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 جستاری بر معناشناسی خالکوبی زنان لرستان

 4، زهرا چراغی3، سعید رحیمی2، اردشیر جوانمردزاده⃰ 1سارا صادقی

 چکیده
های فرهنگی   ااتماعی رایج در میان مرد  اهان ایجاد نقش ر ی بدن یا همان خاالکوبی ابات. از    یکی از کنش

ااتماعی ابات. ایان نوشاتار تاالش دارد باا نگااهی بار         کارکردهای خالکوبی  بازنمایی با رها   اعتقادات فردی  
ایجادشان در میاان زناان لرباتان بپاردازد. هادف از ایان         های زنان لربتان  به شنابایی نقوش   انگیزة خالکوبی

تحلیلای باا    ا هاای زناان لرباتان ابات. ایان تحقیاق باه ر ش توصایفی         اصلی خالکوبی  دادن انگیزة تحقیق نشان
ها دبت یابد. اهمیت پرداختن  ای   میدانی کوشیدم به اشکال رایج در تربیم خالکوبی  ت کتابخانهآ ری اطالعا امع

انکارناپاذیر ابات   از    عنوان ی  کنش در اامهة ایاران   بو ر اج خالکوبی به به این موضوع در این ابت که از ی 
که  حالی لهات غرب قرار گرفته ابت. دربوی دیگر پژ هش دربارة خالکوبی مطابق منابع مواود بیشتر در حوزة مطا

ای   فرهنگی خاص هر ااتماع ابات. اامهاة    های منطقه این هنر نیز مانند بسیاری از هنرهای دیگر دارای  یژگی
اناد. بناا بار     بار به خالکوبی اقادا  کاردم   4باله ابت که ر ی اعوای بدنشان بیش از  60تا  50آماری زنان لر بین 

های مهناداری نیز  شناختی  دارای انگیزم ها بر بدن عال م بر ارزش زی ایی الکوبی   ایجاد آنپژ هش حاضر  نقوش خ
 ها  بافت فرهنگی   تاریخی همان اامهه ریشه دارد. هست که در تمایالت فردی  آیینی  ابطورم
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 مقدمه و بیان مسئله
ها   بایر عالئم تصویری بیشترین نقش را در اعتقاد   آیین مرد  دارند. بسیاری از  اعداد  نوشته

ها دارای نمادهای ابتدایی   بهوا پیشرفته هساتند. ایان عالئام   نقاوش ر ی ماواد       این نوشته
 شوند. یکای از ماواردی   مختلفی از ق یل: فلزات  چوب  بنگ   غیرم با مواد مختلفی تربیم می

منزلاة   که در لربتان کاربرد بیشتری دارد پوبت خود انسان بودم ابت. در این میان  پوبت باه 
گیرد مرزی ابت زندم میان در ن   بیر ن که انساان باا طراحای       می پوششی که شخش را فرا

خواهد توانایی خود را در مواودیت فردی   امهی مطلوب ابراز کند. بادن بارای    آرایش آن می
شه کانون اندیشه   تجربة زیستن  زبان کنش  بیان عواطاف   برخاورد باا درد باودم     انسان همی

 8ها مربو  باودم   باابقة آن باه بایش از      [. خالکوبی در بسیاری از کشورها   فرهنگ2ابت ]
ها   نقوش خالکوبی دال بر بازنمایی مهاانی گونااگون از بادن     گردد. نوشته هزار بال ق ل بازمی

باارای  1777در باال   tattoo   اژة میریاا   بساتر  رهناگ لغات انگلیسای    [. ط اق ف 28ابات ] 
بار در مدارک نمایان شد   به مهنای تصا یر رنگی بر بطح بدن تهریف شد؛ اما در بال  نخستین

هاای اقیانوبایة اناوبی ازایار      مزمان اکتشاف ایمز کاوک دریاانورد انگلیسای( در آب    1769
 to  نشان   داغ مدر زبان انگلیسای یهنای   1ومی خالکوبیتاهیتی  بومیان این منطقه مهادل مفه

mark  ة  اژرا باtatta  بال ق ل از اکتشافات کوک    ر د به فرهنگ  150متاتاا ( بیان کردند که
ای طاوالنی   ااذاب دارد. تغییراتای مانناد باوراخ         لغت  بستر ابت. هنر اصالح بدن باابقه 

[. خاالکوبی  پیکارة مردیخای    48صلی   ر زمرم ابت ]شدن به اریان ا  خالکوبی در حال ت دیل
[  مارد   39ای ] های ابترالیا   ایتالیا  پیکرة زن مصری با خالکوبی خطوط   نقاط نقارم  بین تپه

هاا از مردماانی    هاا   ژاپنای   ها  انگلیس  فرانسه  اند نزی نشینان آبیای غربی  ر می یونان  کوچ
بارای تساکین    2کردن تصویر هانا  هند ها به  ابطة ح  [.52بودند که تاتو را گسترش دادند ]

هاای   کردند. یا برای تقویت دید چشم در کناار چشامه   درد   مقا مت در برابر بیماری اقدا  می
باالن خالکوبی را در ی  مکان مقدس رایج کردم   مهتقد بودند که ق ل از  ر د به بهشت  کهن

گاردد   بیشاتر ماورد     ایران به اد ار کهن برمای  [. خالکوبی در25شود ] به  بیلة آتش پاک می
هاایی در لرباتان   پازیریا  از د رة     ابتق ال زنان  پهلوانان   ا باش ااهل بودم ابت. تندیس

هاای اخیار     [. در باال 41هخامنشیان یافت شدم که نمایانگر خالکوبی بر بدنشان باودم ابات ]  
تهادادی از پژ هشاگران مهتقدناد کاه      گرایش به خالکوبی در میان زنان افازایش یافتاه ابات.   

خالکوبی امر زم صرفاا ی  مد ابت که در قسمتی از اامهاة غارب تولیاد شادم   در بخشای از      
 [ یا اکثراا برای بیان ابراز توانمندی  متوبال باه تنهاا دارایای خاود     46شود ] اامهة ما تقلید می

های بسیاری  ر ایران  پژ هشد [.2کنند ] شوند   بحث توانمندی من را مطرح می یهنی بدن می
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2. Hanam 
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ر انشنابی   تهدادی اندک هم از ر یکرد نمادشنابی صورت گرفته ابت.   به خالکوبی از دیدگام
آنچه مشخش ابت در بیشتر این منابع  به صورت کلی خالکوبی از دید ر انشنابی برربی شدم 

یاا فرهنگای خااص    ای  هم به صورت منطقه   کمتر به صورت تخصصی خالکوبی در ایران   آن 
 یژم در ابتان لربتان  با تواه به پیشینة غنی  پرداخته شدم ابت. با این تفابیر  در ایران    به

هاا باودم ابات.     های فرهنگی برخوابته از با رهاا   عقایاد آن   فرهنگشان  این نوع نقوش   دادم
یاابی   نابی   ریشههای زنان لربتان  نمادش ر  توصیفی از خالکوبی بنابراین  هدف پژ هش پیش

های زنان در لرباتان   . اشکال خالکوبی1این نقوش ابت. بؤاالت اصلی پژ هش ع ارت ابت از: 
. انگیازة  3های زنان لربتان چه بودم ابات؟   . ابزار  ر ش   مادة اصلی برای خالکوبی2اند؟  کدا 

شنابی لربتان  رد ها با فرهنگ   م . ارت اط این خالکوبی4ها چیست؟  اصلی زنان برای خالکوبی
های زنان لربتان دربرگیرندة نقوش حیوانی   گیاهی   هندبی ابات کاه از    چیست؟ خالکوبی

کردناد   گااهی    لحا  نمادین مهنادار ابت. اغلب زنان با دبتان خود بدنشان را خاالکوبی مای  
مصارفی  دادم ابت. ابازار   ماواد    شخصی دیگر که در این کار ت حر داشته این عمل را انجا  می

های  خالکوبی زنان شامل: بوزن  پودر زغال  شیر بچه  د دة چراغ  آب   غیرم بودم ابت. انگیزم
تاوان باه باه دباته      های زنان در لرباتان الاوم یافتاه ابات کاه مای       مختلفی برای خالکوبی

 زخم. بندی کرد: زی ایی؛ درمان؛ طلسم   چشم تقسیم
قادیمی بشاری   احتمااالا فراگیرتارین        زخام از با رهاای   هایی با مومون چشام  خالکوبی

ترین با رهای فراعلمی ابت که آاار   بقایاای آن در لرباتان پابرااا مانادم ابات. باابقة        رایج
خالکوبی در میان زنان لربتان عمری طوالنی دارد   از دیربااز مرباو  باودم ابات. باا برربای       

مارد  منطقاه خاالکوبی چاه      های زنان لربتان ر شن خواهد شد کاه در باا ر   فرهنگ خالکوبی
عنوان ازئی  اهمیتی دارد   در پی آن نوعی از هویت فکری   فرهنگی منطقه نهفته ابت که به

 از ایران برای ما آشکار خواهد شد.

