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 مقاله علمی 

 ی فرهنگ کبوتربازی در گیالنشناس مردم

  1جواد نظری مقدم

 (18/12/1400، تاریخ تأیید: 21/08/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شناسی است. در طول تاریخ،  تعامل انسان با حیوان یکی از موضوعات جالب توجه در حوزه مردم

کردند ضمن تعامل با برخی حیوانات، جلوه و رنگ خاصی به حیات اجتماعی خود ها تالش  انسان
 ای برخوردار است. ببخشند. در این میان، کبوتر در فرهنگ و تمدن جوامع بشری از جایگاه ویژه

های ارتباطات انسان با حیوانات در طول حیات بشری است که شاید  یکی از جلوهکبوتربازی 
عمر انسان داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از روش مطالعه میدانی و گفتگو و ای به اندازه  دیرینه

در گیالن تالش کبوتربازی  بازان گیالنی، برای ارائه تصویری نسبتاً شفاف از فرهنگکبوترمصاحبه با 
به در فرهنگ ایران کبوتربازی  شناسانه، ضمن بررسی پیشینه شده است. این پژوهش با رویکردی مردم

 بازان گیالنی پرداخته است.کبوترها، نگرش و مناسبات  توصیف و تحلیل باورها، سنت
 شناسی، کبوتر، کبوتربازی، عشقباز، گیالن : مردمها کلیدواژه
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 مقدمه
ها از دیرباز در پیوند با محیط پیرامون و از جمله حیوانات و جانوران اهلی بوده  زندگی انسان

دهای خاصی در زندگی و حیات بشری داشته و همواره بخش است. حیوانات اهلی کارکر
اند. کبوتر از جمله  الشعاع قرار داده فراوانی از وقت، انرژی، و سرمایه زندگی بشری را تحت

عناصر زیستی در فرهنگ و تمدن جوامع بشری و نیز فرهنگ ایرانی و اسالمی است که از 
ها پیوند داشته است.  نامعلوم با زندگی انسانای  ای برخوردار بوده و از گذشته جایگاه ویژه

بررسی و مطالعه در زمینه نقش کبوتر در زندگی بشری حاکی از آن است که کارکردهای متنوع 
 ها متصور است. و متکثری برای این عنصر حیوانی در حیات انسان

های  های گوناگون درباره کبوتران در دوره ( در آثار خود، تنوع نگرش1998جین هنسل )
مختلف از عهد عتیق تا زمان حال را بررسی کرده است. بر اساس این پژوهش، کبوتر در طول 

القدس،  تاریخ به عنوان شیء قابل پرستش از نخستین ادیان تا مسیحیت، یادآور روحِ روح
ها و مسابقات بوده  کننده در انواع ورزش ن، پیغامری در جنگ و صلح، مشارکتپایا ای بی افسانه

 (. 113: 1386است )میرزایی، 
ها، کبوتر  امروزه با وجود تغییرات در سبک زندگی و تغییر در زندگی شهری و معماری خانه

ه آن همچنان جایگاه جالب توجهی در میان بخشی از طبقات اجتماعی دارد و جوانان بسیاری ب
مند هستند. با وجود اهمیت نقش و جایگاه کبوتر در ابعاد مختلف زندگی بشری،  عالقه

های علمی زیادی در این حوزه انجام نشده است و با جستجویی ساده درخواهیم یافت که  پژوهش
اند. به عبارت دیگر شاهد غفلت  فقط آثار معدودی به بررسی و مطالعه در این زمینه پرداخته

ان تاریخی و اجتماعی از این بخش از حیات برخی اجتماعات انسانی هستیم. موضوعی پژوهشگر
 توان به آن نگریست. شناختی می شناختی و مردم که از ابعاد مختلف روانشناختی، جامعه

ای از جمعیت  در این پژوهش تالش خواهد شد تا ضمن مطالعه میدانی و مشاهده
بازان و کبوترگیالنی، تصویر روشنی از تجربه زیسته « ازانعشقب»و به عبارت دیگر « بازانکبوتر»

های مرتبط با این حوزه و ویژگی  ها و آیین روابط و مناسبات میان آنان و باورها و سنت
ارائه شود. در مجموع این پژوهش قصد دارد به چند سؤال پاسخ دهد: کبوتر  مسابقات مربوط به

های  ها و آیین ( چه باورها و سنت2هایی دارد؟  در گیالن چه ویژگیکبوتربازی  ( فرهنگ1
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کبوتربازی  چه ارتباطی میان مذهب و حوزه( 3در فرهنگ گیالن وجود دارد؟کبوتر  مرتبط با
 وجود دارد؟

 روش پژوهش
شناختی است که در آن برای رسیدن به هدف پژوهش از  این مطالعه یک مطالعه توصیفی و مردم

و بررسی اسناد مکتوب موجود در این زمینه استفاده شده روش مشاهده مشارکتی و مصاحبه 
ها در  های کرونایی برای ساعت های پژوهش، با وجود محدودیت است. برای پاسخ به پرسش

بازان گیالنی حضور یافتم و با آنان همراه شدم. نگارنده ضمن حضور در کبوترمیان جمعیت 
ها یا  بام اری مسابقات کبوتر و نیز پشتبازان و پاتوق آنان در رشت و محل برگزکبوترمیان 

بازان طبق سنتی کبوترهایی که جمعی از  به ویژه زمانکبوتر  های نگهداری ها و مکان النه
گیرند و به کبوترها نگاه  در کنار هم قرار میکبوتر  همیشگی در پشت بام یا مکان نگهداری

بازان ثبت و ضبط کبوترهای  تها، رفتار و فعالی شوند، صحبت کنند و مشغول گفتگو می می
ای و  بازان حرفهکبوترشدم. محتوای مصاحبه و گفتگو با  گردید و با آنان وارد گفتگو می

نام گیالن به ویژه رشت در این پژوهش، در کنار بخش فراوانی از اسناد و مکتوبات  صاحب
 تقریباً جامعی دربارهمرتبط با این حوزه به ویژه اسناد مرتبط با مسابقه کبوتر اطالعات خوب و 

دهد. در این پژوهش تالش شده است ابتدا پس از توصیفی مختصر  در گیالن ارائه میکبوتربازی 
در گیالن کبوتربازی  های فرهنگ درباره نقش کبوتر در فرهنگ و تاریخ ایران، مهمترین ویژگی

 بیان شود.

 پیشینه کبوتربازی
توان  ها می ها و فرهنگنامه نامه کبوتر با زندگی انسانی پیوند یافته است. با نگاهی به لغت

، کوتر، کبتر، کموتر، عَفد، کبوترهایی مانند کبوتر، حمام، حمامه،  دریافت که این حیوان با نام
(. در فرهنگ معین بیان شده 15994: 1373، 11شود )دهخدا، ج  رقاء، صُلصُلَه خوانده می

است که هفتاد و دو گونه کبوتر در جهان وجود دارد که کبوتر صحرایی، چاهی، پرکاغذی، 
چتری، قاصد، طوقی، کاکلی، مرغی، حضرتی، غبغبی و پاپر برخی از انواع آن هستند )فرهنگ 

 (.2890: 1371، 3معین، ج 
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بسیار  ایابقهس انسانی در جوامع مختلف حیات نیازهای تأمین منظور به کبوتر با انسان رابطه
دارد. کبوتر گاه به عنوان ابزار سرگرمی و تفریح بوده و گاه کارکردی اقتصادی داشته و  طوالنی

 بیشتر شرایط امروز در آنچه اما ای برای انتقال پیام از جایی به جایی دیگر بوده است. گاه وسیله

 عنوان به کبوتر از است. استفادهو سرگرمی  بازی ابزار عنوان به کبوتر از استفاده شود، مشاهده می

 دارد. ای طوالنی سابقه و دیگر کشورها ایران در سرگرمی و بازی برای ای وسیله
بیان شده است که کبوتربازی شامل « کبوتربازی»در فرهنگ فارسی معین در ذیل کلمه 

ترهای ها و فریفتن کبو شناسایی انواع کبوتران و عادات و شیوه پرواز و تربیت و تغذیه آن
کند یا  کسی است که با کبوتران بازی می« کبوترباز»دیگران و کشیدن آنها به خانه خود است. 

