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 چکیده
ب قومی، اینمیانخالخشتحسینهنرهایبومیو در میراثفرهنگیهستند. کوبیرسمیبرانگیز

می محسوب بهدیرینه رایج عملی جهان سراسر در که میشود نیز،شمار ایران ما کشور در رود.

کوبیمیاناقوامگوناگونقدمتیدیرینهداردودرمیاناقوامبختیارینیزاینعملمرسومبودهخال

ایازفرهنگاقوامیاستکهباورهاواعتقاداتنانبختیاریساکنخوزستانجلوهکوبیزاست.خال

کند.پژوهشتوصیفیـتحلیلیحاضربااستفادهازصورتنقشبرمتنبدنشانمتجلیمیآنانرابه

کوبیزنانبختیاریساکنخوزستانشناسیفرهنگیبهارزیابینقوشخالنگاریونشانهروشمردم

شدهبرمتنبدنزنانبختیاریکوبیحک(،نقوشخال۰190هوباتأکیدبرآراییوریلوتمانپرداخت

واکاویکرده باورهاواعتقاداتاینمردمانرا منطقةخوزستان،معنایآنوهمچنینتأثیرفرهنگ،

گردآوریاطالعاتعالوه بهبرمنابعکتابخانهاست. رتگرفتهکمکمصاحبهومشاهدةمیدانیصوای،

کوبیزنانبختیاریبهدالیلگوناگونیچونتزییندهدکهخالنتایجحاصلازپژوهشنشانمی.است

وآراستن،درمانوشفایافتن،خاصیتجادوییومقابلهبانیروهایمافوقطبیعیوهمچنینمحافظت

برابرآلبه در میزنباردار اکار با را هنرمندبختیاریآثارخود لهامازطبیعتوجهانموجودرود.

سازدکهدراینمیاننقوشکیهانی،هندسیانتزاعی،جانوری،گیاهی،زیورآالت،اشیاودربرخیمی

باوریتوجهاست.برخیازنقوشمانندخورشید،ستاره،چلیپا،بزکوهیوآلمواقعنقوشانسانیقابل

 بختیاریدارند.نمادینهستندوحضوریدیرینهدرفرهنگکهنایل

 کوبی.شناسیفرهنگی،نقوشخالایلبختیاری،خوزستان،فرهنگوهنر،نشانههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه و بیان مسئله
هاقادرندبهشکلتصاویر،کلمات،اشیا،اصواتواطوارآشکارشوندشناسی،نشانهازمنظرنشانه

توانندهامیئیازفرهنگیکجامعهدانست.نشانهتوانجزهارامی(.نشانه۰۹17:99)چندلر،

می هنرهایبدنیرا انواعایننشانهزبانیکفرهنگتلقیشوند. درتوانیکیاز برشمرد. ها

خال اینهنرها، دارایپیشینهمیان دارد، نقاطمختلفجهانوجود در ایطوالنیکوبیکه

ها،سکاها،ترکیان،ودراروپاعملیانرومیکوبیدرمیانمصریانباستانودرمیاست.خال

 بایلی، و )پیپل بود 9۱۰9رایج خال۹02: به(. نیز ایران ما، کشور در گستردهکوبی صورت

سالپیشدرغربکشوردرشهرهاییمانندکردستان،لرستانو0۱متداولبودهوتاحدود

ایمیاناقوامبختیارینیزکهشاخهنیزمیانبرخیعشایردرسایرنقاطمرسومبودهاست.در

خال هستند، لر اقوام زنانواز نقشخال داشتکه توجه باید است. بوده کوبیعملیرایج

انتخابمی مرداننقوشیرا کردندکهحاملمعنایمردانبختیاریمتفاوتازیکدیگراست.

آن نمادینبیشتریباشد. تصاویریرمزیو بازویخود کتفو بر حیواناتها قبیلشیر، از

کردند.زنانکوبیمیهایمهرآمیزراخالشکاری،پریبالدار،شمشیر،عقرب،حروفوعبارت

بردند.آنانبرچانه،گونه،کارمیکوبیرابیشتربرایباالبردنزیباییخودبهبختیارینیزخال

رویا شقیقه، لب، زیرلب، میانابروها، دنبالةابرو، خالسبزراپیشانی، قوزکپا، نگشتانو

شود،بانقوشسادهوکوبیکهرویبدنزنانبختیاریمشاهدهمیکوبیدند.درنقوشخالمی

می مواجه پدیدهانتزاعی از که گلشویم حیوانات، گیاهان، مانند حشراتوهایپیرامون ها،

الهامازدنیایگراییرئالیسمبهداندکهازواقعباورهایعوامانهنشئتگرفته ولیبا ورمانده،

درآمده هندسی سادة اشکال و نمادین شکل به دربارةواقعی جامعی پژوهش تاکنون اند.

یابیکند،مشاهدهکوبیرادراینقومریشهکوبیزنانبختیاریکهبتواندعللوانگیزةخالخال

خال بررسی برای است. نشده دارد وجود مختلفی رویکردهای آنکوبی از یکی هاکه

شناسیعنوانفرهنگبررسیکند.نشانهتواندهرمتنیرابهشناسیفرهنگیاستکهمینشانه

نمی ازدوگانةطبیعتوفرهنگعبوررا زیرا توانفرهنگیمحدودبهموضوعفرهنگدانست؛

بررسیمیمی استدریافتکند، انسانقادر که چیزیرا هر کندو :۰۹19کند)عربشاهی،

شناسیفرهنگیقوتگرفت،مکتبتارتوستکهترینمکاتبیکهدرحوزهنشانه(.ازعمده19

(.از۰190معناست)لوتمان،داندکهدرمقابلطبیعتبیایگستردهمیفرهنگرانظامنشانه

پایهچهره از که است لوتمان میخایلویچ تارتو، مکتب فعال نشانههای مکتب شناسیگذاران

به-وتارت میمسکو شمار )سمننکو، ۰۹13آید نشانه9: میان در می(. فرهنگی بههای توان

زنی،هنرهایبدنیاشارهکرد؛یعنیافزایشمصنوعاتهنرییازیباییبدنانسانازطریقتیغ

خال راهنقاشی، یا کوبی بایلی، و )پیپلز دیگر 9۱۰9های نقوش۹0۹: پژوهش، این در .)
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شناسیفرهنگینگاریونشانهبختیاریساکنخوزستانبااستفادهازروشمردمکوبیزنانخال

شناختیایننقوشبهمنظورتحلیلنشانهایویبررسیوبهیوریلوتمانونظریةسپهرنشانه

عواملایجادآن پیشمعرفیوشناساییو راهکار پرداختهشد. اینجستاردرکها گرفتهدر

هایکاربردیباتوجههایزنانبختیاریوبازکاوینشانهکوبیاختیخالشندرستفضاینشانه

هابابافتفرهنگیوکوبیوارتباطآنبهنظریةلوتماناست.همچنینارتباطمیاننقوشخال

کوبیاجتماعیایلبررسیشدهاست.وقتیبهمطالعهفرایندهایفرهنگیازقبیلنقوشخال

عنواناعضایفرهنگیایلبختیاریقلمدادیکهبرایزنانبختیاریبههایپردازیم،باکنشمی

بهمی میشوند، برخورد نشانه متعاقبآنبهمنزلة آنکنیمو درستیاز تفسیر دنبالدرکو

کوبیزنانبختیاریساکنهستیم.اینپژوهشدرپیپاسخبهاینپرسشبودهاستکهخال

فر مفاهیم یا مفهوم همچنیناینپژوهشخوزستانچه است؟ جایداده خود در هنگیرا

خال عمل از بختیاری زنان که است فرضیه این بررسی گوناگوندرصدد نمادهای با کوبی

بردند.ها،برایمقابلهبانیروهایماوراییبهرهمیبردرمانبیماریعالوه

 پیشینة پژوهش
هایکوبیدرفرهنگهاگرچهعملخال(،درپژوهشخودبیانکردندک9۱۰3ولفاوهمکاران)

تاریخباستانیآنهمچنانناشناخته انجامشده، طولتاریخبشر در مختلفسراسرجهانو

قدیمی دربارة خالاست. بقایای اختالفترین دانشمندان میان اینکوبی، دارد. وجود نظر

اند،نشناختهشدهشدهکهتاکنوهایحفظکوبیترینخالکندکهقدیمیپژوهشمشخصمی

متعلقبهمردیخیتیرولینموسومبهاتزیومومیاییناشناسچینچوروآمریکایجنوبیاست.

دهد.باکوبیدردورانباستانراارائهمیمتأسفانهشواهدکمیوجودداردکهاطالعاتیازخال

توانبیانکردکههایرادیوکربنمرتبط،میبررسیمجددهویتنمونةآمریکایجنوبیوداده

دهد.شدهدرجهانرانشانمیکوبیمحافظتترینخالاتزی،قدیمی

ویت) و خال9۱۰۹کاسا بررسی به مورد( موضوع فرهنگپازیریکپرداختند. در کوبی

حیواناتیبودکهبهبررسیآن معموالً تصویرشدهها درمیانگروهصورتپویا هایمختلفاند.

تفاوت روشهااجتماعی در نقوشخالهایخالیی عادی، افراد برای دارد. کوبیکوبیوجود

شدهرارویبدنها،مردانحیواناتشکنجهمعموالًرویدستیاشانهبود.دربسیاریازنمونه

هابهتصویرکشیدهشدهاست،هیوالهاکوبیهاییکهدرخالاند.مشهورتریننقاشیتصویرکرده

کوبیبانقوشترکیبییکبزوحشیبامنقارعقابودمبودند.تصاویرخالیاجانورانترکیبی

رفتهکارمیپلنگوهمچنینیکقوچوحشیواقعیویکپلنگبادممارپیچبسیاربلندبه
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کوبیها،تصاویریازخدایانزومورفیچینیوجوددارد.برخیازاست.همچنیندرمیانخال

دارند.ایننقوشاصالتیایرانی

هادربسیاریازمذاهبنقشکوبی(درپژوهشخودایناستکهخال9۱۱7نظرشیفلد)

می ایفا بهمهمی سال هزاران نقوش این کاربردکنند. سنت و آیین در مهمی ابزار عنوان

اند.تریازآنکردهویژهبودیسموهندوئیسم،استفادةگستردهاندوبسیاریازمذاهب،بهداشته

مذاهبمختلفکمکمیلخا با افراد درچشمکوبیبه بسازندو نو از دوباره را خود تا کرد

توحیدی، ایمان تسلط و اسالم و مسیحیت یهودیت، ظهور با کنند. جلوه مهم خدایانشان

خال از خالاستفاده حالحاضر در اگرچه گوناگونکوبیکاهشیافت. از-کوبیتوسطافراد

 ژاپنی آمریکاییگانگسترهای و روسی زندانیان تا به-گرفته همچنان بیشتریدارد، کاربرد

فرهنگ و باستانی تاریخ به زیرا است؛ حفظکرده را اهمیتخود فرهنگی تاریخیو لحاظ

شود.مقدسهرکشورمربوطمی

( همکاران و می۰۹13عابدینی نتیجه این به خود پژوهش در در(، انسان که رسند

تنشهایکوچفرهنگ گرگدر منابعغذاییبا سر بر شکارگریهمواره کشاورزیو نشینی،

ازهمینروبهشیوه تغییرنگاهانسانامروزیبهبودهاست. ایمنفیبهتصویردرآمدهاست.

