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   1و تحلیل مناسبات کبوتربازها کبوتربازي، گرُو
  

  *علی آخرتی
  )22/03/92، تأیید 14/08/91: تاریخ دریافت(

  

  چکیده
اما . اي بس طوالنی دارد رابطه انسان با کبوتر به منظور تأمین نیازهاي مختلف انسانی سابقه

عنوان ابزار بازي و خورد، استفاده از کبوتر به  آنچه در روزگار کنونی بیشتر به چشم می

در این نوشتار با بررسی گروه خاصی از کبوتربازهاي تهرانی و مراسم و . سرگرمی است

شود، تالش شده ضمن  شناخته می "گروبندي"و  "2گرو"مسابقات ساالنه آنها که با عنوان 

نگارانه این اتفاق و روابط شکل گرفته حول آن، تحوالت حیات اجتماعی و روابط  ثبت مردم

هاي اخیر ثبت و تحلیل کنیم؛ تحوالتی که در اثر ورود و اهمیت یافتن شماري  آنها را در سال

در جریان این تحوالت با رشد . است از عوامل در مناسبات و شرایط فعالیت آنها پدید آمده

آورد و با افزایش هزینه این  کند و به پرواز درمی تعداد کبوتري که هر کبوترباز نگهداري می

هاي اقتصادي  هایی از جهان سرمایه هايِ نمادیِن اعتباربخش در میان جمع با سرمایه ، سرمایهکار

کننده جایگاه افراد در مناسبات و  هاي جدید تعیین جایگزین شده و از آن پس این سرمایه

  .روابط آنها خواهد بود

  
  نمادین و سرمایه اقتصاديمناسک، سرمایه  کبوتر، کبوتربازي، عشقباز، گرو، :کلیديهاي  واژه

این اتفاقی  .شهرام دو سال است خانه خود را از تهران به باغی در حوالی شهر منتقل کرده است

نشینی و دشواري کبوتربازي در فضاهاي شهري  هاي اخیر و به دنبال رشد آپارتمان است که در سال

شمگیر تعداد کبوترهاي آنها براي و همچنین با توسعه فعالیت کبوتربازها و کبوتردارها و افزایش چ

او در خانه قبلی خود حدود دو هزار و پانصد کبوتر نگه . بسیاري از کبوتربازهاي تهرانی افتاده است

هزار متري خود فراهم کرده، بیش از پنج هزار در حال حاضر در فضایی که در باغ پنج. داشت می

                                                   
کبوتربازي و تحلیل روابط و مناسبات کبوتربازها «شناسی با عنوان  نامه کارشناسی ارشد انسان برگرفته از پایان.  1

 .فر، نوشته علی آخرتی الدین رفیع به راهنمایی دکتر جالل» از خالل مناسک مرتبط با آن؛ مراسم گرو

  شناسی کارشناس ارشد مردم  *
  .اي است میان کبوتربازها که در مقاله به تفصیل شرح آن خواهد آمد مسابقه.  2



 کبوتربازي، گرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها

16 

 

. ه پرواز درآمده در یک مهمانی و گرو را بشکندکبوتر دارد و امسال قصد دارد رکورد تعداد کبوتر ب

ها را بسیار باسلیقه و  او این گنجه. کند بام در دوازده گنجه نگهداري می او کبوترهایش را روي پشت

کس چنین کاري  تو تهران هیچ": گویدتماماً با نظر خود ساخته و تزیین کرده است و درباره آنها می

 . "را ببینی 1ها کن کند، تازه باید جفت نمی

هایش در طبقه پایین قرار دارد، در محلی کامالً محافظت شده و بسیار زیبا با  کن جفت

هایی مرتب که هر کدام هواکش  کبوترها در وسط و گنجه 2تنِی هایی مخصوص آب حوض

و با این تاکید به  "این کار هنره، مثل قلمزنی اصفهان، اینم هنره". مخصوص به خود دارند

او کبوتربازي را از . کند یدگی به کبوترها و فضاي به وجود آمده براي آنها اشاره مینحوه رس

اي که از کودکی به این کار داشته، شروع کرده و با توجه به تمکن  ها قبل و به دنبال عالقه سال

و دو  3هرچند یک بومدار. اش را تا این سطح گسترش داده است اش بسرعت وضعیت مالی

کنند، خودش در تمام مراحل رشد و پرورش آنها  ها و کبوترهایش رسیدگی می کارگر به گنجه

کارگرها صرفاً . دهد حضور دارد و کارهاي اصلی را به تنهایی یا به کمک بومدار انجام می

بندند  هر روز صبح تورهاي سقف را می. وظیفه نظافت و دانه دادن به کبوترها را برعهده دارند

کنند و پس از اینکه کف گنجه را با کاردك و  ا به ترتیب بیرون میو کبوترهاي هر گنجه ر

کنند، براي آنها دانه  هایی که انتهاي کاردك شکل دارند، تمیز کردند، کبوترها را مجدد جا می تی

او از آن دسته از کبوتربازهاست . کنند خورِي هر گنجه را عوض می ریزند و آبِ ظروف آب می

د زیادي کبوتر، هر سال نیز تعداد کبوترهایی را که به پرواز در که ضمن نگهداري از تعدا

در کل این افزایش تعداد در میان کبوتربازهاي تهران و کبوتربازهایی . دهد آورد، افزایش می می

کند، به طوري  که در سایر نقاط ایران به گروبندي مشغول هستند، روند رو به رشدي را طی می

                                                   
  .دهند گیري و تولید مثل در آن قرار می هاي کوچکی است که کبوترها را براي جفت کن، قفس جفت.  1
هایی پر از آب  براي این منظور معموًال تشت. پردازند تنی می ها به آب در تمام فصول و حتی زمستانکبوترها .  2

  .دارند تا کبوتر از آن آب ننوشد تنی هم بالفاصله آن را برمی دهند و پس از آب براي کبوتر قرار می
ارها معموالً افراد مورد اعتماد کبوترباز و بومد. کند کسی که در نگهداري کبوترها و پرورش آنها به کبوترباز کمک می.  3

اي باالتر از کارگرانی که صرفًا به نظافت زیر پاي کبوترها  مطلع در پرورش و نگهداري کبوترها هستند و در رتبه

برخی از کبوتربازها هم فقط در اردیبهشت و خرداد و براي آماده کردن کبوترهایشان براي . گیرند پردازند، قرار می می

  ).54: 1385 و جعفرزاده، 90- 85: 1369 عشقیار،: نک(کنند  وهاي تیرماه بومداري را استخدام میگر
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کبوتر در یک گرو، رکورد تعداد کبوتر  1017با به پرواز درآوردن  یک کبوترباز 88که در سال 

کبوتر هوا کرد که  1500در گرو را شکست و در همان سال کبوترباز دیگري در یک مهمانی 

و  1500این ارقام امروز به . بیشترین تعداد کبوتري بود که تا به آن روز به پرواز درآمده بود

ر حالی است که آقاي عشقیار از کبوتربازان قدیمی عنوان این، د. کبوتر رسیده است 3000

کبوتر برگزار کرده و با همان  21با به پرواز درآوردِن  1318کرد اولین گرو خود را در سال  می

از همه جا اومده "اي که  تعداد رکوردداِر تعداد کبوتر در تهران و شهر ري شده بود به گونه

اما وضعیت امروز شهرام و . "ت و یک کفتر هوا کنمخوام بیس بودند ببینند چطوري می

  . دهند، کامال تغییر کرده است ردیف او که نسل جدید کبوتربازها را تشکیل می کبوتربازهايِ هم

  

  پیشینه کبوتربازي
رغم ناشناخته بودن سرگذشت  علی. هاي کهن ایرانی است ها و سرگرمی کبوتربازي از بازي

: 1385دیگار، (اند  کبوتر که انواع و نژادهاي مختلف آن تقریباً در تمام نقاط کره زمین پراکنده

 توان تا دوران اهلی کردن حیوانات و بهره بردن از کبوترها به هاي کبوتربازي را می ریشه) 224

گیري از کود  همچنین در تاریخ و فرهنگ ایران بهره. رسان ردیابی کرد عنوان قاصد و نامه

هاي بر  اي پررنگ دارد که کبوترخانه هاي کشاورزي سابقه کبوترها و استفاده از آن در زمین

: 1374شاردن، : نک(جاي مانده در شهرها و روستاهاي مختلف ایران موید این نکته است 

  ). 1372؛ فرهادي، 1382؛ میرزایی، 998-997: 1335مانی، ؛ ال748-749

اي براي بازي و سرگرمی که به صورت خاص مورد توجه  استفاده از کبوتر به عنوان وسیله    

ویلم فلور بر این باور . اي طوالنی دارد این مقاله است، در ایران و کشورهاي همسایه آن سابقه

ابن ). Floor, 2011: 111(امنشیان وجود داشته است کم از زمان هخ است که این بازي دست

آمدند، به عنوان یکی از اقدامات  اثیر، بریدن بال کبوترانی را که در اطراف مدینه به پرواز در می

جاحظ ضمن اشاره به مسابقات ). 296: 1414(کند  عثمان در هشتمین سال خالفتش ذکر می

) 256: 1388(اند  آمده ها گرد می بام ن بر پشتکبوتربازي و جمعیت زیادي که براي تماشاي آ

رسد، نه باز  بهاي هیچ حیوان دیگري به این حد نمی"داند که  ارزش کبوتر را به حدي باال می

 "و نه شاهین و نه قوش و نه عقاب و نه قرقاول و نه خروس و نه شتر و نه االغ و نه قاطر

از پرداختن شاهان و فرمانروایان به  هاِي متعددي همچنین گزارش. )3/212: 1388 جاحظ،(
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طاهر بن محمد بن کبوتربازي در دست است؛ از جمله اشتغال پادشاهان و حکمرانانی مانند 