 روش پژوهش
اا تحلیلای باا     ابااس ر ش پاژ هش توصایفی    های ابتان لربتان بار   مطالهه   برربی خالکوبی

  برربی میدانی صورت گرفته ابات. در ایان ر ش  گاردآ ری    ای  آ ری اطالعات کتابخانه امع
اند. در ر ش میدانی که براباس مشاهدة مستقیم  ها   تحلیل با یکدیگر در ارت اط تنگاتنگ دادم

بال ابتان لربتان تشاکیل دادناد    60تا  50شوندگان را زنان بین  صورت گرفته ابت  مصاح ه
هاا را زناانی تشاکیل     خالکوبی کردم بودند. نمونه که حداقل در ی  بخش از بدن خود نقوش را

هاا  زناان ر باتایی   شهرنشاین اباکان       نشین هایی همچون: عشایر  کوچ دهند که در مکان می
کننادم     ای نیاز رضاایت مصااح ه    یافته   مورد مصااح ه قارار گرفتناد. ق ال از هار مصااح ه      

شاوندگان ایان مقالاه     از مصاح ه هایی که هایشان اخذ شد. از امله پربش برداری از خال عکس
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برای شما چه   . مواد   ابزار ایجاد خالکوبی2. انگیزة شما از خالکوبی چه بودم ابت؟ 1پربیدیم: 
. امار زم خاالکوبی باه ر ش    4. آشنایی شما با خالکوبی به چه نحوی بودم ابات؟  3بودم ابت؟ 

 گیرد؟ گذشته مبنتی( د بارم صورت می
مام صورت گرفته   به بحث توصیف این کنش ااتماعی توب   برربی میدانی به مدت ی 

مثابة تصویری نمادین از بدن  زنان لر پرداخته ابت. در این تحقیق  بازخوانی مهنای خالکوبی به
 به شکلی تفسیرگرایانه صورت پذیرفته ابت.

 ها یافته
مثاباة ابازاری    بلکاه باه  در گذشته صرفاا م تنی بر مد   تقلید نیست    ها نشان داد خالکوبی یافته

حال ریشه در مناب  کهن   با هدف درمانی صاورت   عین برای بیان آنچه در در ن ان اشته   در
گرفته ابت. انواع خالکوبی بر بدن زنان در اشکال مختلفی همچون تصاا یر حیواناات  گیاهاان     

هاای ایان   ای  همگای بخشای از کارکرد   های نقطاه  خال یا گر هی از خال نقوش هندبی یا ت 
شاود   شود. امر زم  افزایش خالکوبی در میان زنان دیدم می کنش ابت که ر ی پوبت ظاهر می

کناد   اغلاب بارای     مثابة ی  مد یا نمایش شخصی عمل مای  که به فهم این خالکوبی بیشتر به
شاوندة پاژ هش امار زم     کنناد. زناان مصااح ه    بازی نمای بدن به این عمل اقدا  مای  دگرگون
اند؛ مثالا فهیمه زنای کوهدشاتی    یی دیگری را اایگزین این کنش ااتماعی خود کردمها ا لویت

هاای   طور پراکنادم خاالکوبی شادم   ترکی ای از نقاش      اش به ابت که ر ی بدن  پاها   پیشانی
انتزاعی   عینی ابت. از ا  پربیدیم انگیزة ا  از اقدا  به خالکوبی چه بودم   آیاا در چناد باال    

 کنش را تکرار کردم ابت یا نه؟ پاب  ا  بدین صورت بود که: اخیر مجدد این
  خاال کوبیاد  باردرد  رفاع       من بهد از زایمانم دچار بردرد شدیدی شد .  ب  پیشانی

شد. بهد از چند بال مجدد درد  شر ع شد. به همین دلیل پیش شی  رفتم. ا  مجدد خالکوبی 
ای متهویذ( نوشات     نداشتم. پس شی  بر  نسخهر  پیشنهاد کرد  اما دیگه توان درد خالکوبی ر

ای ب ز پیچید   تأکید کرد که این دعا ر  از خود  د ر نکنم   پاونزدم     ا ن ر  در داخل پارچه
 بالی هست که دعا ر  به همرام خود دار    خدا ر  شکر دیگه درد  خیلی کم شدم.

باله  در ایان   58تر بود. ایران باله از یکی از ر بتاهای پلدخ 56شوندة بهدی زنی  مصاح ه
 گوید: مورد به ما می

هاایی   چندباری برای مشکالت خانوادگی مشوهر (  نزد شی  ر بتامون رفتاه باود    خاال   
ن.     ر  تماماا ا  برا  کوبیدم. بار آخر که پیش شی  رفتم  گفت کاه تاو ر  چشام زدم     ر ی چونه

رنگ ب ز یا آبی به ل ابت آ یز ن کنای. چناد   هایی ر  به  برای دفع ضرر شورچشمی باید مهرم
   خوب شدم.  به من داد   از ا ن زمان این مشکل رفع شدم   رابطه «مهرة کیو»

گرفته  امر زم در ر بتاهای لربتان دیگار خاالکوبی باه ر ش گذشاته      های صورت طی برربی
زخام   شمی   چشممبنتی( منسوخ شدم   موارد دیگری اایگزین شدم ابت. مثالا برای دفع شورچ
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هاای رنگای  تهویاذها   در میاان        انواع دعاها  اناواع مهارم  1شدم از گیام ابفند هایی باخته طلسم
  نقش باز کاوهی  نقاش    2ا قوچکی هایی همچون: چلیپا  مرغ ها انواع نقش های بختیاری بافته دبت

. اماا ایان   4دم ابات هایی که اایگزین کنش ااتماعی مخالکوبی( ش   انواع طلسم3دار با ری شاخ آل
نکته شایان ذکر ابت که خالکوبی امر زم در میان دختران اوان نس ت باه گذشاته هام از لحاا      

 1392انگیزم   هم از لحا  ر یکرد تفا ت زیادی کردم ابت؛ مثالا قادرزادم   همکاارانش در باال   
ها نتایج خاود   ند. آنای به تحلیل این کنش ااتماعی در میان اامهة امر زی ایران پرداخت در مقاله

مثاباة یا  خوابات     از منظر افراد درگیر در این موضع  خالکوبی به»کنند که:  گونه بیان می را این
متافیزیکی  تدا   هنجارهاای ااتمااعی انسایتی  ضاد مهیارمناد   فردگرایای تجرباه   تفسایر         

باازی   کال مانقش شود که امر زم بسیاری از اوانان به  باطت خالکوبی  خودزنی   دیگار اشا   می
ق ال از  که  «های خاص خود هستند. ها   ارزش فرهنگ های نوین با خردم بدن  در پی کسب هویت

 شدم در ا لویت ابت. نوع نگارم نس ت به موارد ذکر  هرچیز زی ایی
شوندگان در طول برربی چند مفهاو    های مصاح ه توان گفت با تواه به پاب  نهایت می در

نهایت با ی  مقولة نهایی با عناوان   ها مشخش شد. در یی  درمانی   طلسمابتدایی همچون: زی ا
پدیدار شد که ابتدا باه پیشاینه   موقهیات اغرافیاایی اباتان  باپس باه         «ها   عقاید ارزش»

 های تحقیق پرداخته شدم ابت. یافته

 ادبیات پژوهش
 . ادبیات نظری تحقیق1

تواند اهمیت داشته باشد که با تواه  این حیث میها در بیان ر ایت زندگی خالکوبان از  خالکوبی

                                                           
کردناد. از گذشاته    پنداشتند   برای آن نیر یی آبمانی شفابخش تصور مای  . ایرانیان ابفند را گیاهی مقدس می1

هاای   د. ابافند را باه شایوم   پراکننا  زدناد   د د آن را مای   زخم آن را در آتش می تاکنون برای د رکردن چشم
برناد کاه    ها   دردها باه کاار مای    زدایی   درمان بیماری زخم گوناگونی   با آداب   رفتارهای خاص برای چشم

 ابت. «گذاری خال»   «ابفندگردانی»ها:  ترین آن رایج
ای به نا   ر د  نگارم میهای عشایر بختیاری با کاربرد تهویذ به کار  . یکی از نقوش قدیمی   رایج که در اغلب گلیم2

بافی خا رمیانه این احتمال را باه میاان    ا قوچکی در فرش  قفة نگارة مرغ ا قوچکی ابت. تکرار پیاپی   بی مرغ
های بسیار  خواهی از زمان گونة باران   باران بازی زنجیرها بازماندة نوعی رمز طلسم آ رد که این شیوة نگارم می

 اشد.د ر   اعماق پیش از تاری  ب
مواودی ابت مؤنث با قاد   «آل»شود.  دیدم می «با ری آل»های بختیاری نقشی مهر ف به  . در حاشیة اکثر بافته3

های بزرگ که همیشه برای زن زائو خطری ابت. اگر آل بیاید   افت بچاة زن   بلند  موی بلند آشفته   بینه
 میرد. زائو را ب رد   به آب برباند  بچه یا مادر می