ولیبسیارمهمدرچرخةطبیعتبهایندلیلاستکهویژگی هایدیگریازحیوانیدرنده،

باهوشی، خطرپذیری، فرهنگگرگمانند در نگاه این است. شده برجسته هایشجاعتو...

ازکارکردهایمختلفخال کوبیگوناگونبهاینمنجرشدکهگرگبهیکتوتمتبدیلشود.

عنوانتوتماشارهکرد.پرستبهگرگبهتوانبهانعکاسباورهایانسانتوتمدرطولتاریخ،می

هایپرتکرارتاتوصورتثابتیکیازنقشبازتاکنونبهاندازدیرهاتوانستهبااینتوصیفگرگ

طورمستقلبااشکالکوبیدرنقاطگوناگوندنیابهکوبانبربدنانسانباشند.خالزنانوخال

به متفاوت کارکردهای و پرورشگوناگون در آن شیر تأثیر و گرگ است. آمده وجود

شخصیت آن متفاوت چهرة و دینی و اساطیری اسطورههای توتمدر بعضیها، در آن شدن

برانگیزاست.کردنتصویرآنبرمتنبدنانسانبسیاربحثکوبیجوامعوخال

ایبهاینموضوعپرداختهاستکهامروزهتتوکردندرایران(درمصاحبه۰۹13فکوهی)

ازهرچیزنوعیمدتبدیلشدهاستکهمتأثرازفرهنگغرباست.بهگفتةوی،تاتوپیشبه

تغییربدنبااضافهشمارمیسیستمیباستانیوسنتیبه کردنچیزیازآن،کردنیاکمآید.

پدیده پیراستنآن، پیشینهآراستنو فرهنگایسنتیاستکه همة طوالنیدر هاایبسیار

می اینموضوع به و فنونکالبدیشاملنشانهدارد که نظامپردازد با اگر تاتو هایگذاریو

شوند.بهگفتةفکوهی،ممکنایدئولوژیکدرتضادقراربگیرند،ازلحاظاجتماعیپذیرفتهنمی
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نقوشخال از بسیاری تصاویر تاکنوناست متأسفانه اما باشد، داشته وجود ایران در کوبی

مطالعاتبیشتریدربارةاینموضوعنشدهاست.

شناسیهنرپرداختهاست.نکتةوزةانسان(بهبررسیتاتوبادونکتهدرح۰۹12صرامی)

هایهنریتاچهاندازهدربارةتاتوصدقهایزیباشناختیدرنظریهنخستایناستکهویژگی

ومی پرداخته فرهنگیمعاصر اجتماعیو ساختار در کارکردهایتاتو ویهمچنینبه کند؟

آن ایجاد و نقوشتاتو استکه گرفته ارنتیجه از بدن بر ویژگیها و هایزشزیباشناختی

تواندمعناینمادینیداشتهباشدتزیینیدرساختاراجتماعیوفرهنگیبرخورداراستکهمی

کهازمناسباتاجتماعیازقبیلتمایالتگروهی،آیینیوبافتتاریخیوفرهنگیآنجامعه

دتمایلبهزیباییدانست.توانآنرابرآمدهازتمایالتفردیماننتأثیربپذیردوهمچنینمی

باساختارجامعهبهاینکوبیورابطةآن(بامطالعةکارکردهایخال۰۹1۹مجیدیخامنه)

می اشاره خالموضوع که هخامنشیانکند دورة از دارد. بسیاری قدمت ایران در کوبی

خالتندیسه نشان که کشفشده لرستان پازیریکو هاییدر بدنشانوجود بر داشتهکوبی

ضرب المثلیدرمیانزنانعربوجودداردکهمیاست. کوبیطالیدخترفقیرخال»گویند:

رود،عبارتاستاز:میانابروان،چانه،کارمیکوبیبههاییازبدنکهبرایخالقسمت«.است

ها،ها،سینه،انگشتانپاها،رویشانهوسطپیشانی،رویبینی،مچدست،ساعد،انگشتاندست

خال پا. قوزک و پاها دارد.پنجة نیز درمانی جنبة همچنین و تزیین و زیبایی جنبة کوبی

نشانةبراساسباورهاخال رفعچشمزخموسوگندوفاداریو کوبیبرایافزایشمهرشوهر،

خاصبه گروهی در میعضویت عالوهکار خالرفت. عمل نیز مردان زنان، انجامبر را کوبی

بردند.کارمیکوبیرارویسینه،بازووکتفبهپهلوانان،خالپهلوانانوشبهدادند.می

( خال۰۹91سبزی فرهنگ شناخت بررسی با شهر( بوعلی خیابان کولیان میان کوبی

هاوعالئممانندتصاویرکوبیکولیان،بعضیازنشانهدشتنتیجهگرفتکهدرنقوشخالکوه

ومرد،شعروحروفاولاسم،پریدریاییوگلرواجبیشتریدارد.ببر،مار،شمع،عقرب،زن

بربدنخاطرحروفاولاسامیبهانگلیسیبرایبه سپردنیادوخاطرةشخصیکهاسمشرا

میخال میکوبی استفاده خالکردند، رایج نقوش از میشد. نمادکوبی که عقرب به توان

آید،اشارهکرد.شمارمینمادآزادی،صلحودوستیبهکامیوزهروکیناستوکبوترکهتلخ

برایانتقالقدرتآنحیوانبهشخصرویبدنخال کنند.کوبیمیگاهینقشحیوانرا

میهمچنینخال میکوبیاسامیامامانرویبدنرا توانتوانازدیگرآثارتوتمیسمدانست.

ورتیکعقدهروانیظهورکردهوفردراوادارصالگودانستکهبهکوبیرانمودیازکهنخال

کندتاخالیرارویبدنشحککند.می
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( ریشه۰۹97سجیراتی و مطالعه به خوزستان( عرب مردم بومی هنرهای نقوش یابی

کوبی،جواهرسازیوهاییمانندمیناکاریرویطالونقره،خالساختهپرداختهاستکهدست

بافیوبافی،جاجیمبافی،عبابافی،خورجینبافی،چفیهصیربافی،قالیهاییازقبیلحدستبافته

شود.ویبراینباوراست،نقوشیراکهمردمعربخوزستاندربافیراشاملمیقالبسنگ

هاییکهعینیهستندتوانبهدودستهتقسیمکرد:نقشبرند،میکارمیهنرهایبومیخودبه

یروزمرهمردمعربخوزستاندارند.نقوشیکهانتزاعیهستندوتنهاوارتباطنزدیکیبازندگ

به میبرایهدفتزیینی نقشمشترککار دوازده نقوشهنرهایگوناگون بررسی در روند.

کوبیمشاهدهکرد.بافیوخالتواندرمیاننقوشقالیوجودداردکهبیشتریناشتراکرامی

هایغاردوشهومیرمالستواندرنقاشیهارامیازایننقشسجیراتیاعتقادداردریشةبرخی

هایپیشاتاریخیتلباکونشیراز،سیلکوشوشیافت.لرستانونقوشسفالینه

کوبیازدیربازتاکنونواهمیتیابینقوشخال(درپژوهشخودبهریشه۰۹39بهزادی)

قبیله و میانکشورها استآندر رنگهایگوناگونیپرداخته همچنینمواد، ابزارهای. و ها

خالکاربه انجام نحوة و میانرفته را کارکردهایمختلفآن و بردن بین از چگونگی کوبی،

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

نگیاقوامگوناگونهایفرههاوتماسگذاردکهحاکیازمهاجرتنژادشناسیدراختیارمامی

هاپرداختهاست.ویبراینباوراستکهاهمیتوموارداست.همچنینبهمطالعةمفصلطرح

کنند،چندجانبهاست؛زیرااستفادةاینعالئمکهنقشبسزاییدرزندگیبشرابتداییایفامی

مردمبهتأثیراتبرجنبةاجتماعیبومی،جنبةجادوگریومذهبینیزدارد.اعتقادکلیعالوه

خال طبیعی علیهمافوق سحرآمیز حفاظی را آن استکه سببشده حاضر عصر در کوبی

خال تأثیر به نژادهایمختلفنیز و اقوام بسیاریاز مصائببدانند. دیگر کوبیبربیماریو

کوبیتوجهبسیاریجهاندیگراعتقاددارند.همچنینبرخیازمحققانبهجنبةمذهبیخال

قربانیکرده اینعملبادعاخواندن، زیرا کردنودیگرمراسممذهبیهمراهبودهوبیشتراند؛

هانقوشخدایانبودهاست.کاررفتةآنهایبهطرح

 شناسی فرهنگی نشانه
دههنشانه در استکه موضوعاتی از یکی فرهنگی وشناسی روسیه متفکران توجه اخیر های

درنشانه درسالشناانگلستانرا است. شناسیفرهنگیبانشانه۰17۹سیبهخودجلبکرده

زبان محفل روسیو ساختمیراثفرمالیسمِ از دور البتهگراییبهشناسیپراگبه آمد؛ وجود

درلندنآغازشدکهطیآن،۰190شناسیفرهنگیدرسالشماریدربارةنشانههایبیفعالیت

باسایررشتهشناسیفرهنکلکرتالشکردنشانه هایعلمیکهمرتبطبافرهنگهستند،گیرا
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نشانه در درنتیجهما مکتبروبهارتباطدهد؛ دو درشناسیفرهنگیبا مکتبتارتو هستیم: رو

شناسی(.دراینپژوهش،دیدگاهنشانه۰۹1۱:97روسیهومکتبلندندرانگلستان)سجودی،

شناسومورخفرهنگیتارتورایوریلوتمان،نشانهفرهنگیدرمکتبتارتومدنظراست.مکتب

( ۰199-۰11۹روسی دهة در تالش۰13۱( کرد. سنتمطرح از بخشی باید را او های

نشانهنشانه ایجاد به اما دانست، شناسیفرهنگینیزکمکشایانیشناسیفرمالیسمساختارگرا

نشانه مسکو، مکتبتارتو و لوتمان راکرد. فرهنگی وابستگیشناسی برایمطالعة هایدانشی

نظام نشانهکارکردی میهای بهای که میدانند فرهنگمشاهده در رایج اینصورت اما شوند،

میهاینشانهنظام یکدیگر ارتباطبا در اثرگذاریمتقابلو در ایفاایتنها را توانندنقشخود

ایمرتبطبایکدیگرندوباهمبهتبادلههاینشانایفرهنگ،همةنظامکنند.درکلِجهاننشانه

پسنظامنشانهمی درفرهنگمتونیوجوددارندکهمعنایایبستهپردازند؛ ایموجودنیست.