 از (. برخی معتقدند کبوتربازی2892: 1371، همانبه نگهداری و پرورش کبوترها عالقه دارد )

 فلور (. برخی همچون ویلم224: 1385است )دیگار،  ایرانی کهن های سرگرمی و ها بازی

 (.  17: 1391است )آخرتی،  داشته وجود هخامنشیان زمان از کم دست بازی این که معتقدند
کبوتر در فرهنگ و تمدن اسالمی و به طور خاص در تجربه زیسته ایرانیان نیز نقش و 

 در آن مختلف نژادهای و انواع که کبوتر سرگذشت بودن ناشناخته جایگاه مهمی داشته و با وجود

اند،  اهمیت جایگاه کبوتر در فرهنگ و دیرینه جامعه ایران تا حدی  پراکنده زمین همه نواحی کره
مترادف است. از جمله  کبوتر یا کبوترخانه نام روستاها در ایران با است که نام برخی اماکن و
را بیان کرد. این « کبوتر رنگ»و « کبوترخوان»، «کبوترآهنگ»توان  این شهرها و روستاها می

هی بر ارزش و اهمیت کبوتر در زندگی اجتماعی ایرانیان و پیشینه تاریخی کبوترخانه مسئله گوا
 . 1در ایران است

 برای پرورش و کردند اهلی را کبوتران که مردمی نخستین گفت توان نمی درستی به شک بی

(. همچنین 168: 1397بودند )انصاری و همکاران،  ساکن ای منطقه چه در ساختند، النه آن
توان به درستی خاستگاه دقیق کبوتربازی یا انس گرفتن انسان با کبوتر و استفاده از آن را به  نمی

توان دریافت که این نوع سرگرمی دست کم در بسیاری  عنوان وسیله سرگرمی پیدا کرد. اما می
 ها و جوامع کمابیش تجربه شده و وجود داشته است. از فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و موقعیت جغرافیایی شهرها و  های ایران شامل نام اهلل مفخم. فرهنگ آبادی برای مطالعه بیشتر ر.ک لطف 1 

 .485های کشور. تهران: امیرکبیر. ص  ده
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 به عنوان کبوترها از بردن بهره و حیوانات کردن اهلی دوران را کبوتربازی شاید بتوان ریشه

 استفاده و کود کبوترها از گیری بهره ایران فرهنگ و تاریخ در بیان کرد. همچنین رسان نامه و قاصد

برجای های کبوترخانه و دارد زیاد ای سابقه ها، کشاورزی و کشت برخی میوه های زمین در آن از
گواهی بر این واقعیت  ایران به ویژه در مناطق مرکزی ایران مختلف روستاهای و شهرها در مانده

 تاریخی است.
ای بسیار اهمیت دارد. اعتبار و  باز حرفهکبوتردر ایران داشتن نام و اعتبار برای یک 

باز به چند چیز است. داشتن کبوترهای اصیل و بلندپرواز، تعداد زیاد کبوترشخصیت یک 
گری. البته در این  پی در پی در مسابقات گرو، روحیه جوانمردی و لوطی کبوتر، برنده شدن

بازان اختالف نظر وجود دارد. گروهی از آنان مطرح شدن تعداد زیاد کبوترزمینه در میان 
بالند. اما برخی  دانند و صرفاً بر نژاد کبوتر خود می کبوتر را انحرافی از کبوتربازی اصیل می

بالند. در گذشته داشتن کبوترهای اصیل و به اصطالح  بوترهای خود میدیگر به تعداد زیاد ک
 نژاد خوب و قوی بیشتر اهمیت داشته است.

دهد در گذشته به ویژه در دوره قاجار، طبقه اشراف و درباریان و  های تاریخی نشان می بررسی
الک از نوادگان خان معیرالمم دادند. دوستعلی عالقه زیادی نشان میکبوتربازی  شاهزادگان به

ناصرالدین شاه قاجار در کتاب رجال عصر قاجاری نام برخی از رجال و شاهزادگانی را بیان کرده 
نام  اند. از کبوتربازان صاحب عالقه داشتهکبوتربازی  و به  که در عصر قاجار با کبوتر محشور بوده

زاده حاج  لممالک، شاهخان معیرا توان دوست محمدخان معیرالممالک پسر دوستعلی آن زمان می
السلطنه پسر محمد  نصراهلل میرزا، میرزا آقا سلطان، حاج قربان، شاهزاده جهانگیر میرزا و شجاع

خان  (. به گفته دوستعلی298-297: 1390خان معرالممالک، باقرخان امیر نظام را نام برد )دوستعلی
(. برخی از محققان 301فتند )همان، گ می« عشقباز»در زمان قاجار به کبوتربازان واقعی و باحرارت 

جَلد »اند. جان دی در کتاب  ای عاشقانه تعریف کرده باز را رابطهکبوترو کبوتر  غربی نیز رابطه میان
بازان در غرب کبوترنوشته شده است، از تجربه زیسته کبوتربازی  وکبوتر  خود که درباره« کردن

خیلی زود »شود، ولی  با یک جفت کبوتر شروع میکبوتربازی  گوید و اینکه در ابتدا سخن می
جان «. رسد که باغچه خانه به کبوترخانه تبدیل شده و زنت هم جا گذاشته و رفته است روزی می

توانیم از چگونگی ارتباط کبوتربازها با پرندگانشان درس بگیریم، چون  دی معتقد است که ما می
  .(Day, 2019)توانیم آن را عشق بنامیم  این ارتباط با توجه عمیقی همراه است که می
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در ایران موجب گردید تا در دوره کبوتربازی  های ناشی از بروز برخی مسائل و مزاحمت
پرانی وضع کبوترو کبوتربازی  پهلوی دوم قوانین خاصی در مجلس شورای ملی برای ممنوعیت

مصوبه هشتم آذرماه  نامه اصالحی امور خالفی قانون مجازات عمومی، شود. بر اساس آیین
بازی و الک و دولک در معابر و  مجلس شورای ملی، کسانی که به کبوترپرانی یا بادبادک 1324
ها بپردازند، به دو روز حبس تأدیبی و نیز پرداخت ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم  خیابان

 (.1324شوند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی،  می
سپهبد کاتوزیان معاون وزارت جنگ با توجه به خطرهایی که ممکن  1350در سوم اسفندماه 

بود پرواز دادن کبوترها برای صعود هواپیما و هلوکوپترهای ارتش ایجاد کند، با تقدیم یک 
ها و  کیلومتری فرودگاه 40الیحه به مجلس شورای ملی خواستار ممنوعیت کبوترپرانی تا شعاع 

ن شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، سوم اسفند وضع مجازات حبس برای کبوتربازا
قانون تشدید مجازات کبوترپرانی در مجلس  1351خردادماه  15(. به دنبال آن در تاریخ 1350

 شورای ملی تصویب گردید. 
ای بر فعالیت  توان گفت تصویب این قانون در ایران، شاید تا اندازه بدین ترتیب می 

ای جز  بازان چارهکبوتراران تهرانی تأثیر گذاشت و بخش بسیاری از کبوترداران به ویژه کبوترد
ها و قوانین  بازان شهرستانی را نداشتند. اما با وجود محدودیتکبوترفروش کبوترهای خود به 

به عنوان یک میراث قدیمی و گاه کبوتربازی  مصوب، این سنت به حیات خود ادامه داد و
گردید. زیرا از قدیم سنت کبوتربازی یا کبوترداری به عنوان های بعدی منتقل  خانوادگی به نسل

شد. آنها دوست داشتند این سنت به صورت  یک میراث خانوادگی از پدران به فرزندان منتقل می
 خانوادگی به فرزندان منتقل شود و تداوم پیدا کند.