: 1373تاریخ سیستان، ( سله صفاریانلفرمانرواي س )ش 287-279/ ق 296-287( عمرو لیث

حسین و یا ) 348: 1940فضل اهللا همدانی،( یا غازان خان حاکم اواخر قرن هفتم هجري 1)275

مندي در میان پادشاهان تا دوران  این عالقه). 100: 1362خواندمیر، ( میرزا پادشاه تیموري

 سپهبدي،( معاصر و اشتغال شاهان و شاهزادگان قاجار به این سرگرمی ادامه داشته است

  .)561-559، معیر الممالک ؛38: 1350

له یک بازي و سرگرمی، گروهی از در این مقاله ضمن تمرکز بر کبوتربازي به منز

کبوتربازهاي تهرانی مورد توجه خواهند بود که در ادامه مشخصات آنها و وجوه تمایزشان با 

اطالعات ارائه شده بر مبناي مشاهدات در محل و . سایر کبوتربازها شرح داده خواهد شد

وتربازهاِي تهرانی مشاهده مشارکتی براِي فهم جهان اجتماعی، مناسبات و ساختار روابط کب

بام و  هاي این کبوتربازها بر پشت براي این منظور ضمن ثبت و بررسی فعالیت. استوار هستند

هایی از  چگونگی فعالیت آنها در جهت پرورش و نگهداري کبوترهایشان بیشتر به آن جنبه

ایر کبوتربازهايِ شود که در ارتباط با محیط پیرامونشان و در ارتباط با س فعالیت آنها پرداخته می

پذیر کردن آنها و  دهند که ضمن جامعه هايِ متقابلی را شکل می دوست یا رقیب، کنش

ها ما را به بهترین نحو در فهم این  شان، تحلیل و بررسیِ آن کنش برساختن جهان اجتماعیِ

د وار "پذیري رقابتی جامعه"همچنین در این فضا آنها به . کند جهان اجتماعی خاص یاري می

هاي ناگفته  کبوتربازها یک نظم اجتماعی خرد با قواعد و پاداش"شوند، که از خالل آن  می

این تحقیق حاصل چهار سال حضور نگارنده در کنار ). Jerolmac, 2009: 448( "آفرینند می

کم در پنج گرويِ مختلف حضور  نگارنده طی این مدت، تیر ماه هر سال دست. این افراد است

و روزهاي قبل از گرو و در زمان فعالیت آنها براي آماده ساختن کبوترهایشان در پیدا کرده 

هاي سال هم ضمن حفظ ارتباط با آنها، در مراحل  کنارشان حضور داشته و در دیگر ماه

بام حاضر شده است؛ بخصوص در  مختلف پرورش و نگهداري کبوترها همراه آنها بر پشت

شد، مثال نخستین باري که فردي  جمع دوستان تبدیل میبام به محل ت مواقع خاصی که پشت

                                                   
هر چند در انتها با رویکردي منفی به این سرگرمی، اشتغال به این امور را عامل زوال پادشاهی او به شمار .  1

  ."پادشاهی با کبوتربازي دیر نپاید"گوید،  آورد و چنین می می
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برداري  در این مدت ضمن یادداشت. آورد را به پرواز در می "اش هايِ تازه سر پر آمده جوجه"

ها و اعمال آنها، از ضبط صوت و دوربین فیلمبرداري براي ثبت توضیحات و  از صحبت

هایی  نگارنده بیشتر معطوف به ثبت نشانه در جریان این کار توجه. اعمالشان استفاده شده است

چه، آنها در . در رفتار و گفتار کبوتربازها بوده که گویاي مناسبات موجود میان این افراد باشد

پذیر شدن و مشخص کردن  ها و در جریان جامعه شان در این جمع گیرِي هویت جریان شکل

آفریدند که تنها  ها را می ا و نشانههایی از معنا و نماده مرزهاي گروهی و هویتی خود، عرصه

براي خودشان قابل فهم و تفسیر بود و تنها خودشان بودند که با اشراف بر آن ظرایف معنایی 

  .توان پاسخ به آن را داشتند

  

  کبوترباز
، با توجه به شیوه فعالیت و اهداف 1هایی که با یکدیگر دارند کبوتربازها فارغ از همه تفاوت

منظور از . شوند هاي متفاوتی تقسیم می ها و گروه گهداري از کبوتر به دستهمتفاوتشان در ن

کبوترباز در این مقاله همه کسانی نیست که با کبوتر سروکار دارند یا به نگهداري از آن 

بندي بین آنها نیز شده تا آن گروه از  بنابراین، در این تحقیق اقدام به دسته. پردازند می

تر مشخص  هایشان در این مقاله مورد توجه قرار گرفته تا حدودي دقیق تکبوتربازها که فعالی

بندي میان افرادي که با کبوتر سروکار دارند، به این  در مجموع و در نگاهی کلی دسته. شوند

  :صورت است

دهند و  این افراد در پرورش و نگهداري کبوتر صرفًا به زیبایی آن اهمیت می: بازها نقش -1

هدف آنها . مدت براي آنها مهم نیست کبوتر و مقاومت پرنده در پروازهاي طوالنیتوان پرواز 

از پرورش کبوتر، به وجود آوردن کبوترهایی زیبا، چه از نظر رنگ و چه از نظر شکل، است 

 2بازها با تَن زدن نقش). 44: 1385؛ جعفرزاده، 318: تا؛ محتاط، بی37: 1369عشقیار، (

این کبوترها معموالً به . آورند هاي مختلف، کبوترانی زیبا پدید می رنگ کبوترهایی از نژادها و

                                                   
هاي زندگی مختلف، سطح سواد متفاوت،  مختلف اجتماعی دانست؛ افرادي با سبک "طبقات"توان از  ا میآنها ر. 1

  ...هاي مالی متفاوت و  هاي متفاوت، وضعیت شغل
  .که جفت کردن دو کبوتر نر و ماده را گویند "تن کردن"یا .  2
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مندان  هایی زیاد به عالقه عنوان پرندگان خانگی که در قفس نگهداري خواهند شد، با قیمت

 .1شوند فروخته می

 این افراد کبوترهایی با. پرواز دارند کبوتربازهایی که کبوترهاي پرشی از نوع مسافتی و افقی - 2

دهند و از آنها در مسابقات مسافتی و  مدت و مسیریابی باال پرورش می توانایی پرواز طوالنی

کنند؛ مسابقاتی که در آن کبوتربازها کبوترهاي خود را در نقطه مشخصی رها  مسیریابی استفاده می

 2.ها به مقصد مسابقه برسد، برنده است کنند و کبوتري که زودتر از دیگر پرنده می

 . کنند پرواز پرورش داده و نگهداري می وتربازهایی که کبوترهاي پرشی از نوع عموديکب - 3

کبوتربازهایی که در این مقاله در مدت چهار سال مورد مطالعه قرار گرفته اند، به گروه سوم 

مدت و نیز توانایی در  آنچه در نظر این افراد مهم است، قابلیت کبوتر در پرواز طوالنی. تعلق دارند

بازگشت به خانه است و زیبایی کبوتر، اگر اساسًا اهمیتی داشته باشد، در درجه بعدي قرار 

شوند، همین  به عنوان کبوترباز شناخته می) مشخصاً در تهران(افرادي هم که در نظر مردم . 3گیرد می

بوتربازها هایی هستند که در باور عمومی به ک افرادي که بیش از دیگران مصداق ویژگی افراد هستند؛

گذراندن زمانی طوالنی براي رسیدگی به کبوترها، حضور : هایی مانند شود، ویژگی اطالق می

بام، هوا کردن کبوترها با سوت و سرو صدا و احتماالً ایجاد مزاحمت براي  مدت بر پشت طوالنی

  .این کبوتربازها با توجه به معیارهایی، قابل تقسیم به چند دسته هستند. ها همسایه

برخی از آنها به پرواز در آوردن کبوتر را صرفاً به عنوان تفنن و نوعی سرگرمی و براي 

بام یا در حیاط  دهند و معموًال تعداد محدودي کبوتر بر پشت لذت بردن از این عمل انجام می

گیري و گرفتن کبوترهاي  برخی دیگر با کبوترهاي خود به غریب. کنند خانه خود نگهداري می

آنها براي این کار در اکثر اوقات . پردازند اند، می تربازها که از دسته خود جدا ماندهدیگر کبو

                                                   
نگهداري از حیوانات خانگی، کبوترهاي خریداران این کبوترها معموالً کسانی هستند که از روي عالقه به .  1

مندان  این افراد که غالبًا تنها یک یا دو کبوتِر نقش دارند، در زمره عالقه. کنند نقش را در خانه خود نگهداري می

  شوند باز هم شناخته نمی شوند و از جانب کبوتربازها حتی به عنوان نقش نگهداري از حیوانات دسته بندي می
  ).60: 1377گیر،  گوشه(گویند  می "گرو"طق به مسابقات مسافتی نیز در برخی منا.  2
ماه  11کنه،  کفترباز یه روز تو سال کفتر هوا می": گفت یکی از کبوتربازها درباره اهمیت زیبایی کبوتر می.  3

یی کبوتر کردند که زیبا و به این ترتیب این موضوع را که شماري از کبوتربازها عنوان می "خواد نگاش کنه می

  .کرد هیچ اهمیتی ندارد و تنها توانایی پرواز آن مهم است، رد می
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مانند و  بام چشم به راه کبوتري غریب می بر پشت "به فرمان"اي کبوتِر گرسنه و  سال با دسته