هاکاربردداشتهباشند.عنواناجتماعیازنشانهآیدوقادرندبهدستمیهابههابامعناینشانهآن

زمانیقادریممعنایاینمتو ما معناینشانهدرواقع درککنیمکه آنرانرا در هایحاضر

گیرد.طبیعتمعناقرارمیشناسیفرهنگی،فرهنگمعناداردرمقابلطبیعتبیبفهمیم.درنشانه

معناست؛درنتیجهبهانسانکاریندارد.بهمعنایچیزهاییاستکهانسانینشدهوبرایانسانبی

نهیم،کندومارویآناسمیمیجهمارابهخودجلبمیپسآنچهدرزمینوبیرونازآنتو

داخلدرمفهومفرهنگوخارجازمفهومطبیعتاست.

 
 . الگوی مکتب تارتو1شکل 

 1931منبع: سنسون، 

دیدگاه میدر مواجه الگوساز نظام دو با مهمهایلوتمان ویبسیار دیدگاه از که شویم

نظ زبان، لوتمان اعتقاد به خردههستند. هنر، فرهنگ، و است اولیه الگوساز ونظامام ها
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هایفرهنگی،نظامالگوسازثانویههستند.بهاعتقادوی،اسطوره،آدابوسنن،مذهبوپدیده

شوند.برهمیناساسلوتماننظامالگوسازثانویههایالگوسازثانویهمحسوبمیغیرهنیزنظام

ترقرارهادرفضاییبزرگ.بهاعتقادویهردویایننظامشناسیفرهنگیدانستهاسترانشانه

(.۰۹12نامند)غفاریئیل،ایمیگیرندکهآنراسپهرنشانهمی

 1ای سپهر نشانه
نظام همة کلیت نشانهاگر نشانههای سپهر را جهان تمام در میای بخوانیم، گفتای توان

بهنشانه فرهنگرا فرهنگی، شناسی بخشی نشانهعنوان سپهر میاز مطالعه بیانای به کند؛

هابههمانای،فرهنگشدنجهان،فرهنگبنیاداست.درچارچوبسپهرنشانهایدیگر،نشانه

می رفتار رسانهصورت که کنند )عربشاهی، فرهنگ یک چارچوب در سپهر23:۰۹19ها .)

شودوبدونآنقادرایمعینمیدهایپیچیایژرفاییدرزمانیدارد؛زیرابانظامحافظهنشانه

سازوکارحافظهنه درزیرساختبهکارکردننیست. بلکهدرسپهرنشانههاینشانهتنها ایای،

نشانهمانندیککلوقوعمی اینواقعیتکهسپهر وجود با است،یابد. احاطهکرده را ایما

نشانه بهسپهر را بیایخود مجموعهصورتآشفته، و خودمختارانظم مستقلو عناصر یاز

ناشیازویژگیتوانتحولعناصرسپهرنشانهدهد.مینشانمی هاوهایآنای)زیرساخت(را

آن درونی افزایشتنوع سپهردرنتیجه تمامیت و یکپارچگی مسئله این هرچند دانست. ها

هااصلثابتیقرارداردکهآنبرد؛زیرابنیادهمةفرایندهایارتباطیدرایراازمیاننمینشانه

ایاستکهبیرونایفضاینشانه(.سپهرنشانه۰۹13:902کند)سجودی،راشبیهیکدیگرمی

نشانگی آن 9از )همان: ندارد نشانه999وجود سپهر در لوتمان را(. متن یک بررسی ای،

پیبه برای مجزا ژرفصورت به مؤلفهساختبردن و فرها یک فرهنگی مطلوبهای هنگ

ایخصلتیانتزاعیدارد.مادرذهنخودفضایسپهرنشانه»داند.ویبراینباوراستکهنمی

هاییاستکهبهآنفضایبستهاختصاصدارند.فقطدرفضایخاصیداریمکهحاوینشانه

می محقق تازه اطالعات ایجاد و ممکن ارتباطی فرایندهای که است فضاهایی «شودچنین

)غفا یکسپهرنشانه۰۹12ریئیل، جامعةبختیاریرا ما اگر بخواهیم(. بگیریمو ایدرنظر

هایفرهنگیایلبختیاریبررسیکنیم،بهنتیجةکوبیرامجزاوبدوندرنظرگرفتنمؤلفهخال

نقوشخالمطلوبدستنمی ایایلبختیاریهستند.کوبیبرگرفتهازسپهرنشانهیابیم؛زیرا

ی میمطالعة توصیه آن با ارتباط در و دیگر متون از بستری در اجتماعکمتن زیرا شود؛

گذارد؛درنتیجهبراساستأثیراتفرهنگیوباورهایایدئولوژیک،برکارکردهایهویتیتأثیرمی

                                                            
1Semiosphere 
2
 Semiosis 
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اینپژوهشخال باورهایآناندر رسومو سایرمسائلمانندآدابو ارتباطبا کوبیزناندر

عنوانراهبردیبرایکسبدستآمدکهاینزنانچگونهازآنبهننتیجهبهبررسیشدوای

ایایناستمضمونعمومیسپهرنشانه برند.هویتفرهنگیوقومیخودوتثبیتآنبهرهمی

شودکهآنهایفرهنگیهرمتندرصورتیمحققمیکهدرجهانماتفسیرورمزگانوپدیده

ایکلمطالعهکنیمتاارتباطآنایخاصخودودریکسپهرنشانهمتنرادرپیوستارنشانه

(.بهاعتقاد۰۹1۱ایمشخصشود)غالمپورگلی،هایدیگروباکلعناصرسپهرنشانهبامتن

متعلقبهآن زیرا متونقابلیتتفسیردارند؛ لوتمانمتنچیزیاستکهبتواندتفسیرشود.

نظامیبرایتفسیرکردنآناستهفرهنگهستندوازدرونآنبرخ هاوجوداندودرفرهنگ،

هاراطردکردهاستونافرهنگبودهدارد،اماقادرنیستیممتنراتفسیرکنیم؛زیرافرهنگآن

گفتمانخالودارایبی فرهنگنظمدارد)همان(. اما کوبیدرراستاینظمیوآشوباست،

می جهتبازسازیهویتسیر در و بهشکلکند آرمانی ظاهری و تن به رود.پیشمیدهی

موجببیکوبیدرسپهرنشانهخال زیرا ازنظمیمیایایرانهموارهیکنامتناست؛ شودو

ایایلبختیاریکوبیدرسپهرنشانهسویفرهنگجامعهطردشدهاست،اماچنانچهبهخال

این نامتن»بپردازیم، زیرتبدیلمی«متن»به« استوشود؛ ایلبختیاریپذیرفتهشده در ا

اینعملدارند. برایانجام را بلکهخال زناندالیلخاصخود کوبییکناهنجارینیست،

یابیشدهومتأثرایاززمانهویتآیدکهمطابقباالگوهایجامعهدربرههشمارمیهنجاریبه

کوبیمعموالًشکلیهمگونی.خالگیریبراساسشباهتوهاستتاشکلازتفاوتوناهمگونی

هنریبه مانندنقاشیرفتاریغیرکالمیو استو هنر میاز ارزشوشمار به امروزه آیدکه

نمادیاززینتوزیباییبدلشدهاست

 روش پژوهش
وبااستفادهاز۰نگاریتحلیلیاستکهباتمرکزبرروشمردم-پژوهشحاضرکیفیوتوصیفی

تأکیدبرنظریةسپهرنشانه9ناسیفرهنگیشرویکردنشانه است.لوتمانبا ایویانجامشده

پیش نشانهراهکار فضای درست درک جستار، این در خالگرفته زنانکوبیشناختی های

واکاوینشانه یافتهبختیاریو بخشیاز توجهبهنظریةلوتماناست. برایهایکاربردیبا ها

صورتمشارکتیتحقیقاتمیدانیاستکهپژوهشگرازنزدیکوبهانجامپژوهشحاضربرپایة

افرادمدنظردرتحقیقبهگفت دراینپژوهشومشاهدةمستقیمهمراهبا وگونشستهاست.

برداریودستگاهضبطصوتصورتشوندگانبهدوروشیادداشتوگوهایمصاحبهثبتگفت

                                                            
1Ethnography 
2Cultural Semiotics 
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ازدوربیندیجیتالاستفادهشدهاست.همچنینکوبیبرداریازنقوشخالگرفتهوبرایعکس

دراینمطالعه،از.ایومنابعاینترنتیگردآوریشدهاستصورتکتابخانهبخشیازاطالعاتبه

ایبرایشناسیفرهنگیساختارگراباتأکیدبرسپهرنشانهشیوةتحلیلیوریلوتماندرنشانه

هشد.بهاعتقادلوتمان،ساختاراندیشهازساختارکوبیزنانبختیاریاستفادتحلیلنقوشخال

متنجدانیستوایندوهموارهبایکدیگرمرتبطهستندواطالعاتوپیچیدگیساختارنیز

هایگوناگونوکوبینظامیمتشکلازنشانهاند)همان(.خالهمچنانبهیکدیگرپیوندخورده

دریکدیگتوانآنتودرتوییاستکهمی را استنادبهگفتةلوتماننمیها با توانرتعبیرکرد.

کنیمکهکوبیزنانبختیاریراازاندیشهوباورهایآنانجدادانست.همچنینمشاهدهمیخال

کوبیباتوجهگیرند.دربررسینقوشخالچگونهطبیعتوفرهنگدرتقابلبایکدیگرقرارمی

هاینظامطبیعتکهشاملعناصرطبیعتونشانههاینظامبهتقابلفرهنگوطبیعت،نشانه

کارگیریهایآناندرنحوةبهفرهنگکهشاملآدابورسومزنانبختیاری،دغدغهواندیشه

نقوشخال از سوییآنان از و ایننقوشعناصریبصریهستند بررسیشد. کوبیهستند،

پژوهشحاضر،تعمیمآمارینتایجشوندکهقابلیتتفسیردارند.درایمتنیمحسوبمیالیه

ها،سلیقهوحاصلبهکلمردمخوزستاننیستوتنهامطالعهمفاهیمنقوشوشناختطرح

بختیاری شهرهای از برخی خالگرایشزنان سنتی عمل که انجامنشینخوزستان را کوبی

آماریاینپژوهشنقوشخالمی جامعة است. گرفته قرار مدنظر نبرخیازکوبیزنادهند،

نشینساکنخوزستانشاملاهواز،باغملک،ایذه،مسجدسلیمان،شهرهاوروستاهایبختیاری

گلوبرخیروستاهایاطرافاستکهاطالعاتمفیدیدربارةموضوعتحقیقبهشوشتر،هفت

تا0۱کوبیسنتیدرردهسنینفراززنانبختیاریدارایخال۰2۱پژوهشگرارائهکردهاست.