پرانی در میان ترکبوو کبوتربازی  در گیالن نیز مانند بسیاری از شهرها و مناطق ایران سنت
رایج کبوتربازی  های مختلف اجتماعی طرفداران خود را دارد. در بسیاری از مناطق گیالن گروه

ای از  رونق بیشتری دارد. اگرچه در هر منطقهکبوتربازی  ها است، اما در برخی شهرها و مکان
بازان کبوترکه بیشتر توان کسانی را یافت که با کبوتر انس دارند، اما شاید بتوان گفت  گیالن می

بازان کبوترسرا ساکن هستند.  ای صومعه و گروبندهای گیالنی در رشت، فومن و تا اندازه
نام در  ای و صاحب بازان حرفهکبوترشناسند. چون  شهرهای مختلف گیالن معموالً همدیگر را می

 کنند. حضور دارند و با همدیگر رقابت میکبوتر  مسابقات
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سازان، چمارسرا،  های ساغری رود. محله در گیالن به شمار میوتربازی کب رشت، نقطه کانونی
در رشت به کبوتربازی  های مهم دباغیان، لب آب، پیرسرا و باقرآباد از گذشته از جمله کانون

رفتند. مرحوم حسن رزم معروف به حسن مَگَس از محله سام رشت و مرحوم جالل  شمار می
بازان رشتی بودند. جالل کبوترترین  ترین و پرآوازه ( قدیمیالضرب )لب آب دانش از محله امین

داری و برگزاری مسابقات کبوتر در رشت کبوترهای نوین  دانش نقش مهمی در بنیانگذاری شیوه
 و وضع قوانین داوری در مسابقات داشته است.

، خان میرقشینی، کربالیی حسنی، مرحوم کمساری، مرحوم غیاثوند آقایان مرحوم عبداهلل
نژاد معروف به بهمن سید موسی و سید موسی  مرحوم اعتصامی، مرحوم سید بهمن ابطحی

نظر، سید حسن  نژاد، قاسم وحید، علی رهپیما، رضا برازنده، نوری )نورالدین( خوش ابطحی
زاده، حسن باقری، خاندان فنون به ویژه احمد و حسن فنون، سید احمد تقوی، خدایاری،  اسداهلل

صفت، امید صفتی، شهرام ملکیان، اکبر غدیری، حاج کریم  شهزاد، ماهرو، کریم نیکناصر زرباز، 
اصغری و علی پیام و محمد زاهدی، رضا مبرهن، محسن عسگری، کیوان کیانفر، علی 

بازانی هستند که برای فعاالن این حوزه در گیالن کبوتردوست و برخی دیگر از جمله  حق
ذوق گیالنی در منظومه  ده یکی از عشقبازان و شاعران خوشآشنا هستند. آقای عباس علیزا نام

بازان چند دهه گذشته گیالن را بیان کبوترگیلکی و اشعاری عامیانه و فولکوریک نام برخی از 
بازان گیالنی در دسترس کبوتر(. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد 1385کرده است )علیزاده، 

و پرس و جو از پیشکسوتان کبوتر  دانی و اسناد مسابقاتهای می نیست. اما با توجه به بررسی
 نفر باشد. 1500تا  1000بازان گیالنی حدوداً کبوتررسد جمعیت  استانی به نظر می

 «گرو»یا کبوتر  مسابقات
بازان کبوترهای  ها و فعالیت ترین برنامه ترین و هیجانی برگزاری مسابقات کبوتر یکی از جالب

است. زمان برگزاری گرو، معموالً « گروبندی»یا « گرو»قات کبوتربازی گیالنی است. نام مساب
شود. گاه مسابقات به صورت  تیرماه هر سال است. این مسابقات به دو صورت برگزار می

ای مشخص، کبوترهایشان را  کنندگان، در فاصله مسافتی است. در این نوع از مسابقات شرکت
که زودتر به خانه برگردد، برنده میدان است. این نوع از کنند و کبوتر هر یک از رقبا  رها می

شود. در این مسابقات کبوترها  های مرکزی و جنوبی ایران برگزار می مسابقات بیشتر در بخش
 رسند. کنند و به مقصد تعیین شده می کیلومتری چندروزه پرواز می 1000گاه در مسافتی 
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بام خود یا  است که هر کبوترباز روی پشت شیوه دیگر گرو یا مسابقه کبوتر به این گونه
نامه  آورد. بر اساس آیین حوالی النه کبوترهای خود تعداد مشخصی کبوتر را به پرواز در می

کند. کبوترها باید در نقطه  مسابقات میزان ساعات پرواز کبوترها، برنده مسابقه را مشخص می
رسند، مثالً تعیین  ها به یک عدد مشخص میمبدأ پرواز، فرود بیایند. در رابطه با تعداد کبوتر

عدد کبوتر را به پرواز دربیاورند. البته غیر از این تعداد کبوتر چند کبوتر  10کنند هر یک باید  می
گیرند. میزان عدد ساعات شروع پرواز و فرود کبوترها با هم  دیگر هم به عنوان ذخیره در نظر می

هاست،  سیم مجموع ساعات پرواز کبوترها بر تعداد آنشود و عدد میانگین که حاصل تق جمع می
 شود. به عنوان امتیاز صاحب کبوترها تعیین می

کننده است. با این تفاوت که در مسابقه کبوترهای  در هر دو نوع مسابقه، مؤلفه زمان تعیین
کند، ولی در  مسافتی، رسیدن زودتر کبوتر به نقطه تعیین شده، برنده مسابقه را مشخص می

مسابقه کبوترهای عمودپرواز، مدت زمان بیشتر پرواز کبوتر شاخصی برای تعیین پیروز میدان 
 مسابقه است.

در رابطه با سابقه گرو یا مسابقات کبوتر اطالعات دقیقی در دست نیست. جاحظ که متوفای 
و روایت  قمری است، از اهمیت مسابقات کبوتربازی و جذابیت آن برای مردم سخن گفته 255

شدند  جمع می ها بام پشت بر ها این مسابقه تماشای برای از مردم زیادی کرده است که جمعیت
(. ادام متز در کتاب تمدن اسالمی در قرن 1391به نقل از آخرتی،  256: 1388، 3)جاحظ، ج 

با وجود مخالفت فقها، مردم به مسابقه کبوتر عالقه شدید داشتند و »چهارم هجری نوشته است: 
 (.447-446: 1393« )بازی که در قرن چهارم رواج داشت، در قرن پنجم شیوع یافتکبوتر

در « گروبندی»با عنوان کبوتربازی  دهد مسابقه مطالعه برخی از منابع دوره قاجار نشان می
شد  بازان رایج بوده است. برای این مسابقات جوایز نقدی یا جنسی در نظر گرفته میکبوترمیان 

 (.304: 1390یرالممالک،خان مع )دوستعلی
معموالً در  -در تیرماه یا کمی قبل از تیرماه دو کبوترباز یا گاهی بیشتر از دو نفر در جایی

گذارند. سئله یا سله هم  شوند و قرار روز گرو را می جمع می -بازانکبوترسئله یا همان پاتوق 
رسد و هم مکانی است که  شود که کبوتر و لوازم مربوط به آن به فروش می به جایی گفته می

شوند. مسابقات طی توافق قبلی  بازان برای قرارداد و توافقات پیش از مسابقه آنجا جمع میکبوتر
برگزار « روز هواخوشی»کنندگان در یک روز آفتابی و به قول افراد محلی یک  میان شرکت

شود که در آن تعداد  ه میها نوشت کننده شود. قبل از مسابقه، توافقنامه یا قراردادی بین شرکت می
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شود. این نوع از مسابقات در  کبوترها و روز مسابقه و چگونگی برگزاری مسابقه مشخص می
اکثر مناطق ایران از جمله گیالن متداول است و نگارنده از نزدیک شاهد برگزاری این مسابقات 

« شرعی 6ساعت »ازان، بازها یا عشقبکبوترصبح و به قول  6بوده است. مسابقه معموالً از ساعت 
شود. البته در گیالن گاه بر اساس توافق رقبا و داوران، مسابقه با یک ساعت تأخیر در  آغاز می
 شود. صبح آغاز می 7ساعت 

باز کبوترپیروزی در این مسابقه برای کبوتربازها بسیار اهمیت دارد. چون در واقع یک 
ذارد و در این روز دوست دارد نتیجه گ حاصل یک سال تالش و تمرین خود را به نمایش می

زحمات خود را ببیند. معموالً چند روز قبل از گرو، چند نفر از طرف هر کبوترباز در خانه 
کنند تا  روز بر مراحل تغذیه و نگهداری کبوترها نظارت می یابند و شبانه حریف مقابل حضور می

گویند. در  می« پای آب و دون»فراد اصطالحاً زا به کبوترها داده نشود. به این ا دارو یا مواد انرژی
شود. در نتیجه ممکن است بر خالف دیگر شهرها و  گیالن قانون پای آب و دون اجرا نمی

زا و به اصطالح دوپینگ هم استفاده کنند.  مناطق کشور هر یک از رقبا در گیالن از مواد انرژی
بر  قانون پای آب و دون در گیالن، هزینهبازان گیالنی یکی از دالیل عدم اجرای کبوتربه گفته 

بودن آن است. زیرا صاحب کبوتر در این ایام باید پذیرای ناظران باشد. از طرف دیگر، حضور 
چند روزه و نظارت بر فرایند تغذیه و نگهداری کبوتر مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعفی از 

نگ کبوتر یا دادن داروی خاص قبل از ای معتقدند دوپی بازان حرفهکبوتربازان است. کبوترسوی 
همخوانی ندارد. زیرا کبوتربازی کبوتربازی  مسابقه، امر زشت و غیر قابل قبولی است و با روح

 «.عشق آینه که سالم باشه»بازان کبوتربازی و به قول  یعنی عشق
باز کبوترو کبوتر  مُهر مخصوص خود را دارد که به منزله شناسنامه و هویتکبوتربازی  هر
شوند. دلیل استفاده از مهر در  همه کبوترهایی که قرار است به پرواز در بیایند، مُهر می است.