به محض مشاهده کبوتري تنها و غریب با پاشیدن اندکی دانه به این طرف و آن طرف 

تا با جلب توجه کبوتر غریب او را به نشستن  "دهند پِِر می"هاي گرسنه را بام، کبوتر پشت

گاه نیز با هوا کردن یک دسته کبوتر و هدایت آنها به سمت کبوتر غریب سعی . ترغیب کنند

گیري از دید  غریب 1.کنند آن کبوتر را در دسته کبوترهاي خود بگیرند و با یکدیگر بنشانند می

عملی مذموم است، گرچه ممکن است در عمل خود نیز دست به این کار کبوتربازهاي تهرانی 

آنها اگر کبوتر غریبی همراه دسته کبوترهایشان شود، در صورتی که کبوتر از آنِ دوستان . بزنند

- داشته باشد و یا شماره تلفنی روي مهرش و یا حلقه 2و آشنایان هم محله باشد، مهر و نشانی

گردانند و در غیر این صورت، آن  باشد، اغلب آن را به صاحبش باز میاي به پایش بسته شده 

دارند و در صورت توانایی پرواز حتی ممکن است از آن کبوتر  کنند و نگه می می 3"جلد"را 

کبوتربازهایی که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته اند،  4.در گرو هم استفاده کنند

توان معیارهايِ  براي تفکیک و تشریح این افراد می. شده اند نامیده "اي کبوتربازهاي حرفه"

متفاوتی را برشمرد، هرچند ممکن است در مورد هر کدام از آنها تمام این معیارها صادق نباشد 

خود کبوتربازها هم به نوعی چنین تفکیکی را میان . و یا معیارها با شدت و ضعف صدق کند

در . "کبوترباز در مقابل کبوتردار"و یا  "در مقابل کبوتربازعشقباز "خود قائل هستند؛ از جمله 

شوند که  تا حدود زیادي همان افرادي را شامل می "کبوترباز"یا  "عشقباز"ها  بندي این دسته

                                                   
  ).Wills, 2004: 94-96؛ 1377گوشه گیر،: نک(شود  در مناطقی نیز مسابقه و رقابت میان کبوتربازها به این صورت انجام می. 1
کنند و یا یک  اي مسی در بالشان می گی حلقه جوجه گذارند، گاه در زمان هایی می برخی از کبوتربازها براي کبوترهایشان نشانه. 2

  .چینند یا دو بند از یک یا دو انگشت کبوتر را می
  .بام خودش بنشیند دهد تنها بر پشت اعمالی که طی آن کبوترباز کبوترش را عادت می. 3
مجدداً رها کرد تا شاید به نزد صاحب  در همین مورد آقاي عشقیار بر این عقیده بود که چنان کبوتري را باید آب و دانه داد و. 4

اش را گم کند و هرز برود، نشانه  همچنین برخی از عشقبازها اعتقاد دارند که اینکه کبوتري اینچنین راه خانه. اش بازگردد اصلی

 پس حتی اگر چنین کبوتري را به آنها. نبودن آن کبوتر است و ارزش آن را ندارد که از آن نگهداري شود "خوش سو"

گیرند، از  خود کسانی هم که آن کبوتر را می. کنند بازگردانند، دیگر از آن براي مسابقه و پرواز دادن در روز گرو استفاده نمی

آنجایی که امکان دارد در روز مسابقه هم باز با گم کردن مسیر به خانه بازنگردد و یا به اصطالح هرز برود، در جوجه کشیدن از 

  .کنند نش در گرو با احتیاط رفتار میآن و به پرواز درآورد
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براي قرار گرفتن در این دسته، دارا بودن تعداد  1.نامیده شده اند "اي کبوترباز حرفه"

خود این افراد هم شماري خصایل و . برخوردار استتوجهی کبوتر از اهمیت زیادي  قابل

دار بودن و داشتِن مرام و مروت را از اصول قرار گرفتن در  ها، از جمله لوطی بودن، سفره منش

ها و وجوه تمایز  ترین ویژگی اما یکی از مهم). 36-30: 1369عشقیار، (دانند  زمره عشقبازان می

طور که پیش از این نیز به آن اشاره شد،  ر نهایت، هماند. 2بودن آنهاست "گرو بند"این افراد، 

اي به وضعیت و جایگاه کبوترباز در نظر دیگر  قرار گرفتن در زمره کبوتربازهاي حرفه

  .کبوتربازها نیز بستگی دارد

هاي  این اعتبار از راه. اي نام و نشان و شهرت و اعتبار مهم است براي کبوتربازهاي حرفه

گاه از طریق داشتنِ تعداد زیادي کبوتر و رکورددار شدن در این . آید مختلف به دست می

زمینه، گاه داشتن کبوترهایی نژاده و اصیل، گاه با کسب زمان باال در گرو و پیروزي در 

در نهایت، ویژگی این . دار بودن و خصایل پهلوانی داشتن گروهاي متعدد و یا لوطی و سفره

به . ها و معیارهاي سرراست و دقیق و عینی بیان کرد ساس مالكتوان بر ا سختی میافراد را به

سرمایه نمادین به عنوان نوعی . عبارت بهتر، این افراد داراي نوعی سرمایه نمادین هستند

شان چنان  اي از اعضاي اجتماع درك شود که مقوالت فاهمهبه واسطه آن، دسته"دارایی که 

و به رسمیت بشناسند ) یعنی آن را ببینند(یی را بشناسند سازد این دارا است که آنها را قادر می

تر بگوییم، سرمایه نمادین شکلی است که هر نوع  دقیق)... یعنی براي آن ارزش قائل شوند(

شود که محصول ذهنی  اي درك می گیرد وقتی از رهگذر مقوالت فاهمه سرمایه به خود می

                                                   
شود، عالمی نیز در آیین اکبري به عشقبازي نامیده  در بسیاري موارد به جاي کبوترباز از عشقباز استفاده می. 1

تري  اگرچه امروزه این عنوان واجد بار معنایی متفاوت و وسیع). 153: 1893عالمی، (کند  شدن این کار اشاره می

عشقیار، (شود  ظر در میان خود کبوتربازها براي ایجاد و نمایاندن تمایزهاي موجود استفاده میشده و از همین من

1369 :30.(  
گیر یا کسانی را که به  این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که نگارنده بسیاري از کبوتربازهاي غریب. 2

رغم داشتن کبوتر هرگز حتی به  ه کرده که بهکنند مشاهد صورت تفننی تعدادي کبوتر در خانه خود نگهداري می

عنوان بیننده هم در هیچ گرویی شرکت نکرده بودند و مشتاق وصف گروهاي مورد بررسی در این مقاله بودند و 

با نهایت اشتیاق و عالقه و لذت بسیار، توصیفات ارائه شده درباره چگونگیِ هوا کردِن کبوترها و حضور میهمانان 

  .شنیدند ي آن همه کبوتر را میو محل نگهدار
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 "ر توزیع آن سرمایه وارد شده استها و تضادهایی است که در ساختا بندي شدن تقسیم

 ).155-154: 1381بوردیو، (

  

  گرو
مدتی قبل از تیرماه کبوتربازها روزي را براي . اي است میان دو یا چند کبوترباز گرو مسابقه

سپس در روز تعیین شده هر . کنند رقابت و به پرواز در آوردن کبوترهاي خود معین می

بام،  آورد و داورهاي حاضر بر پشت یش را به پرواز در میبام خود کبوترها کبوترباز بر پشت

کنند تا در انتها، کبوتربازي که کبوترهایش به صورت  زمان پرواز هر کبوتر را یادداشت می

  .میانگین مدت زمان بیشتري در آسمان بودند، برنده شود و مبلغ شرط را ببرد

اي به بحث  معموالً پیش از آن در جلسهطرفین مسابقه . شود ها در تیرماه برگزار می"گرو"

نویسند که  نشینند و بر مبناي توافقات صورت گرفته در مورد جزئیات مسابقه قراردادي می می

  :شود موارد زیر در آن قید می

در ابتدا نام طرفین گرو و محلی که هر کدام در آن کبوترهایشان را به پرواز در خواهند 

این . که براي گرو به پرواز در خواهند آورد مشخص می شوندآورد و سپس تعداد کبوترهایی 

مبلغی که  1.اند، معلوم است هایی که براي یکدیگر فرستاده مورد معموًال از پیش و از طریق پیغام

و نیز روز مسابقه با توافق طرفین تعیین و در قرارداد نوشته  2کنند که بر سر آن رقابت می

معموالً دو کبوترباز براي یکسان شدن شرایط مسابقه در یک روز کبوترهایشان را به . شود می

آورند که این موضوع، یعنی مسابقه همزمان، بر جذابیت و هیجان مسابقه نیز  پرواز در می

ر حال حاضر بسیاري از گروها بین دو شهر مختلف و یا اما با توجه به اینکه د. افزاید می

                                                   
اي  آورند تا اگر پرنده کنند و اضافه بر تعداد کبوتر گرو به پرواز در می قید می "بر قوش"یک یا چند کبوتر هم با عنوان . 1

شکاري، کبوتري را در روز گرو شکار کرد، زماِن به دست آمده توسط آن کبوترهاي اضافه جایگزین کبوتر شکار شده 

بر زمان آخرین کبوترهاي  بام خود بازگردند، به تعداد کبوترهاي قوش صورتی که همه کبوترها سالم به پشتشود و در 

  .آورند نشسته را به حساب نمی
 - و کبوترهاي بعد از ظهري  - نشینند می 12کبوترهایی که تا قبل از ساعت  - معموالً در قرارداد بینِ کبوترهاي صبحی . 2

  .شود شوند و براي هر کدام مبلغی جداگانه تعیین می تفاوت قائل می - نشینند  ساعت می کبوترهایی که بعد از آن
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شوند و در عمل رعایت یکسانی شرایط آب و  نواحی مختلف آب و هواییِ یک شهر بسته می

