر مي وتر بوده  سنگين  .شـدند  كـار بـرده مـي    هب
شـكل   و معمـاري نـوع   را در III عصرآهن (معماري قبور) تدفين و مسكن تداوم شيوهامروزه 

صورت  رات اندكي در شكل به همانياين شيوه با تغي .نشينان اين منطقه شاهد هستيم قبور كوچ
ـ   هـاي زنـدگي از جملـه     جنبه سايرتوان اين تداوم را در  گيرد. مي انجام مي طـور  ه شـكار كـه ب
 100از هـزاره اول پ.م تـا حـدود    تقريباً و ،از زيست محيط و منابع طبيعي است متأثرمستقيم 

  .آوردرا در نظر  تغير محسوسي نداشته اخيرسال 
 كنون بـه هاي دور تـا  گذشتهاز آن  و دركناراستوار است  دامداريشيوه معيشت ايل كلهر بر 

زدنـد   مـي به شـكار   از داليلي كه عشاير دستاند. يكي  و كشاورزي پرداخته 1گردآوري ،شكار
ست كه به جاي كشتن و مصرف احشام خود كه نقش بسيار مهمي در معيشـت و اقتصـاد   ا اين

 اند. آورده يروها تقريباً فراوان بود  كه در اطراف آن تر يعني شكار به راه حل ساده دارندخانواده 
بيشتر توسط عشـاير   كه شكار بيان كردتوان  ميشكار در اين منطقه  هايكار راهراساس بررسي ب

در زمـان خـاص خـود صـورت      . البته اين شكار بـراي مقاصـد مختلـف و   شده است انجام مي

                                                                                                                                            
گيرد. بر عكس شكار كه كاري  هاي منطقه گردآوري گياهان خوراكي توسط زنان انجام مي در ميان ايل كلهر و ديگر ايل .1

 .مردانه است
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شـكار در   .شد ميگاه بيش از حد نياز نبوده و در قلمرو طايفه يا تيره انجام  گرفت، ولي هيچ مي
كه كمتـر   همچنين سعي بر اين بوده ،خارج از حدود طايفه و يا ايل تجاوز تلقي مي شده است

اين موضوع مانع از شكار بيش از حد حيوانات شده و بقـاي  حيوانات ماده و آبستن را بكشند. 
  كرد. ها را تاحدود زيادي تضمين مي نآنسل 
  

  
شهرستان ايوان  1شده در سطح قبرستان بان كبود  هاي آهني يافت دو نمونه از پيكان 14شكل 

 (ع.نوراللهي)
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  نامه كتاب -14
 پارينه سنگي، دوران طي ايران در حيوانات از برداري بهره و شكار). 1393( فريدون ،بيگلري 
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  .404-448صص: ،سمت
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