مسابقه این است که باید برای داوران احراز شود که کبوترهای حاضر، کبوترهای مخصوص فرد 
یا اگر اند و کبوتر غریبه نیستند.  کننده در مسابقه هستند که همان صبح به پرواز درآمده شرکت

کبوتری از روزهای قبل در آسمان مانده بوده و از روی اتفاق روز گرو به بام باز گردد، ساعت 
آن کبوتر به اشتباه به جای ساعت کبوترهای گرو محاسبه نشود. بنابراین مُهر هویت کبوتر مورد 

 کند. نظر را مشخص می
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وا کند و این موضوع در قرارداد معوالً هر کبوترباز پنج دقیقه فرصت دارد تا کبوترهایش را ه
ای مواقع تا تاریکی شب  کشد. البته در پاره صبح تا غروب طول می 6شود. مسابقه از  نوشته می

کنند. زیرا مسابقه تا فرود  کشد. در واقع زمان پایان مسابقه را کبوترها مشخص می هم طول می
 کند. آخرین کبوتر ادامه پیدا می

 8شود. بعد از دو ساعت از شروع مسابقه یعنی از ساعت  می شرعی مسابقه آغاز 6ساعت 
شود. به این صورت که چند کبوتر در  پای کبوتر گذاشته می« پَر قیچی»یا « پرکش چین»صبح 

یا « های صبحیکبوتر»بازان کبوترشوند تا کبوترهایی که در اصطالح  محوطه مسابقه گذاشته می
ن گرفته است یا ممکن است از مبدأ مسابقه دور شوند یا کتشا محسوب می« کبوترهای خام»

شوند و از جای دیگر سر دربیاورند یا به هر دلیلی مدت زمان زیادی قادر به پرواز نیستند، با 
بازان اجازه ندارند برای فرود کبوتردیدن کبوترهای پَرقیچی وارد النه خود شوند. در این نوبت 

ا اشاره استفاده کنند. تعداد کبوترهای پرقیچی یا آمدن کبوترهای مسابقه از عالمت یا صدا ی
عدد است. البته این عدد با توجه به تعداد کبوترهای گرو ممکن است تغییر کند.  10زیرپایی، 

 شود تا نتوانند پرواز کنند. پرهای این کبوترها قیچی یا گاهی بسته می
وطه مسابقه گذاشته نیز کوزه آب و چند کبوتر پرقیچی در مح« ظهر شرعی 12»در ساعت 

تواند با ریختن مقداری دانه و صدا کردن و سوت زدن، کبوترهای  شود. همچنین فرد می می
های زیرپایی یا پرقیچی فرود کبوترمسابقه را به سمت النه تعیین شده هدایت کند تا در کنار 

د که کبوتر کنن بیایند و به جای دیگری نروند. داوران زمانی ساعات پرواز کبوتر را ثبت می
بنشیند و مهر کبوتر دیده شود. اگر کبوتر مورد نظر در محل تعیین شده که پیش از شروع گرو 

 13شود. به طور مثال اگر کبوتری  تعیین شده ننشیند، میزان ساعاتی که پرواز کرده باطل می
 ساعت به 13ساعت بپرد، ولی در جای تعیین شده ننشیند و مهرش به رؤیت داوران نرسد، 

آید. در گیالن معموالً در قرارداد دو یا سه جا یا سه بام برای نشستن کبوتر تعیین  حساب نمی
شود و میزان ساعات پرواز آن  محسوب می« هرز»شده است. اگر کبوتر در جای دیگری نشست، 

آید. اگر یکی از کبوترهای زیرپایی یا پرقیچی که در زمین رها شده است، از  به حساب نمی
پرد، در این صورت اولین کبوتری که از آسمان بر محل تعیین شده نشست، هرز محسوب زمین ب

 آید. شود و میزان ساعات پرواز آن به حساب نمی می
نکته حائز اهمیت در مسابقه این است که کبوتر، خود باید بر زمین بنشیند و فرد نباید کاری 

سمان بلند شود و پرواز کند. اگر کبوتر در کند که کبوترِ در حال فرود بترسد و دوباره به سمت آ
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حالِ فرود، کامل ننشیند و پاهایش در زمین یا بام و اطراف مبدأ پرواز خوب جفت و جور نشود 
و باز به پرواز خود ادامه دهد و بدون دخالت کسی دوباره بلند شود و پرواز کند و اوج بگیرد 

ان نشستن کامل کبوتر در مکان مورد نظر میزان مانند تا در زم اشکالی ندارد و داوران منتظر می
کبوتر پا »شود  ساعت پرواز کبوتر را ثبت کنند. به این حالت در اصطالح گیلکی گفته می

یعنی پای کبوتر جفت و جور نشد. بدین ترتیب این حالت، زمان فرود کبوتر به «/ جونوکوده
ده باید حداقل دو ساعت با نفر بعد آید. جمع میزان ساعات پرواز کبوترهای فرد برن حساب نمی

 فاصله داشته باشد. در غیر این صورت نتیجه برابر خواهد بود.
مسابقه به حدی جدی است که گاهی ممکن است صاحب کبوتر، با بعضی دوستان و 

بام  ریزی کند که در حین مسابقه در اطراف محل مسابقه یا روی پشت همسایگان خود برنامه
ای سیاه اجازه فرود آمدن به کبوتران را  داوران با تکان دادن چادر یا پارچه خود به دور از چشم

ندهند تا کبوتر بیشتر پرواز کند و بدین ترتیب صاحب کبوتر با احتساب زمان بیشتر پرواز 
 کبوترها برنده مسابقه شود.

 بازان گیالنی به تحریم افرادی میکبوتربه همین خاطر گاه پیش آمده است که جامعه 
بندند. به این دسته از  دهند و گرو نمی کنند و با او مسابقه نمی پردازند که در مسابقات تقلب می

شود، زیرا بدون رعایت اصول و قواعد مسابقه و  بازان در فرهنگ گیالن موفت بَر گفته میکبوتر
 (.1400برد )زاهدی، آیین جوانمردی مسابقه را می

این مسابقه حضور داشته باشند. در حین برگزاری  توانند به عنوان تماشاگر در همه می
کند. پذیرایی از مهمانان که شامل صبحانه،  مسابقه، کبوتربازِ میزبان از همه مهمانان پذیرایی می

شود، بر عهده او است. در برخی از مسابقات گاه مهمانانی از شهرهای  ناهار، میوه و شیرینی می
 سابقه حضور دارند.دیگر مانند تهران، قم و کاشان در م

بخشی از مهمانان تا ظهر و پس از ناهار یا قبل از آن در حالی که هنوز نتیجه مسابقه 
کنند. برخی دیگر از مهمانان هم در تمام مدت  مشخص نشده است، خانه میزبان را ترک می

باز مشغول گفتگو با یکدیگر هستند. آنها حین گفتگو نیم کبوترحضورشان در محوطه خانه 
کنند و از این تماشا لذت  گاهی هم به آسمان دارند و کبوترهای در حال پرواز را تماشا مین

 ها است. برند. معموالً گفتگوی حاضران درباره موضوع کبوتر و تحلیل پرواز آن می
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شده در گرو معموالً خیلی سنگین نیست و شاید فقط چند ماه غذای  ارزش جایزه تعیین
ای موارد این رقم بسیار باال تعیین  بازان در پارهکبوترهای  البته بر اساس گفتهکبوترها را تأمین کند. 

