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شناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان


نشانه

1

مهنوشعباسزاده  

علیرضاخدامی
تاریخدریافت۰۹11/۰۰/92
تاریخپذیرش۰0۱۱/۹/97

چکیده
هنرهای بومی و قومی ،بخش تحسینبرانگیز میراث فرهنگی هستند .در این میان خالکوبی رسمی
دیرینه محسوب میشود که در سراسر جهان عملی رایج بهشمار میرود .در کشور ما ایران نیز،
خالکوبیمیاناقوامگوناگونقدمتیدیرینهداردودرمیاناقوامبختیارینیزاینعملمرسومبوده

نانبختیاریساکنخوزستانجلوهایازفرهنگاقوامیاستکهباورهاواعتقادات

است.خالکوبیز

صورتنقشبرمتنبدنشانمتجلیمیکند.پژوهشتوصیفیـتحلیلیحاضربااستفادهاز


آنانرابه
شناسیفرهنگیبهارزیابینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان


نگاریونشانه

روشمردم
کوبیحکشدهبرمتنبدنزنانبختیاری


)،نقوشخال
پرداختهوباتأکیدبرآراییوریلوتمان۰190
منطقةخوزستان،معنایآنوهمچنینتأثیرفرهنگ،باورهاواعتقاداتاینمردمانراواکاویکرده
ای،بهکمکمصاحبهومشاهدةمیدانیصورتگرفته


برمنابعکتابخانه

است.گردآوریاطالعاتعالوه
دهدکهخالکوبیزنانبختیاریبهدالیلگوناگونیچونتزیین


نتایجحاصلازپژوهشنشانمی
است.
وآراستن،درمانوشفایافتن،خاصیتجادوییومقابلهبانیروهایمافوقطبیعیوهمچنینمحافظت
کارمیرود.هنرمندبختیاریآثارخودراباالهامازطبیعتوجهانموجود


زنبارداردربرابرآلبه
میسازدکهدراینمیاننقوشکیهانی،هندسیانتزاعی،جانوری،گیاهی،زیورآالت،اشیاودربرخی

توجهاست.برخیازنقوشمانندخورشید،ستاره،چلیپا،بزکوهیوآلباوری


مواقعنقوشانسانیقابل
نمادینهستندوحضوریدیرینهدرفرهنگکهنایلبختیاریدارند.
شناسیفرهنگی،نقوشخالکوبی.


ایلبختیاری،خوزستان،فرهنگوهنر،نشانه
واژههای کلیدی:

۰کارشناسیارشددانشگاههنراصفهان؛نویسندهمسئول mehrart89@gmail.com:
 9عضوهیاتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدشیراز
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مقدمه و بیان مسئله
شناسی،نشانههاقادرندبهشکلتصاویر،کلمات،اشیا،اصواتواطوارآشکارشوند


ازمنظرنشانه
هامیتوانند


ئیازفرهنگیکجامعهدانست.نشانه
هارامیتوانجز


).نشانه
(چندلر99:۰۹17،
توانیکیازانواعایننشانههابرشمرد.در


زبانیکفرهنگتلقیشوند.هنرهایبدنیرامی
میان این هنرها ،خالکوبی که در نقاط مختلف جهان وجود دارد ،دارای پیشینهای طوالنی
انرومیها،سکاها،ترکیان،ودراروپاعملی

است.خالکوبیدرمیانمصریانباستانودرمی

رایج بود (پیپل و بایلی .)۹02 :9۱۰9 ،خالکوبی در کشور ما ،ایران نیز بهصورت گسترده
متداولبودهوتاحدود 0۱سالپیشدرغربکشوردرشهرهاییمانندکردستان،لرستانو
میاناقوامبختیارینیزکهشاخهای

نیزمیانبرخیعشایردرسایرنقاطمرسومبودهاست.در 
از اقوام لر هستند ،خالکوبی عملی رایج بوده است .باید توجه داشت که نقش خال زنان و
مردانبختیاریمتفاوتازیکدیگراست.مرداننقوشیراانتخابمیکردندکهحاملمعنای

رمزی و نمادین بیشتری باشد .آنها بر کتف و بازوی خود تصاویری از قبیل شیر ،حیوانات
کوبیمیکردند.زنان


هایمهرآمیزراخال

شکاری،پریبالدار،شمشیر،عقرب،حروفوعبارت
کارمیبردند.آنانبرچانه،گونه،


کوبیرابیشتربرایباالبردنزیباییخودبه

بختیارینیزخال
پیشانی،دنبالةابرو،میانابروها،زیرلب،لب،شقیقه،رویانگشتانوقوزکپا،خالسبزرا
کوبیکهرویبدنزنانبختیاریمشاهدهمیشود،بانقوشسادهو


کوبیدند.درنقوشخال

می
انتزاعی مواجه میشویم که از پدیدههای پیرامون مانند گیاهان ،حیوانات ،گلها ،حشرات و
اندکهازواقعگراییرئالیسمبهدورمانده،ولیباالهامازدنیای


باورهایعوامانهنشئتگرفته
واقعی به شکل نمادین و اشکال سادة هندسی درآمدهاند .تاکنون پژوهش جامعی دربارة
کوبیرادراینقومریشهیابیکند،مشاهده


کوبیزنانبختیاریکهبتواندعللوانگیزةخال

خال
نشده است .برای بررسی خالکوبی رویکردهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها
عنوانفرهنگبررسیکند.نشانهشناسی


تواندهرمتنیرابه

شناسیفرهنگیاستکهمی

نشانه
رانمیتوانفرهنگیمحدودبهموضوعفرهنگدانست؛زیراازدوگانةطبیعتوفرهنگعبور

میکند و هر چیزی را که انسان قادر است دریافت کند ،بررسی میکند (عربشاهی:۰۹19 ،

ترینمکاتبیکهدرحوزهنشانهشناسیفرهنگیقوتگرفت،مکتبتارتوستکه


).ازعمده
19
داندکهدرمقابلطبیعتبیمعناست(لوتمان.)۰190،از


ایگستردهمی

فرهنگرانظامنشانه
چهرههای فعال مکتب تارتو ،میخایلویچ لوتمان است که از پایهگذاران مکتب نشانهشناسی

تارتو -مسکو بهشمار میآید (سمننکو .)9 :۰۹13 ،در میان نشانههای فرهنگی میتوان به
هنرهایبدنیاشارهکرد؛یعنیافزایشمصنوعاتهنرییازیباییبدنانسانازطریقتیغزنی،

نقاشی ،خالکوبی یا راههای دیگر (پیپلز و بایلی .)۹0۹ :9۱۰9 ،در این پژوهش ،نقوش
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نگاریونشانهشناسیفرهنگی


بختیاریساکنخوزستانبااستفادهازروشمردم
خالکوبیزنان

منظورتحلیلنشانهشناختیایننقوشبه


ایویبررسیوبه

یوریلوتمانونظریةسپهرنشانه
هاپرداختهشد.راهکارپیشگرفتهدراینجستاردرک


معرفیوشناساییوعواملایجادآن
هایزنانبختیاریوبازکاوینشانههایکاربردیباتوجه

اختیخال 
کوبی

درستفضاینشانهشن

کوبیوارتباطآنهابابافتفرهنگیو


بهنظریةلوتماناست.همچنینارتباطمیاننقوشخال
اجتماعیایلبررسیشدهاست.وقتیبهمطالعهفرایندهایفرهنگیازقبیلنقوشخالکوبی

یکهبرایزنانبختیاریبهعنواناعضایفرهنگیایلبختیاریقلمداد

پردازیم،باکنشهای


می
میشوند ،بهمنزلة نشانه برخورد میکنیم و متعاقب آن بهدنبالدرک و تفسیر درستی از آن

هستیم.اینپژوهشدرپیپاسخبهاینپرسشبودهاستکهخالکوبیزنانبختیاریساکن

خوزستان چه مفهوم یا مفاهیم فرهنگی را در خود جای داده است؟ همچنین این پژوهش
درصدد بررسی این فرضیه است که زنان بختیاری از عمل خالکوبی با نمادهای گوناگون
ها،برایمقابلهبانیروهایماوراییبهرهمیبردند .


بردرمانبیماری

عالوه

پیشینة پژوهش
کوبیدرفرهنگهای


هاگرچهعملخال
ولفاوهمکاران(،)9۱۰3درپژوهشخودبیانکردندک
مختلفسراسرجهانودر طولتاریخبشرانجامشده،تاریخ باستانیآنهمچنان ناشناخته
است .دربارة قدیمیترین بقایای خالکوبی ،میان دانشمندان اختالفنظر وجود دارد .این
نشناختهشدهاند،

هایحفظشدهکهتاکنو

ترینخال 
کوبی


کندکهقدیمی

پژوهشمشخصمی
متعلقبهمردیخیتیرولینموسومبهاتزیومومیاییناشناسچینچوروآمریکایجنوبیاست.
کوبیدردورانباستانراارائهمیدهد.با


متأسفانهشواهدکمیوجودداردکهاطالعاتیازخال
هایرادیوکربنمرتبط،میتوانبیانکردکه


بررسیمجددهویتنمونةآمریکایجنوبیوداده
شدهدرجهانرانشانمیدهد .


کوبیمحافظت

ترینخال

اتزی،قدیمی
کاسا و ویت ( )9۱۰۹به بررسی خالکوبی در فرهنگ پازیریک پرداختند .موضوع مورد
اند.درمیانگروههایمختلف


صورتپویاتصویرشده
بررسیآنهامعموالًحیواناتیبودکهبه

اجتماعی تفاوتهایی در روشهای خالکوبی وجود دارد .برای افراد عادی ،نقوش خالکوبی
ها،مردانحیواناتشکنجهشدهرارویبدن

معموالًرویدستیاشانهبود.دربسیاریازنمونه
کوبیهابهتصویرکشیدهشدهاست،هیوالها
هاییکهدرخال 


اند.مشهورتریننقاشی

تصویرکرده
بودند.تصاویرخالکوبیبانقوشترکیبییکبزوحشیبامنقارعقابودم

یاجانورانترکیبی
کارمیرفته


پلنگوهمچنینیکقوچوحشیواقعیویکپلنگبادممارپیچبسیاربلندبه
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است.همچنیندرمیانخالکوبیها،تصاویریازخدایانزومورفیچینیوجوددارد.برخیاز

ایننقوشاصالتیایرانیدارند .
کوبیهادربسیاریازمذاهبنقش
)درپژوهشخودایناستکهخال 

نظرشیفلد(9۱۱7
مهمی ایفا میکنند .این نقوش هزاران سال بهعنوان ابزار مهمی در آیین و سنت کاربرد
تریازآنکردهاند.


ویژهبودیسموهندوئیسم،استفادةگسترده

اندوبسیاریازمذاهب،به

داشته
لکوبیبهافراد بامذاهبمختلف کمکمیکردتاخود رادوبارهاز نوبسازندودرچشم
خا 
خدایانشان مهم جلوه کنند .با ظهور یهودیت ،مسیحیت و اسالم و تسلط ایمان توحیدی،
استفاده از خالکوبی کاهش یافت .اگرچه در حال حاضر خالکوبی توسط افراد گوناگون -از
گانگسترهای ژاپنی گرفته تا زندانیان روسی و آمریکایی -کاربرد بیشتری دارد ،همچنان به
لحاظ تاریخی و فرهنگی اهمیت خود را حفظ کرده است؛ زیرا به تاریخ باستانی و فرهنگ
مقدسهرکشورمربوطمیشود .