  1.شود هوایی براي گرو غیرممکن است، برخی از گروها در دو روز مختلف برگزار می

کنند که به  ام رها میب بر پشت "کَت بسته"در هر گرو تعدادي کبوتر را هم به صورت 

گاه زمان رها کردن کبوترهاي زیرپایی هم در قرارداد . شوند شناخته می "زیرپایی"عنوان کبوتر 

از دیگر موارد ذکر شده در قرارداد محل رها کردن کبوترهاي زیرپایی است و  2.شود ذکر می

. 3ها رها شوند هبام و چه تعداد روي سقف گنج کنند که چه تعداد از آنها کف پشتمشخص می

کارکرد این کبوترها آن است که کبوترهاي در حال پرواز را به زودتر نشستن تحریک . 3شوند

این . هاي چند ده تایی به پرواز خواهند پرداخت ها و تیپ اصوًال کبوترها، در دسته. کنند

ودتر تر ز هاي پایین هاي مختلفی پرواز خواهند کرد و هر چه کبوترهاي دسته ها در ارتفاع دسته

به عبارتی، در روز گرو صاحب کبوتر . بنشینند، کبوترهاي باالیی هم زودتر ریزش خواهند کرد

تر پرواز کردن تحریک کند،  نه تنها مجاز نیست کبوترهایش را بترساند و آنها را براي طوالنی

د تا در این شرایط است که کبوتر بای. کند بلکه حتی امکان نشستن زودتر آنها را هم فراهم می

هر حرکتی را که موجب ترسیدن و بیشتر پریدن . حد توان مقاومت کند و به پرواز ادامه دهد

نامند؛ اعمالی از جمله ایجاد سروصدا، سوت  می "سیاهی دادن"یا  "سیاهی کردن"کبوتر شود، 

گاه ممکن است رنگ لباسی  .اي رنگی و موارد نظیر آن زدن، ترقه زدن و یا تکان دادن پارچه

پوشد یا حتی رنگ کبوترهاي زیرپایی به عنوان سیاهی مورد اعتراض داورها  کبوترباز میکه 

. 1شود سیاهی کردن در روز گرو ممنوع است و گاه موجب بر هم خوردن آن می. 4قرار بگیرد

                                                   
در قم اشاره کرد  "ك"با آقاي  "ج"آقاي  91و گرويِ سال   86در سال  "م"و  "ج"به عنوان نمونه می توان به گرويِ آقایان . 1

گاه برخی عوامل خارجی نیز بر تعیین روز گرو . درآوردند که در هر دو سال رقبا در دو روز متفاوت کبوترهایشان را به پرواز
هاي قبل براي کبوتربازي نکردن تعهد داده بود، گروي خود را در روز میالد امام زمان  مثًال کسی که در سال. گذارد تأثیر می

  .برگزار کرد که به این ترتیب امکان پوشش دادن تجمع افراد در جشن نیمه شعبان باشد
بام  کنند که ده دقیقه بعد از هوا کردن کبوترها و با نظر داوران کبوترباز باید کبوترهاي زیرپایی را بر پشت ن مثال معین میبه عنوا. 2

  .رها کند
اهمیت این موضوع از آن جهت است که کبوترهاي زیرپایی باید جایی رها شوند که کبوترهاي در حال پرواز معموالً و بر . 3

  .آیند تا به صورت کامل در دید کبوترهاي در حال پرواز باشند د میحسب عادت در آنجا فرو
قاره، پلنگ، زاغ، پشت سیاه، شازده سیاه (هاي سیاه باشند  هاي تیره و داراي خال مثالً اگر تعداد زیادي از کبوترهاي زیرپایی به رنگ. 4
در یک مورد شاهد اعتراض به چنین موضوعی بودم، اما . دتواند عامل به هراس افتادن کبوترها و به نوعی سیاهی باش خود می...) و 

این اعتراض بیشتر به صورت کنایه بود و به بهم خوردن گرو نینجامید، چنانکه خود داوري هم که این مسئله را به صاحب کبوترها 
  ."هالو گیر آوردهیه مشت سیاه ریختن اون رو، منم بهش گفتم که خیال نکنه ": گفته بود، بعد از رفتن او به من گفت
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این موضوع اگر هم موجب برهم خوردن گرو و بازنده اعالم شدن کبوترباز نشود، موجب 

  .و خواهد بوداعتباري ا بدنامی و بی

اگر . شود بودن، یا نبودِن گرو از دیگر شروطی است که در قرارداد ذکر می "دوره قُرُق"

اي دوره قرق باشد به این معناست که تا فاصله ذکر شده در قرارداد هیچ کبوترباز  مسابقه

از دیگر شروطی  "پاي دون و آب"شرط . دیگري حق به پرواز درآوردن کبوترهایش را ندارد

هاِي هر  داشته باشد، نماینده "پاي دون و آب"اگر گرویی . شود ست که در قرارداد قید میا

کدام از طرفین از چند روز قبل از گرو ـ که تعداد روزهاي آن هم با توافق طرفین مشخص 

شوند و بر رسیدگی به کبوترها و آب و غذا دادن به  بام حریف حاضر می شود ـ بر پشت می

کنند تا اتفاقی خالف توافقات صورت نگیرد و کبوترباز با استفاده از مواد نیروزا  آنها نظارت می

ممنوعیت استفاده از دان خیس و آب دادن در ظروف سرباز و . هایش را تقویت نکند پرنده

ها  از دیگر شرایطی است که این نماینده 2ظروفی غیر از ظروف مخصوص آبخوري کبوترها

  .ا را بر عهده دارندوظیفه نظارت بر انجام آنه

مدت زمانی که هر کبوترباز فرصت دارد کبوترهاي خود را به پرواز درآورد نیز از دیگر      

گروها ساعت شش صبح آغاز . شود شرایطی است که بر مبناي توافق طرفین در قراداد ذکر می

تنهایی یا با  کبوترباز به) که معموًال چند دقیقه است(شود و از آن ساعت و به مدت مقرر  می

اي پارچه به  کمک بومدارش، یا تعدادي از دوستانش کبوترها را با حرکت چوبی که گاه تکه

کنند  در برخی موارد رقبا توافق می. آورد انتهاي آن بسته شده و یا با ایجاد صدا به پرواز در می

ري را به جاي ، کبوترباز کبوتر دیگ"هرز نشست"که اگر در این زمان کبوتري در همان اطراف 

آیند، شب قبل از گرو با حضور  تمام کبوترهایی که در روز گرو به پرواز در می. آن هوا کند

اي از طرف حریف و به وسیله مهري که صرفًا در اختیار آن نماینده است، مهر  نماینده

                                                                                                                        
شد، بخصوص هنگامی که کبوترها  هاي بلندي از جانب میهمانان فرستاده می صلوات 1388در تیرماه  "ع"در گرو آقاي . 1

این موضوع از جانب داورها به عنوان سیاهی تشخیص داده شد و گرو . شدند و در حال نشستن بودند بام می نزدیک پشت
  .باطل شد

مخصوص کبوتر ظروفی سر بسته است و الزام به استفاده از آنها و ممنوعیت آب دادن در تشت ظروف آبخوري .  2

هاي تشت بمالد که به خورد آن برود و آنگاه با یک یا دو  براي آن است که کبوترباز نتواند مواد نیروزا را چنان به دیواره

  .ب تقویت و دوپینگ کبوترها شودها زدوده نشود و آب خوردن در آن ظرف موج بار شستن هم از دیواره
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هدف از مهر کردن این است که داورها پس از پایان گرو براحتی بتوانند تشخیص . شوند می

اند و زمانشان ثبت شده است، همان کبوترهایی هستند که صبح  هند که کبوترهایی که نشستهد

در مواردي که محل برگزاري گرو . اند و کبوتري غریب در میان آنها نیست به پرواز درآمده

باغی باشد که اطرافش فضاي باز وجود دارد، محل اسکان میهمانان هم در قرارداد ثبت 

کنند و با توجه  منظور معموًال فاصله مشخصی از مکان کبوتربازي را قید می براي این. شود می

شود که میهمانان  نشینند، چنین مقرر می به این نکته که کبوترهاي هر کبوترباز از کدام جهت می

باید در جهتی خالف آن مستقر شوند تا حضور تعداد زیادي افراد که براي کبوترها امري غیر 

  .یر نشستن کبوترها موجب ترسیدن و رمیدن آنها نشودعادي است، در مس

رود و از  کند و به میان میهمانان می بام را ترك می پس از هوا کردن کبوترها، کبوترباز پشت

بام سه داور حضور دارند؛ یک داور  بر هر پشت. 1بام در اختیار داورها قرار دارد آن پس پشت

اور وسط که در صورت بروز اختالف میان آن دو از طرف هر کدام از طرفین مسابقه و یک د

همراه دارند که  "نویسنده"همچنین هر کدام از این سه داور یک نفر . کند داور دخالت می

ها مدت زمان پرواز هر کبوتري را  نویسنده. وظیفه نوشتن زمان نشستن کبوترها را بر عهده دارد

مه کبوترهاي نشسته را با یکدیگر جمع و بر کنند و در انتها زمان ه نشیند، یادداشت می که می

. تا کبوترباز برنده مشخص شود 2کنند اند، تقسیم می تعداد کل کبوترهایی که به پرواز درآمده

ترین مواردي که داورها باید درباره آن قضاوت کنند و گاه به اختالف و حتی  یکی از مهم

                                                   
ماند تا هم از داورها پذیرایی کند و هم با  بام می در تمام موارد مورد مطالعه این مقاله، بومدار کبوترباز بر پشت.  1