های  ها   عقاید در گذشته نیز ر اج داشته ابت  اما ط ق گفته این نکته حائز اهمیت ابت که این نوع ارزش . ذکر4
 ها نس ت به گذشته زیادتر شدم ابت. گونه ارزش شدن خالکوبی  این زنان لربتان طی منسوخ
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توان نشان داد چگونه مهانی خالکوبی برای مشاتاقان خاالکوب    به اایگام   ر یکرد خالکوبان می
هاای خاود باه تفسایری از      الی خالکوبی دگرگون شدم ابت   مشتاقان خالکوبی چگونه در البه

هاای   تاوان پااالیش شخصای  بیاان ارزش     اند. خاالکوبی را مای   اهان   اایگام خود دبت یافته
عنوان مرابم گاذار دانسات. باه گماان بااندرز  ظااهر فیزیکای         شخصی   تجربیات شخصی به

گوناه   [. هماان 54ها با افراد دیگر تأایرگذار ابت ] اشخاص بر درک از خود  هویت   تهامالت آن
 ااوی هویات     اسات  میلو بیان کردم ابت  خالکوبی برای بسیاری تالشی بصری  نوعی که دی
گذاری خود یا کنشی ااد یی  نوعی شفابخشی مهنوی   ارت اط با خدایان  گذار  ربم نا  مناب 

[. انواع خالکوبی بر بادن زناان     49  فرشتگان  ارت اط با مادر مقدس یا با انسان ط یهی ابت ]
هاا       نوشاته مردان در اشکال مختلفی چون تصا یر حیوانات   اشکال هندبی  مام   باتارگان 

شناختی ابات کاه    ها  همگی بخشی از آن کارکردهای زی ایی خال ها   زیورآالت یا ت  یادگاری
 .[47شود ] به تناظر بدن متجلی می

 . تاریخچة خالکوبی در سایر نقاط جهان2
اقت ااس شادم کاه باه      tattooیا  tatuشود   از کلمة  نامیدم می tatuingخالکوبی به زبان انگلیسی 

[. در 29اناد ]  کاردن پوبات ابات   آن را از زباان تااهیتی گرفتاه       گذاری یا بوراخ ای عالمتمهن
عملی ابات کاه بادان بشارة آدمای را      »آمدم ابت: « خالکوبی»مقابل  اژة « تتو» نامة دهخدا لغت

پاشایدن   ها یا حیوان یا حر ف   آن به  بیلة آایدن بشرم با بوزن   نیل نگارین کنند به صور گل
[. شاید انساان در  21   2« ]ی آادم باشد. مهادل این کلمه ک ودزن   کلمة عربی  شم ابتبه اا

ابتدا برای آرایش بدن خود از رنگ   خالکوبی ابتفادم کردم ابت  موارد تصاادفی در خاالکوبی در   
ها تصادفاا ضمن حمال زغاال یاا ماواد رنگای دیگار         میان کارگران صنهتی دیدم شدم ابت که آن

اا مانادم ابات. بشارِ     ها به هایی از این عمل بر بدن آن اند   عالمت بدن خود  ارد آ ردم خراشی به
نخستین بر اار تصادف   اتفاق مانند فر  رفتن خاری در دبت به هنگا  ر شن کردن آتش به فکر 

برخی مهتقدند که خالکوبی ان ة تزئینی داشته   احتماالا انسان پیش . [29خالکوبی افتادم ابت ]
از ابتفادم از ل اس برای تزئین بدن خود بدان متوبل شدم ابت   لی بهوی از محققاان مهتقدناد   
که خالکوبی اباباا بیشتر ان ة دینی داشته ابت  زیرا اارای آن اغلب با تشریفات دینی از ق یال  

دم ای که آااار خاالکوبی ر ی بادنش دیا     ترین انازم [. قدیمی25ادعیه   قربانی همرام بودم ابت ]
کاردم ابات. ایان مارد      بال پیش در د رة نوبانگی زنادگی مای    5300شود انسانی ابت که  می

خالکوبی دارد. همچناین  در اناازة مومیاایی مصاری در دباتان یکای از        OTSI Ice Man )15م
[ متصویر 50هزار باله دارد  آااری از خالکوبی  اود دارد ] 4کاهنان زن  به نا  آمونت  که قدمتی 

 ترین هنر بد ی یاد کرد. منزلة قدیمی توان از آن به ( که می1

درباارة نمادشنابای برخای از    بریتانیاا   ةدر ماوز   نابای فیزیکای  ش دانیل آنتوان  متخصش انسان
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کاه   ر ی بدن ی  زن حا  شادم ابات    S به شکل طرحچهار  :کند که گونه بیان می ها این خالکوبی
ها قرار دارند   رنگ آن نیز از اانس   ر پوبت مومیاییاین تصا یر زیدارد.  بمت رابت قرار ةر ی شان

ینی یآ یا نمادی رقش    ی  گردن کج  نماد قدرت  پرتاب چوب ةدهند ممکن ابت نشان .د دم ابت
ای  ها پیش  افراد ی  ق یله عالئم مختلف   نمادهای  یژم [. قرن59] (2متصویر  بابتان باشدد ران در 

بردند. از امله ایان ماوارد ناوع پوشاش       ها به کار می ز افراد دیگر ق یلهشدن   تمایز ا را برای شناخته
کردند   افراد  ها بود. این نمادها را بزرگان ق یله انتخاب می های  یژم   ابتفادم از انواع خالکوبی آرایش

[. لوح بنگی حا ی قوانین حمورابی  که در منطقاة شاوش یافات    25ها بودند ] ملز  به ابتفادم از آن
ترین بندی ابت که دربارة خالکوبی  اود دارد. در یکی از بندهای قانون حمورابی آمدم  شدم  قدیمی

ای که مانع از  ای به گونه ابت: اگر کسی بد ن ااازة مال    اربابِ خود خال یا عالمتی را بر بدن بردم
 فر ش ا  شود خالکوبی نماید  باید انگشتان فرد خالکوب قطع شود.

کاردن افارادی باه     هن  خالکوبی امری آیینی بود. در برخی موارد این ر ش برای نشاندر اد ار ک
های  شدم که به فرقه یا آیین   مذه ی خاصی گرایش داشتند. در انازة مومیای [ می24کار گرفته ]
کردند تا  ها بر بدن بردگان  زندانیان   ابیران خود عالئم خاصی خالکوبی می ها   یونانی مصری  گت

گرایاان را   هاا   همجانس   ر مواقع ضر ری قابل تشخیش باشند. در امپراتوری بو  آلماان  یهاودی  د
بال ق ل  خاالکوبی تزئینای در ژاپان ر اج یافتاه ابات کاه در        150کردند. در حد د  خالکوبی می

[. 24شود ] های دزدان   یاغیان   اباطیر آبیای کهن ابتفادم می خالکوبی ایرز می از نقوش دابتان
هنر خالکوبی تما  بدن   صورت ها  در هر منطقه  خاص همان فرهنگ   منطقه بودم ابت.  خالکوبی

هاا خاالکوبی دیادم     شود   زنانی که ر ی تماا  بادن   صاورت آن    در میانمار امر زم دیگر انجا  نمی
 باافی هساتند   ایان    پیرزنانی هستند که مشغول کارهاای بانتی در مازارع   پارچاه     شود اکثراا می

های بنتی   مفهومی باه شاکل    ها طرح اند. این خالکوبی ها را در بنین نواوانی انجا  دادم خالکوبی
هاا عقیادم    آن. شاد  هاا انجاا  مای    ر زم ر ی تما  صورت آن یند چنداخطوط هستند که طی ی  فر
ی زی اتر زنان شود در تما  ر بتا تر   بیشتر باشد  باعث می ها دردناک داشتند که هرچه این خالکوبی

بودناد متصاویر    Xهای زنان ارمنی اغلب به شکل نقطه یا  (. خالکوبی3[ متصویر 57] تر باشند   قوی
شدم ب ب محافظت از زناان   همچناین باعاث قادرت      ها ح  ها مهتقد بودند که این نقوش (. آن4

رکیاه( بودناد   ها به شکل صلیب  بتارم   مام مپارچم ت  شود. در بهوی موارد این خالکوبی بار ری می
هاا نقاش    لوتفیه بیلمجیان یکی از زنان ارمنی بود که ر ی صورت   گردنش از این نوع خاال  [.56]

(. برخی از زنان ارمنی بهد از ازد اج با مردان مسالمان  مطاابق باا آداب   رباو      5شدم بود متصویر 
 شدند. های خاص مشخش می ق ایل محلی  با خالکوبی

گرفتند  زیرا  کشورهای ابالمی به طور گستردم مورد ابتفادم قرار میخالکوبی در خا رمیانه   
شود  بختی زنان می های خاص قدرت ااد یی داشته   مواب بپید مرد  مهتقد بودند که خالکوبی

[. خالکوبی دالیال مختلفای دارد از   56کند ] ها   چشم بد محافظت می ها را در مقابل بیماری   آن
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دادن   دیگاران را باه تماشاای خاود خوانادن  درماان بیمااری           الاوم  بازی  زی ا امله: همگون
کاردن     تربناک به نظر آمدن حتی تواه به ان ة مذه ی که ایجاد آن طی مرابامی باا قرباانی   