عابدینی و همکاران ( ،)۰۹13در پژوهش خود به این نتیجه میرسند که انسان در
فرهنگهای کوچنشینی ،کشاورزی و شکارگری همواره بر سر منابع غذایی با گرگ در تنش

بودهاست.ازهمینروبهشیوهایمنفیبهتصویردرآمدهاست.تغییرنگاهانسانامروزیبه

حیوانیدرنده،ولیبسیارمهمدرچرخةطبیعتبهایندلیلاستکهویژگیهایدیگریاز

گرگ مانند خطرپذیری ،باهوشی ،شجاعت و ...برجسته شده است .این نگاه در فرهنگهای
گوناگونبهاینمنجرشدکهگرگبهیکتوتمتبدیلشود.ازکارکردهایمختلفخالکوبی

پرستبهگرگبهعنوانتوتماشارهکرد.


توانبهانعکاسباورهایانسانتوتم

درطولتاریخ،می
صورتثابتیکیازنقشهایپرتکرارتاتو


بازتاکنونبه
هاتوانستهاندازدیر


بااینتوصیفگرگ
کوبیدرنقاطگوناگوندنیابهطورمستقلبااشکال


کوبانبربدنانسانباشند.خال

زنانوخال
گوناگون و کارکردهای متفاوت بهوجود آمده است .گرگ و تأثیر شیر آن در پرورش
شخصیتهای اساطیری و دینی و چهرة متفاوت آن در اسطورهها ،توتمشدن آن در بعضی

کردنتصویرآنبرمتنبدنانسانبسیاربحثبرانگیزاست .

جوامعوخال 
کوبی

)درمصاحبهایبهاینموضوعپرداختهاستکهامروزهتتوکردندرایران

فکوهی(۰۹13
بهنوعیمدتبدیلشدهاستکهمتأثرازفرهنگغرباست.بهگفتةوی،تاتوپیشازهرچیز

کردنیاکمکردنچیزیازآن،


آید.تغییربدنبااضافه

شمارمی

سیستمیباستانیوسنتیبه
آراستن و پیراستن آن ،پدیدهای سنتی است که پیشینهای بسیار طوالنی در همة فرهنگها
دارد و به این موضوع میپردازد که فنون کالبدی شامل نشانهگذاری و تاتو اگر با نظامهای
ایدئولوژیکدرتضادقراربگیرند،ازلحاظاجتماعیپذیرفتهنمیشوند.بهگفتةفکوهی،ممکن
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است تصاویر بسیاری از نقوش خالکوبی در ایران وجود داشته باشد ،اما متأسفانه تاکنون
مطالعاتبیشتریدربارةاینموضوعنشدهاست .
وزةانسانشناسیهنرپرداختهاست.نکتة

صرامی()۰۹12بهبررسیتاتوبادونکتهدرح
هایزیباشناختیدرنظریههایهنریتاچهاندازهدربارةتاتوصدق


نخستایناستکهویژگی
میکند؟ وی همچنین به کارکردهای تاتو در ساختار اجتماعی و فرهنگی معاصر پرداخته و

نتیجه گرفته است که نقوش تاتو و ایجاد آنها بر بدن از ارزش زیباشناختی و ویژگیهای
تزیینیدرساختاراجتماعیوفرهنگیبرخورداراستکهمیتواندمعناینمادینیداشتهباشد

کهازمناسباتاجتماعیازقبیلتمایالتگروهی،آیینیوبافتتاریخیوفرهنگیآنجامعه
تأثیربپذیردوهمچنینمیتوانآنرابرآمدهازتمایالتفردیمانندتمایلبهزیباییدانست .

کوبیورابطةآنباساختارجامعهبهاین


)بامطالعةکارکردهایخال
مجیدیخامنه(۰۹1۹
موضوع اشاره میکند که خالکوبی در ایران قدمت بسیاری دارد .از دورة هخامنشیان
تندیسههایی در پازیریک و لرستان کشف شده که نشان خالکوبی بر بدنشان وجود داشته

خالکوبیطالیدخترفقیر
المثلیدرمیانزنانعربوجودداردکهمیگویند «:


است.ضرب
کارمیرود،عبارتاستاز:میانابروان،چانه،


کوبیبه

هاییازبدنکهبرایخال

قسمت
است».
ها،رویشانهها،سینه،انگشتانپاها،


وسطپیشانی،رویبینی،مچدست،ساعد،انگشتاندست
پنجة پاها و قوزک پا .خالکوبی جنبة زیبایی و تزیین و همچنین جنبة درمانی نیز دارد.
براساسباورهاخالکوبیبرایافزایشمهرشوهر،رفعچشمزخموسوگندوفاداریونشانة

عضویت در گروهی خاص بهکار میرفت .عالوهبر زنان ،مردان نیز عمل خالکوبی را انجام
کارمیبردند .


کوبیرارویسینه،بازووکتفبه

پهلوانان،خال

پهلوانانوشبه
میدادند.

سبزی ( )۰۹91با بررسی شناخت فرهنگ خالکوبی میان کولیان خیابان بوعلی شهر
کوبیکولیان،بعضیازنشانههاوعالئممانندتصاویر


دشتنتیجهگرفتکهدرنقوشخال

کوه
ببر،مار،شمع،عقرب،زنومرد،شعروحروفاولاسم،پریدریاییوگلرواجبیشتریدارد.
خاطرسپردنیادوخاطرةشخصیکهاسمشرابربدن
حروفاولاسامیبهانگلیسیبرایبه 

خالکوبی میکردند ،استفاده میشد .از نقوش رایج خالکوبی میتوان به عقرب که نماد

شمارمیآید،اشارهکرد.


نمادآزادی،صلحودوستیبه
تلخکامیوزهروکیناستوکبوترکه 

گاهی نقش حیوان را برای انتقال قدرت آن حیوان به شخص روی بدن خالکوبی میکنند.
توانازدیگرآثارتوتمیسمدانست.میتوان


کوبیاسامیامامانرویبدنرامی

همچنینخال
الگودانستکهبهصورتیکعقدهروانیظهورکردهوفردراوادار


کوبیرانمودیازکهن

خال
میکندتاخالیرارویبدنشحککند .
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سجیراتی ( )۰۹97به مطالعه و ریشهیابی نقوش هنرهای بومی مردم عرب خوزستان
هاییمانندمیناکاریرویطالونقره،خالکوبی،جواهرسازیو


ساخته

پرداختهاستکهدست
بافی،جاجیمبافیو


بافی،عبابافی،خورجین

بافی،چفیه

صیربافی،قالی
دستبافتههاییازقبیلح

بافیراشاملمیشود.ویبراینباوراست،نقوشیراکهمردمعربخوزستاندر


قالبسنگ
توانبهدودستهتقسیمکرد:نقشهاییکهعینیهستند


برند،می

کارمی

هنرهایبومیخودبه
وارتباطنزدیکیبازندگیروزمرهمردمعربخوزستاندارند.نقوشیکهانتزاعیهستندوتنها
برای هدف تزیینی بهکار میروند .در بررسی نقوش هنرهای گوناگون دوازده نقش مشترک
بافیوخالکوبیمشاهدهکرد.


تواندرمیاننقوشقالی

وجودداردکهبیشتریناشتراکرامی
تواندرنقاشیهایغاردوشهومیرمالس


هارامی

ازایننقش
سجیراتیاعتقادداردریشةبرخی
لرستانونقوشسفالینههایپیشاتاریخیتلباکونشیراز،سیلکوشوشیافت .

یابینقوشخالکوبیازدیربازتاکنونواهمیت


)درپژوهشخودبهریشه
بهزادی(۰۹39
آن در میان کشورها و قبیلههای گوناگونی پرداخته است .همچنین مواد ،رنگها و ابزارهای
کاررفته و نحوة انجام خالکوبی ،چگونگی از بین بردن و کارکردهای مختلف آن را میان
به 

طوایف بدوی در سراسر جهان بررسی کرده است .وی در این مقاله نتایجی مربوط به
هاوتماسهایفرهنگیاقوامگوناگون


گذاردکهحاکیازمهاجرت

نژادشناسیدراختیارمامی
است.همچنینبهمطالعةمفصلطرحهاپرداختهاست.ویبراینباوراستکهاهمیتوموارد

استفادةاینعالئمکهنقشبسزاییدرزندگیبشرابتداییایفامیکنند،چندجانبهاست؛زیرا

عالوهبرجنبةاجتماعیبومی،جنبةجادوگریومذهبینیزدارد.اعتقادکلی مردمبهتأثیرات

مافوق طبیعی خالکوبی در عصر حاضر سبب شده است که آن را حفاظی سحرآمیز علیه
بیماری و دیگر مصائب بدانند .بسیاری از اقوام و نژادهای مختلف نیز به تأثیر خالکوبی بر
جهاندیگراعتقاددارند.همچنینبرخیازمحققانبهجنبةمذهبیخالکوبیتوجهبسیاری

اند؛زیرااینعملبادعاخواندن،قربانیکردنودیگرمراسممذهبیهمراهبودهوبیشتر


کرده
کاررفتةآنهانقوشخدایانبودهاست .


هایبه

طرح

نشانهشناسی فرهنگی
نشانهشناسی فرهنگی یکی از موضوعاتی است که در دهههای اخیر توجه متفکران روسیه و

نشانهشناسیفرهنگیبا
انگلستانرادرنشانهشناسیبهخودجلبکردهاست.درسال  ۰17۹

میراث فرمالیسمِ روسی و محفل زبانشناسی پراگ به دور از ساختگرایی بهوجود آمد؛ البته
شماریدربارةنشانهشناسیفرهنگیدرسال۰190درلندنآغازشدکهطیآن،


هایبی

فعالیت
گیراباسایررشتههایعلمیکهمرتبطبافرهنگهستند،

کلکرتالشکردنشانهشناسیفرهن
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ارتباط دهد؛ درنتیجه ما در نشانهشناسی فرهنگی با دو مکتب روبهرو هستیم :مکتب تارتو در
).دراینپژوهش،دیدگاهنشانهشناسی

روسیهومکتبلندندرانگلستان(سجودی97:۰۹1۱،
تارتورایوریلوتمان،نشانهشناسومورخفرهنگی

فرهنگیدرمکتبتارتومدنظراست.مکتب 
روسی ( )۰199-۰11۹در دهة  ۰13۱مطرح کرد .تالشهای او را باید بخشی از سنت
نشانهشناسیفرمالیسمساختارگرادانست ،امابهایجادنشانهشناسیفرهنگینیز کمکشایانی

کرد .لوتمان و مکتب تارتو مسکو ،نشانهشناسی فرهنگی را دانشی برای مطالعة وابستگیهای
کارکردی نظامهای نشانهای میدانند که بهصورت رایج در فرهنگ مشاهده میشوند ،اما این
نظامهای نشانهای تنها در اثرگذاری متقابل و در ارتباط با یکدیگر میتوانند نقش خود را ایفا

کنند.درکلِجهاننشانهایفرهنگ،همةنظامهاینشانهایمرتبطبایکدیگرندوباهمبهتبادل
ایبستهایموجودنیست.درفرهنگمتونیوجوددارندکهمعنای

میپردازند؛پسنظامنشانه

دستمیآیدوقادرندبهعنواناجتماعیازنشانههاکاربردداشتهباشند.

هابامعناینشانه 
هابه


آن
درواقع ما زمانی قادریم معنای این متون را درک کنیم که معنای نشانههای حاضر در آن را
معناقرارمیگیرد.طبیعت


شناسیفرهنگی،فرهنگمعناداردرمقابلطبیعتبی
بفهمیم.درنشانه
بهمعنایچیزهاییاستکهانسانینشدهوبرایانسانبیمعناست؛درنتیجهبهانسانکاریندارد.

کندومارویآناسمیمینهیم،


جهمارابهخودجلبمی
پسآنچهدرزمینوبیرونازآنتو
داخلدرمفهومفرهنگوخارجازمفهومطبیعتاست .