بازان برنده مسابقه باز بازنده است. زیرا هزینه تأمین غذا، پذیرایی صبحانه، کبوترشود. از نگاه  می
 نهار و عصرانه روز مسابقه بر عهده اوست. با وجود این دوست دارد هنر خود را نشان دهد.

شود. یک داور از جانب  برای مسابقه سه داور برای هر بوم یا منزل کبوترپران تعیین می
گردد تا در صورت اختالف نظر بین  شود. یک داور وسط نیز تعیین می رقبای مسابقه تعیین می

شود، هر  گری کند. در واقع وقتی گرو بین دو نفر برگزار می دو داور دیگر، داور وسط میانجی
طرف و در اصطالح داور  ها یک داور به انتخاب خود معرفی خواهد کرد. یک داور بی یک از آن

شود. در نتیجه برای یک مسابقه دونفره، جمعاً شش داور  وسط نیز برای مسابقه در نظر گرفته می
شده از سوی  نظر پیش بیاید و داوران تعیین حضور دارند. اگر در زمینه انتخاب داوران اختالف

بازان سه داور کبوتردار یا دیگر  د قبول طرفین قرار نگیرند، در این صورت معموالً سئلهرقبا مور
طرفی در داوری بسیار اهمیت دارد. چون حساسیت در  کنند. اصل بی مورد نظر را تعیین می

مسابقات بسیار باالست. گاهی به اقتضاء شرایط مسابقه تعداد داوران بیشتر خواهد شد. اما به هر 
تعداد داوران باید یک عدد فرد باشد که در مجموع نظر اکثریت داوران، مالک امتیازدهی و حال 

 تعیین برنده مسابقه باشد.
ترین کارهای داوری  کنند. یکی از حساس داوران ضمن قضاوت رفتار کبوتران را تحلیل می

« ترهای هرزکبو»در این مسابقات تشخیص کبوترهایی است که در اصطالح کبوتربازی به آنها 
گویند. یعنی کبوترهایی که در حین زمان مسابقه در جای دیگری دور از دید داوران و  می

شده مسابقه فرود  و بعد در نقطه تعیین  اند و مدت زمان زیادی پرواز نکرده تماشاگران نشسته
این  اند. داوران باید به رأی مشخصی در این زمینه برسند و تشخیص دهند که آیا واقعاً آمده

ها و فنون متعددی  ساعت پرواز کرده است یا خیر؟ برای تشخیص این مسئله شیوه 8کبوتر مثالً 
گویند حدود  ای از آن آگاه هستند. بعضی از داوران می وجود دارد که داوران و کبوتربازان حرفه

 راه تشخیص در این زمینه وجود دارد. 30
ته معموالً نقدی است. در گذشته گاهی دانه و جایزه مسابقات کبوتر در گیالن بر خالف گذش

گیرند یا  شد. برخی مواقع برای مسابقات کاپ در نظر می غذای کبوتر به عنوان جایزه تعیین می
گوید  ( از پیشکسوتان این حوزه می1399جایزه، شاخه گل یا یک عدد سکه است. علی رهپیما )

در این مسابقه قرار شد برنده مسابقه، برای  نفر رقابت کرده است. 5هایش با  در یکی از مسابقه
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گوید نادر رسولی، حاج  نوعروس و دامادی که بضاعت نداشتند، یخچال خریداری کند. او می
بازانی بودند که در کبوترعریب، حجت شاهین، احمد مباحی، حاج مأل و جالل رحیمی از جمله 

نفر شرط بسته شد. قرار شد  7ی دیگر با ا گوید در مسابقه این کار مشارکت داشتند. او همچنین می
بضاعتی  اینچ برای فرد بی 14هزار تومان بدهند تا در نهایت برنده مسابقه یک تلویزیون  30نفری 

گوید که شاهد  داران باسابقه رشت نیز میکبوتر( از شاعران و 1399خریداری کند. عباس علیزاده )
به علی پیام در یکی از مسابقات بر سر یک آقای علی صفاری معروف  1366بوده است در سال 

 آوردند. گلدان گل، گرو بسته است و روز مسابقه گلدان گل را برای حریف می
بازان کبوتراهمیت دارد، اما بسیاری از کبوتر  رعایت اخالق جوانمردی در عالم مسابقات

ر قیمتی برنده ها قصد دارند به ه معتقدند این مسئله کمرنگ شده است و در حال حاضر خیلی
دهد.  های نادرست و سوگیرانه در مسابقات نتیجه مسابقه را تغییر می شوند. گاهی هم قضاوت

آید، معتقد است  در گیالن به شمار میکبوتر  ای مسابقات آقای زاهدی که یکی از داوران حرفه
با قضاوت گیرد و این طبیعی است. اما گاهی برخی داوران  ها خطا صورت می که گاه در داوری

 دهند. سوگیرانه نتیجه مسابقه را تغییر می

آیند. از خردادماه  گرد هم می 1بازان گیالنی معموالً برای تمهید مقدمات مسابقه در سئلهکبوتر
سئله « محفل»شوند.  شود. کبوتربازها در سئله حاضر می مقدمات الزم برای مسابقات فراهم می

کنند، یعنی به  بندی می طلبند و شرط کان حریف میبازان در این مکبوتردر شب دائر است. 
های گرو بستن رجزخوانی یا کُری  بازان یکی از لذتکبوتربندند. به گفته  اصطالح گرو می

در خوج کردن بازان با یکدیگر است. در گیالن از اصطالح کبوترخواندن و شوخی و مطایبه 
«/ تِرا خوجا کنم»گوید:  حریف مقابل می شود. مثالً حریف به ها استفاده می کُری خواندن حریف

کنم که کنایه از شکست دادن فرد است. اشعاری هم در این زمینه سروده شده  تو را خوج می
تواند به عنوان موضوعی جالب توجه مورد بررسی و مطالعه پژوهشگران حوزه  است که می

ستن کسانی که کارکشته و فرهنگ عامه قرار گیرد. نکته مهم دیگر این است که در عالم گرو ب
 (.1399دهند. )گفتگو با وحید، ماهرو، یزدانی،  شده هستند، با هر کسی مسابقه نمی شناخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود. همچنین  شود، سئله گفته می ای که در آن کبوتر و لوازم مربوط به آن خرید و فروش می در گیالن به مغازه 1

 گویند. بازان است، سئله میکبوترخانه که در واقع پاتوق  به مکانی شبیه قهوه
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ماند تا بعد از مشخص شدن نتیجه، به  دار می جایزه مسابقه به صورت امانت نزد سئله 
 10سابقه برنده مسابقه اهدا شود. روال کار به این صورت است که ابتدا یک ماه قبل از م

پرداخت یا ده درصد اولیه  شود که به این پیش دار امانت داده می درصد مبلغ مسابقه به سئله
دار دهند.  گویند. تا اول تیرماه، متسابقین باید کل پول را به سئله می« قاچاق»بندی  مبلغ شرط

، پول قاچاق اگر قرارداد بسته شده باشد، اما فرد به هر دلیلی نتوانست در مسابقه شرکت کند
گری این پول را به  بازان در عالم رفاقت و لوطیکبوترگردد. البته گاهی  به آن فرد برنمی

 گردانند. صاحبش برمی
 35تا  30شود؛ مثالً  های پروازی مشخص میکبوترهمان طور که بیان شد، در قرارداد تعداد 

رها به عنوان رزرو در نظر گرفته کبوتر. در این حالت تعدادی از کبوت 110تا  100یا  66تا  60یا 
شوند. چون ممکن است تعدادی از کبوترها در اثر ابر و باران و بدی آب و هوا یا به قول  می

بازان حمله واشک )قرقی( و چَخ )عقاب( ناپدید شوند و نتوانند بر زمین بنشینند. کبوتر
کبوتر در مسابقه شرکت  35ر کنند. مثالً اگ کبوترهای رزروی همزمان با بقیه کبوترها پرواز می