شدم که مظهار   ها از میان اانوران مقدس یا اشیائی انتخاب می خواندن همرام بودم ابت   طرح دعا
تاوان گفات کاه     نهایات مای   [. در25گرفتاه ابات ]   یان قرار مای خدایان بودم   تحت حمایت خدا

خالکوبی از میان تما  هنرها تنها هنری ابت که مختش خ    مرز خاصی نیست   تقری ااا هماة   
 کنند. ها   پاهای خود را خالکوبی می ای بدن  چهرم  دبت زنان اهان در هر منطقه

 

 
 [28هزار سال پیش ] 4نت متعلق به . خالکوبی دست کاهن زن مصری با نام آمو1تصویر 

 

 
. 2. تصویر مرد و 1شده در موزة بریتانیا.  شدة جهان نگهداری ترین مومیایی شناخته . قدیمی2تصویر 

 [59تصویر زن ]
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 [57های مشبک روی صورت ] . زن میانماری با خالکوبی3تصویر 

 
 [56راف چانه و گردن ]های اط به شکل نقطه در قسمت . زن ارمنی با خالکوبی 4تصویر 
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 [56روی صورت لوتفیه بیلمجیان، زن ارمنی ] Xهای نقطه و  . خالکوبی به نقش5تصویر 

 پیشینة پژوهش
شدم در زمینة خالکوبی در حوزة ایران از باه ر یکارد:    در این بخش  به برخی از تحقیقات انجا 

 د:. ر انشنابانه اشارم خواهیم کر3. توصیفی   2. نمادشنابی  1
بازنماایی مهناا   تجرباه    »ای باا عناوان    نسب در مقاله   افرابیابی   شریهتی1398در بال 

  هاا پرداختناد   نشاان    ها برای ایجاد این ناوع نگاارم   به انگیزة آن« خالکوبی در میان زنان اوان
  1395[. در بال 2دادن   ابتقالل توانمندی ممن( بودم ابت ] دادند که هدف اکثراا برای نشان

پرداخات کاه ایان    « هنر در باختار فرهنگی   ااتماعی مهاصر»عنوان  صرامی به برربی تاتو به
[. عابدینی   28نقوش ضمن برخورداری از ارزش زی اشناختی برخابته از تمایالت فردی ابت ]

هاا   از لحا  مهناشنابی به نقش گرگ از ابطورم تا تاتو در خاالکوبی  1396همکارانش در بال 
های مختلاف   نیاز ادبیاات فاربای      ها   فرهنگ    نشان دادند که این اانور در تمدنپرداختند 

عنوان ی  توتم پای اابات خاالکوبی بار     این حیوان به»ها تأکید کردند که:  [. آن29ریشه دارد ]
رشاد   باا نگااهی باه ر ناد ر باه      1387خااتون در باال   « بدن زنان از دیرباز تاکنون بودم ابت.

پرداخته که نشان داد که هدف از « با نا    تنم  دفتر نقاشی ابت»هه در مقالة خالکوبی در اام
ای باا عناوان    [. قاادرزادم   همکاارانش در مقالاه   46دادن این کار مد   زی ایی بودم ابت ] انجا 

پرداختند   نتایج خود را به این صورت ارائاه دادناد   « باخت هویت فرد بازتابندم خالکوبی   بر»
منزلة خوابات متاافیزیکی  عواویت نماادین گر های  ر ایات فاردی  تادا            وبی بهخالک»که: 
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 .[35« ]هنجارهای ااتماعی انسیتی  ضد مهیارمندی   فردگرایی تجربه   تفسیر شادم ابات  
ها  خالکوبی مجرماناه در ماردان    شنابی زندان  ابدالهی   براتوند از ر یکرد ر انشنابی به آبیب

های ااتماعی    ابزاری بودم برای ابراز محر میت»د   تأکید کردند که زندانی خوزبتان پرداختن
که اکثر زنادانیان  علات    حالی در«. ارائة احسابات متفا ت   متهارض با ااتماع   اکثریت اامهه

 [.1بیان کردند]« در زنان تقلید   مد   در مردان بیان غر ر مردانگی»اصلی این کار خود را 
هاای عیالمای باا     مایاه  اانی   میراشه باه برربای   مقایساة نقاش       حاایان1398در بال 

های رایج در میان اعراب خوزبتان پرداختند   نشان دادند که نقاوش د رة عیالمای      خالکوبی
نقوش خالکوبی متدا ل در مناطق خوزبتان ارت اط مستقیم   نزدیکی  اود دارد   با د  هادف  

[. در باال  16زمین   اماورات کشاا رزی باودم ابات ]     گر درمانی   زینتی بودم ابت که تداعی
انجا  « یابی نقوش خالکوبی مرد  عرب خوزبتان ریشه»پور پژ هشی با عنوان    بجیراتی1388

خالکوبی از دیرباز در میان مرد  عرب مربو  بودم   به هادف درماانی    »دادم   تأکید کردم که 
تار ابات.    ش تاحدی به پژ هش ما نزدی [. این پژ ه26« ]تزئینی   طلسم صورت گرفته ابت

شناختی همان حاوزم   های بابتان ها با دادم اما به این مورد مهم اشارم نکردم که تهدادی از نگارم
 ها در با رها   عقاید مردمان پیشین ریشه دارد. ارت اط مستقیمی داشته   این نوع دادم

 موقعیت جغرافیایی لرستان
هاوا تاأایر زیاادی در       نی کوهستانی ابات   لاذا ایان ناوع آب    ( برزمی1ابتان لربتان منقشة 
اناد. در ایان خصاوص      ها   اوامع انسانی در منطقه در طول تاری  داشته پراکنش   توزیع گر م

های پیش از تاریخی تا به امار زم   اای ماندم از زمان شناختی  تاریخی   هنری به شواهد بابتان
ها بودند که بابال را فاتح کاردم   در     کنان لربتان کابی[. نخستین با11مؤید آن مهم ابت ]

هایی  [. تندیس4اند ] پیش از میالد بر آن برزمین حکومت راندم 1650تا  1750های  طول بال
در پازیری    لربتان از د رة هخامنشی یافت شدم ابت که نشان تتو بار بدنشاان باودم ابات     

هزاربااله     میرمالس لربتان  که قدمت چند های دیواری غارهای د شه [. بهوی از نقاشی17]
[. همة این موارد باعث شدم ما با مردماانی باا   33اند ] دارد  عیناا ر ی بهوی از تاتوها تکرار شدم

ها  منسواات    های فرهنگی اعم از بفال  مهماری  انواع مفرغ فرهنگ غنی در زمینة انواع دادم
   کنش   زندگی زنان لربتان تأایرگذار بودم ابت.ها بر رفتار ر  شویم. همة این غیرم ر به
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 (1399. موقعیت حوزة مورد پژوهش در نقشة ایران )نگارندگان، 1نقشة 

 ها بر بدن صور مختلف ایجاد خالکوبی
اند؛ مثالا  در برخی از کشاورها باه ااای     در مناطق مختلف اهان  ابزار   مواد خالکوبی متفا ت

دانة آغشته به رنگ زرد منوعی گیام( اباتفادم شادم    دم   نوعی رنگخور بوزن از ابتخوان تراش
هاای رنگای    داناه  های دیگر  از خارهای گل رز یا دندان کوبه   رناگ  ابت. در برخی از فرهنگ

های شنگرف  ر د   رنگ های فلزی در خالکوبی به کار می شدم ابت. در ژاپن  بوزن ابتفادم می
شادم   . در میان ابکیموها خالکوبی بسیار دردناک انجا  مای [29شود ]   آبی پر س ابتفادم می

زدند تا باه رگ برباد      ابت. به این صورت که قسمتی از پوبت را با ابزار تیزی مانند چاقو می
کردند   با یا    تیز از انس ماهی عصارة نوعی گیام خاص را  ارد رگ می بپس با ی  نی نوک

[. در ایران نیز  در مناطقی 10زدند ] شدم را بخیه می دمتیغ ماهی بسیار ریز   باری   پوبت بری
های میدانی در لرباتان نحاوة ایجااد       شدم ابت. طی برربی از نم    د دة چراغ ابتفادم می

مواد خالکوبی متفا ت بودم ابت: در شرق لربتان  برای ایجاد خالکوبی درمانی که اهت تقویت 
  زغال را با ضربات بوزن  1یسة صفرا مزهرم( گرگگرفته ترکی ی از ک بیستم دفاعی صورت می

هاای   زن از ر باتاییان   شهرنشاین   15کوباندند ممصاح ه   مشاهدات میدانی باا   بر پوبت می
مناطق الیگودرز   ازنا(. در انوب   انوب غرب لربتان برای ایجاد خالکوبی  خاکستر را با بزاق 

کردناد   ن نقاش را بار بادن ایجااد مای     دهان شخش ترکیب   طی ضربان مدا   باوزن بار باد   