شکل  .1الگوی مکتب تارتو
منبع :سنسون1931 ،

در دیدگاههای لوتمان با دو نظام الگوساز مواجه میشویم که از دیدگاه وی بسیار مهم
نظامها و
هستند .به اعتقاد لوتمان زبان ،نظام الگوساز اولیه است و فرهنگ ،هنر ،خرده 
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پدیدههایفرهنگی،نظامالگوسازثانویههستند.بهاعتقادوی،اسطوره،آدابوسنن،مذهبو

هایالگوسازثانویهمحسوبمیشوند.برهمیناساسلوتماننظامالگوسازثانویه


غیرهنیزنظام
هادرفضاییبزرگترقرار


.بهاعتقادویهردویایننظام
رانشانهشناسیفرهنگیدانستهاست

ایمینامند(غفاریئیل .)۰۹12،


گیرندکهآنراسپهرنشانه

می

سپهر نشانهای

1

اگر کلیت همة نظامهای نشانهای در تمام جهان را سپهر نشانهای بخوانیم ،میتوان گفت
نشانهشناسی فرهنگی ،فرهنگ را بهعنوان بخشی از سپهر نشانهای مطالعه میکند؛ به بیان

ای،فرهنگهابههمان


شدنجهان،فرهنگبنیاداست.درچارچوبسپهرنشانه
دیگر،نشانه 
ای

صورت رفتار میکنند که رسانهها در چارچوب یک فرهنگ (عربشاهی .)23:۰۹19 ،سپهر
ایمعینمیشودوبدونآنقادر

ایژرفاییدرزمانیدارد؛زیرابانظامحافظهایپیچی 
ده


نشانه
ای،بلکهدرسپهرنشانهای


هاینشانه

تنهادرزیرساخت

بهکارکردننیست.سازوکارحافظهنه
مانندیک کلوقوع مییابد .باوجوداینواقعیت که سپهرنشانهای مارا احاطه کردهاست،
سپهر نشانهای خود را بهصورت آشفته ،بینظم و مجموعهای از عناصر مستقل و خودمختار
هایآنهاو


ای(زیرساخت)راناشیازویژگی

توانتحولعناصرسپهرنشانه

دهد.می

نشانمی
درنتیجه افزایش تنوع درونی آنها دانست .هرچند این مسئله یکپارچگی و تمامیت سپهر
اصلثابتیقرارداردکهآنها

ایراازمیاننمیبرد؛زیرابنیادهمةفرایندهایارتباطیدر


نشانه
ایفضاینشانهایاستکهبیرون


).سپهرنشانه
راشبیهیکدیگرمیکند(سجودی902:۰۹13،

از آن نشانگی 9وجود ندارد (همان .)999 :لوتمان در سپهر نشانهای ،بررسی یک متن را
ساختها و مؤلفههای فرهنگی یک فرهنگ مطلوب

بهصورت مجزا برای پیبردن به ژرف

فضایسپهرنشانهایخصلتیانتزاعیدارد.مادرذهنخود

نمیداند.ویبراینباوراستکه«

فضایخاصیداریمکهحاوینشانههاییاستکهبهآنفضایبستهاختصاصدارند.فقطدر

چنین فضاهایی است که فرایندهای ارتباطی ممکن و ایجاد اطالعات تازه محقق میشود»
(غفاریئیل.)۰۹12،اگر ماجامعةبختیاریرایک سپهرنشانهایدرنظربگیریمو بخواهیم
کوبیرامجزاوبدوندرنظرگرفتنمؤلفههایفرهنگیایلبختیاریبررسیکنیم،بهنتیجة


خال
کوبیبرگرفتهازسپهرنشانهایایلبختیاریهستند.


یابیم؛زیرانقوشخال

مطلوبدستنمی
مطالعة یک متن در بستری از متون دیگر و در ارتباط با آن توصیه میشود؛ زیرا اجتماع
براساستأثیراتفرهنگیوباورهایایدئولوژیک،برکارکردهایهویتیتأثیرمیگذارد؛درنتیجه

1

Semiosphere
Semiosis

2
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دراینپژوهشخالکوبیزناندرارتباطباسایرمسائلمانندآدابو رسوموباورهایآنان

دستآمدکهاینزنانچگونهازآنبهعنوانراهبردیبرایکسب


ننتیجهبه
بررسیشدوای
مضمونعمومیسپهرنشانهایایناست

هویتفرهنگیوقومیخودوتثبیتآنبهرهمیبرند.

هایفرهنگیهرمتندرصورتیمحققمیشودکهآن


کهدرجهانماتفسیرورمزگانوپدیده
ایخاصخودودریکسپهرنشانهایکلمطالعهکنیمتاارتباطآن


متنرادرپیوستارنشانه
هایدیگروباکلعناصرسپهرنشانهایمشخصشود(غالمپورگلی.)۰۹1۱،بهاعتقاد


بامتن
لوتمانمتنچیزیاستکهبتواندتفسیرشود.متونقابلیتتفسیردارند؛زیرامتعلقبهآن
اندودرفرهنگ،نظامیبرایتفسیرکردنآنهاوجود

فرهنگهستندوازدرونآنبرخ 
استه
دارد،اماقادرنیستیممتنراتفسیرکنیم؛زیرافرهنگآنهاراطردکردهاستونافرهنگبوده

نظمیوآشوباست،امافرهنگنظمدارد(همان).گفتمانخالکوبیدرراستای


ودارایبی
شکلدهی به تن و ظاهری آرمانی بهپیش میرود.
بازسازی هویت سیر میکند و در جهت  
نظمیمیشودواز


ایایرانهموارهیکنامتناست؛زیراموجببی

کوبیدرسپهرنشانه

خال
کوبیدرسپهرنشانهایایلبختیاری


سویفرهنگجامعهطردشدهاست،اماچنانچهبهخال
بپردازیم،این«نامتن» به«متن» تبدیل میشود؛زیرا در ایلبختیاری پذیرفتهشدهاستو
خالکوبی یک ناهنجاری نیست ،بلکه
زنان دالیل خاص خود را برای انجام این عمل دارند .
ایاززمانهویتیابیشدهومتأثر


آیدکهمطابقباالگوهایجامعهدربرهه

شمارمی

هنجاریبه
همگونی.خالکوبیمعموالًشکلی

هاستتاشکلگیریبراساسشباهتو


ازتفاوتوناهمگونی
از هنر است ومانند نقاشی رفتاری غیرکالمی و هنری بهشمار میآید که امروزه به ارزش و
نمادیاززینتوزیباییبدلشدهاست 

روش پژوهش
تحلیلیاستکهباتمرکزبرروشمردمنگاری۰وبااستفادهاز

پژوهشحاضرکیفیوتوصیفی-
لوتمانباتأکیدبرنظریةسپهرنشانهایویانجامشدهاست.

رویکردنشانهشناسیفرهنگی 9

کوبیهای زنان
راهکار پیشگرفته در این جستار ،درک درست فضای نشانهشناختی خال 
هایکاربردیباتوجهبهنظریةلوتماناست.بخشیازیافتههابرای


بختیاریوواکاوینشانه
تحقیقاتمیدانیاستکهپژوهشگرازنزدیکوبهصورتمشارکتی

انجامپژوهشحاضربرپایة
ومشاهدةمستقیمهمراهباافرادمدنظردرتحقیقبهگفتوگونشستهاست.دراینپژوهش

شوندگانبهدوروشیادداشتبرداریودستگاهضبطصوتصورت


وگوهایمصاحبه

ثبتگفت
Ethnography
Cultural Semiotics

1
2
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برداریازنقوشخالکوبیازدوربیندیجیتالاستفادهشدهاست.همچنین


گرفتهوبرایعکس
صورتکتابخانهایومنابعاینترنتیگردآوریشدهاست.دراینمطالعه،از


بخشیازاطالعاتبه
شناسیفرهنگیساختارگراباتأکیدبرسپهرنشانهایبرای


شیوةتحلیلیوریلوتماندرنشانه
تحلیلنقوشخالکوبیزنانبختیاریاستفادهشد.بهاعتقادلوتمان،ساختاراندیشهازساختار

متنجدانیستوایندوهموارهبایکدیگرمرتبطهستندواطالعاتوپیچیدگیساختارنیز
کوبینظامیمتشکلازنشانههایگوناگونو


اند(همان).خال

همچنانبهیکدیگرپیوندخورده
رتعبیرکرد.بااستنادبهگفتةلوتماننمیتوان

توانآنهارادریکدیگ


تودرتوییاستکهمی
کوبیزنانبختیاریراازاندیشهوباورهایآنانجدادانست.همچنینمشاهدهمیکنیمکه


خال
گیرند.دربررسینقوشخالکوبیباتوجه


چگونهطبیعتوفرهنگدرتقابلبایکدیگرقرارمی
طبیعتکهشاملعناصرطبیعتونشانههاینظام

بهتقابلفرهنگوطبیعت،نشانههاینظام 

هایآناندرنحوةبهکارگیری


فرهنگکهشاملآدابورسومزنانبختیاری،دغدغهواندیشه
آنان از نقوش خالکوبی هستند ،بررسی شد .این نقوش عناصری بصری هستند و از سویی
ایمتنیمحسوبمیشوندکهقابلیتتفسیردارند.درپژوهشحاضر،تعمیمآمارینتایج


الیه
حاصلبهکلمردمخوزستاننیستوتنهامطالعهمفاهیمنقوشوشناختطرحها،سلیقهو

گرایش زنان برخی از شهرهای بختیارینشین خوزستان که عمل سنتی خالکوبی را انجام
میدهند ،مدنظر قرار گرفته است .جامعة آماری این پژوهش نقوش خالکوبی زنان برخی از

شهرهاوروستاهایبختیارینشینساکنخوزستانشاملاهواز،باغملک،ایذه،مسجدسلیمان،

شوشتر،هفتگلوبرخیروستاهایاطرافاستکهاطالعاتمفیدیدربارةموضوعتحقیقبه

نفراززنانبختیاریدارایخالکوبیسنتیدرردهسنی0۱تا

پژوهشگرارائهکردهاست۰2۱.
 1۱سال شناسایی شدهاند که بیشتر آنها بیسواد بودهاند و تعداد معدودی نیز از آنها
تحصیالت ابتدایی داشتهاند .بیشتر افراد جامعه آماری از قشر پایین جامعه بودند و تعداد
شماریازآنهاکهدرحالحاضرازخانوادةسطحمتوسطهستند،زماناقدامبهعمل


انگشت
خالکوبی جزء افشار فقیر و کمدرآمد بودند .افراد مورد مطالعه در این پژوهش عشایران

اند.افرادبومیکهدراینپژوهشهمکاریداشتهاند،


نشین،روستاییانوشهرنشینانبوده

کوچ
زنانومردانیبودندکهاطالعاتیدراینبارهداشتهاند؛هرچنداینعملراانجامندادهبودند،

هاداراینقوشخالکوبیبودند،ازاین


دلیلاینکهیکیازاعضایخانوادهیانزدیکانآن
ولی 
به
امراطالعداشتند.همچنینمحققرادرجهتپیشبرداینپژوهشیاریرساندندوبراییافتن
گوباآنها،پژوهشگرراهمراهیکردند.ازجملهافرادیکهاز

اشخاصمدنظرودیداروگفتو

نشینخوزستانوزبانوگویشآنهاآگاهبودندو


کوبیومناطقمختلفبختیاری

عملخال
اطالعاتارزشمندیدراختیارمحقققراردادند،عبارتاندازامیرخانعکاشه،همایونقاسمیو
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علیرضابیرانوند.پژوهشگر پسازمشاهدهومصاحبهوبررسینتایج بهایننتیجهرسید که
پاسخهایافرادمطلعتاحدودیبهیکدیگرشباهتداردومصاحبهومشاهدهمشارکتیبیشتر،

هایتکراریمیشود.درنتیجهدرروشتحقیقکیفی،محققبنابر


تنهاسببدستیابیبهیافته
گیریبهصورتتصادفی


اصلاشباعنظری،ادامةمشاهدهومصاحبهرامتوقفکرد.روشنمونه
و غیرهدفمند بود .این نمونهها براساس رعایت اصل شانس برابر برای زنان بختیاری دارای
کوبیساکنخوزستانانتخابشدند.زمانانجامتحقیقاتمیدانیازاواسطاردیبهشتماه


خال
سال۰۹19تاآذرماههمانسالبود .