شده1۱ شناسایی آنسال بیشتر که بیاند بودهها آنسواد از نیز معدودی تعداد و هااند

داشته ابتدایی تعدادتحصیالت و بودند جامعه پایین قشر از آماری جامعه افراد بیشتر اند.

هاکهدرحالحاضرازخانوادةسطحمتوسطهستند،زماناقدامبهعملشماریازآنانگشت

کمکوبیخال و فقیر افشار عشایرانجزء پژوهش این در مطالعه مورد افراد بودند. درآمد

اند،اند.افرادبومیکهدراینپژوهشهمکاریداشتهنشین،روستاییانوشهرنشینانبودهکوچ

اند؛هرچنداینعملراانجامندادهبودند،زنانومردانیبودندکهاطالعاتیدراینبارهداشته

کوبیبودند،ازاینهاداراینقوشخالدلیلاینکهیکیازاعضایخانوادهیانزدیکانآنبهولی

امراطالعداشتند.همچنینمحققرادرجهتپیشبرداینپژوهشیاریرساندندوبراییافتن

ها،پژوهشگرراهمراهیکردند.ازجملهافرادیکهازگوباآنواشخاصمدنظرودیداروگفت

هاآگاهبودندونشینخوزستانوزبانوگویشآنکوبیومناطقمختلفبختیاریعملخال

اندازامیرخانعکاشه،همایونقاسمیواطالعاتارزشمندیدراختیارمحقققراردادند،عبارت
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بررسینتایجبهایننتیجهرسیدکه مصاحبهو و مشاهده پژوهشگرپساز بیرانوند. علیرضا

ایافرادمطلعتاحدودیبهیکدیگرشباهتداردومصاحبهومشاهدهمشارکتیبیشتر،هپاسخ

شود.درنتیجهدرروشتحقیقکیفی،محققبنابرهایتکراریمیتنهاسببدستیابیبهیافته

صورتتصادفیگیریبهاصلاشباعنظری،ادامةمشاهدهومصاحبهرامتوقفکرد.روشنمونه

ب غیرهدفمند نمونهو این دارایود. بختیاری زنان برای شانسبرابر براساسرعایتاصل ها

ماهکوبیساکنخوزستانانتخابشدند.زمانانجامتحقیقاتمیدانیازاواسطاردیبهشتخال

تاآذرماههمانسالبود.۰۹19سال

 بحث
گیواجتماعیایلهابابافتفرهنکوبیوارتباطآندراینپژوهش،ارتباطمیاننقوشخال

خال نقوش همچون فرهنگی فرایندهای مطالعة به وقتی شد. میبررسی باکوبی پردازیم،

بهکنش بختیاری زنان برای که میهایی قلمداد بختیاری ایل فرهنگی اعضای شوند،عنوان

میبه برخورد نشانه بهمنزلة متعاقبآن و هستیم.کنیم آن از درستی تفسیر درکو دنبال

عنواننظامیجهانیوکلیوتوانازدوجنبهبررسیکرد.یکیفرهنگبهفرهنگراهموارهمی

فرهنگکلیدرنظرمنزلةنظامدیگریفرهنگبه فرهنگبختیاریرا اگر بومی. هایجزئیو

شودکهباها(،درنظرگرفتهمیعنواننظامجزئی)نظامنشانهکوبیونقوشآنبهبگیریم،خال

وعقایدآنانتفسیرمیتوج باورها سنن، نشانههبهآداب، نهبهشود. بلکهبهها صورتیخاص،

تنهاراهدستیابیبهفکرمحوری،دریافتداللتاشکالگوناگونیتجلیمی هایضمنیویابند.

کوبینیازمندواکاویسپهرشناختیبهنقوشخالهایکاربردیاست.رویکردنشانهپنهاننشانه

ترینهایفرهنگی،اجتماعیوغیرهاست.اصلیهاخواهدبودکهاغلبدارایپیامایآنانهنش

ایاستکهتنهابادریافتکوبیزنانبختیاری،رموزخاصوویژهمنبعنشانگیدرزمینةخال

نشانههایمتنیرمزگشاییمیالیه سپهر تمام نقوشباید برایدریافتمفهوم ایکهشوند.

بررسینشانهنشانهشامل ارزیابیشود. کوبینشانشناختینقوشخالهایعاموخاصاست،

نشانهمی فرهنگ)سپهر و زیستی( بهدهدطبیعت)سپهر چگونه زندگیای( در پیوسته طور

درسطحصریحخال همارتباطدارند. کوبیمیلانسانبهزیباییوآراستنخوددرانسانبا

ف در اما حیات، نماد،رهنگخالطول پژوهش، این در است. ضمنی معناهای بیانگر کوبی

ایلوتمانوترتیبکاهشیهستند،درسپهرنشانهشمایلونمایةپیرسکهازنظرقراردادیبه

هادرحوزةطبیعتوفرهنگشناساییدرفرهنگایلبختیاریبررسیومرزمیاننشانگیآن

هایمختلفیمانندخاصیتجادویی،جنبةردهایآنازجنبهکوبیوکاربمنظورخالشد؛بدین

زیبایی،درمانوتأثیرآندربارداریبررسیشد.
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 کوبی و خاصیت جادویی آن خال
اندکردهکوبیمیزنانبختیاریازدیربازنقوشیچونماه،ستارهوخورشیدرابربدنخودخال

امآسمانینمادروشنیهستند.زنانبرایاینکهرفت.ایناجرشمارمیهامقدسبهکهبرایآن

حمایتابژه بربدنخودحکمیتحتتأثیرو ایننقوشرا بگیرند، کردند.هایمقدسقرار

هاکردندکههمةآنزخمازایننقوشاستفادهمیمنظورجلوگیریازچشمگاهینیزافرادبه

کهدرشکلداللتبرخوش 9هایاقبالیدارد، علیرضاایننقوشقابل0و۹، مشاهدهاست.

تاریخدانبیانمی علومغریبهکندگاهیفردخالبیرانوندمحققو کوبکهاطالعاتیدربارة

متناسببا نقشطلسمرا اعداد تبدیلآنبه و دارد اسممادر بهحروفیکه توجه با دارد،

ایمبتنیبرسختیزندگیینمایهاهانشانهکند.وجودطلسمخواستهودغدغةمادرترسیممی

کنیمکه،رویدستمادرنقشخورشیدیرامشاهدهمی9ودغدغةبسیارزناناست.درشکل

توانداشارهبهاعضایخانوادةویباشد.درونمظهرپاکیونوراستوسیزدهپرتوداردکهمی

مادراشارهداردودراطرافایتیرهوجودداردکهبهمشکالتنقشخورشیددرمرکزآن،لکه

مانندیرامشاهدهکردکهمادرخواهانآناستکهدرحمایتتواننقوشستارهخورشیدمی

تاریکی بیرانونددربارهشکلهاوگرفتاریاجرامآسمانی، ازکانونگرمخانوادهدورشود. ۹ها

همچوننقشخورشیدمانندیرویپایمادرحکشدهاستکهکندکهنقشطلسماضافهمی

کند.ویباایجادایننقش،خواهاندورکردنفرزندمادراشارهمی1پرتوداردکهبه1استو

تاریکی و نشانهگزندها تحلیل در است. خود فرزندان از بنیادیاست،ها آنچه متن، شناسی

ارومعینداللتومعنایصریحوداللتومعنایضمنیاست.درداللتمستقیممعنایآشک

می گرفته درنظر درحالیبراینشانه بهشود؛ است، مفسر به وابسته داللتضمنیکه در که

(؛بنابراین۰۹93:۰0۰شود)چندلر،ایدئولوژی،معنایفرهنگیوشخصینشانهارجاعدادهمی

اشیم.دنبالدغدغه،عقایدوباورزنانبکوبیبایدبهبردنبهمعنایضمنینقوشخالبرایپی


 . نقش خورشید بر دستان زنی از روستای حسام آباد2شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 
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 . نقش خورشید بر پای زنی از دشت سوسن9شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

 
 . نقش ماه و ستاره بر دستان زنی از روستای آرپناه4شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

گویندونشانگرقدرتوهمچنینمجموعبهآنپاوریزمیهاآناننقشپرویزراکهبختیاری

خال بدن بر راهنماست، میستارگان کوبی )شکل زنان2کردند بدن روی بر ما گاهی .)

کنیمکهبهستارگانهفتتوروکوستارگانایرامشاهدهمیبختیاری،تعدادینقوشدایره

یاستکهدرآسمانشبساکنهستند.اچارچوباشارهدارند.هفتتوروکنشانةهفتستاره

آسمانشبرؤیتبختیاری چشمغیرمسلحدر با که اینهفتستاره ایناعتقادندکه بر ها

بهمی تکشوند، )هفتدنبال توروک هفت این که هنگامی معتقدند و هستند قطب ستارة

درستزیرستاره(بهستارهقطببرسند،آخرالزمانخواهدشد.همچنینرویمچدستخود

(.3زخمبود)شکلکردندکهبرایدوریازچشمکوبیمیایراخالنبضنقشستاره

 
 . نقش پاوریز بر چانة زنی از روستای شیلیلی5شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 
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 . نقش ستاره بر مچ زنی از اهواز6شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

بهداردبرخیزناننقوشقبیرانونداظهارمی عنوانبازنمونرویبدنخودلعهمانندیرا

کردندکهدرباورآناننشانیبرایمحافظتازخانوادهوفرزنداندربرابرنیروهایکوبیمیخال

مطالعةنقوشخال7سهمگینماوراییاست)شکل با مفاهیمآنتقابل(. هایدوگانهکوبیو

دهد.فرهنگهاراتشکیلمییننقشمایهشودکهدوقطباصلیافرهنگوطبیعتروشنمی

بی طبیعت مقابل میدر قرار هستند.معنا یکدیگر مقابل و رقیب واژه دو این گویا گیرد.

افزودهمی مجموعه را فرهنگ مطالعةتوانیم هنگام و بدانیم طبیعت مقابل در بشری های

)واکر، دارند طبیعی بنیاد که باشیم آگاه انسانی فرهنگ ۰۹92مصادیق نقوش93: در .)

شویمکهازطبیعتپیرامونگرفتهشدندوبرخیکوبیزنانبختیاری،بانقوشیمواجهمیخال

برایآن نقوشکه ازاز متأثر که آناندارد باور در ریشه ندارد، طبیعتمعادلیوجود در ها

حالگروهیپذیرفتهعنوانهنجاردرونمرورزمانبهفرهنگبختیاریاستکهبه شدهاست.