                                                           
 [.12شد ] زهرة گرگ برای برطرف کردن ترس ابتفادم می. 1
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ممصاح ه   مشاهدات میدانی با زنان شهرهای پلدختر   ر مشگان(. در شمال لربتان مالشاتر    
آ رد  شیر بچه محتماا بایاد دختار باودم(     که زن ا لین فرزند خود را به دنیا می نورآباد(  هنگامی

ات باوزن نقاش ماورد نظار را ایجااد      ریختناد   باا ضارب    آمدم را ر ی پوبت فرد مای  دنیا به تازم
شادم   کردند. در شرق لربتان  از پودر زغال   آب برای ایجاد نقش ماورد نظار اباتفادم مای     می

کردند ممصاح ه   مشاهدات  ابت. در مرکز لربتان از د دة چراغ به منظور خالکوبی ابتفادم می
دة چراغ را ر ی قسمت مورد نظر با آباد(. برای این کار ابتدا د  میدانی با زنان   عشایرنشین خر 

کشیدند بپس با ضربات مدا     پشت برهم باوزن  بار    گرا بودم می طرحی که انتزاعی یا  اقع
کاار  خاون ر ی پوبات اریاان پیادا کاردم   باا          کوبیدند. بهد از این ر ی قسمت موردنظر می

کردناد     ز  پارچه را باز مای بستند. بهد از د  ر  ای به مدت د  ر ز قسمت مورد نظر را می پارچه
شد. ذکر این نکتاه حاائز اهمیات     شستند   طرح ر ی پوبت آشکار می قسمت مورد نظر را می

های  های ایجاد خالکوبی   مواد مصرفی موردنظر در قسمت بودن ر ش ابت که احتمال مشترک
 مختلف ابتان نیز  اود داشته ابت.

 ها بر بدن صور مختلف خالکوبی
 به منظور زیبایی. خالکوبی 1

های زنان صرفاا به قصاد   گرفته در ابتان لربتان  تهدادی از خالکوبی طی برربی میدانی صورت
(. نقاطی از بادن کاه   1زی ایی بودم ابت   هدف یا نیت مهناداری پشت آن ن ودم ابت ماد ل 

ودم ابات  شد شامل: دبت  انگشتان  چانه  میان ابر   د ر لب  مچ پاهاا   آرناج با    خالکوبی می
 (.6متصویر 

هاا را   گرفته در میان زنان ابتان لربتان  افرادی بودند که این نقاش  های صورت طی برربی
ای که با تهادادی از   کردند   لذا طی مصاح ه ها یا پاهایشان ایجاد می به قصد زی ایی ر ی دبت

 گونه اذعان داشتند: آنان صورت گرفت؛ این
دیاد    خوشام    ی همساایه یاا در محال   خیاباان مای     ها ر  ر ی دبت زنان  من خالکوبی

 کرد . ا مد   برای زی ایی این نقوش ر  با ضربات بوزن ایجاد می می

 یا:
 کرد . ای   صرفاا به قصد تقلید از زنان دیگه ایجاد می م ها ر  بد ن هیچ انگیز این نقش

 یا:
پاس هایچ طارح خاصای در      ای غیر از زی ایی   تقلید ن ود  ها چون با هیچ انگیزم این نقش

مهنای پشات بارهم ایجااد      هاایی بای   ذهنم ن ود. پس با ضربات بوزن نقش ر  به صورت نقطه
 کرد . می



 1399زمستان  ،4، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   600

شاناختی   خصاوص آنااتومی   زی اایی    ذکر ی  نکته در اینجا حائز اهمیت ابت   آن هم در
ناان امار زی   ابت. تفا ت زیادی بین نوع نگام به زی ایی   تقلید بین زنان پنجام بال پیش تا ز

گیارد دربرگیرنادة    های زنان امر زی که با انگیزة زی ایی صورت می  اود دارد. خالکوبی   نقش
هایی ابت که مهنادار ابت   دربرگیرندة نقاوش انساانی  حیاوانی  گیااهی   غیارم ابات        طرح

 (7متصویر 

 (1399. نقش خالکوبی با انگیزة زیبایی در میان زنان لرستان )نگارندگان، 1جدول

 کاربرد توضیحات تصویر کاربرد توضیحات تصویر

 

خالکوبی 
ای: ر ی  نقطه

 باعد دبت
 زی ایی

 

خالکوبی 
ای: پشت  نقطه

 دبت تا مچ
 زی ایی

 

خالکوبی 
ای  نقطه

  خطی: باعد
 دبت

 زی ایی

 

خالکوبی 
ای: باق  نقطه

 پا
 زی ایی

 

خالکوبی 
ای: باق  نقطه

 پا
 زی ایی

 

وبی خالک
های  دایرم

پشت برهم: 
 مچ پا

 زی ایی

 

خالکوبی 
ای  نقطه

 ای: دبت دایرم
 زی ایی

 

  خالکوبی
ای: باعد  نقطه

 دبت
 زی ایی
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 [42. صور مختلف خالکوبی بر بدن زنان لرستان ]6تصویر 

 

 [ 58[ و ]28. خالکوبی زنانه به قصد زیبایی ]7تصویر 
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 ر درمانهای به منظو خالکوبی
ها کااربرد داشاته    های درمانی برای به ود   درمان بیماری عنوان یکی از ان ه خالکوبی در گذشته به

های اعتقاادی ناا  یکای از ایازدان را آشاکار       های بدنی   ر انی نیز نوشته ابت. برای درمان بیماری
نادن نقاوش ماذه ی ممانناد     نا  خدا ند بخشندة مهربان( یا باا پراک  اهلل  به کند ممثال عربی: بسم می

برخی از اشکال  8شود. در تصویر  ها کامل می دادن تقدس آن صلیب  بوابتیکا یا بتارة دا  د( نشان
های ر انای   باایر مساائل بادنی      در درمان بیماری شدم ها   حرزهای ابتفادم1 رفته در طلسم کار به

تاوان ر ی خاالکوبی زناان     نی را میهای درما (. ش اهت این نوع طلسم8[ متصویر 14شود ] دیدم می
را  هایش  رخ   دبت آباد مشاهدم کرد. نگارة زنی با دمی ش یه به ماهی که به صورت تما  منطقة خر 

(. تصویر 9به کمر زدم که این نقش ر ی پاهای زن لربتانی با انگیزة درمانی ایجاد شدم ابت متصویر 
لف ااد یی از املاه اماور حماایتی   دعاایی در     ترین تصا یری ابت که در امور مخت ماهی از کهن

ابات   بشار   « بینای  زندم»بینی انسان همان  [. نخستین اهان53بنت یهودی  اود داشته ابت ]
برای تدارک چنین ابتن اطی نیازی به علم نداشته ابت. کارکردهای پزشکی خالکوبی بخشی از این 

[. ماثالا  35کوبد ] کرد خال می احساس درد میای که  بینی ابت که طی آن فرد بیمار در ناحیه زندم
کردند. برای این منظور نوک باوزن را   برای درمان فتق پسربچه یا نواوان  زیر نافش را خالکوبی می

کردند تا خون بیاید   بهد ر ی آن برمة  زدند بپس آن را به شرمگام بیمار فر  می به زهرة گرگ می
[. خاالکوبی باه اهات درماان در لرباتان بارای       20ود ]پاشیدند تا خال تشکیل ش هفت اواهر می

 یاژم مفاصال یاا گلاو  دردهاای       های دیگر باه  های خاصی در بهوی از نقاط بدن یا دمل   غدم تور 
کردند  به اهت   یژم زنانی که در ایالت   عشایر زندگی می شد. زنان لربتان  به عوالنی ابتفادم می
بافی  حمل اشیا بنگین ر ی بر  رام رفتن مادا     یر  قالیفربا مانند د شیدن ش کار بخت   طاقت

هاایی از اعواای بدنشاان دردهاای      باعته که د شاد ش   همپای مردانشان باودم( در قسامت   چند
ها توب  اشخاصی که برایشاان قابال احتارا        شدند. لذا اکثر این خال فربایی را متحمل می طاقت

رفتند   شای  ایان    ن دردهایی نزد شی  یا مالی منطقه میشد. مثالا برای چنی مقدس بود ایجاد می
 گوید: های منطقة کوهدشت در این زمینه می داد. یکی از زن ر ش را پیشنهاد می

هاا ر    های فرا ان هار ر زم بایاد شایر ا ن    داری   داشتن دا  به علت زندگی عشایری   گله
ای کاه دردش   شاد   باه گوناه    هاا    خصوصااا انگشاتا  شار ع     بد شم. بهد از مدتی درد دبت

هاا ر  ر ی   غیرقابل تحمل شد. بهد از این اتفاق پیش شایخی در شاهر رفاتم   ا ن ایان خاال     
 (.2انگشتا  ایجاد کرد   از ا ن زمان درد انگشتا  خوب شدم ماد ل 

هاای   شناختی نقوش باید این نکته را اضافه کرد که همة این نقاش  خصوص آناتومی   زی ایی در
 اند. های نامنظم ایجاد شدم نقوشی بادم   بد ن مهنا هستند که اکثراا به صورت هندبی درمانی 