بحث
کوبیوارتباطآنهابابافتفرهنگیواجتماعیایل


دراینپژوهش،ارتباطمیاننقوشخال
بررسی شد .وقتی به مطالعة فرایندهای فرهنگی همچون نقوش خالکوبی میپردازیم ،با
کنشهایی که برای زنان بختیاری بهعنوان اعضای فرهنگی ایل بختیاری قلمداد میشوند،

بهمنزلة نشانه برخورد میکنیم و متعاقب آن بهدنبال درک و تفسیر درستی از آن هستیم.

توانازدوجنبهبررسیکرد.یکیفرهنگبهعنواننظامیجهانیوکلیو


فرهنگراهموارهمی
منزلةنظامهایجزئیو بومی.اگرفرهنگ بختیاریرافرهنگ کلیدرنظر

دیگریفرهنگ به
ها)،درنظرگرفتهمیشودکهبا


عنواننظامجزئی(نظامنشانه

کوبیونقوشآنبه

بگیریم،خال
هانهبهصورتیخاص،بلکهبه


شود.نشانه

هبهآداب،سنن،باورهاوعقایدآنانتفسیرمی
توج
یابند.تنهاراهدستیابیبهفکرمحوری،دریافتداللتهایضمنیو


اشکالگوناگونیتجلیمی
شناختیبهنقوشخالکوبینیازمندواکاویسپهر


هایکاربردیاست.رویکردنشانه

پنهاننشانه
هایفرهنگی،اجتماعیوغیرهاست.اصلیترین


هاخواهدبودکهاغلبدارایپیام

ایآن
نش 
انه
کوبیزنانبختیاری،رموزخاصوویژهایاستکهتنهابادریافت


منبعنشانگیدرزمینةخال
الیههای متنی رمزگشایی میشوند .برای دریافت مفهوم نقوش باید تمام سپهر نشانهای که

شناختینقوشخالکوبینشان


هایعاموخاصاست،ارزیابیشود.بررسینشانه
شامل 
نشانه
میدهد طبیعت (سپهر زیستی) و فرهنگ (سپهر نشانهای) چگونه بهطور پیوسته در زندگی

انسانباهمارتباطدارند.درسطحصریحخالکوبیمیلانسانبهزیباییوآراستنخوددر

طول حیات ،اما در فرهنگ خالکوبی بیانگر معناهای ضمنی است .در این پژوهش ،نماد،
ترتیبکاهشیهستند،درسپهرنشانهایلوتمانو


شمایلونمایةپیرسکهازنظرقراردادیبه
درفرهنگایلبختیاریبررسیومرزمیاننشانگیآنهادرحوزةطبیعتوفرهنگشناسایی

ردهایآنازجنبههایمختلفیمانندخاصیتجادویی،جنبة

منظورخالکوبیوکارب


شد؛بدین
زیبایی،درمانوتأثیرآندربارداریبررسیشد .
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خالکوبی و خاصیت جادویی آن
کردهاند
کوبیمی 


زنانبختیاریازدیربازنقوشیچونماه،ستارهوخورشیدرابربدنخودخال
شمارمیرفت.ایناجرامآسمانینمادروشنیهستند.زنانبرایاینکه


هامقدسبه

کهبرایآن
هایمقدسقراربگیرند،ایننقوشرابربدنخودحکمیکردند.

تحتتأثیرو حمایتابژه
کردندکههمةآنها


زخمازایننقوشاستفادهمی

منظورجلوگیریازچشم

گاهینیزافرادبه
ایننقوشقابلمشاهدهاست.علیرضا

اقبالیدارد،کهدرشکلهای ۹،9و  0


داللتبرخوش
بیرانوند محققوتاریخدانبیان میکند گاهی فردخالکوب کهاطالعاتیدربارةعلومغریبه
دارد ،با توجه به حروفی که اسم مادر دارد و تبدیل آن به اعداد نقش طلسم را متناسب با
ینمایهایمبتنیبرسختیزندگی

هانشانها


کند.وجودطلسم

خواستهودغدغةمادرترسیممی
،رویدستمادرنقشخورشیدیرامشاهدهمیکنیمکه

ودغدغةبسیارزناناست.درشکل9
مظهرپاکیونوراستوسیزدهپرتوداردکهمیتوانداشارهبهاعضایخانوادةویباشد.درون

نقشخورشیددرمرکزآن،لکهایتیرهوجودداردکهبهمشکالتمادراشارهداردودراطراف

تواننقوشستارهمانندیرامشاهدهکردکهمادرخواهانآناستکهدرحمایت


خورشیدمی
هاوگرفتاریهاازکانونگرمخانوادهدورشود.بیرانونددربارهشکل۹


اجرامآسمانی،تاریکی
کندکهنقشطلسممانندیرویپایمادرحکشدهاستکههمچوننقشخورشید


اضافهمی
فرزندمادراشارهمیکند.ویباایجادایننقش،خواهاندورکردن

استو1پرتوداردکهبه1
گزندها و تاریکیها از فرزندان خود است .در تحلیل نشانهشناسی متن ،آنچه بنیادی است،
داللتومعنایصریحوداللتومعنایضمنیاست.درداللتمستقیممعنایآشکارومعین
برای نشانه درنظر گرفته میشود؛ درحالیکه در داللت ضمنی که وابسته به مفسر است ،به
ایدئولوژی،معنایفرهنگیوشخصینشانهارجاعدادهمیشود(چندلر)۰0۰:۰۹93،؛بنابراین

کوبیبایدبهدنبالدغدغه،عقایدوباورزنانباشیم .


بردنبهمعنایضمنینقوشخال

برایپی

شکل  .2نقش خورشید بر دستان زنی از روستای حسام آباد
منبع :نگارندگان1931 ،
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شکل  .9نقش خورشید بر پای زنی از دشت سوسن



منبع :نگارندگان1931 ،

شکل  .4نقش ماه و ستاره بر دستان زنی از روستای آرپناه
منبع :نگارندگان1931 ،

بهآنپاوریزمیگویندونشانگرقدرتوهمچنینمجموع

آناننقشپرویزراکهبختیاریها

ستارگان راهنماست ،بر بدن خالکوبی میکردند (شکل  .)2گاهی ما بر روی بدن زنان
ایرامشاهدهمیکنیمکهبهستارگانهفتتوروکوستارگان


بختیاری،تعدادینقوشدایره
چارچوباشارهدارند.هفتتوروکنشانةهفتستارهایاستکهدرآسمانشبساکنهستند.

بختیاریها بر این اعتقادند که این هفت ستاره که با چشم غیرمسلح در آسمان شب رؤیت

میشوند ،بهدنبال تکستارة قطب هستند و معتقدند هنگامی که این هفت توروک (هفت

ستاره)بهستارهقطببرسند،آخرالزمانخواهدشد.همچنینرویمچدستخود درستزیر
کردندکهبرایدوریازچشمزخمبود(شکل .)3


کوبیمی

ایراخال

نبضنقشستاره

شکل  .5نقش پاوریز بر چانة زنی از روستای شیلیلی
منبع :نگارندگان1931 ،
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شکل  .6نقش ستاره بر مچ زنی از اهواز
منبع :نگارندگان1931 ،

لعهمانندیرابهعنوانبازنمونروی بدنخود

بیرانونداظهارمیداردبرخی زناننقوشق

کوبیمیکردندکهدرباورآناننشانیبرایمحافظتازخانوادهوفرزنداندربرابرنیروهای


خال
).بامطالعةنقوشخالکوبیو مفاهیمآن تقابلهایدوگانه

سهمگینماوراییاست (شکل7
هاراتشکیلمیدهد.فرهنگ


یننقشمایه
فرهنگوطبیعتروشنمیشودکهدوقطباصلیا

در مقابل طبیعت بیمعنا قرار میگیرد .گویا این دو واژه رقیب و مقابل یکدیگر هستند.
میتوانیم فرهنگ را مجموعه افزودههای بشری در مقابل طبیعت بدانیم و هنگام مطالعة

مصادیق فرهنگ انسانی آگاه باشیم که بنیاد طبیعی دارند (واکر .)93 :۰۹92 ،در نقوش
کوبیزنانبختیاری،بانقوشیمواجهمیشویمکهازطبیعتپیرامونگرفتهشدندوبرخی


خال
از نقوش که برای آنها در طبیعت معادلی وجود ندارد ،ریشه در باور آنان دارد که متأثر از
عنوانهنجاردرونگروهیپذیرفته شدهاست.حال


مرورزمانبه

فرهنگبختیاریاستکهبه
ممکناستاینسؤالپیشبیایدکهآیااینعملبرایهمةزنانایلبختیاریقابلتعمیماست

شدهبرایافرادایلبختیاریقابلتشخیصاست؟قطعاًپاسخایندو


وآیاتمامینقوشگردآوری
سؤالمنفیاست؛زیرانمیتواننتایجآنرابهکلزنانایلتعمیمداد؛زیرااینعملدرمیان

ایل ،رفتهرفته کمرنگ شده و در مقایسه با گذشته افراد بسیار کمتری به اینعمل مبادرت
میورزندوبههمیننسبتشناختدیگراعضایایلازاینعملبسیاراندکاست .




شکل  .7نقش قلعه بر دستان زنی از روستای صوفان علیا
منبع :نگارندگان1931 ،

هاگاهیبرایآنکهغربتیها


کند،بختیاری

یشاعرومحققبختیاریبیانمی
همایونقاسم
کودکانشان را ندزدند ،برای محافظت از آنها در برابر اینگونه افراد روی بدنشان نقشی را
تاکودکازدزدیدهشدندر

کردندکهجنبةنشانهگذاری،دعاییوجادوییداشت


کوبیمی

خال
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امانباشد.درشکل،9شاهدنقشطلسمنیزهسهشاخبرپیشانیزنبختیاریهستیمکهبرای
راندن موجودات خبیث و آل آن نقش را بهکار میبرد .نقوش طلسم و آلباوری میتواند
ساختاریباشدکهالقاگرتقابلیمعناییمیانآشکاردربرابرپنهانومادیوزمینیدربرابر
معنویتاست.آلوموجوداتماوراییتنهاعناصرفراطبیعیوفرهنگیهستند.قاسمیافزود،
گشاییطلسمهاییمانندستارگانظله


اقبالیوبخت
گاهیدخترانجوانودمبخت،برایخوش

روز را بر بدنشان نقش میکردند که شباهتهایی به نقوش مهرهای مفرغی جیرفت دارد
(شکلهای1و .)۰۱



شکل  .1نقش نیزة سهشاخ بر پیشانی زنی از باغملک
منبع :نگارندگان1931 ،


شکل  .3نقش ستارة ظلة روز بر چانة زنی از اهواز
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .11گل نیلوفر بر مهرهای جیرفت
منبع :طاهری 1936
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زنانیکهرویبازوهاوقسمت داخلیساعدشانخالمی زدند،اینعملرابرایبهبود
روابط عاطفی شان و ابراز عالقه به معشوقشان انجام می دادند .زنان بختیاری معموالً اسم
عزیزان خود را روی ساعد دست راستشان با سوزن میکوبیدند (شکل  .)۰۱گویی دال
خال کوبیاسامیدررابطةقراردادیبامدلولدوستیودوست داشتنپیوندخوردهاست.در
فرهنگایلبختیاریودرمحوریتسپهرنشانه ای،هریکازنقوشبارمعناییویژةداردوبه
شکلمشخصینمودمییابد .