تعمیماستممکناستاینسؤالپیشبیایدکهآیااینعملبرایهمةزنانایلبختیاریقابل

تشخیصاست؟قطعاًپاسخایندوشدهبرایافرادایلبختیاریقابلوآیاتمامینقوشگردآوری

اینعملدرمیانتواننتایجآنرابهکلزنانایلتعمیمداد؛زیراسؤالمنفیاست؛زیرانمی

رفته اینعملمبادرترفتهکمایل، کمتریبه بسیار افراد گذشته با مقایسه در و رنگشده

ورزندوبههمیننسبتشناختدیگراعضایایلازاینعملبسیاراندکاست.می


 . نقش قلعه بر دستان زنی از روستای صوفان علیا7شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

هاهاگاهیبرایآنکهغربتیکند،بختیارییشاعرومحققبختیاریبیانمیهمایونقاسم

آن محافظتاز برای ندزدند، را اینکودکانشان برابر در راها نقشی بدنشان روی افراد گونه

شدندرتاکودکازدزدیدهگذاری،دعاییوجادوییداشتکردندکهجنبةنشانهکوبیمیخال
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،شاهدنقشطلسمنیزهسهشاخبرپیشانیزنبختیاریهستیمکهبرای9امانباشد.درشکل

به را نقش آن آل و خبیث موجودات میراندن آلکار و طلسم نقوش میبرد. تواندباوری

ساختاریباشدکهالقاگرتقابلیمعناییمیانآشکاردربرابرپنهانومادیوزمینیدربرابر

ماوراییتنهاعناصرفراطبیعیوفرهنگیهستند.قاسمیافزود،معنویتاست.آلوموجودات

هاییمانندستارگانظلهگشاییطلسماقبالیوبختبخت،برایخوشگاهیدخترانجوانودم

نقشمی بدنشان بر را شباهتروز که داردکردند جیرفت مفرغی مهرهای نقوش به هایی

(.۰۱و1های)شکل


 اخ بر پیشانی زنی از باغملکش . نقش نیزة سه1شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 . نقش ستارة ظلة روز بر چانة زنی از اهواز3شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 . گل نیلوفر بر مهرهای جیرفت11شکل 

 1936منبع: طاهری 
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وقسمتداخلیساعدشانخالمی برایبهبودزنانیکهرویبازوها اینعملرا زدند،

ع میاطفیروابط انجام معشوقشان به عالقه ابراز و اسمشان معموالً بختیاری زنان دادند.

می سوزن با راستشان دست ساعد روی را خود عزیزان )شکل دال۰۱کوبیدند گویی .)

داشتنپیوندخوردهاست.درکوبیاسامیدررابطةقراردادیبامدلولدوستیودوستخال

ای،هریکازنقوشبارمعناییویژةداردوبهریتسپهرنشانهفرهنگایلبختیاریودرمحو

یابد.شکلمشخصینمودمی

 
 کوبی بر دستان زنی از روستای آرپناه . نقش خال11شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

امیرخانعکاشه،فعالفرهنگیایلبختیاریمعتقداستکهگاهیمردانوزنانبختیاری

کردندکوبیمیماندنازبالیانقشیرارویساقپایخودخالودرامانبرایدوربودنازگزند

ایازشششکل،مجموعه۰9(.درشکل۰9هاحکمدعایمحافظداشت)شکلکهبرایآن

نقوشقابل میانسایر نقشانسانیاز که ایننقوشرامتفاوتداریم مشابه تشخیصاست.

اهدهکرد.دراینمجموعه،تصویرانسانباالترازسایرهایبختیاریمشبافتهتواندردستمی

بهنشانکمکنقوشترسیمشدهاستکهدست خواهیباالبردهاستتادربرابرهایخودرا

 مانندمحافظتشود.نیروهایسهمگیندرسایةایننقوشطلسم

 
 . نقش طلسم محافظ بر پاهای زنی از شهرک اندیشه12شکل 

 1931، منبع: نگارندگان

بهچوقارا)لباسمحلیمردانبختیاری(برایزنانایلبختیاریدربرخیمواقع،نقشیشبیه

بردندکهاشارهبهنقشچغازنبیلدارد.دراینشکل،کارمیگشاییوداشتنبختبلندبهبخت

 علی
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یانییمنیهستند،ترسیمشدهاست.خطمنقشپلکانیچوقابههمراهچهارستارهکهنمادخوش

(.۰۹سویباالواهورامزدادرحرکتهستند)شکلنشانازنیروهایخیراستکهبه


 . نقش مشابه خطوط چوقا بر چانة زنی از اهواز19شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

آگاهی اوج نماد شناسی، نشانه علم در و هستند سمتباال به خطهایسفید درچوقا

پلکانیسفید،شکلیقرینهوسیاهبهسمتزمیندرحالمحسوبمیشوند.درکنارخطهای

حرکتاستکهنمادیازسیاهیاستوزمینیبودنرانشانمیدهداینصحنهرامیتوان

)تصویر فرهنگایرانباستاندانست، سفیدیوسیاهیدر بدی، میاننیکیو صحنهمبارزه

 (.10:۰۹9310(،)مددی،۰۹

 
 ردان بختیاری. چوقا لباس م14شکل 

 1911منبع: دادور و مؤذن 

ویژهقسمتزناننقشبزکوهیرارویدستانخود،بهداردکهبرخیمواقععکاشهبیانمی

دلیلچابکیوفراوانیآندرزدند.بزکوهیمیانمردمانایلبهداخلیساعدباخالنقشمی

زنانبراکوه است. باالییبرخوردار جایگاه یدفعنیروهایاهریمننقشمایةهایزاگرساز

بربدنخال بودنهمسرآنفردکردند.همچنینایننقشبیانگرشکارچیکوبیمیحیوانیرا

توانرابطةنمادینمیانزن،باروری،ماه،(.دراساطیرایرانیمی۰2شود)شکلنیزمحسوبمی

کیازعواملطبیعیسودبخشیبارانوبزکوهیقائلشد.هرقومباستانیبزکوهیرامظهری

بودمی باران فرشته از مظهری گاهی و خورشید حیوان بز لرستان در مثال برای دانست؛
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 نقوشحیواناترا۰۹70)غالمعلی، برخیمعتقدنددرشاخآنقدرتجادویینهفتهاست. .)

انبومینقوشتوانبیانگرنیروهایمتعالیدانست؛بااینتفسیرکهدرباورهایذهنیمردممی

فرهنگینقوشخال تأمینحیواناتدارایمعانیمتنوعیاستکهدرمجموعکارکرد کوبیرا

ایناندیشهمی صورتکنند. اشکالو کنار در متنزندگیهایمتعددخالها ریشهدر کوبی،

ندهکنتصویرکشیدنایدةفردمراجعهکوببرایبههایجمعیدارند.فردخالاجتماعیوواقعیت

شود.هرکدامازایننقوشدرنظامفرهنگیخودبیانگرموضوعاتیمندمیازرمزگاننقوشبهره

دلیلماهیتداللتی،ارزشخیزی،امنیت،مهرورزیوغیرههستند.بهایننقوشبهچونحاصل

شود.ایخاصیبخشیدهمینشانه


 . نقش بز کوهی بر دستان زنی از مسجد سلیمان15شکل 

 1931: نگارندگان، منبع

 کوبی و خاصیت جادویی آن . نقوش خال1جدول 

ره
ما

ش
 

 طرح خطی کوبی نقش خال
وجه 

 نشانگی
 محتوای نشانگی

۰ 

  



نماد
 

محلینوعی افراد گفتة به ایننقشکه

می محسوب محافظتطلسم برای شود،

 رفت.کارمیازبالیابه

9 

  

 نماد/شمایل

طاطرافبهایننقشگردبههمراهخطو

خورشیدتاباناشارهدارد.خورشیدبیانگر

فرزند1مادراستوپرتوهایآناشارهبه

مادرداردومادربرایمحافظتازکانون

تاریکیخانواده و خطرات برابر هااشدر

 کند.ایننقشرابربدنشحکمی

۹ 

 

 

 علی



 نمایه

زنانبختیاریمعموالًاسمعزیزانخودرا

س سوزنروی با راستشان دست اعد

هااینعملرابرایبهبودکوبیدند.آنمی

 دادند.شانانجاممیروابطعاطفی



917شناسیفرهنگینقوشخالکوبیزنانبختیاریساکنخوزستاننشانه

 

 کوبی و خاصیت جادویی آن . نقوش خال1دول ادامه ج

ره
ما

ش
 

 طرح خطی کوبی نقش خال
وجه 

 نشانگی
 محتوای نشانگی

0 

  




 شمایل

خبیث، موجودات و آل از دوری برای
همراهپرتوهایشترسیمشدهخورشیدبه

این است. نور و پاکی مظهر که است
نقشبرایمحافظتمادروفرزندانشدر

 رود.کارمیهابهبرابرآلوتاریکی

2 

  


 شمایل

اقبالیزخموخوشگاهیافرادبرایچشم
حمایت تحت آنکه برای همچنین و
منظومهشمسیقراربگیرند،چیزیشبیه

ستار و ماه حکبه خود بدن روی ه
 کردند.می

3 

  


 نماد

ایننقشگویایطلسمیاستکه
همچونحصارترسیمشدهومادربرای

محافظتازخانوادهوفرزندانشایننقش
 رارویبدنحککردهاست.

7 

  




 شمایل

دفع برای زنان گاهی کوهی: بز یا کل
نقش اهریمن رانیروهای حیوانی مایة

خال بدن میروی همچنینکوبی کردند.
بودنهمسرآنایننقشبیانگرشکارچی

فردنیزاست.
 

1 

  




 نماد/شمایل

بخت برای نقش داشتناین و گشایی
رودکهاشارهبهنقشکارمیبختبلندبه

از نشان میانی خط دارد. چغازنبیل
به که است خیر ونیروهای باال سوی
 اهورامزدادرحرکتهستند.

۰۱ 

  




 نماد

سه نقشنیزة بهمایهشاخ که است ای
نیروهایماوراییاشارهداردوبرایمقابله

به اهریمن موجود این آل صورتبا
 شود.کوبینقشمیخال

۰1 

  


 شمایل

پاوریزیاپرویزستارگانیهستندکهنشانة
شمارقدرتومجموعستارگانراهنمابه

رسیماقبالیتآیندوبرایخوشمی
 اند.شده



 ۰۹11،بهاروتابستان۰1پیاپیشماره،۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش919

 کوبی، زیبایی و زینت خال
شناختیتواندبهآنارزشزیباییشودکهمیهاییمنجرمیهایانسانیبهخلقگونهفعالیت

اشکالجالب میببخشد. را طنینمالیمصدا تواننوعیتوجهیمانندحرکاتموزونبدنو
برایتمامیاینفعالیت میتولیدهنریدانست. شناختیقائلشد)بوآس،شزیباتوانارزها

هایمختلفینشاناشرابهشیوه(.انسانبدویدرطولزندگیخودآفرینشهنری۰۹1۰:20
عنوانجادوهارابهدادهاست؛همچونبررویدیوارغارهایاساختنصورتکومجسمهکهآن

می توتم حلقهو با همچنین بردانستو درختان ساقة برگو گل، زیورآالتکردن خود ای
نقاشیمی و براینساخت که پوست روی میکردن خالاساس گفت پایةتوان و مبنا کوبی

سنگیثابتکردتوانازطریقانساندورةپارینهزیورآالتاست.قدمتلوازمآرایشبشررامی
خال و رنگ با را خود بدن میکه میکوبی یا آراست )غیبی، ۰۹1۰خراشید گاهی۰9: .)