                                                           
1 .talismanکردن ی  آیین مذه ی. ر  اژة یونانی طلسما ابت به مهنای تکمیل: طلسم مأخوذ ا 
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 [ 15ها ] ها برای درمان بیماری رفته از طلسم کار . تصاویری از اشکال به8تصویر 

 
های درمانی یهودی  آباد شبیه به طلسم . نقش خالکوبی زنان لرستان در منطقة خرم9تصویر 

 (1399)نگارندگان، 
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 (1399ها زنان لرستان با انگیزة درمانی )نگارندگان،  . صور مختلف خالکوبی2جدول 

 کاربرد توضیحات تصویر کاربرد توضیحات تصویر

 

این نقش در هنگا  
نوزادی   با ابتفادم از 
تیغ ایجاد شدم   مواد 
آن زهرة گرگ بودم که 
به اهت تقویت بیستم 
ایمنی بدن میان ابر ان 

. مواد ایشان ابت
رفته   نحوة  کار به

ایجادش با بایر 
ها متفا ت ابت.  خالکوبی

 مزهرة گرگ(

 درمانی

 

این 
خالکوبی 
به اهت 

رفع 
بردرد در 
د  طرف 
پیشانی 

ایجاد شدم 
مد دة 
 چراغ(

 درمانی

 

این خالکوبی به صورت 
دبت ند د ر دبت ایجاد 

شدم ابت. این نوع 
کردن  لکوبی به اهت کمخا

درد مچ دبت به هنگا  
بافی بودم که به علت  قالی

فشار به مچ  درد غیر قابل 
کردم  تحملی را ایجاد می

ابت. مبا ابتفادم از پودر 
 زغال(

 درمانی

 

خالکوبی 
ر ی 

دبت  به 
اهت 

کشیدگی 
دردهای 
مفاصلی 
مپودر 
 زغال(

 درمانی

 

ت خالکوبی قوزک پا اه
درمان   تسکین درد مچ 
پا مبا ابتفادم از پودر 

 زغال(

 درمانی

 

خالکوبی 
 ب  

پیشانی  
به اهت 
درمان 
بردرد 

مباابتفادم 
از پودر 
 زغال(

 درمانی
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 هایی با مضمون طلسم و تطبیق با کتاب طلسمات خالکوبی

از گفتار زخم  د ری  های طلسم ر ی بدن زنان با کاربردهایی همچون: چشم در لربتان نگارم
بد  اذب مهر   مح ت  د رکردن شیاطین  قدمی با برکت  تسل  بار اعصااب   غیارم باودم     

آبااد   د ر د باا مهناا   مفهاو       ابت. با مرااهه به چند تن از دعانویسان در شهربتان خار  
های خالکوبی ما مطابقت  ( آنان که با نقش3های ماد ل های طلسمی   کتاب تهدادی از نگارم

« بالیناس: ابتاد طلسامات »ها ابم  آشنا شدیم. نکتة درخور تواه در میان این کتابداشتند 
 المعرف  اسالم دائ ة(. در 10کرات ذکر شدم ابت متصاویر   ها به بودم که در تما  دعاها   کتاب

کاردم    آمدم ابت که بالیناس حکیم که ی  قرن پیش از میالد در تیانای یونان زنادگی مای  
طلسمات بودم   به صااحب طلسامات مشاهور باودم ابات. ا  در شاهرها          ترین ابتاد بزرگ

هاا   غیارم    ها  ماران  عقارب  نواحی مختلف تهدادی طلسمات برای حفاظت مردمان از طوفان
باازان   آمد زنان مسلمان  از هر ط قه   گر م  نازد رمااالن   طلسام      [. رفت30گذاشته بود ]

پیش  میان زنان ر اج یافته ابت. افرادی که نزد این بال  100یهودی به اشکال گوناگون در 
ها کاربردهاای گونااگونی   1رفتند اغلب خوابتار طلسماتی بودند. طلسمات   تهویذ رماالن می

شدم  افزایش رزق  شدم یا دزدیدم داشته ابت   تقری اا تما  مسائل زندگی ایرانیان همچون گم
زخم  پیشگیری    دشمنان  الوگیری از چشم   ر زی  حفظ اموال   امالک از آبیب دزدان  

[. 22گرفات ]  برمای  تر الب مهر   مح ت دیگران   غیرم را در ها   از همه مهم درمان بیماری
کنناد. در   زنان لر انگیزة این رفتار خود را بیشتر برای الب مهر   مح ت شوهرانشان ذکر می

ها بسیار تکرار شدم ابت کاه   نقشهای زنان لربتان  ی  نقش نس ت به دیگر  میان خالکوبی
کاه در کتااب طلسامات    « انقاور »این نقش قابل مقایسه ابت با نقوشی بر بدن غولی با ناا   

 (.11کرات نا  بردم شدم ابت متصویر  به
 

  

                                                           
1. Taviz 
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 (1399های زنان لرستان با مضمون طلسم با کتاب طلسمات )نگارندگان،  . بررسی تطبیقی خالکوبی3جدول

 طرح تصویر
یقی در کتاب نمونه تطب

 طلسمات یهودی
انگیزة زنان 

 خالکوب

 
 

 

اهت د ری 
از شیاطین 
   چشم بد

 
 

 

اهت 
تقویت قوای 

 اسمانی

 
 

 

اهت 
برکت  با

بودن قد  
 خشش

 
 

 

اهت 
تقویت قوای 
اعصاب   

 ر ان

 
 

 

زخم    چشم
د رکردن 
 شیاطین
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 (1399های طلسمات )نگارندگان،  . اسم بالیناس استاد طلسمات و نماد چشم یهودی در کتاب10تصویر 

 

 
 (1399با نقش پرتکرار بر بدنش )نگارندگان،  . نقش غول انقود11تصویر 
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 زخم هایی طلسم با مضمون چشم خالکوبی
ر د از تاأایر نگاام    ابت که گماان مای    از با رهای مهم   ابابی در فرهنگ عامه  آزار   گزندی

[. در 40ربااندن  چشازخ آمادم ابات ]     زخام  چشام   های چشم ربد   با نا  کسی به انسان می
هاایی هام    ای اهریمنی دانسته شدم   مجاازات  عنوان پدیدم ن  شورچشمی بهفرهنگ ایران بابتا

برای افراد شورچشم   بدچشم در نظر گرفته شدم ابت. در بندشن از امله دیوهاایی کاه یااد    
[. عشاایر ایال   23بت که مرد  را باه چشام بزنناد ]    دیور شورچشمی ا 2یا ایغاش 1شدم  اگاش

بنادها     هاای فلازی گاردن    ی   دفاع چشام شاور از باکه    کردن ار اح شیطان قشقایی برای د ر
[. زنان عشایر لار بناابر با رهاای دیریناة خاود  بارای       50باختند ] بربندهایی را برای خود می

هاای   را با باکه   های آن زخم   ار اح شریر ل اس داشتن فرزندان خویش از گزند چشم نگه  مصون
به مهنای مهرة ک اود    « کیو مهرم»های آبی با نا   (. یا از مهرم12[ متصویر 51آرایند ] فلزی می

(. از 13[ متصاویر  50کردناد ]  زخم از کودکان   حیوانات باارزششان ابتفادم می برای دفع چشم
چادرشاان   غیارم نیاز     شان مانناد مشا  د غ  بایام    داشتنی ها برای چیزهای د بت این مهرم

نزد عامه کارهایی متدا ل ابت که توبل به زخم  [. برای ااتناب از چشم31کردند ] ابتفادم می
تهویذ  حرز  دعا یا خالکوبی ابت که در میان زنان لربتان ر اج داشته ابت. مهموالا این نگاارم  

نقشای بسایار کهان      شود. این نگاارم  شکل ابت  اما گام به شکل مربع یا چلیپا دیدم می المابی
زخام باه کاار       بارای ایمنای از چشام   ربد  ابت که قدمت آن به د ران پیش از مسیحیت می

هاای باا یا      کاهد. تهدادی از خاالکوبی  زخم می ر د  زیرا ترکیب صلی ی آن از نیر ی چشم می
(  د ری از گفتاار باد  غی ات      14ها( متصویر  زخم ر ی دبت مومون مشترک مد ری از چشم

باه علات طاوالنی     ( در تما  ابتان لربتان یافت شد کاه 15در غ ر ی چانه   د ر لب متصویر 
 ناچار تهدادی قید شدم ابت. شدن مقاله به

 
  

                                                           
1. Agas 
2. Aighas 
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 [50بند با کاربرد تعویذ ] . زنان عشایر با تزئیناتی به شکل سربند و گردن12تصویر 

 

 
زخم در کودکان و حیوانات باارزش در میان عشایر  آبی برای چشم . تعویذ به شکل مهرة 13تصویر 

 [50لرستان ]
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 (1399زخم )نگارندگان،  هایی با مضمون چشم . خالکوبی14تصویر 

 

 
 (1399. خالکوبی دور لب و چانه با مضمون دوری از غیبت و گفتار بد )نگارندگان، 15تصویر 
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 شناختی های باستان های زنان لرستان با داده ارتباط خالکوبی
ی ایان اباتان   شناخت های بابتان های زنان لربتان ارت اط مستقیمی با دادم تهدادی از خالکوبی

هاای دیاوارة غارهاا      هاای مفرغای  نقاشای    هاا  بات   هاا  بافال   نگارم هایی مانند بنگ دارد. دادم
های همان حوزة مورد مطالهاه  قابال برربای   مقایساه ابات         ای   ابطورم های نقرم مجسمه

ش از املاه نقاو  (. 4های فرهنگی همان حوزم ریشه دارد مااد ل  ها در دادم ای این نقش گونه به
های بز کاوهی  چلیپاا   درخات     های زنان ابتان لربتان  نقش شدم در خالکوبی نمادین   تکرار
انسان در پی هر کنش    اکانش خاود در پای مهناایی ابات. یکای از ابزارهاای        زندگی ابت. 