علی
شکل  .11نقش خالکوبی بر دستان زنی از روستای آرپناه
منبع :نگارندگان1931 ،

امیرخانعکاشه،فعالفرهنگیایلبختیاریمعتقداستکهگاهیمردانوزنانبختیاری
کوبیمیکردند


ماندنازبالیانقشیرارویساقپایخودخال

ودرامان
برایدوربودنازگزند 
،مجموعهایازشششکل

کهبرایآنهاحکمدعایمحافظداشت(شکل.)۰9درشکل۰9

متفاوت داریم که نقش انسانی از میان سایر نقوش قابلتشخیص است .مشابه این نقوش را
بافتههایبختیاریمشاهدهکرد.دراینمجموعه،تصویرانسانباالترازسایر
تواندردست 


می
هایخودرابهنشانکمکخواهیباالبردهاستتادربرابر


نقوشترسیمشدهاستکهدست
نیروهایسهمگیندرسایةایننقوشطلسممانندمحافظتشود.


شکل  .12نقش طلسم محافظ بر پاهای زنی از شهرک اندیشه
منبع :نگارندگان1931 ،

زنانایلبختیاریدربرخیمواقع،نقشیشبیهبهچوقارا(لباسمحلیمردانبختیاری)برای

کارمیبردندکهاشارهبهنقشچغازنبیلدارد.دراینشکل،


گشاییوداشتنبختبلندبه

بخت
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نقشپلکانیچوقابههمراهچهارستارهکهنمادخوشیمنیهستند،ترسیمشدهاست.خطمیانی
نشانازنیروهایخیراستکهبهسویباالواهورامزدادرحرکتهستند(شکل .)۰۹


شکل  .19نقش مشابه خطوط چوقا بر چانة زنی از اهواز



منبع :نگارندگان1931 ،

درچوقا خط های سفید به سمت باال هستند و در علم نشانه شناسی ،نماد اوج آگاهی
محسوبمیشوند.درکنارخطهایپلکانیسفید،شکلیقرینهوسیاهبهسمتزمیندرحال
حرکتاستکهنمادیازسیاهیاستوزمینیبودنرانشانمیدهداینصحنهرامیتوان
صحنهمبارزهمیاننیکیوبدی،سفیدیوسیاهیدرفرهنگایرانباستاندانست(،تصویر
(،)۰۹مددی.)1010:۰۹93،

شکل  .14چوقا لباس مردان بختیاری
منبع :دادور و مؤذن 1911

زناننقشبزکوهیرارویدستانخود،بهویژهقسمت

عکاشهبیانمیداردکهبرخیمواقع

زدند.بزکوهیمیانمردمانایلبهدلیلچابکیوفراوانیآندر


داخلیساعدباخالنقشمی
کوههای زاگرس از جایگاه باالیی برخوردار است .زنان برای دفع نیروهای اهریمن نقش مایة

کردند.همچنینایننقشبیانگرشکارچیبودنهمسرآنفرد


کوبیمی

حیوانیرابربدنخال
).دراساطیرایرانیمیتوانرابطةنمادینمیانزن،باروری،ماه،

نیزمحسوبمیشود(شکل۰2

بارانوبزکوهیقائلشد.هرقومباستانیبزکوهیرامظهریکیازعواملطبیعیسودبخشی
میدانست؛ برای مثال در لرستان بز حیوان خورشید و گاهی مظهری از فرشته باران بود
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(غالمعلی .)۰۹70،برخی معتقدنددرشاخآنقدرتجادویینهفتهاست.نقوشحیواناترا
میتوانبیانگرنیروهایمتعالیدانست؛بااینتفسیرکهدرباورهایذهنیمردمانبومینقوش

حیواناتدارای معانیمتنوعیاست کهدرمجموع کارکردفرهنگینقوشخالکوبیراتأمین
میکنند .این اندیشهها در کنار اشکال و صورتهای متعدد خالکوبی ،ریشه در متن زندگی

تصویرکشیدنایدةفردمراجعهکننده


کوببرایبه

هایجمعیدارند.فردخال

اجتماعیوواقعیت
مندمیشود.هرکدامازایننقوشدرنظامفرهنگیخودبیانگرموضوعاتی


ازرمزگاننقوشبهره
خیزی،امنیت،مهرورزیوغیرههستند.بهایننقوشبهدلیلماهیتداللتی،ارزش


چونحاصل
ایخاصیبخشیدهمیشود .


نشانه

شکل  .15نقش بز کوهی بر دستان زنی از مسجد سلیمان



منبع :نگارندگان1931 ،
جدول  .1نقوش خالکوبی و خاصیت جادویی آن
شماره

نقش خالکوبی

طرح خطی

وجه
نشانگی


محتوای نشانگی

۰

نماد 

این نقش که به گفتة افراد محلی نوعی
طلسم محسوب میشود ،برای محافظت
کارمیرفت.


ازبالیابه

9

نماد/شمایل

ایننقشگردبههمراهخطوطاطرافبه
خورشیدتاباناشارهدارد.خورشیدبیانگر
مادراستوپرتوهایآناشارهبه1فرزند
مادرداردومادربرایمحافظتازکانون
خانوادهاش در برابر خطرات و تاریکیها

ایننقشرابربدنشحکمیکند.



۹

علی

نمایه

زنانبختیاریمعموالًاسمعزیزانخودرا
روی ساعد دست راستشان با سوزن
کوبیدند.آنهااینعملرابرایبهبود


می
شانانجاممیدادند.


روابطعاطفی

نشانهشناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان 917

ادامه جدول  .1نقوش خالکوبی و خاصیت جادویی آن
شماره
0

نقش خالکوبی

طرح خطی

وجه
نشانگی
 

شمایل

برای دوری از آل و موجودات خبیث،
خورشیدبههمراهپرتوهایشترسیمشده
است که مظهر پاکی و نور است .این
نقشبرایمحافظتمادروفرزندانشدر
کارمیرود.

برابرآلوتاریکی 
هابه

زخموخوشاقبالی


گاهیافرادبرایچشم
و همچنین برای آنکه تحت حمایت
منظومهشمسیقراربگیرند،چیزیشبیه
به ماه و ستاره روی بدن خود حک
میکردند.

ایننقشگویایطلسمیاستکه
همچونحصارترسیمشدهومادربرای
محافظتازخانوادهوفرزندانشایننقش
رارویبدنحککردهاست.



شمایل

کل یا بز کوهی :گاهی زنان برای دفع
نیروهای اهریمن نقشمایة حیوانی را
روی بدن خالکوبی میکردند .همچنین
ایننقشبیانگرشکارچیبودنهمسرآن

فردنیزاست .



نماد/شمایل

این نقش برای بختگشایی و داشتن
کارمیرودکهاشارهبهنقش


بختبلندبه
چغازنبیل دارد .خط میانی نشان از
نیروهای خیر است که بهسوی باال و
اهورامزدادرحرکتهستند.




مایهای است که به
نیزة سهشاخ نقش 
نیروهایماوراییاشارهداردوبرایمقابله
با آل این موجود اهریمن بهصورت
کوبینقشمیشود.


خال


شمایل
2


نماد

3

7

1

۰۱

نماد

شمایل

1۰

محتوای نشانگی

پاوریزیاپرویزستارگانیهستندکهنشانة
قدرتومجموعستارگانراهنمابهشمار

آیندوبرایخوشاقبالیترسیم


می
شدهاند.
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خالکوبی ،زیبایی و زینت
تواندبهآنارزشزیباییشناختی


شودکهمی

هاییمنجرمی

هایانسانیبهخلقگونه

فعالیت
ببخشد .اشکال جالبتوجهی مانند حرکات موزون بدن و طنین مالیم صدا را میتوان نوعی
تولید هنری دانست .برای تمامی این فعالیتها میتوان ارزش زیباشناختی قائل شد (بوآس،
اشرابهشیوههایمختلفینشان


).انسانبدویدرطولزندگیخودآفرینشهنری
20:۰۹1۰
هارابهعنوانجادو


دادهاست؛همچونبررویدیوارغارهایاساختنصورتکومجسمهکهآن
و توتم میدانست و همچنین با حلقهکردن گل ،برگ و ساقة درختان برای خود زیورآالت
میساخت و نقاشیکردن روی پوست که برایناساس میتوان گفت خالکوبی مبنا و پایة

توانازطریقانساندورةپارینهسنگیثابتکرد


زیورآالتاست.قدمتلوازمآرایشبشررامی
که بدن خود را با رنگ و خالکوبی میآراست یا میخراشید (غیبی .)۰9 :۰۹1۰ ،گاهی
خال کوبیجنبةتزیینیداشتوزنانبختیاریبرایآراستنخودنقوشیرابراندامخودمنتقل

هاکهبهدلیلباالرفتنسنشانموهایابروهایشان


کند،برخیخانم

کردند.بیرانوندبیانمی

می
دچار ریزش میشد ،برای پرکردن ابروهای خود خالکوبی میکردند تا ظاهر زیباتری داشته
باشند(شکل.)۰3برخیدخترانجوانرویمچدستانشاننقشیهمچوندستبندرابااشکالی
چون درختان سبز ،گل و گیاه خالکوبی میکردند؛ به این معنا که جوان و شاداب هستند.
تواندنشانةنمایهایدالبرآبادانی،


اینمادینازسرسبزیاستکهخودمی

تصویرگیاهاننشانه
حیات،رویشوقدرتباروریدخترانباشد(شکل.)۰7بیشترزنانبختیاریتنهابرایزیبایی
میانابروانخودخالیرانقشمیزدند(شکل .)۰9




شکل  .16نقش خالکوبی بر ابروهای زنی از شوشتر
منبع :نگارندگان1931 ،

شکل  .17نقش درخت بر دستان زنی از اهواز
منبع :نگارندگان1931 ،
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شکل  .11خال وسط پیشانی زنی از باغملک
منبع :نگارندگان1931 ،

رویدستزنبختیاریشاهدنقوشانسانیدرحالرقصهستیمکهماننددستبندترسیم
شدهاند(شکل.)۰1ایننقوشانسانیدستدردستیکدیگرودوشبهدوش همدرحال

کوببهخوبی


ترسیمشدهاست.فردخال
پایکوبیهستندکههریکدرحالانجامعملمتفاوتی
و با مهارت بسیاری این نقش دستبند را با کشیدن چند خط ساده برای شخص مورد نظر
کوبیکردهاستتادرتماممراحلزندگیاششاد،خرسندودرجشنوسرورباشد.این


خال
نقششباهتبسیاریبهنقوشکهنانسانیدارد(شکل .)9۱



شکل  .13نقوش انسانی در حال رقص بر دستان زنی از اهواز
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .21نقوش انسانی بر سفالینههای تپه سیلک



منبع :نگارندگان1931 ،

قاسمیعنوانمیکند،زنانبختیاریکهدرحرفهوصنعتیتبحرداشتند،نمادیازحرفة

ضدیدعمومقرارداشتنقشمیزدند؛

خودرابرمچدستشانیاقسمتیازبدنکهدرمعر
کوبیمیکردند


ریسیبود،بربدنخودخال

برایمثالزنانبافنده،نمادبافندگیراکهدوکنخ
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).نقشدوکشباهتهاییبهنقشچلیپادارد.