کوبیجنبةتزیینیداشتوزنانبختیاریبرایآراستنخودنقوشیرابراندامخودمنتقلخال
بیرانوندبیانمیمی دلیلباالرفتنسنشانموهایابروهایشانهاکهبهکند،برخیخانمکردند.

ریزشمی خالدچار برایپرکردنابروهایخود زیباتریداشتهکوبیمیشد، ظاهر تا کردند
(.برخیدخترانجوانرویمچدستانشاننقشیهمچوندستبندرابااشکالی۰3شند)شکلبا

خال گیاه گلو شادابهستند.کوبیمیچوندرختانسبز، کهجوانو اینمعنا به کردند؛
ایدالبرآبادانی،تواندنشانةنمایهاینمادینازسرسبزیاستکهخودمیتصویرگیاهاننشانه

(.بیشترزنانبختیاریتنهابرایزیبایی۰7یشوقدرتباروریدخترانباشد)شکلحیات،رو
(.۰9زدند)شکلمیانابروانخودخالیرانقشمی


 کوبی بر ابروهای زنی از شوشتر . نقش خال16شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 . نقش درخت بر دستان زنی از اهواز17شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 
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 . خال وسط پیشانی زنی از باغملک11شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

رویدستزنبختیاریشاهدنقوشانسانیدرحالرقصهستیمکهماننددستبندترسیم

ایننقوشانسانیدستدردستیکدیگرودوشبهدوشهمدرحال۰1اند)شکلشده .)

خوبیکوببهترسیمشدهاست.فردخالپایکوبیهستندکههریکدرحالانجامعملمتفاوتی

نظر برایشخصمورد کشیدنچندخطساده با را مهارتبسیاریایننقشدستبند با و

اششاد،خرسندودرجشنوسرورباشد.اینکوبیکردهاستتادرتماممراحلزندگیخال

(.9۱نقششباهتبسیاریبهنقوشکهنانسانیدارد)شکل


 انسانی در حال رقص بر دستان زنی از اهواز . نقوش13شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 




 های تپه سیلک . نقوش انسانی بر سفالینه21شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

کند،زنانبختیاریکهدرحرفهوصنعتیتبحرداشتند،نمادیازحرفةقاسمیعنوانمی

برمچدستشانیاقسمتیازبدنکهدرمعر زدند؛ضدیدعمومقرارداشتنقشمیخودرا

کردندکوبیمیریسیبود،بربدنخودخالبرایمثالزنانبافنده،نمادبافندگیراکهدوکنخ
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ایننقشمعرفرزومهآن بود)شکلو نقشدوکشباهت9۰ها دارد.(. هاییبهنقشچلیپا

به بدن، بختیاریروی زنان نقوشپرتکراریاستکه از بهچلیپا خود رویدستان کارویژه

دانندکهباطرحچهارصلیبدربرند.بهگفتةبیرانوندبرخیایننقشرانقشطلسمنیزمیمی

خواهدباتوسلبهتواندبهایناشارهداشتهباشدکهفردمیاطرافشترسیمشدهاستکهمی

(.99)شکلاینطلسمدرتمامچهارفصلسالازگزندهاوآشوبدرامانباشد


 کوبی بر دستان زنی از روستای آرپناه . دوک و پره به همراه نقش خال21شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 . نقش چلیپا بر دستان زنی از دشت سوسن22شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

تواننمادیازچرخةخورشیدیاگردونةمهردانستکهمنشأآنرافرهنگوچلیپارامی

دانندکهبیانگرآیینیدرفرهنگآریاییاست.چلیپادرفرهنگبختیاریمیتراییسممیآیین

هایقالیوبرخیاشیاماننددوککوبیزنان،طرحکاربردهایمتنوعیدارد؛برایمثالدرخال

رود.همچنینکارمیریسی،قیچی،چاقووبرایتزیینآشوحلواایننمادپررمزورازبهنخ

زدندوبهآنمهرةمهرکوبیبربدنمیشدگانبهشکلخالعالمترابرایشناختمهریاین

کندکهگاهیدربدوتولدیادر(.عکاشهبیانمی۰۹93:0۱گفتند)مددی،یاخالمسیحامی

لکه قبیل از نقصمادرزادی، دچار که دخترانی برای کودکی ماهسنین بودند،های گرفتگی

گاهینیزخالکوبیمیخال بپوشانند. آننقصرا کوبیبراینشاننامزدیاستفادهکردندتا

کردندختریبرایپسرششکلانگشتریانگینیاحتینقششد،مادردامادبهنشانةنامزدمی

کرد.درنظامفرهنگیواجتماعیایلکوبیمیدستبندرارویانگشتاندستیامچدخترخال

ا استفاده عالوهبختیاری غیره و پابند ساعت، نقوشدستبند، زیورآالتز بازنمون زیبایی، بر

طورحقیقیندارندوبههمیندخترانوزنانبختیاریاستکهتوانخریداینزیورآالترابه
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برمتنبدنشاننقشمی دراینتصویرنقوشگیاهیبههمراه9۹کنند)شکلدلیلآنرا .)

ا نقوشانسانیبهنقوشانسانیترسیمشده دستانیبهصورتنیمستکه با بهتنه سویباال

زیباییحکشدهاست،گوییدرحالدعاونیایشبرایصاحبخالهستندتاویهموارهاز

نامالیماتزندگیمحفوظبماند.


 . نقش دستبند بر دستان زنی از باغملک29شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

بینخال در اشکالیدایرهکوبیزنانما برمیبختیاریبه افرادمانند اعتقاد به که خوریم

)شکل نقشساعتدارد می90محلیشباهتبه بیان قاسمی از(. بختیاری وقتیزن کند

کرد،برایآنکهخاطراتخوشاینهدیهایمانندساعتوزیورآالتدریافتمیهمسرشهدیه

(.92کوبیدند)شکلدستشانباخالمیهاباشد،آنرابرمچهاهمراهآنتاسال




 . نقش ساعت بر دستان زنی از اهواز24شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

 
 . نقش پابند بر مچ پای زنی از شهرک اندیشه25شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 
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شد،برای(کهدرقسمتزنخدان)فرورفتگیداخلچانه(کوبیدهمی●شکلی)ایخالدایره

شمارگفتندوایننقشاصیلبختیاریبه(میKacheرفت.بهاینخالکچه)کارمیییبهزیبا

(.93رود)شکلمی

 
 . خال کچه بر چانة زنی از ایذه26شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

 کوبی زیبایی و زینت . جدول نقوش خال2جدول 

ره
ما

ش
 

 طرح خطی کوبی نقش خال
وجه 

 نشانگی
 محتوای نشانگی

۰ 

  

 شمایل

بهدلیلریزشموهایابروها،برای

هاپرنشاندادنآن

هاداشتنظاهریزیباتررویآن

 کردند.کوبیمیخال

9 

 


● 



 نماد

خالوسطپیشانیزنانبختیاریکه

 رفت.کارمیگاهیتنهابرایزیباییبه

۹ 

 

 



 نماد

ایننقشنشاندرختسپیداراست

وبادهدکهسرسبزیرانشانمی

 نقوشانسانیتصویرشدهاست.

0 

 

 

 شمایل

صورتدستبندوپابنددار)درخت(به

شودکهنمادسرسبزیوترسیممی

فراوانیوطراوتزندگیاست.
 

2 

 

 

 نمایه/شمایل

ایازیادگاریاستکهساعتنشانه

فردیعزیزبهویارزانیداشتهاست

وبرایاینکهیادوخاطرةآنتا

هباشخصبماند،برمتناندامهمیش

شدهاست.نقشمی
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 کوبی زیبایی و زینت . جدول نقوش خال2دول ادامه ج

ره
ما

ش
 

 طرح خطی کوبی نقش خال
وجه 

 نشانگی
 محتوای نشانگی

3 

 

 

 شمایل
نقوشانسانیدرحالرقصوپایکوبی

 اند.صورتدستبندترسمشدهبه

7 

 

 

 شمایل

زیبایینقشکاجمظهرسرسبزیو

است؛زیراایندرختدرچهارفصل

 سالسبزاستواشارهبهامیددارد.

9 

 

 



 شمایل

ریسیدراینجادیکوپرهدوکنخ

هایاطرافشترسیمشدههمراهبانخ

 کهمعرفشغلفردهماست.

1 

 

 





 شمایل

معموالًزنانبافندهنقشدیکوپرهرا

وکبردند.دیکوپره)دکارمیبه

ریسی(نشانبافندگیوزحمتونخ

 تالشفرداست.

۰۱ 

 
 





 نماد

نقشیاستکهبرایوریسوشیردنگ

رودوآننقوشدایرهاشارهکارمیبه

هادارد.ایننقشبهحاشیةاینبافته

نیزبیانگرشغلبافندگیاست.
 

 

 کوبی و جنبة درمانی خال
قیدتیاقوام،بیمارقربانیمجازاتاست.گاهبیماریدربراساسآیینوسنتپیشینیانونظامع

اثرمواجههباقدرتمافوقطبیعیمانندارادةخداوندیایکقدرتغیرانسانیمانندروحخبیث

هاوقتیمتوجهنیروهایآید.بختیاریوجودمیوشیطانیاتوسطیکانسانجادوگروساحربه

هابهتأثیرستارگاندراعمالهایدرمانیکوتاهبود.آنهمافوقطبیعیبودندکهدستشانازرا

اعمالروانی،ورفتاروحتیبیماری درمانسنتیباشناختگیاهاندارویی، معتقدبودند. ها

امکان درمانگری اعمال و تلقینی )داوودی، است ۰۹1۹پذیر می31۹: عنوان بیرانوند کند(.

فش و داشتند بیماریفشار آنافرادیکه پایینمیار یا باال عملخالها انجامشد، کوبیرا

پایینمی قسمتی درستدر رویمچدست، برایاینکار محلنبضخالدادند. از کوبیتر
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شد.گاهیگرفتوسببتنظیمفشاربدنمیکردند.نبضتحتتأثیررنگگیاهیقرارمیمی

کوبیدندومعتقدبودندخونکثیفازافرادرویقسمتداخلیمچدستشاننقشخالیرامی

رقیق موجب و خارج میبدنشان خون شدن )شکل خانم97شود ماهیانه(. عادت که هایی

کردندیارویقسمتداخلیمچدستخودشدند،برایبهبودی،رویکمرشانحجامتمینمی

خالمی درمواقعیکهخالنقشیرا حاصلازآنکوبیجنبةدرمانیداشت،رویزخمزدند.