اجازه آنها کبوترهاي نشسته را جا کند و هم با توجه به آشنایی کاملش با کبوترها در تماس تلفنی با کبوترباز او را 

  .بام و وضعیت پرواز کبوترها مطلع کند اع پشتاز اوض
سازي کبوترها در روز قبل از گرو برخی از کبوترهاي یک کبوترباز  در صورتی که در آخرین مراحل آماده.  2

ضعیف عمل کنند، ممکن است کبوترباز تصمیم به کنار گذاشتن آنها بگیرد و گرو را با تعداد کمتري کبوتر نسبت 

با این . در آن صورت، زمان آن تعداد کبوتر صفر منظور خواهد شد. اد مقرر شده، شروع کندبه آنچه در قرارد

. تواند به نفع کبوترباز تمام شود عمل اگرچه در ظاهر میانگین زمانی کبوترها پایین خواهد آمد، اما در عمل می

کنند و اگر در  پرواز می "تیپی" آیند، به صورت چون کبوترها، بخصوص هنگاهی که به تعداد زیاد به پرواز در می

همچنین . کنند در یک سطح آمادگی نباشند، پرواز کل تیپ را با مشکل مواجه می "هم کول"یک تیپ، کبوترهاي 

شوند و زودتر از آنچه معموالً  اگر تعدادي از کبوترهاي ضعیف زودتر بنشینند، بقیه هم به نشستن ترغیب می

  .کند براین با حذف کبوترهاي ناآماده، کبوترباز از این اتفاق جلوگیري میبنا. "ریزند می"کنند،  پرواز می



 کبوتربازي، گرُو و تحلیل مناسبات کبوتربازها

27 

 

در روز مسابقه اگر کبوتري در . ترهاستبودن کبو "پریده یا نپریده"شود،  درگیري هم منجر می

اگر . شود نامیده شده و زمانش صفر محسوب می "هرز"بام خود بنشیند،  جایی غیر از پشت

این اتفاق به صورتی بیفتد که کبوتر جایی در دیدرس داورها هرز بنشیند، اختالفی پیش 

دتی بنشیند و سپس اما گاه ممکن است کبوتر جایی خارج از دیدرس داورها م. نخواهد آمد

. گویند می "نپریده"این کبوتر را . دوباره پرواز کند و همراه دیگر کبوترها به خانه خود برگردد

تشخیص این موضوع بر عهده داورهاست و آنها باید با توجه به خبرگی و مهارت خود و از 

دي پریده تواند ساعات زیا روي خصوصیات ظاهري کبوتر تشخیص دهند که آیا این کبوتر می

کند، چرا که در شهرها و  این مشکل در مناطق شهري به صورت حادتري بروز می. باشد یا نه

ها و بناهاي بلند دیگر در اطراف خانه کبوترباز، در صورت نشستن کبوتر در  با وجود آپارتمان

 از هرز"جایی دور از خانه، امکان دیده شدن آن توسط داورها و اطرافیان نیست و تشخیص 

ها به مهارت داور بستگی دارد و در صورت بروز اختالف نظر میان داورها، "آمده بودن کبوتر

از جانب دیگر در فضاهاي باز، مانند . گري و دادن نظر نهایی بر عهده داور وسط است میانجی

هايِ خارج شهر، با وجود اینکه بناهاي مرتفع وجود ندارد  هاِي کشاورزي و مکان ها و زمین باغ

و هر کبوتري که هرز بنشیند تا فواصل زیاد قابل مشاهده است، مشکل دیگري ممکن است 

؛ یعنی نپذیرد که "گردن نگیرد"را  "هرز نشسته"پیش آید و آن اینکه صاحب کبوترها، کبوتر 

هایی از طرف  به همین منظور ممکن است بارها پیش آید که نماینده. آن کبوتر متعلق به اوست

راغ کبوترهاي هرز نشسته در فواصل دور و نزدیک بروند تا بررسی کنند که آیا کبوتربازها س

کبوتر نشسته در آن محل متعلق به آن خانه و جزو کبوترهاي هوا شده براي آن گرو هست، یا 

در همه این موارد، میزان رفاقت داوران و دو رقیب با هم و همچنین میزان حساسیت  1.نه

برخوردهایی که پیش از مسابقه وجود داشته و وضعیت کبوترهايِ در ها و  مسابقه و رجزخوانی

حال پرواز و نزدیک بودن رقابت آنها در روابط میان داورها و دقت آنها و جدیت در 

هاي رد و بدل شده میان  ترین شرایط هم روابط داورها و حرف در آرام. برخوردها مؤثر است

لی نیست؛ جمالتی که گرچه ظاهراً در قالب شوخی و با آمیز خا دار و کنایه آنها از جمالت طعنه

                                                   
کند از روي  زنند، کمک می ها و یا زیر گردن کبوتر می در این مورد رنگی که در روز گرو به زیر دم یا زیر کت.  1

  .تشخیص دهند زمین و از فواصل دور کبوتري را که از کبوترهاي هوا شده براي گروست، از کبوترهاي غریبه
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شوند و از همین رو در اولین فرصت پاسخ داده  شوند، اما کامًال جدي گرفته می خنده بیان می

  .خواهند شد

و مهردار بودن  "گیرد مهرها را پس می"در انتهاي مسابقه و براي تایید نتیجه، داورِ حریف 

کند تا ببیند همان کبوترهایی  را یک به یک بررسی می "جا شده"یا نبودِن کبوترهاي نشسته و 

  .اند یا کبوتر غریبی هم میان آنها بوده است که روِز قبل مهر شده بودند، بازگشته

  
  اهمیت گرو

کبوترباز . العاده زیادي دارد دارند، گرو اهمیت فوق براي کبوتربازهایی که کبوترِ پرشی نگه می

کند تا آنها را براي  هاي زیاد از کبوترهایش نگهداري می صرف هزینه یک سال با تمام توان و

شود که بدانیم هر  اهمیت گرو زمانی بیشتر مشخص می. پروازي خوب در روز گرو آماده کند

کند و چگونگی عملکرد کبوترهایش در همان  کبوترباز در هر سال تنها در یک گرو شرکت می

طی دوره انجام . او در یک سال پس از آن خواهد بود اعتباري یک روز ضامن اعتبار یا بی

حاضر تنها دو بار این اتفاق رخ داد که دو گرو در یک سال توسط یک نفر برگزار  پژوهش

در این مورد کبوترباز گرو اولش را باخته بود و با توجه به داشتن تعداد زیادي کبوتر و . شود

کمرنگ کردن باخت اولیه، گروي دیگري را  تمکن مالی و توان برگزاري گروِي مجدد، براي

  .ترتیب داده بود تا شاید با برد در گرويِ دوم اندکی از اعتبار از کف رفته را به دست آورد

را تنها به معناي هوا کردن  "کبوتر هوا کردن"هاي خود عبارت  همچنین کبوتربازها در صحبت

کبوتر "دهند،  گر سال که کبوتر پرواز میبرند؛ گویی در مواقع دی کبوتر در روز گرو به کار می

نیست و البته در واقع هم چنین است، چرا که آنها کبوترهاي آماده و خوبشان را  "هوا کردن

کنند و کبوتربازي آنها در دیگر مواقع سال نیز بخشی از مراحل  تنها در تیرماه هوا می

  .سازي و تمرین دادن کبوترها براي روز گروست آماده

هاي اخیر، یکی از مسائلی که در جریان گروها و در برخورد با کبوتربازها مورد  سال در     

آنها گاه این . انتقاد و اعتراض بسیاري از آنها بوده، اهمیت یافتِن پول و باال رفتن مبالغ گروست

کنند که کبوتربازي به قمار و قماربازي تبدیل شده است  مطلب را با این عنوان نقد می

و گاه حتی از زیاد شدن تعداد کبوترهایی که در گروها به پرواز در ) 153: 1369، عشقیار(

کردند که خود به طور غیرمستقیم به اهمیت یافتن پول و تعلق یافتن این  آیند گله می می
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سرگرمی به افراد پولدار اشاره دارد؛ چرا که براي به پرواز درآوردن تعداد زیادي کبوتر باید 

تا دو برابر آن تعداد کبوتر در اختیار داشت و هزینه خوراك آنها و نگهداري  حدود یک و نیم

  .از آنها بسیار سنگین خواهد شد

توان نوعی مناسک به شمار آورد؛ مناسکی جمعی که از طریق آن ضمن  برگزاري گرو را می    

کنترل و ها نیز  هاي مورد قبول جمع، تحوالت آن ارزش تثبیت و استمرار هنجارها و ارزش

ها و باورهاي  ها، نگرش ارزش"هاي مناسکِی دیگر  شود و مانند بسیاري موقعیت هدایت می

مناسکی که نه تنها خصلتی ). Simms: 2005( "شود پذیر می ناآشکار از خالل آنها مشاهده

. اي قائل به اصالت وجود نیز قابل تحلیل و درك نیست کارکردي ندارد، بلکه بر اساس انگاره

شود،  مناسک اجرا می "به چه منظوري"و یا  "درباره چه چیزي"عبارتی این موضوع که به 

ها و ابعادي از مناسک باشد، اما بسیاري موارد را  دهنده جنبه تواند روشنگر و توضیح گرچه می

این مناسک قواعد و اصولی دارد که در بسیاري موارد شناختی و . نیز از نظر دور خواهد کرد

کنندگان در مناسک به واسطه ادراکی پیشینی، حاصل از حضور در  شرکت. ندادراکی هست

هاي آن است، توانایی شناختی حضور در  دهنده ارزش کننده و انتقال اي که مناسک تثبیت حوزه