وایننقشمعرفرزومهآنهابود(شکل9۰

چلیپا از نقوش پرتکراری است که زنان بختیاری روی بدن ،بهویژه روی دستان خود بهکار
برند.بهگفتةبیرانوندبرخیایننقشرانقشطلسمنیزمیدانندکهباطرحچهارصلیبدر


می
تواندبهایناشارهداشتهباشدکهفردمیخواهدباتوسلبه


اطرافشترسیمشدهاستکهمی
اینطلسمدرتمامچهارفصلسالازگزندهاوآشوبدرامانباشد(شکل .)99


شکل  .21دوک و پره به همراه نقش خالکوبی بر دستان زنی از روستای آرپناه
منبع :نگارندگان1931 ،


شکل  .22نقش چلیپا بر دستان زنی از دشت سوسن
منبع :نگارندگان1931 ،

چلیپارامیتواننمادیازچرخةخورشیدیاگردونةمهردانستکهمنشأآنرافرهنگو

میتراییسممیدانندکهبیانگرآیینیدرفرهنگآریاییاست.چلیپادرفرهنگبختیاری

آیین 
کوبیزنان،طرحهایقالیوبرخیاشیاماننددوک


کاربردهایمتنوعیدارد؛برایمثالدرخال
کارمیرود.همچنین


ریسی،قیچی،چاقووبرایتزیینآشوحلواایننمادپررمزورازبه

نخ
کوبیبربدنمیزدندوبهآنمهرةمهر


شدگانبهشکلخال

عالمترابرایشناختمهری
این
).عکاشهبیانمیکندکهگاهیدربدوتولدیادر

یاخالمسیحامیگفتند(مددی0۱:۰۹93،

سنین کودکی برای دخترانی که دچار نقص مادرزادی ،از قبیل لکههای ماهگرفتگی بودند،
خالکوبی میکردندتاآن نقصرابپوشانند .گاهینیزخالکوبی برای نشاننامزدیاستفاده

شد،مادردامادبهنشانةنامزدکردندختریبرایپسرششکلانگشتریانگینیاحتینقش


می
کوبیمیکرد.درنظامفرهنگیواجتماعیایل


دستبندرارویانگشتاندستیامچدخترخال
بختیاری استفاده از نقوش دستبند ،ساعت ،پابند و غیره عالوهبر زیبایی ،بازنمون زیورآالت
دخترانوزنانبختیاریاستکهتوانخریداینزیورآالترابهطورحقیقیندارندوبههمین


نشانهشناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان ۹۱۰


دلیلآنرابرمتنبدنشاننقشمیکنند(شکل.)9۹دراینتصویرنقوشگیاهیبههمراه

نقوش انسانی ترسیم شده است که نقوش انسانی بهصورت نیمتنه با دستانی بهسوی باال به
زیباییحکشدهاست،گوییدرحالدعاونیایشبرایصاحبخالهستندتاویهموارهاز
نامالیماتزندگیمحفوظبماند .


شکل  .29نقش دستبند بر دستان زنی از باغملک
منبع :نگارندگان1931 ،

ما در بین خالکوبی زنان بختیاری به اشکالی دایرهمانند برمیخوریم که به اعتقاد افراد
محلی شباهت به نقش ساعت دارد (شکل  .)90قاسمی بیان میکند وقتی زن بختیاری از
ایمانندساعتوزیورآالتدریافتمیکرد،برایآنکهخاطراتخوشاینهدیه


همسرشهدیه
دستشانباخالمیکوبیدند(شکل .)92

هاهمراهآنهاباشد،آنرابرمچ


تاسال



شکل  .24نقش ساعت بر دستان زنی از اهواز
منبع :نگارندگان1931 ،

شکل  .25نقش پابند بر مچ پای زنی از شهرک اندیشه
منبع :نگارندگان1931 ،



هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
۹۱9

)کهدرقسمتزنخدان(فرورفتگیداخلچانه)کوبیدهمیشد،برای

ایشکلی(●
خالدایره 

گفتندوایننقشاصیلبختیاریبهشمار

کارمیرفت.بهاینخالکچه( Kache
)می

زیبا 
ییبه
میرود(شکل .)93


شکل  .26خال کچه بر چانة زنی از ایذه
منبع :نگارندگان1931 ،
جدول  .2جدول نقوش خالکوبی زیبایی و زینت
شماره

نقش خالکوبی

طرح خطی

وجه
نشانگی

محتوای نشانگی

شمایل

بهدلیلریزشموهایابروها،برای
پرنشاندادنآنها 

داشتنظاهریزیباتررویآنها

کوبیمیکردند.


خال


نماد

خالوسطپیشانیزنانبختیاریکه
کارمیرفت.


گاهیتنهابرایزیباییبه

۹


نماد

ایننقشنشاندرختسپیداراست
کهسرسبزیرانشانمیدهدوبا

نقوشانسانیتصویرشدهاست.

0

شمایل

2

نمایه/شمایل

۰

9


●

دار(درخت)بهصورتدستبندوپابند

ترسیممیشودکهنمادسرسبزیو

فراوانیوطراوتزندگیاست .
ساعتنشانهایازیادگاریاستکه

فردیعزیزبهویارزانیداشتهاست
وبرایاینکهیادوخاطرةآنتا
همیشهباشخصبماند،برمتناندام
نقشمیشدهاست .


نشانهشناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان ۹۱۹

ادامه جدول  .2جدول نقوش خالکوبی زیبایی و زینت
شماره

نقش خالکوبی

طرح خطی

وجه
نشانگی

محتوای نشانگی

3

شمایل

نقوشانسانیدرحالرقصوپایکوبی
صورتدستبندترسمشدهاند.


به

7

شمایل

نقشکاجمظهرسرسبزیوزیبایی
است؛زیراایندرختدرچهارفصل
سالسبزاستواشارهبهامیددارد.

9


شمایل

دیکوپرهدوکنخریسیدراینجا

همراهبانخهایاطرافشترسیمشده

کهمعرفشغلفردهماست.

1



شمایل

معموالًزنانبافندهنقشدیکوپرهرا
کارمیبردند.دیکوپره(دوک


به
نخریسی)نشانبافندگیوزحمتو

تالشفرداست.

۰۱



نماد

نقشیاستکهبرایوریسوشیردنگ
کارمیرودوآننقوشدایرهاشاره


به
بهحاشیةاینبافتههادارد.ایننقش

نیزبیانگرشغلبافندگیاست .

خالکوبی و جنبة درمانی
براساسآیینوسنتپیشینیانونظامعقیدتیاقوام،بیمارقربانیمجازاتاست.گاهبیماریدر
اثرمواجههباقدرتمافوقطبیعیمانندارادةخداوندیایکقدرتغیرانسانیمانندروحخبیث
آید.بختیاریهاوقتیمتوجهنیروهای


وجودمی

وشیطانیاتوسطیکانسانجادوگروساحربه
هایدرمانیکوتاهبود.آنهابهتأثیرستارگاندراعمال

مافوقطبیعیبودندکهدستشانازراه
ورفتاروحتیبیماریهامعتقدبودند.درمانسنتیباشناختگیاهاندارویی،اعمالروانی،

تلقینی و اعمال درمانگری امکانپذیر است (داوودی .)31۹ :۰۹1۹ ،بیرانوند عنوان میکند
افرادی که بیماری فشار داشتند و فشار آنها باال یا پایین میشد ،عمل خالکوبی را انجام
میدادند .برای این کار روی مچ دست ،درست در قسمتی پایینتر از محل نبض خالکوبی
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گرفتوسببتنظیمفشاربدنمیشد.گاهی


کردند.نبضتحتتأثیررنگگیاهیقرارمی

می
افرادرویقسمتداخلیمچدستشاننقشخالیرامیکوبیدندومعتقدبودندخونکثیفاز

بدنشان خارج و موجب رقیقشدن خون میشود (شکل  .)97خانمهایی که عادت ماهیانه
شدند،برایبهبودی،رویکمرشانحجامتمیکردندیارویقسمتداخلیمچدستخود


نمی
زدند.درمواقعیکهخالکوبیجنبةدرمانیداشت،رویزخمحاصلازآن


نقشیراخالمی
هاضدعفونیشود.دراینصورت،نقشیکهبهجا


زدندتاعفونتنکندوبهقولآن

نمکمی
میماند ،فقط زخم و خراش حاصل از سوزن بود .گاهی اثر بهجامانده از خالکوبی که برای

درمانانجاممیشد،شکلخاصینداشت(شکل.)99دربرخیمواقعبرایآنکهاثرزخمروی

کردندکهدراینصورتعالوهبرجنبة


کوبیمی

ندیدهنشود،رویزخمطرحخاصیراخال
بد
).درمواقعیکهفرددچاربیماریمیشدوازآنجا

درمانی،جنبةزیبایینیزداشت(شکل91
شود،برایخارجکردن«باد»رویبدنفردبیمار


هابادموجببیماریمی

کهبهاعتقادبختیاری
کردند.بختیاریهاازقدیم،تسخیرشدنبدنراباارواحبدوخبیث«باد»عامل


وبیمی
خالک

دانستند.خالکوبیوکشیدننقشرویمحلدردبرایدورکردنارواحبد


هایخودمی

بیماری
کوبیسبببیرونراندنبادازبدنوبهبودفرد


هاخال

شد؛بههمیندلیلدرباورآن

انجاممی
شد.فضایحاکمبرسپهرنشانهایایننقوش،بازنموننیروهایخبیثوبادهاییاست

بیمار 
می
که به اعتقاد بختیاریها منجر به بیماری میشوند .فرد بومی میخواهد با متوسلشدن به
کوبیدردهاوبیماریهایخودرادرمانکند .


خال



شکل  .27خالکوبی روی مچ دست زنی از رامهرمز برای تنظیم فشار
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .21خالکوبی روی زانوی زنی از اهواز برای درمان زانودرد
منبع :نگارندگان 1931 ،
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شکل  .23خالکوبی روی مچ پای زنی از اهواز برای درمان پادرد
منبع :نگارندگان1931 ،

ازدیگرموارددرمانمیتوانبهخالکنارچشماشارهکرد.معموالًافرادیکهسنشانباال

هااینکارراانجاممیدادند(شکل .)۹۱


شد،برایافزایشسویچشم

شانکممی

بودوبینایی



شکل  .91خالکوبی کنار چشم زنی از روستای حسام آباد برای افزایش سوی چشمها
منبع :نگارندگان1931 ،

کارمیبردند.اگر


برایدرمانسردردنیزبه
هاخالوسطپیشانیراعالوهبرزیبایی


بختیاری
کوبیدند؛یعنیمحلدردراخالکوبی

شخصیمریضمیشدبرایدرماناورا«خالباد» 
می

کردند؛برایمثالاگرکسیدچارچشمدردبود،بیندوچشم،یعنیوسطابروانشراخال


می
).همچنینخالکوبیرابرایدرمانرماتیسم،ورمبدن،دردپاوگاهیبرای

میزدند(شکل۹۰

کارمیبردند(شکل .)۹9


درمانترکلبنیزبه



شکل  .91خالکوبی وسط پیشانی برای درمان سردرد بر چهرة زنی از باغملک
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .92خالکوبی روی پاهای زنی از اهواز برای درمان رماتیسم و خارجکردن باد
منبع :نگارندگان1931 ،
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جدول  .9خالکوبی و جنبة درمانی آن
شماره

وجهنشانگی

محتواینشانگی

نقشخالکوبی


طرحخطی

۰

نمایهشمایل


برایدرمانپادردوخارجکردنبادازبدن

ایننقشرویمچپاحکشدهاست.

9

نمایه/نماد

برایدرمانسردردایننقش(نیزه
خالکوبیشدهاست.
سهشاخه)،میانابروها 


۹

نمایه/شمایل

برایتنظیمفشارایننقشرویمچدست
زدهشدهاست.

0

نمایه

برایدرمانرماتیسموخارجکردنبادازبدن

ایننقشبهجاماندهازضرباتسوزناست.

2

نمایه/شمایل

برایدرمانپادردوبهبودآنایننقشبه
صورتچلیپارویپابههمراهستارهنقش
بستهاست.

3

نمایه

برایدرمانزانودردایننقشرویزانوبا
سوزنزدهشدهاست.

7

نمایه

ها،کنارةچشمها


برایافزایشسویچشم
کوبیمیکردند.