 30عدد از آنها، کبوتر رزرو هستند، فقط تعداد ساعات پرواز  5شوند با توجه به اینکه  داده می
کبوتر اولی که  3کبوتر بر زمین نشست،  33کبوتر پروازی،  35شود. اگر از  کبوتر حساب می
 28کبوتر فقط  35فتد که از ا آیند. اما گاهی اتفاق می روند و به حساب نمی نشستند، کنار می

بازان کبوترنرسیده است، در اصطالح  30نشینند. در این حالت چون تعداد کبوترها به  کبوتر می
 «.تا از مایه کم دارد 2طرف »شود که  گفته می

هر کبوتری اسم مخصوص خود را دارد و اسم کبوترها در یک لیست مشخص بیان شده 
شود. در مسابقات بیشتر از کبوترهای  ماده از هم جدا نوشته میاست. در لیست نام کبوتران نر و 

شود، چون قدرت بیشتری برای پرواز دارند. در عین حال کبوتر ماده خوب، ارزش  نر استفاده می
بازان دارد. در هنگام فرود، ساعت هر کدام از کبوترهای نر و ماده به تفکیک کبوترزیادی در بین 

 شود. در لیست نوشته می
بازان با سالم و کبوترشود و  م این است که پیش از مسابقه در آغاز صبح اسپند دود میرس

شوند، میگویند  ها که بلند میکبوترآورند. در هنگام صبح  صلوات کبوترها را به پرواز درمی
 در پایان مسابقه آخرین«. ها برگرده صلوات بفرستیدکبوترپران که به سالمتی کبوترسالمتی »

 فرستند. نشیند، همه برای سالمتی صاحب کبوتر صلوات می بر زمین میکه کبوتر 
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 های کبوتر نام و نشان
بازان برای همه کبوتریکی از نکات جالب در فرهنگ کبوترداری، مسئله نام و نشان کبوتر است. 

در ها را کبوترترها در اثر تجربه و تکرار نام همه  ای کنند. حرفه کبوترهای خود اسمی انتخاب می
ها و  گیرند و به صورت ذهنی همه ویژگی ای در نظر می ها نشانه حافظه خود دارند و برای همه آن

سپرند. گرگی، پلنگی، جوزی، خال سیاه، دودی، سوسکی، شازده، خال سیا،  ها را به خاطر می نشانه
وترها در بیشتر ها در میان اسامی کبوترها هستند. اسامی کب دُم سیا برخی از پربسامدترین کلیدواژه

ها معموالً بر  ها است و معموالً وجه توصیفی دارد. اسم های آن ای از ویژگی موارد در واقع مجموعه
 ها و عناصری است که در ادامه بیان شده است. مبنای رنگ کبوتر یا شکل پرها و سایر ویژگی

ها در کبوتراری دهد که نامگذ بازان گیالنی نشان میکبوترهای کبوترتحلیل محتوای اسامی 
ها وجهی توصیفی دارند. از نظر شکلی  کند و بیشتر آن گیالن از الگوی نسبتاً مشخصی پیروی می

 ای هستند. ای هستند و برخی حتی هفت یا هشت کلمه کلمه و ظاهری برخی اسامی کوتاه و تک
و  های خانوادگی کبوترها با یکدیگر، جنسیت کبوتر، قوت و ضعف اشاره به نقش و نسبت

های ظاهری  مورد نظر، ویژگیکبوتر  چگونگی پرواز کبوتر، اشاره به نژاد یا شهر و منطقه جغرافیایی
ها ذکر شده کبوترهایی است که در اسامی  از جمله کلیدواژهکبوتر  مانند رنگ، قد، حجم، و صاحب

 کند. می انتخابکبوتر  باز بنا به سلیقه و ذوق خود اسم خاصی را برایکبوتراست. گاهی نیز 

 های کبوتر (: انواع نام1جدول )
 سوسکی جوزی گرگی تک اسمی

 خال سبز کاکل ماده مَنِشی نر بزرگ خال زرد ماده اشاره به جنسیت

های  اسامی همراه با ذکر نسبت
 خانوادگی

 کله خالدار پا پَر خواهر
نوه دارکوب دو 

 طرف سفید
 سبز پدر

 قرمز تهرانی اشاره به نژاد و شهر
دُم سبز کله 

 پاکستانی
 سوسکی انزلی

ذکر نام اشخاص یا صاحب 
 کبوتر

 خال سرخ حمید گرگی اِسی قرمزی محمود

 های ظاهری اشاره به ویژگی
جوزی دو کَت رنگ ماده 

 صورتی

سوسکی شاپر سفید 
 چپ دو حلقه

 سفید سینه طالیی

 زیدان شانس لوک خوش سک روده )سگ روده( اسامی خاص
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 بازکبوترمُهر 
ای مُهر مخصوصی برای روز گرو دارند. گاهی ممکن است کبوترباز  بازهای حرفهکبوترمعموالً 

مهری همراه با شماره تلفن خودش روی کبوترهای خود بزند که اگر کبوتر گم شد، یابنده بتواند 
آن را به صاحبش پس دهد. مهری دیگر مربوط به روز گرو است. این مُهر را کبوترباز در روز 

دهد تا بر روی کبوترهای حریف حک شود. این مُهر معموالً شماره تلفن  قه به داوران میمساب
شده بتوانند  ندارد. دلیل انجام این کار این است که در انتها داورها با توجه به مهرهای حک

ها جا نزند. در  کبوترهای حاضر در گرو را شناسایی کنند و حریف کبوتر دیگری را به جای آن
هایی که در مسابقه کبوترت در آغاز صبح و قبل از شروع مسابقه باید بر روی تمام مسابقا

 شوند، مهر رقیب حک شود. شرکت داده می
کبوتر مُهر  99دهد، بر روی بدن تمام  کبوتر را در مسابقه شرکت می 99به طور مثال اگر فردی 

کند. چون ممکن است در  میهای مسابقه را مشخص کبوترشود. این مهر هویت  مخصوص زده می
کننده در مسابقه بر زمین بنشیند. بنابراین  های فرد شرکتکبوترای هم همراه  غریبهکبوتر  حین مسابقه

باز کبوترای است. زیرا ممکن است فرد  های مسابقهکبوترمُهر صاحب کبوتر ابزاری برای تشخیص 
بازان کبوترهای برخی  ف شود. طبق گفتهچند کبوتر به تعداد کبوترهای خود اضافه کند یا دچار تخل

 شود. ها گاه تخلفاتی در این زمینه انجام می گیالنی در شرایط امروز با وجود برخی مراقبت
ای موارد ممکن  نویسند. در پاره بازان فقط نام یا شماره تماس خود را در مُهر میکبوترگاه 

ورت از مهر مخصوص کار در شغل یا پیشه خاصی داشته باشد. در این صکبوتربازی  است
بازان قصد کبوتراگر یکی از «. خیاطی علی مولر»، «کارواش صباح»کند. مثالً  مسابقات استفاده می

بازان در گذشته در مسابقه شرکت کند، در این صورت در کبوترداشته باشد به یاد یکی از 
حسین آذربین معروف به  به یاد مرحوم»کند، به طور مثال:  مسابقه از مهر مخصوصی استفاده می

برخی از مهرها حاوی مضامین مذهبی و دینی هستند. به طور «. میالد جان روحت شاد»، «)صبا(
 «.بسم اهلل الرحمن الرحیم»یا « هو یا علی مدد»مثال 

در بعضی مهرها متنی نوشته نشده و صرفاً عکس خاصی حک شده است. اما در بسیاری 
کنند. در کنار متن  رات یا اشعار جالبی در مهرهای خود حک میبازان کلمات و عباکبوترموارد 

 نوشته شده در مهرها، معموالً تصویری از کبوتر نیز حک شده است.
 بازان گیالنی است.کبوترها در مهرهای  پرواز، آسمان، عشق و کبوتر از پربسامدترین کلیدواژه
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 مذهب و کبوتر
در باور عامه گیالن پیوند ناگسستنی میان کبوتر و باورهای مذهبی وجود دارد. کبوتر در فرهنگ 

السالم صاحب  بازان، ائمه علیهمکبوترعامه گیالن از جایگاهی قدسی برخوردار است. از نگاه 
های  های مقدس شیعی مانند حرم اند. از طرف دیگر، همیشه نام کبوتر با مکان کبوتر بوده