یابند؛ فراستی که راهنماي  عمل در آن میدان دست می "فراست"یابند و آنگاه به  مراسم را می

). 205: 1380بوردیو، (شود  حاصل آنها می هاي بی پ و راست دویدناعمال آنهاست و مانع چ

کنند، بلکه خود دست  هاي محیط اطراف را درك و دریافت می به این ترتیب، آنها نه تنها نشانه

آموزانند و یا حتی بر علیه  آموزند، می در دست یکدیگر و در درون ساختارهايِ مناسک می

  .آشوبند ساختارها بر می

  ت کبوتربازها حول برگزاري گروتعامال
اي و گروبندها  توضیح داده شد، این اتفاق براي کبوتربازهاي حرفه "گرو"که در شرح  چنان

در . دهد هاي مرتبط با کبوتر و کبوترداري آنها جهت می ترین اتفاقی است که به تمام فعالیت مهم

هاي دوستانه و نیز جهت  ي جمعگیر همین راستا گرو و آماده کردن کبوترها براي گرو، بر شکل

بنابراین . شود، تأثیر مستقیم دارد هاي کبوتربازها مطرح می هایی که در جمع دادن به مباحث و جدل

باید به این نکته توجه داشت که تجمعات و تعامالت کبوتربازها حتی اگر به صورت مستقیم به 

نمادهایی است که از خالل رقابتی که  ها، معانی و کننده تمام آن ارزش گرو مربوط نباشد، منعکس

  .یابد، شکل گرفته و از جانب افراد پذیرفته شده است در روز گرو تبلور می
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  روابط رقبا تا ثبت قرارداد

. هاي یکدیگر را زیر نظر دارند؛ بخصوص آنهایی که رقیب یکدیگرند کبوتربازها تمام فعالیت

ساز و  عوامل هویت. کنند فعالیت می هایی جدا از هم ها و حلقه کبوتربازها در جمع

دهد؛ عواملی مانند جایگاه فرهنگی و اجتماعی  ها شکل می بخشِ گوناگونی به این حلقه انسجام

ترین عناصر  اي بودن که یکی از قوي محله آنها، تمکن مالی آنها و نیز همشهري یا هم

در یک گروه قرار  کبوتربازهایی که بر اساس هر کدام از این عوامل. بخش است هویت

ها و  نشینی شوند، بلکه حتی در دورهم گیرند، نه تنها هرگز با یکدیگر وارد رقابت نمی می

بر همین مبنا، حضور یک کبوترباز در . کنند هاي رقیب و مخالف شرکت نمی هاي گروه تجمع

ه به ها و مشخصًا افرادي ک پذیر است که آن جمع دو یا چند جمع مختلف به این شرط امکان

شوند، خود با یکدیگر درگیر رقابت، اختالف و  ها شناخته می دار و بزرگ آن جمع نوعی میدان

رغم اینکه رقبا ممکن است طی سال با یکدیگر برخوردي نداشته باشند،  علی. یا دشمنی نباشند

هایی، مستقیم و یا غیرمستقیم، حرف و پیام خود را به گوش یکدیگر  از طریق واسطه

  .شود همین نوع روابط اغلب بهانه شروع رقابت می. درسانن می

، معموًال با در نظر گرفتن شأن و جایگاه خود به دیگران و 1کسانی که جایگاه باالتري دارند

دهند، مگر زمانی که پیشنهاد  بخصوص افرادي که داراي جایگاه نازلی هستند، پیشنهاد گرو نمی

پذیرد که  هایی صورت می این امر در جمع. نه به یک فرد بلکه به صورت عام مطرح شود

داند که آنها  ز کبوتربازهاي رقیب اطالع دارد و میکبوترباز از حضور دوستان و یا نزدیکانی ا

کبوترباز رجز . هاي مطرح شده در آن جمع را به گوش سایر کبوتربازها خواهند رساند حرف

و به این ترتیب همه این  2کند که حاضر است گرو ببندد طلبد و اعالم می خواند، حریف می می

                                                   
ترین عوامل در تعیین  برد، سن و سال را یکی از مهم سالگی به سر می 90آقاي عشقیار که خود در سن باالي .  1

آورد  دانست و پیشنهاد گرو دادن از جانب جوانان به کهنساالن را امري مذموم به شمار می جایگاه کبوتربازها می

  .دهد کبوتربازي بیشتر رخ می هاي اخیر و با کمرنگ شدن اصالت که در سال
کنند و ضمن  هاي خود این مطلب را اعالم می ها یا وبسایت هاي اخیر برخی از کبوتربازها روي وبالگ در سال.  2

اند، روز معینی را هم براي دور هم جمع شدن و قرار و  مشخص کردن تعداد کبوتري که براي گرو در نظر گرفته

  .کنند یین میمدار گذاشتن و ثبت قرارداد تع
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دو حریف در خانه یکی از آنها و یا جایی  شود که ها به روزي ختم می خوانی ها و کري جدال

گیرند اما بار تأثیر  نوازانه می منشانه و میهمان رقبا ظاهري لوطی. 1نشینند دیگر به ثبت قرارداد می

روشنی ها و رجزهاي گفته و شنیده شده، در گفتار و اعمال آنها به ها، پیغام همه حرف و حدیث

شود و  ور می اي شعله زیر خاکستر گاه به اشارهمشخص است و همین امر است که چون آتشی 

  .کشاند جلسه را به درگیري و نزاع می

از دیگر موارد مؤثر در انتخاب رقیب این است که فرد به سراغ رقیب سال قبل خود 

به عبارتی، دو کبوتربازي که در یک سال با یکدیگر . رود؛ رقیبی که برنده گرو بوده است می

بازنده سال قبل براي ترمیم . آیند عد رقباي بالقوه یکدیگر به حساب میبندند، سال بگرو می

  .2شوند اش مجدداً با یکدیگر وارد رقابت می اش و برنده براي تثبیت جایگاه حیثیت صدمه دیده

  سازي کبوترها تجمع کبوتربازها در جریان پرورش و آماده
آنها همیشه از همراهی گروهی از دوستان . سازي کبوترها تنها نیستند کبوتربازها در جریان آماده

طبیعتًا تعداد این همراهان با توجه به جایگاه کبوترباز و نیز تعداد کبوترهايِ . برند خود بهره می

. توان به دو دسته تقسیم کرد ترین حالت، این همراهان را می در کلی. تواند متفاوت باشد او می

. شوند کنند که شامل کارگرها یا بومدارها می میاولین گروه کسانی هستند که براي او کار 

اي چون نظافت و غذا دادن به کبوترها و یا پذیرایی از میهمانان  کارگرها به امور ساده

بومدارها افرادي مجرب و آگاه به مسائل . 3پردازند و سررشته چندانی در کبوتربازي ندارند می

  .کنند، هستند ه برایش کار میمرتبط با کبوتر و بخصوص وضعیت کبوترهاي فردي ک

                                                   
شود و نمایاننده قدرت و  ها مطرح می آوردطلبی ها و هم هاي اخیر اولین عاملی که در این رجزخوانی در سال.  1

توانایی کبوترباز است، تعداد کبوتري است که او هوا خواهد کرد و به این ترتیب، کبوترباز هرکس را که توان 

  .طلبد بوتر را دارد، به مبارزه میآماده کردن و به پرواز درآوردنِ آن تعداد ک
در این مورد آقاي عشقیار تاکید داشت که فرد برنده هرگز به فرد بازنده پیشنهاد نخواهد داد و از رسم و یا .  2

گفت که طبق آن کسی که دو سال پیاپی به یک شخص ببازد، دیگر مردود است و سال سوم  اي می قاعده

همچنین اگر فرد بازنده به کسی که در سال قبل از او برده، . بستن و رقابت بدهد تواند به آن فرد پیشنهاد گرو نمی

گویی با . پیشنهاد گرو بدهد و فرد برنده قبول نکند، برنده باید مبلغی را که در سال قبل برده به بازنده بازگرداند

  .شود شانه خالی کردن از رقابت در سال دوم بازنده محسوب می
توانند به کبوتربازي بپردازند و یا با ارتقا  هاي خود می ی کار کردن براي یک کبوترباز، با آموختهگاه پس از مدت.  3

  .جایگاه به عنوان بومدار براي کسی کار کنند
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دهند؛ دوستانی که با  دومین گروه همراهان را دوستان دور و نزدیک کبوترباز تشکیل می

بام  توجه به نوع مناسبات و میزان صمیمیت و نزدیکی به کبوترباز حضورشان در خانه و پشت

و مناسبات این نوع روابط . شود او و همکاریشان در پرورش کبوترهایش کمتر یا بیشتر می

گروهی از آنها آشنایانی هستند که صرفًا در روزهایی . افراد با کبوترباز بسیار متنوع است

گروه . زنند بام کبوترباز سر می خاص، بخصوص روزهاي قبل از گرو، زمان کوتاهی به پشت

ستند مرتبه با کبوترباز ه سن و سال و هم دیگري از همراهانِ کبوترباز دوستانی صمیمی و هم

تر و برابرتر با کبوترباز معاشرت  تر و مداوم است و در فضایی دوستانه که حضورشان پررنگ

اما آنچه بخصوص در مورد کبوتربازانی که در میان گروه و یا جمعی جایگاه مرکزي . کنند می

دهد، حضور اطرافیانی است که تحت روابط مشخصی از قدرت در کنار کبوترباز  دارند رخ می

این افراد اگرچه در عمل مانند کارگران یا بومدار براي . گیرند به نوعی زیردست او قرار میو یا 

هایی هستند که به عنوان همراهان کبوترباز و  اي محله کنند، گاه جوانان و هم کبوترباز کار نمی

کنند  هاي مختلف به عنوان حامی او حضور پیدا می شوند و در جمع هاي او شناخته می"نوچه"