راخال

9

نمایه/شمایل

کوبیبهصورت


برایدرماندردمفاصلخال
چلیپاانجامشدهاست.

خالکوبی ،باروری و زایمان
گاهی بحث اعتقادی در میان بوده است و افراد سمبلها و نمادهایی را ترسیم میکردند و
زدندکهعالوهبردرمان،جنبةاعتقادیوخرافینیزداشته


عنوانخالبربدنشاننقشمی

به
رد.عالوهبر

درمانیآنهااشارهک


توانبهجنبةروان

است.همچنینافزونبرجنبةاعتقادیمی
آنکه جسم و فیزیک را درمان میکردند ،سبب درمان روح و روان افراد نیز میشدند .گاهی
شکلیراکهرویبدنمیزدند،خاصیتپیشگیریازامراضودوریازبالیاراداشت.بهگفتة

بومیان منطقه ،گاهی یک نقش را برای پیشگیری از خطرات احتمالی بهکار میبردند و اگر
شکلی بر بدن حک میشد ،دیگر برای فرد اتفاقات ناگوار نمیافتاد .آنها اعتقاددارند گاهی
هامیدادکهنوزادشانسالممتولدخواهدشدو


ترسیمنقشیبربدنزنبارداراینباوررابهآن
وجودنخواهدآمد.دربرخیمواقعکهنوزادیمردهمتولدمیشد،یااینکه


مشکلیبرایجنینبه

نشانهشناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستان ۹۱7


رفت،میگفتندآلیادال،مادرو


شدوزنیهنگامزایمانازدنیامی

زنیبارهاسقطجنینمی
نوزادشراباخودشبردهوموجبفوتآنهاشدهاست.برایمثالبربخشیازبدنزنزائو

هامیگفتندباانجاماین


کردندوبهآن

کوبیمی

هااشکالیراخال

مانندشکم،مچورویران
عمل دیگر اتفاقات ناخوشایند برای شما و نوزادتان نخواهد افتاد (شکل  .)۹۹در این تصویر
شکل لوزیمانندی مشاهده میشود که درون آن نقطهای تیره قرار دارد .این شکل مانند
موجودی تکچشمی است که سوار بر نیروهای نیزهمانندی قرار دارد تا بتواند با ایستادگی
هرچهتمامتردربرابرنیروهایسهمگینمقاومتکندوآنانراازخوددفعنماید،امادرواقع

منشأ این اتفاقات میتوانست ناشی از دالیل روحی و روانی از قبیل اضطراب ،فشار روحی و
ویژهبرایزنانیباشدکهتجربةناموفقوتلخسقطجنینداشتهاند؛بههمین


ترساززایمانبه
دادندکهدیگربچةآنهارا


هااطمینانمی

کشیدندوبهآن

دلیلنقوشیرابربدنزنباردارمی
بافتههایایلمشاهده
تواندردست 


برکنخواهدبرد.بیشترایننقوشرامی

دالیاآلیابچه
کرد(شکلهای.)۹3،۹2،۹0


شکل  .99نقش دستبند برای راندن آل بر دست زنی از شوشتر
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .94نقش نیزة سهشاخ برای راندن آل بر دستان زنی از قلعة تل
منبع :نگارندگان1931 ،



شکل  .95نقش طلسم برای راندن آل بر پاهای زنی از شهرک اندیشه
منبع :نگارندگان1931 ،
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شکل  .96نقش تختة تالش برای راندن آل و موجودات خبیث ،بر پاهای زنی از شهرک اندیشه
منبع :نگارندگان1931 ،

گاهینقشماهوستارهرازنانبارداریازنانیکهقصدبارداریداشتندبررویمچدست
برکیاآلبهآنهاونوزادشانآسیبینرساند؛زیرامعتقدبودنددستچپ


زدندتابچه

چپمی
بهقلبنزدیکوتأثیرآنبیشتراستوگاهیبرای تنظیمفشارزنباردارنیزاینکارراانجام
کارمیرفت،اشارهبهمثلثقدرتداردکهبههمراه


،کهبرایراندنآلبه
میدادند.شکل۹7

ستارهترسیمشدهاست؛بهاینمعناکهخوشاقبالیهمراهمادرونوزادشباشد.درواقعآل


تک
نیرویشریاستکهبایدآنرادورکردتابهزنزائوونوزادشآسیبینرساند.دراینجانیروی
گیریم.درزمانوقوعخورشیدگرفتگییاماهگرفتگی


عنوانمدلولدرنظرمی

طورکلیبه

شررابه
ماندنزنباردارازاینپدیدهرویدستزنحاملهخالیرامیزدندتانوزادشدر


برایدرامان
گرفتگیبهایندلیلاتفاقمیافتدکه


خورشیدگرفتگیوماه
امانباشد؛زیرادرباوربختیاریها

هیوالیاموجودیعجیبالخلقهدرتالشاستخورشیدیاماهرابخورد(مددی.)07:۰۹93،




شکل  :97نقش ستاره بر مچ زنی از اللی برای دفع آل
(مأخذ :نگارنده )1931

روزهشود،اگرفردیتازهوارد،یازنیکه


شد،تاقبلازآنکهچهل

زمانیکهنوزادیمتولدمی
هابهدنیاآورده،بهدیدنمیرفت،بچه


ایراقبلازنوزادآن

تازگیبچه

تازهعروسیکردهیابه
شدومادربچهنیزنازامیشد.همچنیناگرکسیاز


شد؛یعنیمریضیاناقصمی

ایمی

چله
تشییع جنازه آمده بود ،تکهای از کفن مرده را با خود میآورد و به بازوی بچه میبست تا
هایمسنکهبهآنها


هامانندپیرزن

شد،بعضی

ایمی

اینشود.درصورتیکهبچهچله

چله
گفتندومعتقدبودندباجنوپریدرارتباطهستند،دعاییمیخواندندو


سیدهیامنزولهمی
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کوبیمیکردندتابچهخوبشود.بههرحالمعتقدندکهبچهو


پشتبچهراباسوزنخال
اینمیشودوباپشتسرگذاشتنایندورهازاین


مادرشپسازمراسمحمامچهلمدیگرچله
مورددرامانخواهندبود(اتابکی.)۹93:۰۹9۰،شایداینسؤالپیشبیایدکهزنانودختران
ودخترانبختیاریمیتوانستنددر

کوبیرویمیآوردند؟زنان


درچهسنیبهانجامعملخال
هر سنی از کودکی تا کهنسالی ،عمل خالکوبی را برای درمان و مقابله با نیروهای مافوق
طبیعی انجام دهند ،اما فقط تا قبل از ازدواج میتوانستند این عمل را برای زیبایی و
دلیلدغدغههایبسیارزیادیکهدرزندگیداشتند،


گشاییانجامدهندوپسازازدواجبه

بخت
کوبیتوسطخودفردانجاممیگرفتکهدر


شد.گاهیخال

زیباییبهورطهفراموشیسپردهمی
اینمواقع،طرحمدنظرتوسطخوداوانتخاب میشد.دربرخیمواقع،افرادبامهارتخاص
گوناگونخالکوبی

مبادرتبهانجاماینعملمیکردندوباتوجهبهخواستهفردوکاربردهای 

نقشموردنظرراباسلیقةخودبربدنفردحکمیکردند .

جدول  .4جدول خالکوبی باروری و زایمان
شماره

نقش خالکوبی

طرح خطی

وجه
نشانگی

محتوای نشانگی

۰


نماد

نیزةسهشاخبرایدفعآلوموجوداتخبیث

کارمیرود.


به

9

نماد

نقشتختةتالش،نقشطلسمیاستکه
کارمیرود.فرزندمتولد


برایدوریازآلبه
شدهاستومادرخواهانایناستکههمواره
ازکودکشدربرابراهریمنوجنمحافظت
شود.ایننقشروینوارهایبافتةوریسو
کارمیرودکهمعموالًایننقشرا


شیردنگبه
رویچوبدرختتاگحکوبهگهواره
یزانمیکردند.

کودکآو

۹

نماد

نقشطلسمبهصورتدستبندترسیمشده

مایهبرایدفعآلبهکار


است.ایننقش
رودورویوریسنیزدیدهمیشود.


می

0

نماد

نقشطلسمبرایدوریازآلوموجودات
کارمیرود.


خبیثبه
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مواد ،ابزار و روش اجرای خالکوبی
بختیاریهابرایخالکو بیازترکیباتیماننددودةسیاه،زغالوزعفرانوزهره(محتویات
کیسهصفراکهرنگسبزدارد)حیواناتیمانندخوک،خرس،گوسفندوگاواستفادهمیکنند.
ابتدانقشموردنظررویپوستطراحیمیشود،سپسبازدنضربههایسوزنبرپوست،
سطح نقش خونین میشود و ترکیب مواد مورد نظر را روی محل خالکوبی میگذارند.
ترکیبخالبعدازگذشتساعتیازراهزخمسوزنهادرپوستجذبمیشود.درآخربرای
آنکهنقشبرجستهبهنظربرسد،رویزخمحاصلازخالکوبیزردچوبهمیریزند(داوودی،
 .)۹99:۰۹1۹
منظورخالکوبیدرقومبختیاری

براساسگفتةارسالنخواجویبرایتهیةمخلوطرنگی 
به
دهندتابهخوبی


مدتسهروزدرجاییگرمقرارمی

کنندوبه

ابتداموادزیرراباهمترکیبمی
ترتیباست:آبقلیان،رازیانهبرایخوشبوکردنآبقلیان،گیاه


ترکیبشوند.ترکیباتبدین
میرویدوهمدرسردسیرودرکنار
سبزرنگیبهناماسپرزه()Asparzeکههمدرگرمسیر 
کوبندوبهمخلوطاضافهمیکنند.زهله


کند.اینترکیباترامی

درختچةگینه(کتیرا)رشدمی
(زهره) گاو یا کبک را که سبب تیرهترشدن مواد خالکوبی میشود ،بههمراه دوده (کربن)
کنند و بایکقلمفلزیکهمخصوص
تولیدشدهازسوختننوعیگینةچوبباهمترکیبمی 

اندازةچوبخاللدندان)طرحخالکوبیرارویبدن


کوبیاست(قلمتهیهشدهازچوبیبه

خال
پوشانندتاکمیبیحسشودو


کشند.سپسباپودرزنجبیلیامحلولآنسطحطرحرامی

می
زدنکاهشیابد.آخرینمرحلهسوزنزدناست .


دردناشیازسوزن
کوبیهای زنان گیاه پونه 1را بهکار
در گذشته در روستاهای سادات حسینی برای خال 
میبردند .آنها مقداری پونة تازه را میکوبیدند و کمی آب به آن اضافه میکردند و چنگ

دستآمدهرارویمحلموردنظر
کردندوترکیببه 


زدند.سپساندکیخاکستررااضافهمی

می
میمالیدند و با ضربههای یک سوزن نقش دلخواه را انتقال میدادند .سپس محل حاصل از

ضرباتسوزندچارخونریزیمیشدوموادیکهرویپوستقرارداشت،ازطریقاینمنافذ

وجودمیآمد.پسازپایان کار برایآنکهزخمدچار

واردپوست میشدونقوشسبزرنگ به
ببهزخممیشدند(رضوی .)۰22:۰۹91،

عفونتنشود،تاچندروزمانعرسیدنآ
به گفتة عکاشه ،گاهی برای خال کوبی از خاکستر استفاده میکردند و پس از کشیدن
نقشوسوزن زدنبرآن،رویزخمحاصلازسوزنها،خاکستریاهمانتشچالهمیزدند،اما
زتیرةنعناع،گیاهیعلفیرونده،راستومنشعبباگلهایسنبلهبهرنگبنفش.پونهشبیهنعناعاستبا

۰پونها
عطریبسیارمطبوعودلپسند.
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چونرنگحاصلازآنترکیب،متمایلبهخاکستریمیشد،برایآنهازیبانبود؛بههمین
دلیل بعدها از دودة حاصل از چراغ نفتی استفاده کردند؛ زیرا رنگی که از دوده بهدست
میآمد،ازنظرآن هاماندگارتربود.درادامهعکاشهبیانمیکندمرغوبترینوبهترینروش
برایخالکوبیمیانبختیاری هاترکیبیاستکهاززهلةکبک(صفرایکبک)وزهلةکالغ
(صفرای کالغ) به همراه خون کبوتر بهدست می آید و معتقد بودند زیباترین رنگ سبز را
میتوانازاینترکیببه دستآوردوماندگارترینرنگبرایخال کوبیاستکهباگذرعمر
ازسبزیآنکاستهنمیشود .