بهقولآننمکمی عفونتنکندو نقشیکهبهزدندتا اینصورت، در ضدعفونیشود. جاها

بهمی گاهیاثر سوزنبود. خراشحاصلاز فقطزخمو خالماند، از برایجامانده کوبیکه

(.دربرخیمواقعبرایآنکهاثرزخمروی99شد،شکلخاصینداشت)شکلدرمانانجاممی

برجنبةکردندکهدراینصورتعالوهکوبیمیندیدهنشود،رویزخمطرحخاصیراخالبد

شدوازآنجا(.درمواقعیکهفرددچاربیماریمی91درمانی،جنبةزیبایینیزداشت)شکل

رویبدنفردبیمار«باد»کردنشود،برایخارجهابادموجببیماریمیکهبهاعتقادبختیاری

بختیاریوبیمیکخال باارواحبدوخبیثکردند. عامل«باد»هاازقدیم،تسخیرشدنبدنرا

کوبیوکشیدننقشرویمحلدردبرایدورکردنارواحبددانستند.خالهایخودمیبیماری

راندنبادازبدنوبهبودفردکوبیسبببیرونهاخالشد؛بههمیندلیلدرباورآنانجاممی

ایایننقوش،بازنموننیروهایخبیثوبادهاییاستشد.فضایحاکمبرسپهرنشانهمیبیمار

بختیاری اعتقاد به میکه بیماری به منجر میها بومی فرد متوسلشوند. با بهخواهد شدن

هایخودرادرمانکند.کوبیدردهاوبیماریخال


 تنظیم فشار کوبی روی مچ دست زنی از رامهرمز برای . خال27شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 کوبی روی زانوی زنی از اهواز برای درمان زانودرد . خال21شکل 

1931منبع: نگارندگان، 
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 کوبی روی مچ پای زنی از اهواز برای درمان پادرد . خال23شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

افرادیکهسنشانباالتوانبهخالکنارچشماشارهکرد.مازدیگرموارددرمانمی عموالً

(.۹۱دادند)شکلهااینکارراانجاممیشد،برایافزایشسویچشمشانکممیبودوبینایی


 ها کوبی کنار چشم زنی از روستای حسام آباد برای افزایش سوی چشم . خال91شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

بردند.اگرکارمیبرایدرمانسردردنیزبهبرزیباییهاخالوسطپیشانیراعالوهبختیاری

شخصیمریضمی خالمی«خالباد»شدبرایدرماناورا کوبیکوبیدند؛یعنیمحلدردرا

دردبود،بیندوچشم،یعنیوسطابروانشراخالکردند؛برایمثالاگرکسیدچارچشممی

یسم،ورمبدن،دردپاوگاهیبرایکوبیرابرایدرمانرمات(.همچنینخال۹۰زدند)شکلمی

(.۹9بردند)شکلکارمیدرمانترکلبنیزبه


 کوبی وسط پیشانی برای درمان سردرد بر چهرة زنی از باغملک . خال91شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 کردن باد کوبی روی پاهای زنی از اهواز برای درمان رماتیسم و خارج . خال92شکل 

 1931گان، منبع: نگارند
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 کوبی و جنبة درمانی آن . خال9جدول 

ره
ما
ش

 

 محتواینشانگی وجهنشانگی طرحخطی کوبینقشخال

۰ 

 

 
 شمایلنمایه

کردنبادازبدنبرایدرمانپادردوخارج
 ایننقشرویمچپاحکشدهاست.

9 

 
 

 نمایه/نماد
برایدرمانسردردایننقش)نیزه

 کوبیشدهاست.خالشاخه(،میانابروهاسه

۹ 

 

 

 نمایه/شمایل
برایتنظیمفشارایننقشرویمچدست

 زدهشدهاست.

0 

 

 نمایه 
کردنبادازبدنبرایدرمانرماتیسموخارج

 ایننقشبهجاماندهازضرباتسوزناست.

2 

 

 

 نمایه/شمایل

برایدرمانپادردوبهبودآنایننقشبه
همراهستارهنقشصورتچلیپارویپابه

 بستهاست.

3 

 

 نمایه 
برایدرمانزانودردایننقشرویزانوبا

 سوزنزدهشدهاست.

7 
 

 نمایه 
هاها،کنارةچشمبرایافزایشسویچشم

 کردند.کوبیمیراخال

9 

 

 

 نمایه/شمایل
صورتکوبیبهبرایدرماندردمفاصلخال

 چلیپاانجامشدهاست.

 اروری و زایمانکوبی، ب خال
سمبل افراد استو بوده میان میگاهیبحثاعتقادیدر ترسیم نمادهاییرا و وها کردند

جنبةاعتقادیوخرافینیزداشتهزدندکهعالوهعنوانخالبربدنشاننقشمیبه بردرمان،
بررد.عالوههااشارهکدرمانیآنتوانبهجنبةرواناست.همچنینافزونبرجنبةاعتقادیمی

درمانمی فیزیکرا میآنکهجسمو نیز روانافراد سببدرمانروحو گاهیکردند، شدند.
زدند،خاصیتپیشگیریازامراضودوریازبالیاراداشت.بهگفتةشکلیراکهرویبدنمی

خطراتاحتمالیبه برایپیشگیریاز گاهییکنقشرا میبومیانمنطقه، اکار و گربردند
بدنحکمی نمیشکلیبر اتفاقاتناگوار برایفرد دیگر آنشد، اعتقاددارندگاهیافتاد. ها

دادکهنوزادشانسالممتولدخواهدشدوهامیترسیمنقشیبربدنزنبارداراینباوررابهآن
،یااینکهشدوجودنخواهدآمد.دربرخیمواقعکهنوزادیمردهمتولدمیمشکلیبرایجنینبه
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گفتندآلیادال،مادرورفت،میشدوزنیهنگامزایمانازدنیامیزنیبارهاسقطجنینمی
هاشدهاست.برایمثالبربخشیازبدنزنزائونوزادشراباخودشبردهوموجبفوتآن

انجاماینگفتندبهامیکردندوبهآنکوبیمیهااشکالیراخالمانندشکم،مچورویران ا
)شکل افتاد نوزادتاننخواهد و برایشما اتفاقاتناخوشایند اینتصویر۹۹عملدیگر در .)

لوزی میشکل مشاهده نقطهمانندی آن درون که مانندشود شکل این دارد. قرار تیره ای
نیزهموجودیتک نیروهای بر سوار استکه ایستادگیچشمی با بتواند تا دارد قرار مانندی
امادرواقعهرچهتمام ازخوددفعنماید، تردربرابرنیروهایسهمگینمقاومتکندوآنانرا

ایناتفاقاتمی روحیومنشأ فشار قبیلاضطراب، روانیاز دالیلروحیو توانستناشیاز
اند؛بههمینویژهبرایزنانیباشدکهتجربةناموفقوتلخسقطجنینداشتهترساززایمانبه

هارادادندکهدیگربچةآنهااطمینانمیکشیدندوبهآندلیلنقوشیرابربدنزنباردارمی
هایایلمشاهدهبافتهتواندردستبرکنخواهدبرد.بیشترایننقوشرامیدالیاآلیابچه

 (.۹0،۹2،۹3هایکرد)شکل

 
 تر. نقش دستبند برای راندن آل بر دست زنی از شوش99شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 شاخ برای راندن آل بر دستان زنی از قلعة تل. نقش نیزة سه94شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 


 . نقش طلسم برای راندن آل بر پاهای زنی از شهرک اندیشه95شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 
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 ای زنی از شهرک اندیشه. نقش تختة تالش برای راندن آل و موجودات خبیث، بر پاه96شکل 

 1931منبع: نگارندگان، 

گاهینقشماهوستارهرازنانبارداریازنانیکهقصدبارداریداشتندبررویمچدست

هاونوزادشانآسیبینرساند؛زیرامعتقدبودنددستچپبرکیاآلبهآنزدندتابچهچپمی

تنظیمفشارزنباردارنیزاینکارراانجامبهقلبنزدیکوتأثیرآنبیشتراستوگاهیبرای

رفت،اشارهبهمثلثقدرتداردکهبههمراهکارمی،کهبرایراندنآلبه۹7دادند.شکلمی

اقبالیهمراهمادرونوزادشباشد.درواقعآلستارهترسیمشدهاست؛بهاینمعناکهخوشتک

زنزائوونوزادشآسیبینرساند.دراینجانیروینیرویشریاستکهبایدآنرادورکردتابه

گرفتگیگیریم.درزمانوقوعخورشیدگرفتگییاماهعنوانمدلولدرنظرمیطورکلیبهشررابه

زدندتانوزادشدرماندنزنباردارازاینپدیدهرویدستزنحاملهخالیرامیبرایدرامان

افتدکهگرفتگیبهایندلیلاتفاقمیخورشیدگرفتگیوماههاامانباشد؛زیرادرباوربختیاری

 (.۰۹93:07الخلقهدرتالشاستخورشیدیاماهرابخورد)مددی،هیوالیاموجودیعجیب


 :  نقش ستاره بر مچ زنی از اللی برای دفع آل97شکل 

 (1931)مأخذ: نگارنده 

وارد،یازنیکهروزهشود،اگرفردیتازهشد،تاقبلازآنکهچهلزمانیکهنوزادیمتولدمی

رفت،بچههابهدنیاآورده،بهدیدنمیایراقبلازنوزادآنتازگیبچهتازهعروسیکردهیابه

شد.همچنیناگرکسیازشدومادربچهنیزنازامیشد؛یعنیمریضیاناقصمیایمیچله

تکه بود، آمده تشییعجنازه کفنمرده میایاز خود با میرا بازویبچه به و بستتاآورد

درصورتیکهبچهچلهچله بعضیایمیاینشود. مانندپیرزنشد، هاهایمسنکهبهآنها

خواندندوگفتندومعتقدبودندباجنوپریدرارتباطهستند،دعاییمیسیدهیامنزولهمی
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سوزنخال با بچهکوبیمیپشتبچهرا بههرحالمعتقدندکهبچهوکردندتا خوبشود.

شودوباپشتسرگذاشتنایندورهازایناینمیمادرشپسازمراسمحمامچهلمدیگرچله

(.شایداینسؤالپیشبیایدکهزنانودختران۰۹9۰:۹93مورددرامانخواهندبود)اتابکی،

توانستنددرودخترانبختیاریمیآوردند؟زنانکوبیرویمیدرچهسنیبهانجامعملخال

کهن کودکیتا سنیاز عملخالهر نیروهایمافوقسالی، با مقابله و برایدرمان کوبیرا

می ازدواج از قبل تا فقط اما دهند، انجام وطبیعی زیبایی برای را عمل این توانستند

ادیکهدرزندگیداشتند،هایبسیارزیدلیلدغدغهگشاییانجامدهندوپسازازدواجبهبخت

گرفتکهدرکوبیتوسطخودفردانجاممیشد.گاهیخالزیباییبهورطهفراموشیسپردهمی

انتخابمی او طرحمدنظرتوسطخود مهارتخاصاینمواقع، با افراد برخیمواقع، در شد.