هاای   حال افراد به طارح  عین ها   عالیق انسان خالکوبی ابت   در مهنابخشی به  قایع   احساس
 [.2دهند ]  ی بدنشان مهانی خاص   نمادین میشدم ر اارا

های درخت  بز کوهی  نمادهای هندبی   های زنان لربتان شامل نقش خالکوبی 4در اد ل 
شنابی این ابتان مورد مقایسه قرار گرفتاه ابات.    های فرهنگی   بابتان مچلیپا   چرخ( با دادم

 ها پرداخته شدم ابت. ین نگارمهای پرتکرار   تحلیل ا در ادامه به نمادشنابی این نقش
هاای ایاران    ها   بفال نگارم تهداد زیادی از نقش این حیوان بر بنگ نمادشناسی بز کوهی:

خواهی  زایندگی  فرا انی   نشان از با رها   اباطیر اقوا  گذشته ابت. در ایران بابتان  نماد آب
های مختلف ابتفادم شادم   رتدر هنر مفرغ لربتان به صو 1از بز کوهی. نهمت   محافظت ابت

[. بز کاوهی در لرباتان نمااد    24شود ] [   تصویر آن در هنر ماد   هخامنشی دیدم می5ابت ]
از نخستین اانورانی ابت کاه یاازدم هازار باال پایش در      خورشید   گاهی نماد باران ابت   

نیز ق.  ا ل  ةدر تمدن لربتان هزار[. 55] های زاگرس به دبت انسان اهلی شدم ابت هکوهپای
تان  بکه در هنگا  پاگرفتن هنر لر از آنجا [.3] کوهی به فرا انی دیدم شدم ابت های بز پیکرک

باود  حواورش در   ت باا انساان در ایان منطقاه     سهمزیمهم اانوران ها   از  گله بز هنوز پیشر 
 (.5نماید ماد ل  های هنری شگفت نمی مایه بن

نماایش     صاورت   لیپا نیز خواندم شادم   باه  دار یا صلیب  که چ نمادشناسی چلیپا:
[. این نقش به شکل د  خ  متقااطع  287  ص45ای کهن ریشه دارد ] شود  در پیشینه  دادم می

  عمود بر هم ابت. شایان ذکر ابت که گرد نة مهر یاا خورشاید نخسات از ترکیاب د  خا       

  شد   گام به صاورت  کم   به مر ر زمان د  خ  منحنی حذف   اود آمد. کم به منحنی 

[. 7تربیم شد   شکل هندبی کامال یافات ]      گام با خطوط شکسته   لی با زا یة قائمه 
پیشینة این نماد در ایران تا هزارة پنجم پیش از میالد قابل پیگیری ابت   در دیگر ااها نیز با 

فات کاه نگاارة    تاوان گ  گردد. لذا با این تفابیر می کمی پس   پیشِ زمانی به همین زمان برمی

                                                           
   دیادم .پ بو    چهار  های هزارم به متهلق النهرین بین شکل ای ابتوانه های مهرم بار ر ی ا لین برای . بز کوهی1

 [.44شود ] می
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ای نشانة نیر هاای نهفتاه    چلیپا نمادی بسیار کهن   قدیمی ابت   چون نزد پیشینیان به گونه
ها  کاه دارای تمادنی باباتانی هساتند       در ط یهت   نیر های آبمانی بودم در بیشتر برزمین

یار [. در بنسکریت به مهنای خوش ختی ابت. این نماد  نمادی بابتانی   بس36شود ] یافت می
را از  گستردم ابت که به عقیدة برخی از دانشمندان در اصل نمایندة خورشید بودم   مسایر آن  

هاا  ایان عالمات  حااکی از چارخ گرد ناة        دادم ابت. بنا به گفتة بهوی طریق آبمان نشان می
خیازی     ر  دارای بهوی نمادهای خورشیدی مانند ر شنایی  حاصل این خدا بودم   ازا  خورشید

ها   ها  صخرم ها   ر ی بنگ ها   دا  [. این نقش را ر ی اندا  انسان44 یژم خوش ختی ابت ] به
هاای ا لیاه آن را الاوی     نهادناد. آریاایی   ها   غیرم می افزارها  زیورها  بردر خانه گورها   انگ

دناد.  دا ر ی خود قرار می کردند   در هنگا  نیایش چلیپا را ر به های خود بر زمین نقش می خانه
بردناد   باه آن باا ر داشاتند از نظار       هایی که چلیپا را در اهان در آن ر زگار به کار مای  انسان

اغرافیایی از یکدیگر بسیار د ر بودند. گویی همه ی  برداشت از آن داشتند   به  بیلة آن باه  
 (.5[ ماد ل 7ربیدند ] ی  مقصد می

هساتی.   از تصویری ابات  شدن یتنها بی توان درخت به خاطر نمادشناسی درخت زندگی:
 از را هاایش  برگ شود  بپس می ر ید  ب ز می عمودی چون قدبی ابت نیر های دارای درخت
 نماایش  بازیگر درخت که مهنابت بدان این. آ رد می دبت به را ها آن دیگر بار   دهد می دبت

 عناوان  باه  باباتانی   اقاوا  از بسیاری را گردد. درخت می باز زندگی به   میرد می ابت؛ ربتاخیز
 درخات  کناار  در باز  نقاش  اندیشامندان  از [. برخای 44پربتیدند ] می خدا خود یا خدا اایگام

[. در ابااطیر ا لیاه  درخات نمااد     19آ رناد ]  می شمار به زردشت دین دهندة نشان را آبوری 
 هاای فرهنگای در   [. نقش درخات زنادگی را در میاان دادم   9کیهان   رمز آفرینش بودم ابت ]

توانیم ب ینم. در منابع ادبی بابتانی   آاار قدما نیز موضوعاتی مثل درخت زنادگی   می 16شکل 
در کناد.   های مختلف اابت می بینیم که همگی تقدس درخت را در زمان   درخت مقدس را می

بسیاری از اقوا  بابتانی  درخت مورد پربتش بودم که نماد کیهان  من ع بار ری   نماد داناش  
زنادگی را همچناان     ینای درخات  یتصاویر آ   اا دانگی بود. در آااار متهلاق باه لرباتان    حیات 

هاای زاگارس باه     هاز نخستین اانورانی ابت که یازدم هزار بال پایش در کوهپایا  بز  بینیم. می
کاررفتااه در  تاوان گفات کااه نقاوش باه     نهایات  ماای  در[. 55] دبات انساان اهلای شاادم ابات    

ار از مفااهیم   مهاانی نماادین ابات کاه در بساتر زماان از        های ابتان لربتان برشا  خالکوبی
 های ایرانیان ریشه گرفته ابت. ها  اعتقادات   اندیشه اباطیر  فرهنگ
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 (1399)نگارندگان، شناختی لرستان  های باستان های زنان در میان داده یابی خالکوبی ریشه .4جدول
 شمعنی و مضمون نقو شناختی تصویر، طرح و نمونة باستان

 

شدم بز کوهی   درخت آباوری  در   تصویر خالکوبی
ای از  باامت چااپ  قاباال مقایسااه بااا مجساامة نقاارم

کلماکرم ابت. بز در باالی درخت قرار گرفتاه ابات.   
در دنیای بابتان درخت آبوری  به مهناای درخات   
زندگی ابت که قرار گرفتن بز کاوهی بار بااالی آن    

حیوان در د ران بابتان ابت. در  نمایانگر اایگام این
هاای باز    تمدن لربتان هازارة ا ل پ.  نیاز پیکارک   

  فور قابل مشاهدم ابت. کوهی به

 

تصااویر خااالکوبی ر ی دباات زن در باامت چااپ از 
لحاااا  مجموعاااه   ترکیاااب قابااال مقایساااه باااا  

های ر بتای با کی در شهربتان ازنا  اقع  نگارم بنگ
های پیش از تاری   لدر ابتان لربتان   مجموعه بفا

 ابت.

 

تصویر خالکوبی بز کوهی به صورت ابتلیزم  رد پاای  
های پایش از تااری  لرباتان       این نقش ر ی بفال

هاای ایان منطقاه در عصار آهان         همچنین مفارغ 
هااای شهربااتان ازنااا در لربااتان قاباال  نگااارم باانگ

 مشاهدم ابت.