ترین نذرهای مردم در  مین و بقاع متبرکه و اماکن شریفه پیوند یافته است. یکی از متداولمعصو
حرم معصومین )ع( و سایر بقاع متبرکه، نذر گندم و غذای کبوتران حرم است. در رشت معموالً 

از جمله « آقا سید ابراهیم»و « آقا سید عباس»و « دانای علی»و « خواهر امام رشت»مرقد 
 کنند. مقدسی است که مردم در آنجا غذای کبوتر نذر می های مکان

گردند. از آنجا  شوند و به النه بر نمی گاهی مواقع کبوتر یا جوجه کبوتر هنگام پرواز گم می
بازان به کبوترها و جوجه کبوترهای خود به شدت عالقه دارند، برای برگشتن جوجه و کبوترکه 

 (.1399کنند. )زاهدی،  کبوتر به النه نذر می
را ترک کند یا نذری داشته باشد، کبوترها را در کبوتربازی  بخواهدکبوتربازی  اگر فرد

تربازان قدیمی این بوهای متداول میان ک کند. یکی از سنت ها رها می زاده صحن بقاع متبرکه و امام
رد و آنجا ب را رها کند، چند کبوتر را با خود به مشهد میکبوتربازی  خواست بود که اگر کسی می

« قضا بال»ها  تربازان برای دور شدن بال و به قول گیالنیکرد )همان(. گاهی هم برخی کبو ا میره
خواست کبوترش را در این  کردند. وقتی فردی می ها رها می کردند و کبوتر را در بقعه نذر می

حالت اگر کبوتر در کرد. در این  دار می های مقدس رها کند با رنگ قرمز یا سبز آن را نشانه مکان
دانست که این کبوتر نذری  نشست، کسی به آن کبوتر کاری نداشت. چون می جای دیگری می

 شد. گفته می« کبوتر قبرستانی»است و در اصطالح به آن 
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 گوید: آشنای رشت در این باره می ربازان نام( یکی از کبوت1399بهروز آذربین )
کند. یا  آورد به یاد فالن کسی که فوت کرده رها می میگاهی یکی دو تا کبوتر کبوتربازی  هر»

تربازان با کبو تا نذر کردم روی قبر فالن کس رها شود. در این مواقع همراه 10گوید من  می
خص زنند تا مش کنند. کبوتر را رنگ هم می روند سر مزار آن فرد و کبوترها را رها می می

ها را رها کرده است تا کسی کارش  کرده و آنترباز نذر باشد این مال نذری است و یک کبو
نداشته باشه و کبوتر را برای خودش نبرد. اگر کبوتر رها شده دوباره به خانه صاحب 

 «.برد ترباز آن را به زیارتگاهی میت، کبوبرگش
( فروشنده غذا و وسایل مربوط به کبوتر در محله ساغریسازان 1399آقای هنردوست )

خرد  شناسد که با نیت آزادی شوهرش، هر چند وقت یک بار از او دانه می گوید پیرزنی را می می
شود  ای است که گفته می تا برای کبوترهای خواهر امام رشت بریزد. خواهر امام بقعه متبرکه

السالم است و برای مردم گیالن بسیار مقدس است. این بقعه در  مدفن خواهر امام رضا علیه

آید که وقتی فردی از زندان آزاد  شت قرار دارد. گاه پیش مینزدیکی محله ساغریسازان ر

کنند و پرواز  شود، به یُمن آزادی وی چند کبوتر را در صحن خواهر امام رشت رها می می

آیند. آنها نذر دارند و  گوید برخی افراد چند ماه یک بار به نزد او می دهند. او همچنین می می
خرند. او برای اینکه در این ثواب شریک  ا سرگردان میارزن و گندم برای کبوترهای حرم ی

 فروشد. ها می باشد، گاه غذای کبوتر را به قیمت فاکتور به آن

ها و اماکن مقدس  رنگ سرگردان که بیشتر در بقعه االیام به کبوترهای خاکستری در رشت از قدیم
کبوتر »ینند و صاحبی ندارند گز جمعی آشیان می ها یا فضاهای شهری به صورت دسته و در برخی بام

ترین نوع کبوتر به شمار  شد. این نوع از کبوترها محترم گفته می« کبوتر اسد»یا « خواهر امامی

دهد که به  شناسان شاخص حوزه فرهنگ گیالن نشان می روند. پژوهش محمد بشرا یکی از مردم می
دانند و معتقدند صیاد و  ها را گناه می شود. مردم گیالن شکار آن هم گفته می« سیا کوتر»این کبوترها 

(. در حال حاضر بعضی این 160: 1380شکارچی آن دچار گرفتاری و عقوبت خواهد شد )بشرا، 

گوید به این دلیل به  تربازان گیالنی میشناسند. آقای زاهدی از کبو می« خطیسبز »کبوترها را با نام 
سید ابراهیم یا همان آقا سید است. این کبوترها در شود که اسد مخفف آقا  این کبوترها اسد گفته می

 شوند. ای مانند آقا سید ابراهیم، خواهر امام، دانای علی و آقا سید عباس رشت جمع می اماکن متبرکه
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در گیالن شروع مسابقه با صلوات همراه است. استفاده از صلوات و دود کردن اسپند رنگ و 

بخشد. برخی حین شروع مسابقه اشعار یا اذکاری بر  میبوی مذهبی و خاصی به مسابقات کبوتر 

تربازان، مسابقه را با ذکر حمد و خوانند. گاهی کبو ای از قرآن می رهکنند یا سو زبان جاری می

 کنند. الکرسی آغاز می سوره یا آیت

هر سال به یاد پدر » گوید تربازان باسابقه رشت است، در این باره میبهروز آذربین که از کبو

فرستند...  کنند و صلواتی می آیند خدابیامرزی می کنم. دوستان هم می هوا میکبوتر  خدابیامرزم حسین آذربین
 «.خوانم من هر موقع بخواهم کبوتر ول کنم یک شعری هست کنار عکس پدرم آن را می

الن است، در این باره های این حرفه و از داوران شاخص گی ( که از قدیمی1399علی رهپیما )
برای سالمتی خودتون و خانواده و صاحب »گفت  گوید هنگام شروع مسابقه معموالً یک نفر می می

 خواند.  میرا  الکرسی و چهار تا قُل ای، آیت گوید پیش از هر مسابقه او می«. کبوتر صلوات
شود و سوره کافرون  می( که با آیه إنا انزلناه فی لیله القدر شروع 97آیات سوره قدر )سوره 

( در میان مردم به 114( و ناس )سوره 113(، فلق )سوره 112(، اخالص )سوره 109)سوره 
شهرت دارند، برای « آیات حفظ»های دیگر که به  ها و سوره اند. آیات این سوره چهار قُل معروف

برخی  ها و سردر ورودی حفظ سالمتی و دور کردن بال و آفت و دفع چشم زخم در کتیبه
گوید همسرش  (. آقای رهپیما همچنین می376: 1387شود )بلوکباشی،  ها هم استفاده می مکان

 کند. دهد و از آنان پذیرایی می در مسابقات به نیت پدر مرحومش به مهمانان غذا می
تربازان در آغاز مسابقه گوید بعضی کبو ( از دیگر کبوترداران گیالنی می1399عباس علیزاده )

تربازانی بوده است او خود نیز از جمله کبو«. امید تو الهی به»گفتند  کردند و می توکل می به خدا
گوید:  خواند. وی در رابطه با تجربه خود در این زمینه می که پیش از شروع مسابقه اذکاری را می

دوستم خواندم. برای  خواستم کبوتر هوا کنم، اول ایاک نعبد و ایاک نستعین را می صبح وقتی می»
 «. کردم فرستادم و بعد هوا می که فوت کرده بود صلوات می

کاررفته در میان  ت و مفاهیم بههای مذهب و اعتقادات مذهبی را در برخی اصطالحا نشانه
توان دید. گاه برخی اصطالحات مذهبی و فقهی در فرهنگ کبوتربازی استفاده  تربازان میکبو
صبح  6»تربازان اصطالح صبح است. کبو 6ساعت شروع مسابقات  شود. به طور مثال  می

کنند. اساساً عنصر زمان در مسابقات با  را در مورد زمان شروع مسابقه استفاده می« شرعی
 همراه است.« شرعی»کلیدواژه 
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گیرد. اگر  کلیدواژه دیگری است که در مسابقات کبوتر مورد استفاده قرار می« فتوا»
بندی مشخصی نرسند، در این صورت  نظر شوند و به جمع اختالفداوران در قضاوت دچار 

دهد تا نتیجه « فتوا»تربازان باید سفیدان و افراد مورد اعتماد کبو یشیکی از بزرگان و ر
 مسابقه مشخص شود.