  .1خیزند و در صورت در گرفتن بحث و حتی درگیري به حمایت از او بر می

طور که  آن. در مجموع، در تمام موارد ذکر شده نوعی روابط قدرت بین افراد حکمفرماست

آید، این نوع از روابط همواره برقرار  کبوتربازان به دست می از اظهارات و بیان خاطرات کهنه

اخیر مشخصات و مناسبات این افراد و اطرافیانشان دستخوش تغییر شده هاي  بوده است، اما در سال

است؛ تغییري که از مجموعه تغییراتی متأثر است که در کبوتربازي به وجود آمده و آن را به اجمال 

هاي این کار، اهمیت بیش از پیش  توان در افزایش یافتن تعداد کبوترها، افزایش چشمگیر هزینه می

هاي  هاي نمادیِن پیشین با سرمایه ها و سرمایه ن و جایگزین شدن شماري از ارزشپول در این میا

شود که افراد مسن و حتی کبوتربازهایی که  امروزه بسیار مشاهده می. بندي کرد مادي کنونی صورت

شاید سابقه کبوتربازي و تبحرشان در این کار بیش از کبوتربازي است که جایگاه اصلی و مرکزي 

                                                   
نشینی یا دالیل دیگر امکان  برخی از این افراد کبوترهاي خود را هم که به علت مشکالت زندگی آپارتمان.  1

در غیر این صورت نیز در مواقع مختلف شماري از . آورند ندارند، به نزد کبوترباز می نگهداري در خانه خود را

  .دهند کبوترهاي خوب خود را براي استفاده در روز گرو و نیز جوجه کشیدن به او می
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 گیرند و این همه با یک تر از او قرار می اي پایین ا داراست، در کنار او و در مقام و مرتبهیک جمع ر

  .شود و آن ثروتمند بودنِ آن شخص است عامل جبران می

رسد؛  بام کبوترباز در روزهاي قبل از گرو به اوج خود می تجمع این افراد در خانه و پشت

در چنین . التهاب و حساسیت بسیاري همراه است روزهایی که براي کبوترباز و نزدیکانش با

مندان  این دوستان و عالقه. روزهایی در خانه کبوترباز از ابتداي صبح رفت و آمد جریان دارد

زنند و در کارها کمک  دهند و گاه آستینی هم باال می در مدت حضور خود گاه فقط نظر می

ود کبوترباز و بومدار و کارگرهایش دیگرانی هم اما به غیر از این افراد و نیز غیر از خ. کنند می

مانند و پس از پوشیدن لباسی که یکی از آنها آن را لباس فرم کفتربازي  وقت می هستند که تمام

آیند و  در همین حال و به تناسب میهمانانی که می. پردازند ، به کمک کبوترباز می1نامید می

ها بحث اصلی، کبوتر و کبوتربازي است؛ یا از  عدر همه جم. گیرد هایی شکل می روند، جمع می

میهمانان . آید شود یا ذکري از وضعیت دیگر کبوتربازها به میان می خاطرات گذشته صحبت می

اي به همراه  زنند و به همین دلیل اخبار تازه بام سر می گذري اغلب در یک روز به چندین پشت

ي قبل و یا در حال برگزاري در همان روز همچنین از گروهاي برگزار شده در روزها. دارند

بام از  حاضران در این روز و بر پشت. مرزها بخوبی مشخص است. رسد هم خبرهایی می

اي با رقباي او، بخصوص رقبایی که رقابت آنها در  دوستان کبوترباز هستند و بالطبع کمتر رابطه

هاي برخی از  پرانی ها و تکه خیشو. هاي قبل به درگیري و ایجاد خصومت انجامیده، دارند سال

اگر کبوترها در وضعیت مناسبی نباشند و . کاهد حاضران است که اندکی از سنگینی فضا می

کبوترباز خود همه کارها و . رسد ، سنگینی فضا به اوج خود می"نمایش خوبی نداشته باشند"

نی است و قلیانی که اسباب پذیرایی چاي و شیری. نیز پذیرایی از مهمانان را زیر نظر دارد

  .شود مرتب آتشش عوض می
  

  روز گرو
دهد و به مشخص شدن برنده و بازنده مسابقه  بام رخ می در روز گرو بخشی از ماجرا بر پشت

اما به موازات آن اتفاق دیگري هم در جریان است که اگرچه در تعیین برنده هیچ . انجامد می

اي است که گرودهنده  این اتفاق، میهمانی. نیستنقشی ندارد، اهمیت آن کمتر از اصل مسابقه 

                                                   
  . گیر رکابی شلوارك و عرق.  1
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دهد و نحوه پذیرایی از میهمانان و روابطی که در خالل آن شکل  در خانه خود ترتیب می

که شرح داده شد، کبوترباز پس از به پرواز درآوردن کبوترهایش دیگر بر  همچنان. گیرد می

اوم در کنار کبوترها و او ممکن است پس از چند روز حضور مد. ماند بام نمی پشت

روزي به آنها، استراحت کوتاهی بکند و سپس با ظاهري آراسته به استقبال  هاي شبانه رسیدگی

  .میهمانان برود
  

  گزارشی از یک روز کبوتر بازي

اي است، در این روز با پیراهن و شلواري سفید، ریش شهرام، که کبوتربازي حرفه

اگرچه تمام حواسش . آید شده و زنجیر و انگشترهاي براق طالیش پایین می تراشیده پاك

معطوف عملکرد کبوترها و وضعیت آنها و نیز وضعیت کبوترهاي رقیب است و این از 

بام رقیب  هایش بر پشت بام و داور و نماینده هاي مکررش با بومدار خود روي پشت تماس

خیال نسبت  توجه و بی کند خود را آرام و حتی تا حدودي بی او سعی می. بخوبی هویداست

توجهی ضمن اینکه حاکی از اطمینان به کبوترهایش است،  این بی. به کبوترها نشان دهد

ر پی نشان او با چنین رفتاري د. اهمیتی مسابقه براي کبوترباز هم باشد تواند تظاهر به کم می

هاست و مسابقه  دادِن این موضوع است که اصل براي او همین جمع و دیدوبازدید و رفاقت

تواند  اتخاذ این رویکرد براي فرار از فشارهاي باخت احتمالی نیز می. موضوعی فرعی است

ها  شوند؛ هرچند دعوت تر مهمانان اکثرًا دعوت می در گروهاي معمولی و کوچک. مؤثر باشد

گیرد، به صورتی  رسانی صورت می رسمی نیست و گاه با واسطه و حتی در حد اطالع چندان

دهند و با تعدادي همراه در  اند، اغلب به دوستان خود اطالع می که کسانی که دعوت شده

آید، عالوه بر  در گروهایی که تعداد کبوتر زیادي به پرواز در می. شوند مراسم حاضر می

مندان هم براي مشاهده این اتفاق و چگونگی به پرواز  ري از عالقهمهمانان دعوت شده، بسیا

گروهاي شهرام اغلب از این دست است و به . درآوردن آن تعداد کبوتر حضور خواهند یافت

همین دلیل و براي کنترل این وضعیت و کاهش تعداد حاضران، چندین سال است که 

برخی از مهمانان کادو، گل و شیرینی . کند گروهایش را در تعطیالت آخر هفته برگزار نمی

شوند، اما اکثریت مدعوین از  صبح در محل حاضر می 5تعدادي از آنها، از ساعت . آورند می

ها اغلب حول کبوتر و کبوتربازهاست؛  در اینجا هم بحث. پیوندند ساعاتی بعد به جمع می
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ها  بحث. گیرد ورت میهایشان با جزئیات تمام ص وصف پرواز کبوترهایشان و کیفیت جوجه

شود و رنگ و روي  گاه شوخی است و دست انداختن کسی از میان جمع و گاه جدي می

در یکی از گروهاي شهرام، یکی از شرکت کنندگان در لواي توضیح چگونگی . گیرد رقابت می

کال بعضی از کبوتربازها با اش": کبوتربازي براي نگارنده، شروع به نقد یکی از کبوتربازها کرد

یا هزار تا کار هست مثل ... کنند،  کنند، با سوت و ترقه هوا می کنند، دوپینگ می کبوتر هوا می

همین موقع بود که صدایی در مخالفت از گوشه دیگري از سالن بلند شد و شروع به . "ح"اون 

بحث ادامه پیدا کرد، هرچند از یک بحث لفظی فراتر . و ذکر بردهاي او کرد "ح"حمایت از 

هاي حاضر در جمع  ها و باتجربه کنند معموًال قدیمی ها شرکت می کسانی که در بحث. نرفت

ها را  کبوتربازهاي حاضر هم معموالً با میانداري سروته بحث هستند و دیگر پیرمردها و کهنه

  .شوند کنند و مانع ادامه و شدت آن می جمع می

ها و هنجارهاي  ك گذاردن ارزشپذیر شدن و به اشترا در این جمع، افراد ضمن جامعه

شود که کسی  ها زمانی فروزان می از این رو، این درگیري. خرند جمع براي خود اعتبار نیز می

شود افراد  هاي میان اعضاي جمع معموًال سبب می دوستی. اعتبار خود را زیر سئوال رفته ببیند

ن عامل کاهش اعتبار هاي یکدیگر و سایر مسائلی که ممکن است به عنوا از کنار شکست

شناخته شود، بگذرند، اما در همین جمعِ نسبتاً یکدست نیز که همه در دوستی با کبوتربازي که 

گاه . آید هایی هم به وجود می اش حاضر هستند شریکند، به هر حال چنددستگی در خانه

بندي  رطزنند؛ ش هایی می بندي هاي دو، سه نفره و یا بیشتر دست به شرط میهمانان در جمع