 

نقاش باز کاوهی در بامت چاپ قابال        خالکوبی باا 
هاای مفرغای عصار آهان در لرباتان       مقایسه با لگا 

ابااات   همچناااین مشاااابه ایااان بااا   ر ی     
 شود. های این منطقه هم دیدم می نگارم بنگ

 

خالکوبی در پیشانی زنان لربتان در بمت چپ قابل 
کرات  ها ابت. این نقش که به نگارم مقایسه با بنگ

شاخ  ها ح  شدم با نا  به نگارم میان بنگ در
های  شاخ در میان بکه شناخته شدم ابت. نقش به

 ایالمی بیانگر قدمت   اهمیت آن ابت.
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 [8. انگارة درخت زندگی ]16شکل 

 
 (1399)نگارندگان، های حیوانی، هندسی، گیاهی  . تصویر و نماد نقش5جدول 

 نماد تصویر

 

وهی: بار ری  بز ک
فرا انی نهمت  

 محافظت

 

صلیب  چلیپا: 
خوش ختی  دفع 

 چشم بد

 

درخت زندگی: 
کیهان  بار ری  

 اا دانگی

 عرف و سنت خالکوبی به روش گذشته )سنتی(
هاایی   ابیاگرچه خالکوبی در بنن   عرف ااتماعی   فرهنگ ریشه دارد  با گذر زماان   تمایزیا  

مثابة طغیان   برکشی م تنی بر خودشنابای     توان به آید می که در مهانی اعمال به  اود می
هنجارشکنی محسوب شود. در دنیای امر ز  خالکوبی بیش از گذشته بار مهنایی باختارشکنانه 
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 گرایانه به قدر  بع خویشتن فرد پیدا کردم ابت که با منع عارف   بانت      کارکردی مقا مت
هاا    شود. در گذشته  این ناوع کانش از باویی در ارزش    فرد برای اارای آن بر بدن مجدتر می

عقاید   با رهای مردمان گذشته ریشه داشته   از بوی دیگر آگاهانه باا نمادهاای ایان منطقاه     
هایی که داشتند باه صاورت    های فرهنگی ارت اط برقرار کردم بود. زنان لر با انگیزم خصوصاا دادم

گاهانه در اهت درمان   طلسمات این نوع نقوش را زندم نگه داشتند. زناان لرباتانی اعتقااد    ناآ
تنهاا زناان  بلکاه     داشتند که در ی  بازة زمانی این نوع خالکوبی در اامهه ر اج یافته بود   ناه 

ه کردند. نوع نگام به زی ایی امار زم در میاان زناان تفاا ت یافتا      مردان نیز به خالکوبی اقدا  می
ها  زیورآالت یا موارد دیگری بارای زی اایی ااایگزین خاالکوبی      ابت؛ مثالا انواع بربندها  بکه

های رنگی یا خرمهرم  اناواع   های فرهنگی همچون مهر زخم  انواع دادم شدم ابت. در بحث چشم
هاای بهداشات در    حرز   تهویذها   در اهت درمانی نیز با گسترش علم پزشکی   ایجااد خاناه  

 د ردبت  این نوع خالکوبی تقری اا منسوخ شدم ابت. مناطق

 گیری نتیجه
هاای اباتان لرباتان      ای خالکوبی های میدانی   مطالهات کتابخانه اباس برربی نتایج حاصله بر

. اشاکال  1شدة پژ هش حاضر ابت  به شرح ذیل ابات:   که دربرگیرندة پاب  به بؤاالت مطرح
 ند؟ا های زنان در لربتان کدا  خالکوبی

های زنان لربتان شامل نقوش: حیوانی مبز  های خالکوبی مومون اصلی اشکال رایج در طرح
هاایی پشات    کوهی  ماهی می  مورد((  گیاهی مدرخت زندگی(  هندبی مچلیپاا  چارخ  نقطاه   

 شاخ( ابت. مانند  به هایی دایرم نقطه  نقطه برهم  ت 
نگشتان   ر ی دبات(  پاا مر ی   این نقوش ر ی نقاطی همچون: دبت ممچ دبت  باعد  ا

هاا    (. از لحا  آنااتومی نقاش  1اند منمودار  پا  باق(  صورت مچانه  پیشانی  د ر لب( ایجاد شدم
مهنا باود کاه    ها با هدف زی ایی   درمان بیشتر دربرگیرندة نقوش هندبی نامنظم   بی خالکوبی

 اکثراا به تقلید از زنان دیگر صورت گرفته ابت.
داناة   های زنان لربتان چه بودم ابت؟ ابزار   رنگ  ش   مادة اصلی برای خالکوبی. ابزار  ر2

مصرفی برای خالکوبی در ابتان لربتان شامل د دم چراغ  بوزن  زهارة گارگ  پاودر زغاال       
کردناد   ر ی   دانة مورد نظر آغشته مای  خاکستر  شیر بچه   آب بودم ابت که بوزن را به رنگ

 طرح ایجاد شود. زدند تا پوبت ضربه می
کاارگیری خاالکوبی    ها چیست؟ عوامال مختلفای در باه    . انگیزة اصلی زنان برای خالکوبی3

ها   ااوم تزئینای     توان به درمان بیماری ها می توب  زنان لربتان  اود داشته که از امله آن
قد  باودن  تقویات قاوای اسامانی        زخم  خوش طلسم که دربرگیرندة مواردی همچون: چشم

ها در اهت درمان تماماا به عوویی کاه درد داشاته بساتگی      ری از گفتار اشارم کرد. خالکوبید
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داشته ابت؛ مثالا اگر درد مورد نظر در قسمتی از بر بودم  خالکوبی در قسمت پیشاانی ایجااد   
شدم  خال ر ی انگشتان  ی  باعد یا د ر ماچ   شدم ابت. اگر درد در مچ دبت احساس می می

خصوص  اوم تزئینی  زنان لر اکثرآا به علات تقلیاد از د باتان   آشانایان باه       د. درش ایجاد می
هاای ماا هریا      کردند. در زمینة طلسم نیز  اکثریت قریب به اتفاق نموناه  خالکوبی م ادرت می

ها هدف از این عمل خود را در اهت مهار   مح ات    اند. آن بار به این کار اقدا  کردم حداقل ی 
دانستند که این عمل نیز  قد  بودن می هت خوش ختی   د ری از گفتار بد   خوششوهر یا به ا

 (.2شد منمودار  هایی خاص از بدن نقش مورد نظر زدم می با تواه به انگیزة خاص  در قسمت
شنابای لرباتان چیسات؟ برخای از نقاوش       ها باا فرهناگ   مارد     . ارت اط این خالکوبی4

ها  بتانی   پیش از تاریخی ریشه دارند   این اشتراک در نقشخالکوبی زنان لربتان در نقوش با
ها   شدة همان حوزم  یهنی ابتان لربتان همچون بفالینه های فرهنگی کشف توان در دادم را می
ها را باید از  ها برربی   تحلیل کرد. ریشة این نقش نگارم ها   رنگین نگارم ها  بنگ ها  بکه مفرغ

هایی همچون بز کوهی نمااد باار ری  محافظات       و کرد؛ مثالا نقشا   لحا  نمادشنابی است
افزایش نهمت بودم ابت یا نقش درخت زندگی در د ران بابتان نمادی از کیهاان   ااا دانگی   

هاا     نگاارم  شنابی لرباتان همچاون بانگ    های بابتان  فور در میان دادم بودم که این نقش به
مهنا در علام   داناش مارد      ظاهر بی های به این خالکوبیها یافت شدم ابت. بسیاری از  بفالینه

 شدند. ها باخته می ریشه داشتند   برای محافظت از انسان
گیری کرد که با  اود مفاهیم گستردم   برشااری کاه در فرهناگ       توان چنین نتیجه می

مفاهیم در خلاق   هایی نمادین  اود دارد  زنان لر نیز از این اعتقادات ایرانیان در ارت اط با نقش
اند   همة این نقوش  های خاص بهرم استه   این نقوش را ر ی بدن خود به تصویر کشیدم طرح

 ای فردی  ااتماعی یا فرهنگی صورت گرفته ابت. با انگیزم
منزلة ی  هنر بنتی از قدیم تا امر ز باین مارد  ر اج داشاته ابات.      بو به خالکوبی از ی 

ن هنر از د ران گذشته تاکنون بسیار متغیار باودم ابات  هماوارم     چه مرزهای کارکردهای ای اگر
آن علتاای   باارای نقااوش آن مهنااایی  اااود دارد کااه در بااطح نمااادین     دادن باارای انجااا 

 زی اشناختی قابل برربی ابت.
امر زم نوع نگام   ذهنیت زنان لربتانی نس ت به آناتومی   موامون خاالکوبی بسایار فارق     

هایی ابت که از  های بادم   انتزاعی گذشته متر ک شدم   ا لویت با نقش  کردم ابت  زیرا نقش
 ر ند.  نظر زی ایی اراحیت دارند   بپس براغ مومون می
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