ایجادکنندگان نقوش خالکوبی
هایمرسوممیانکولیهایشرقیدانست.این


توانازحرفه
بهزادیمعتقداستخالکوبیرام 
ی

النهرین،عربستانوبخشهاییازایرانرایجبوده


رسمدرمیانطبقاتپاییندرسوریه،مصر،بین
است .کسانی که به این حرفه مشغول بودند ،بدنهای خود را با نقوش خالکوبی میآراستند.
کوبیازرنگکردنصورتوبدنبهوجودآمدهاست.در


رندکهخال
بعضیانسانشناسانبراینباو

جزایراقیانوسکبیر،رنگسیاهیراکهازمخلوطدودهوآبیاروغنوگاهیعصارةگیاهی
کردند.نقوشخالکوبیبرایهمیشه


تیزبهزیرپوستمنتقلمی

شد،بااشیاینوک

حاصلمی
رویبدنباقیمیماندوامکاناصالحهیچاشتباهیوجودندارد(بهزادی .)۰92:۰۹39،

بختیاریهابهکولیهاغربتیمی گویند.کولیانبهکارهاییمانندجنگیری،دعانویسی،
خال کوبی ،آهنگری ،رقاصی ،جادوگری ،حصیربافی و بختگشایی و سبدبافی میپرداختند
(داوودی.) ۹12:۰۹1۹،بهگفتةبیرانوند،درقدیمافرا دیدرروستاودرمیانعشایرحضور
داشتندکهحرفةخال کوبیراازاجدادخودفراگرفتهبودندوبرایدیگرانبهکارمیبردند.
گاهیاینعملرابرایکسبدرآمدانجامنمی دادندوکسانیکهمایلبودندنقوشپیچیده،
زیبا همراه با رنگ سبز ماندگاری داشته باشند و بهصورت دق یق اجرا شوند ،به این افراد
محلی که بیشتر آنها خانم بودند ،مراجعه می کردند ،اما افرادی که به این خالکوبان
دسترسینداشتندوخواهاننقوشساده ترمانندخالبودند،خودشانباسوزناینعملرا
انجام می دادند .همچنین افرادی بودند که خالکوبیکردن شغل و حرفة آنها محسوب
می شدوازاینطریقامرارمعاشمیکردند.قابلههاییکهبچهرابهدنیامیآوردند،اینحرفه
را نیز بلد بودند و شکل های پیچیده و مشکل را با خال کوبی بر بدن خواهان این نقوش
می کوبیدند.برخینیزبرایناعتقادنددرحمامخانههایقدیمدالکهانیزعملحجامتو
خالکوبیراانجاممی دادند.بهگفتةبرخیاشخاص،کسیکهعملخالکوبیجزءحرفةوی
محسوبمی شد،ازعلومغریبهنیزآگاهبودهاستوباتوجهبهاسمشخصبهویژهاسممادر
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و تبدیل کردن آن به عدد ،نقوشی را متناسب با خواستة فرد روی بدنش نقش میزد .در
گذشته ،برخی طوایف این عمل را انجام میدادند .در هر طایفهای افرادی بودند که در
انجام دادنعملیخبرهبودندوافرادازهرطایفه ایبستهبهنوعخدماتیکهنیازداشتند،به
طایفةموردنظرمراجعهمی کردندوکسانیکهبهدالیلمختلفبهخالکوبینیازداشتند،
نزد طایفهای میرفتند که این عمل جزء حرفة آن ها بود و بدان شهره بودند .برخی نیز
معتقدندعملخالکوبیراغربتیهایدورهگردیانجاممیدادندکههرچندماهیکباربه
میانروستامیآمدندوکارهاییمانندخال کوبیوآهنگریرابرایروستاییانانجاممیدادند.
همچنین عمل خالکوبی را بعضیها مانند پیرزنهای مسن که به آنها سیده و منزوله
میگفتند،انجاممی دادندومعتقدبودندباجنوپریدرارتباطهستند .

نتیجهگیری
کوبیزنانبختیاریخوزستاندالیلگوناگونیداردکهازاینمیان،جنبههایتزیینیو


خال
زیباییشناختی ،درمان و شفا ،جادویی و مقابله با نیروهای مافوق طبیعی ،باروری و زایمان

بررسیشد.باتوجهبهنیازیکهزنبختیاریبهخالکوبیداردنقوشیرابررویبدنشنقش

کنند.نقوشیکهبرمتنبدنزنانمینشیند،بیانگردغدغهوانتقالاندیشةزنبختیاریو


می
کنندهاستکهریشهایدیرینهدرپیشینةاجدادیاینمردمان

زاییدةذهنخالقفردخال 
کوب

هایاینپژوهش،نقوشخالکوبی


داردکهمبینآیین،فرهنگوباورآناناست.براساسیافته
ندرتبهشکلنمایهترسیمشدهاندوبراساس


شدهبیشتردرقالبنمادوشمایلوبه

بررسی
نقش کاربردی و قراردادیبودن نشانهها طبقهبندی میشوند .در میان نظام نشانهای نقوش
خالکوبی زنان بختیاری ،نقش نماد پررنگتر است؛ زیرا براساس قراردادهای اجتماعی ایل

شودوتأثیرپذیریآنازفرهنگبسیاربیشتراست.برمبنایسپهرنشانهای


بختیاریتعیینمی
لوتمانمیتوانگذرازطبیعتبهفرهنگوتسلطوبرترینقشفرهنگرامشاهدهکردکه

ترینویژگینقوشخالکوبیاست.نظامطبیعتبانقوشیمانندنقوشکیهانیشاملماه،


مهم
خورشید،ستارگانودرختان،گیاهانوحیواناتمانندبزکوهیترسیمشدهاستکههمةاین
گیردوبهصورتخالبربدنزن


نقوشهمراهبانقوشماوراییکهدرحیطةفرهنگقرارمی
شود،درخدمتاندیشةزنبختیاریقرارمیگیردتابتواندخواستةویرابرآوردهکند.


حکمی
زندگیروزمره،اعتقادات،باورها،طبیعتپیرامونوغیرهازدیدلوتمانبارنشانهایهستندو

هابرایایجادنقوشخالکوبیبهرهببرند.نقوش


شوندزنانبختیاریازاینرمزگان

سببمی
مایهها
خالکوبی که تحلیل شدند ،درون نظام فرهنگی ایل بختیاری حاصل شدهاند و نقش 

هاخالکوبیرا


دهند.بختیاری

ایایلبختیاریراتشکیلمی

هایفرهنگیسپهرنشانه

شاخصه
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بهدالیلگوناگونیانجاممیدهند؛گاهیزنانبختیاریبرایبیاناندیشهوکسبنیروییبرتر

هاخاصیتجادوییداشت.بهدلیلشرایط


کردندکهبرایآن

کوبیمی

نقوشیرابربدنشانخال
سختمعیشتیوتقابلهمیشگیمرگوحیاتدرجغرافیایزندگیبختیاریهاکهبهناتوانی

آنان در برابر قضا و قدر الهی و حوادث غیرمترقبه و نامالیمات طبیعت چون سیل ،زلزله و
خشکسالی منجر میشود ،میتواند دلیلی برای پناهآوردن آنان به خالکوبی باشد .در برخی
مواقعافرادبرایدوریازچشمزخموگزندوبالیاوخطراتاحتمالیومقابلهبانیروهایمافوق

کشیدند.گاهیخالکوبیجنبةزیباییوتزیینی


طبیعینقوشیرابربدنخودبهتصویرمی
.زنانبختیاریبرایآراستنظاهرخودنقوشیرابرصورتوبدنخودحکمیکردندتا

داشت
ظاهرزیباتریداشتهباشند.دربرخیمواقع،بهجایزیورآالتیکهتوانخریدآنرانداشتند،از

خالکوبی برای تزیین بدن خود استفاده میکردند .یکی دیگر از کاربردهای خالکوبی برای

کارمیرفتکهبهاعتقاد


کردنبادبه

کوبیبرایخارج

هاست.گاهیخال

رخیبیماری
درمانب
شود.فضایحاکمبرسپهرنشانهایایننقوشبازنموننیروهای


هاموجببیماریمی

بختیاری
شوند.فردبومیمیخواهد


هامنجربهبیماریمی

خبیثوبادهاییاستکهبهاعتقادبختیاری
هایخودرادرمانکند.خالکوبیبرایزنانباردار


کوبیدردهاوبیماری

نبهخال
بامتوسلشد

خاصیتدرمانوپیشگیریازامراضودوریازبالیاراداشت.گاهیبحثاعتقادیدرمیان
بود و افراد سمبلها و نمادهایی را بهعنوان خال بر بدنشان نقش میزدند .بومیان بر این
هایبدبرایفردنمیافتدو


ررویبدنزنباردارنقشیراحککنند،دیگراتفاق
اعتقادندکهاگ
تواندبهاوونوزادشآسیبیبرساند.لوتمانبهمانشانمیدهدکهچگونهیک


آلیادالنمی
اثرقادراستهمخودوهمدنیاراتعیینوالگوسازیکندوبهدنیایواقعپیوندبخورد.نشانه
شناسیقادراستازبازیصورتهافراتربرود.شایانذکر


شودونشانه

نةکلتبدیلمی
بهنشا
است نقوشی که در خالکوبی استفاده میشد ،در سایر هنرهای ایل بختیاری نیز مشاهده
هامیتوانددرهمة

شود.اگردستیاذهنهنرمندبهخلقنقوشیعادتکند،ایننقش 
مایه


می
تواندبرایافرادمختلفنامهاومعانیمتفاوتیداشتهباشدوبه


رود.یکنقشمی
هنرهابهکار

شکلهایگوناگونیتفسیرشودوحتیباگذشتزماننیزتغییرکند.جادو،طلسم،موجودات

خیالی ،اشیای دارای قدرت جادویی و غیره نشانههای فرهنگی هستند که متأثر از عقاید و
باورهای زنان بختیاری است .همة اینها نشانههایی رمزی هستند که از نشانههای فرهنگی
شوند.درپسبرخینقوشخالکوبیمفاهیمیچونجادو،طلسم،بدی،خوبی،


محسوبمی
ناپاکی و موجودات فراطبیعی همچون آل وجود دارد که هرکدام دالی بر نشانههای فرهنگی
ناسیروشیبرایتحلیلتمامینظامهادرمتناست،

گونهکهنشانهش


هستند.درمجموع،همان
کوبیزنانبختیاریرابهعنوانمتندرنظرگرفتیمکهبربستر


مانیزکلنظامفرهنگیخال
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بدن افراد گوناگون مینشیند .میتوان هرگونه طرح و نقش خالکوبی را بارها و بارها
خوانیکردواطالعاتمختلفیرابهدستآورد.گاهییکشکلویکطرحرویبدن


دوباره
طورکهلوتمانبیانمیکند،


تواندتعابیروتفاسیرگوناگونیداشتهباشد.همان

زنانگوناگونمی
امکانهایمتعددوگوناگونیوجودداردکهقادراستمتونرابیافریندکههریکمتفاوتاز

دیگریاستومعادلیکدیگرنیستند .
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