روي نتیجه کلی کار، یا روي تعداد کبوترهاي بعد از ظهري، یا زمان نشستن اولین کبوتر و یا 

حتی در صورت آشنا بودن با کبوترهاي کبوترباز، روي نحوه عملکرد یک کبوترِ خاص در 

ها در  بندي این نوع شرط. ها گاه از مبلغ خود گرو بسیار باالتر است مبالغ این شرط. گرو

شود و اگر هم باشد، بیشتر تفننی  بسیار کمتر دیده می "اي کبوتربازهاي حرفه"هاي گرو

ها و  دوستانه براي گذران وقت است؛ چرا که مهمانان این گروها اغلب پیشکسوت

پردازند و این کار را در گرو،  بندي نمی کبوتربازهاي قدیمی هستند و این افراد معموالً به شرط
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نباید قمار را با "به عنوان مثال، آقاي عشقیار با تاکید بر این نکته که . دانند دون شأن خود می

  .1کرد ، با این کار مخالفت می"عشقبازي قاطی کرد

شود و گاه به وسیله شماري  در روز گرو از مهمانان با دو وعده صبحانه و نهار پذیرایی می

ها  مهمان. شود نیز قربانی می از نزدیکان کبوترباز و براي سالمتی او و کبوترهایش گوسفندي

حال آنکه گاه پرواز کبوترها و گرو . کنند معموالً پس از صرف نهار رفته رفته محل را ترك می

یابد و تنها در مواقعی که اختالف زمان پرواز  ها پس از آن هم ادامه می و حواشی آن تا ساعت

ترك . هایی مشخص شده باشدکبوترهاي دو رقیب خیلی زیاد باشد ممکن است تا ظهر نتیجه ن

دهنده این واقعیت باشد که همان  تواند نشان زودهنگام محل گرو از جانب میهمانان، خود می

اي  نتیجه. مراتب بیش از نتیجه نهایی دارد نشینی براي افراد اهمیتی به تجمع، میهمانی و دورهم

  .تکه اهمیت عمده آن کسب اعتبار براي خود کبوترباز و نزدیکان اوس

                                                   
دادن این کار هم در رد این نوع  تر نشان اشکالبدنامِی همیشگی کبوتربازي و تالش کبوتربازها در هر چه بی.  1

  .تأثیر نیست کبوتربازي و در صورت وجود جلوگیري از علنی شدن آن بی
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  گیري نتیجه
آنها گاه . کبوتربازها خود بر این باورند که هدف از گرو کسب پول و بردن مبلغ شرط نیست

در این راستا همان مبلغ گرو را هم تا حد ممکن به صورت نمادین و غیراقتصادي در 

ر کنند و آن را هم د اغلب به جاي پول تعدادي سکه را به عنوان مبلغ گرو تعیین می. آورند می

  1.کنند قرارداد به صورت شاخه گل محمدي ذکر می

آنها این موضوع را که هدفشان از کبوتربازي و گرو کسب سود و منفعت مادي نیست، به 

توان این موضوع را در این قالب  همزمان می. کنند اي مثبت عنوان می عنوان یک ارزش و نکته

شود که خود همین  هایی دیده می در پی منفعت اقتصادي نبودن در حوزه": مشاهده کرد که

  )222: 1380بوردیو، ( ".آورد ها و منافع دیگري به بار می موضوع براي افراد ارزش

و در   در میان کبوتربازهایی که نگارنده طی انجام این پژوهش با آنها برخورد داشته

متري اي از اهمیت ک است، مبلغ گرو در نظر کبوتربازهاِي حرفه گروهایشان شرکت کرده

. اي هستند حال آنکه آنها براي رسیدن به این جایگاه نیازمند پشتوانه مالی قوي. برخوردار است

اي افراد پولداري هستند که براي پول کبوتربازي  تر، کبوتربازهاي حرفه به عبارت روشن

طمعیِ  یک جهان، جهانِ تفاخر به بی: کنند آنها در دو جهان متفاوت زندگی می 2.کنند نمی

ادي، استغنا و تقبیح مادیات، و به طور مشخص دنبال پول نبودن از طریق کبوتر و کبوتربازي م

المصالحه کسب درآمد قرار ندادن؛ و جهانِ دیگر،  و همه روابط شکل گرفته حول آن را وجه

هرچند با تغییراتی که . جهانی است که بر اساس کسب سود و منفعت مادي شکل گرفته است

تریِن آن افزایش تعداد  هاي اخیر به وجود آمده و مشخص کبوتربازي در سالدر راه و روش 

کبوترهاست، نه تنها مرز این دو جهان دستخوش تغییر شده بلکه اگر در گذشته کبوتربازها 

 "دستشان به دهانشان برسد"کافی بود در حدي که  "جهان اول"براي اعالم حضور در عرصه 

هاي به دست آمده از  حال حاضر باید از عواید و سرمایه پشتوانه مالی داشته باشند، در

                                                   
  .شاخه گل محمدي 5نویسند  سکه می 5مثال به جاي .  1
حال آنکه دیگر کبوتربازها، از جمله . آورند آنها همچنین فروش کبوترهایشان را عملی مذموم به شمار می.  2

دارها مخارج کبوتربازي  یاري اوقات از طریق فروش کبوترهاي غریبِ به چنگ آورده به مسئلهگیرها، بس غریب

  .کنند خود را تأمین می
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شان ها و جایگاه شان، براي کبوتربازیشان خرج کنند که اساساً این سرمایههاي اقتصادي سرمایه

  .بخشِ دنیاي کبوتربازي آنهاست در آن جهان، به وجودآورنده و هویت

ا انتخاب رقیب صرفًا بر اساس که در بخش روابط رقبا گفته شد، در میان کبوتربازه همچنان

بندند را جایگاه آنها  اینکه چه کسانی با یکدیگر گرو می. گیردتمایل شخصی صورت نمی

شد؛  این جایگاه زمانی با استفاده از عناصر اقتصاد سرمایه نمادین تعیین می. کند تعیین می

عوامل موجود در حال حاضر اگرچه به ظاهر همچنان آن ... عناصري مانند سن، کسوت و 

است و در سخن مورد توجه، در عمل با تغییراتی مواجه شده و ورود عوامل دیگر، اهمیت 

گرچه خود کبوتربازها این تغییر را با اشاره به افزوده شدن . عناصر پیشین رنگ باخته است

ند توا دهند، این عامل با توجه به مبالغ گرو در گذشته، نمی مبالغ گروها مورد توجه قرار می

تر، رشد تعداد کبوترهاي گرو و به تبع آن تعداد  عامل مهم. 1عامل چندان تاثیرگذاري باشد

تعداد کبوتر به ایجاد قشربندي میان کبوتربازها . 2دارد کبوترهایی است که کبوترباز نگه می

کبوتربازها با هوا کردن . شده است منجر شده و به یک عامل رقابت و کسب اعتبار تبدیل 

زیادي کبوتر و شکستن رکورد در تعداد، فارغ از نتیجه گرو، براي خود اعتبار کسب  تعداد

کنند؛ اعتباري که ناشی از توانایی آنها براي نگهداري و آماده کردن این تعداد کبوتر است و   می

به عبارتی، اگر در گذشته هر کبوترباز، . پشتوانه اصلی این توانایی تمکن مالی کبوترباز است

کرد و به  از فقیر و غنی، با متحمل شدن ریسک باخت مبلغ گرو، در این رقابت شرکت میاعم 

داري و  توانست با توجه به نحوه پذیرایی از میهمانان و سفره فرضِ باخت هم می

اش و یا عملکرد خوبِ کبوترهایش اعتباري براي خود کسب کند، در حال حاضر،  نوازي مهمان

این اتفاق در . بت براي گروهی از افراد اساسًا غیرممکن شده استحضور در این میدان رقا

رقیب بودن در تهران در عرصه  هاي گذشته به آن سمت رفته بود که کسانی به علت بی سال

                                                   
تا  5اند، همه بین  مبلغ گروهاي مورد بررسی در این پژوهش، که همگی گروهایی با تعداد زیادي کبوتر بوده.  1

هاي قبل چندان زیاد نیست و در مقایسه  ها و دهه رو در سالمیلیون تومان بوده که این مبلغ در قیاس با مبلغ گ 10

شود که گاه در سال بالغ بر صد میلیون  اي که کبوترباز براي پرورش و نگهداري کبوترهایش متحمل می با هزینه

  .شود، ناچیز است تومان می
ر روز گرو یا میهمانی به پرواز در نیم یا دو برابر کبوترهایی که دوچنانچه اشاره شد، کبوترباز حداقل باید یک.  2

  .خواهد آورد، کبوتر داشته باشد
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در حال . کردند بستند و صرفًا به صورت مهمانی کبوتر هوا می تعداد کبوتر دیگر گرو نمی

کبوتر وجود دارد،  "تعداد باالیی"ه امکان گرو بستن با حاضر، با اضافه شدن به این افراد، گرچ

مراتبی  این امکان صرفاً میان گروهی خاص و کوچک هست؛ گروهی که در یک رابطه سلسله

مراتبی همواره در روابط  گرچه این رابطه سلسله. اند به کلی از دیگر کبوتربازها جدا شده

ابی بوده، اگر زمانی رأس هرم را پیشکسوتان، هاي مختلف کبوتربازها قابل ردی ها و دسته گروه

در اختیار داشتند، در حال حاضر این جایگاه در اختیار افرادي است ... و "ها مشتی"ها،  لوطی

گذارند و  که با توجه به جایگاه اقتصادیشان، براي بدنه هرم امکان رقابت با خود باقی نمی

  .پردازند می صرفاً در قالب گروهی کوچک، با یکدیگر به رقابت
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