ترداری تالش برای پرورش جوجه کبوتر ترین کارها در حوزه کبو رین و ظریفیکی از مهمت
بازان این اعتقاد کبوترشتن تخم خوب در زیر کبوتر است. در عرف کشی و گذا و فرایند جوجه

ها در  کشی در ماه محرم و صفر انجام شود و تخم همواره وجود داشته است که اگر فرایند جوجه
آید یا اگر بیاید، ثمری برای صاحب آن  این ماه در زیر کبوتر گذاشته شود یا جوجه به عمل نمی

 (.1400نخواهد داشت )زاهدی،

 ها ها و سنت آیین
گیرد. در  های مردم گیالن حضور دارد و مورد استفاده قرار می ها و سنت کبوتر همواره در آیین

ها، در سوگواری و عزا و ماتم یا در جشن شادی و عروسی. گاه در برخی مجالس  ها و شادی غم
جات و  خی دستهشود. در بر تعزیه از کبوترهای آغشته به رنگ قرمز و گاهی سبز استفاده می

السالم بر روی گهواره نمادین  محافل آیینی به ویژه در تاسوعا و عاشورای امام حسین علیه
شود. معموالً این کبوترها  السالم یا کجاوه چند کبوتر گذاشته می حضرت علی اصغر علیه

ها  سفیدرنگ و آغشته به رنگ قرمز هستند. هنوز هم در برخی شهرها و محالت گیالن این سنت
 شود. اجرا می

بازش به صورت کبوتررفت، دوستان  بازها از دنیا میکبوتردر گیالن گاهی وقتی یکی از 
کرد،  کردند. در برخی مواقع وقتی جوانی فوت می نمادین تعدای کبوتر بر روی قبرش رها می

ت وصیکبوتربازی  گذاشتند. گاه چند کبوتر سفید و آغشته به رنگ قرمز را بر روی تابوت می
 کرد که از دو تا کبوترهایش عکس بگیرند و بر روی قبرش بگذارند. می

های معمول  بازان قدیمی و درگذشته یکی از سنتکبوتربا هدف یادبود « جشن پرواز»مراسم 
شوند و دیداری  بازان گرد هم در یک جا جمع میکبوتربازان است. در این مراسم کبوترمیان 

 آوردند. ا به پرواز در میکنند و تعدادی کبوتر ر تازه می
شود، محافل شادی و عقد و عروسی است. در  یکی دیگر از جاهایی که از کبوتر استفاده می

آورند و هنگامی که عروس و  گیالن در بعضی مواقع در سفره عقد و عروسی کبوترها را می
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ر بیایند. در کنند تا به پرواز د داماد قصد بریدن کیک عروسی را دارند، کبوترها را رها می
( که در محله 1399کنند. آقای هنردوست ) ها معموالً کبوترها را تزیین هم می عروسی

 گوید: ساغریسازان مغازه کبوتر دارد، در این رابطه می
کنند و فردی کبوترها را  آورند. نیت می ها برای عروس و دوماد کبوتر سفید می در عروسی» 

دادند. این سنت هنوز هم هست و در  پرواز می گرفت و بعد ها می در جلوی صورت آن
زنند. من خودم نوک کبوتر  کنند، روبان می شود. قفس را تزئین می تاالرهای امروزی اجرا می

 «. ماده و ناخنش را الک زدم برای عروسی فرستادم
ها  گوید گاهی هم در جشن تولد بچه گیالن میکبوتربازی  قاسم وحید از پیشکسوتان

شد، به یُمن آزادی او کبوتر رها  دهند.  وقتی کسی از زندان آزاد می پرواز می کبوترها را
هدیه کبوتر  کردند. گاهی دو رفیق برای محکم شدن پیمان دوستی و رفاقت به همدیگر می
باز خیلی عزیز باشد، گاهی تعداد چند هزار کبوتر را در کبوتردهند. اگر خاطر کسی برای  می

گوید وقتی دو رفیق  کند. بهروز آذربین می ر مهمانی به یکباره رها میضمن دعوت از آن فرد د
 کنند. هدیه میکبوتر  قدیمی قصد آشتی داشته باشند، به همدیگر

های  بازان متداول است، فعالیتکبوترهای زیبایی که گاه در میان برخی  از جمله سنت
بضاعت به  ک به افراد بیزدگان و کم خیرخواهانه جمعی در قالب گلریزان یا کمک به سیل

 صورت خرید وسایل و لوازم ضروری و خانگی است.

 
 آوری مبالغی برای صندوق  بازان فومن به منظور جمعکبوتردورهمی جمعی از 

 98آذر  7کمک به نیازمندان 
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های  بازان مبلغ جایزه را صرف امور خیر و فعالیتکبوتردر برخی از مسابقات و گرو کبوتر، 
های معیشتی برای طبقات محروم، خرید تلویزیون، خرید یخچال،  کنند. خرید بسته المنفعه می عام

ای است  های خیرخوانه ها و فعالیت تهیه غذا برای خانه سالمندان و معلوالن رشت از جمله سنت
 دهند. نی انجام میبازان و عشقبازان گیالکبوترکه گاه برخی 

 گیری نتیجه
ها  ناپذیر زندگی انسانی در اکثر جوامع انسانی بوده است. انسان کبوتر از جمله عناصر جدایی

همواره در طول تاریخ تالش کردند از کبوتر برای تأمین برخی از نیازهای زیستی و اقتصادی 
ی خود ببخشند. در فرهنگ و استفاده کنند و از این طریق جلوه و رنگ خاصی به حیات اجتماع

ای برخوردار بوده است. در این مقاله تالش شد  تمدن ایران نیز کبوتر همواره از جایگاه ویژه
ضمن مطالعه تاریخی و چگونگی نقش و جایگاه کبوتر در زندگی اجتماعی ایرانیان، فرهنگ 

 کبوتربازی در گیالن مورد بررسی قرار گیرد.
سرگرمی کبوتربازی  د متمول با کبوتر محشور بودند و اساساًدر گذشته شاهزادگان و افرا

محشور هستند، از اقشار کبوتر  آمد. اما بیشتر کسانی که امروزه با ای به حساب می پرهزینه
کامالً کبوتربازی  وکبوتر  فرودست جامعه هستند. رمز و راز وابستگی و تعلق خاطر این قشر به

بوتربازی نوعی تمرین امیدواری به زندگی به ویژه در این مشخص نیست، اما شاید بتوان گفت ک
 های اجتماعی است. قبیل از گروه

های اجتماعی به آن  های جالبی است که برخی از گروه کبوتربازی یکی از تجربیات و سرگرمی
برند و با دوختن چشم به کبوترها  بازان از نگاه به کبوتر لذت میکبوتراشتیاق فراوان دارند. 

برند،  کنند. آنان عاشق این کار هستند و از مشاهده کبوتر و پروازش لذت می س آرامش میاحسا
 خوانند. می« باز عشق»بازان را کبوترلذتی که چندان قابل وصف نیست. شاید به همین دلیل 

در گیالن بیانگر آن است که با وجود تغییر سبک زندگی در عصر کبوتربازی  بررسی فرهنگ
همچنان به عنوان یکی از تفریحات و کبوتربازی  ها، شیوه معماری خانه جدید و تحول در

یا کبوتر  رود. مسابقات های اجتماعی به شمار می های بخش جالب توجهی از گروه سرگرمی
شود و از  بازان است که ساالنه یک بار برگزار میکبوترهای  ها و فعالیت ترین سنت گرو از جذاب

شناسانه  بازان گیالنی برخوردار است. این مطالعه مردمکبوترمیان حساسیت و جذابیت خاصی در 
به مثابه یک میراث سنتی همچنان به حیات خود ادامه داده است و روز کبوتربازی  دهد نشان می

 شود. ها آن افزوده می به روز بر جذابیت و پیچیدگی
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