کوبیگوناگونخالکردندوباتوجهبهخواستهفردوکاربردهایمبادرتبهانجاماینعملمی

کردند.نقشموردنظرراباسلیقةخودبربدنفردحکمی

 کوبی باروری و زایمان . جدول خال4جدول 

ره
ما

ش
 

 طرح خطی کوبی نقش خال
وجه 

 نشانگی
 محتوای نشانگی

۰ 

 

 



 نماد

شاخبرایدفعآلوموجوداتخبیثنیزةسه

 رود.کارمیبه

9 

  

 نماد

قشطلسمیاستکهنقشتختةتالش،ن

رود.فرزندمتولدکارمیبرایدوریازآلبه

شدهاستومادرخواهانایناستکههمواره

ازکودکشدربرابراهریمنوجنمحافظت

شود.ایننقشروینوارهایبافتةوریسو

رودکهمعموالًایننقشراکارمیشیردنگبه

رویچوبدرختتاگحکوبهگهواره

 کردند.یزانمیکودکآو

۹ 

 

 

 نماد

صورتدستبندترسیمشدهنقشطلسمبه

کارمایهبرایدفعآلبهاست.ایننقش

 شود.رودورویوریسنیزدیدهمیمی

0 

 

 

 نماد
نقشطلسمبرایدوریازآلوموجودات

 رود.کارمیخبیثبه
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 کوبی مواد، ابزار و روش اجرای خال
برایخالبختیاری )محتویاتکوها زعفرانوزهره زغالو ترکیباتیماننددودةسیاه، بیاز

کنند.کیسهصفراکهرنگسبزدارد(حیواناتیمانندخوک،خرس،گوسفندوگاواستفادهمی

نقشموردنظررویپوستطراحیمی هایسوزنبرپوست،شود،سپسبازدنضربهابتدا

می نقشخونین موسطح مواد ترکیب و خالشود محل روی را نظر میرد گذارند.کوبی

شود.درآخربرایهادرپوستجذبمیترکیبخالبعدازگذشتساعتیازراهزخمسوزن

ریزند)داوودی،کوبیزردچوبهمیآنکهنقشبرجستهبهنظربرسد،رویزخمحاصلازخال

۰۹1۹:۹99.)

کوبیدرقومبختیاریمنظورخالبهبراساسگفتةارسالنخواجویبرایتهیةمخلوطرنگی

خوبیدهندتابهمدتسهروزدرجاییگرمقرارمیکنندوبهابتداموادزیرراباهمترکیبمی

ترکیباتبدین رازیانهبرایخوشبوترکیبشوند. آبقلیان، کردنآبقلیان،گیاهترتیباست:

رویدوهمدرسردسیرودرکنارمی(کههمدرگرمسیرAsparzeسبزرنگیبهناماسپرزه)

کنند.زهلهکوبندوبهمخلوطاضافهمیکند.اینترکیباترامیدرختچةگینه)کتیرا(رشدمی

تیره سبب که کبکرا یا گاو خال)زهره( مواد میترشدن بهکوبی )کربن(شود، دوده همراه

بایکقلمفلزیکهمخصوصوکنندتولیدشدهازسوختننوعیگینةچوبباهمترکیبمی

کوبیرارویبدناندازةچوبخاللدندان(طرحخالکوبیاست)قلمتهیهشدهازچوبیبهخال

حسشودوپوشانندتاکمیبیکشند.سپسباپودرزنجبیلیامحلولآنسطحطرحرامیمی

زدناست.زدنکاهشیابد.آخرینمرحلهسوزندردناشیازسوزن

گذشت خالدر برای حسینی سادات روستاهای در پونهکوبیه گیاه زنان به1های کاررا

آنمی میبردند. را تازه پونة مقداری میها اضافه آن کمیآببه و چنگکوبیدند و کردند

آمدهرارویمحلموردنظردستکردندوترکیببهزدند.سپساندکیخاکستررااضافهمیمی

ضربمی با و انتقالمیهمالیدند را نقشدلخواه سپسمحلحاصلازهاییکسوزن دادند.

شدوموادیکهرویپوستقرارداشت،ازطریقاینمنافذضرباتسوزندچارخونریزیمی

نقوشسبزرنگبهواردپوستمی برایآنکهزخمدچاروجودمیشدو پایانکار پساز آمد.

(.۰۹91:۰22شدند)رضوی،ببهزخممیعفونتنشود،تاچندروزمانعرسیدنآ

گاهیبرایخال عکاشه، گفتة میبه استفاده خاکستر کشیدنکوبیاز پساز و کردند

زدند،اماچالهمیها،خاکستریاهمانتشزدنبرآن،رویزخمحاصلازسوزننقشوسوزن

                                                            
هایسنبلهبهرنگبنفش.پونهشبیهنعناعاستبازتیرةنعناع،گیاهیعلفیرونده،راستومنشعبباگلپونها۰

 عطریبسیارمطبوعودلپسند.
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زیبانبود؛بههمینهاشد،برایآنچونرنگحاصلازآنترکیب،متمایلبهخاکستریمی

به دوده از که رنگی زیرا کردند؛ استفاده نفتی چراغ از حاصل دودة از بعدها دستدلیل

ترینوبهترینروشکندمرغوبهاماندگارتربود.درادامهعکاشهبیانمیآمد،ازنظرآنمی

زهلةکالغهاترکیبیاستکهاززهلةکبک)صفرایکبک(وکوبیمیانبختیاریبرایخال

به کبوتر خون همراه به رادستمی)صفرایکالغ( زیباترینرنگسبز بودند معتقد و آید

کوبیاستکهباگذرعمردستآوردوماندگارترینرنگبرایخالتوانازاینترکیببهمی

شود.ازسبزیآنکاستهنمی

 کوبی ایجادکنندگان نقوش خال
هایشرقیدانست.اینهایمرسوممیانکولیتوانازحرفهیکوبیرامبهزادیمعتقداستخال

هاییازایرانرایجبودهالنهرین،عربستانوبخشرسمدرمیانطبقاتپاییندرسوریه،مصر،بین

بدن اینحرفهمشغولبودند، به کسانیکه نقوشخالاست. با را آراستند.کوبیمیهایخود

وجودآمدهاست.درکردنصورتوبدنبهکوبیازرنگرندکهخالشناسانبراینباوبعضیانسان

روغنوگاهیعصارةگیاهی آبیا و کهازمخلوطدوده رنگسیاهیرا اقیانوسکبیر، جزایر

اشیاینوکحاصلمی با نقوشخالتیزبهزیرپوستمنتقلمیشد، کوبیبرایهمیشهکردند.

(.۰۹39:۰92حهیچاشتباهیوجودندارد)بهزادی،ماندوامکاناصالرویبدنباقیمی

گیری،دعانویسی،گویند.کولیانبهکارهاییمانندجنهاغربتیمیهابهکولیبختیاری

بختخال و حصیربافی جادوگری، رقاصی، آهنگری، میکوبی، سبدبافی و پرداختندگشایی

دیدرروستاودرمیانعشایرحضور(.بهگفتةبیرانوند،درقدیمافرا۰۹1۹:۹12)داوودی،

برایدیگرانبهداشتندکهحرفةخال اجدادخودفراگرفتهبودندو از بردند.کارمیکوبیرا

دادندوکسانیکهمایلبودندنقوشپیچیده،گاهیاینعملرابرایکسبدرآمدانجامنمی

به و باشند ماندگاریداشته رنگسبز با همراه افرادصورتدقزیبا این به شوند، اجرا یق

آن بیشتر که میمحلی مراجعه بودند، خانم خالکوبانها این به که افرادی اما کردند،

ترمانندخالبودند،خودشانباسوزناینعملرادسترسینداشتندوخواهاننقوشساده

می خالانجام که بودند افرادی همچنین آنکوبیدادند. حرفة و شغل کردن محسوبها

آوردند،اینحرفهدنیامیهاییکهبچهرابهکردند.قابلهشدوازاینطریقامرارمعاشمیمی

شکل و بودند بلد نیز خالرا با را مشکل و پیچیده نقوشهای این خواهان بدن بر کوبی

برخینیزبرایناعتقادنددرحمامخانهمی وهانیزعملحجامتهایقدیمدالککوبیدند.

کوبیجزءحرفةویدادند.بهگفتةبرخیاشخاص،کسیکهعملخالکوبیراانجاممیخال

ویژهاسممادرشد،ازعلومغریبهنیزآگاهبودهاستوباتوجهبهاسمشخصبهمحسوبمی
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تبدیل بدنشنقشمیو روی فرد خواستة متناسببا را نقوشی عدد، به آن درکردن زد.

طو برخی میگذشته، انجام را عمل این طایفهایف هر در دردادند. که بودند افرادی ای

ایبستهبهنوعخدماتیکهنیازداشتند،بهدادنعملیخبرهبودندوافرادازهرطایفهانجام

کوبینیازداشتند،کردندوکسانیکهبهدالیلمختلفبهخالطایفةموردنظرمراجعهمی

طایفه مینزد آنرفتندای حرفة جزء عمل این نیزکه برخی بودند. شهره بدان و بود ها

غربتیمعتقدندعملخال بهدادندکههرچندماهیکگردیانجاممیهایدورهکوبیرا بار

دادند.کوبیوآهنگریرابرایروستاییانانجاممیآمدندوکارهاییمانندخالمیانروستامی

خال عمل بعضهمچنین را پیرزنیکوبی مانند آنها به که مسن منزولههای و سیده ها

دادندومعتقدبودندباجنوپریدرارتباطهستند.گفتند،انجاممیمی

 گیری نتیجه
جنبهخال اینمیان، هایتزیینیوکوبیزنانبختیاریخوزستاندالیلگوناگونیداردکهاز

مقابلزیبایی جادوییو شفا، و درمان زایمانشناختی، باروریو نیروهایمافوقطبیعی، با ه

کوبیداردنقوشیرابررویبدنشنقشبررسیشد.باتوجهبهنیازیکهزنبختیاریبهخال

نشیند،بیانگردغدغهوانتقالاندیشةزنبختیاریوکنند.نقوشیکهبرمتنبدنزنانمیمی

ایدیرینهدرپیشینةاجدادیاینمردمانکنندهاستکهریشهکوبزاییدةذهنخالقفردخال

کوبیهایاینپژوهش،نقوشخالداردکهمبینآیین،فرهنگوباورآناناست.براساسیافته

بهبررسی قالبنمادوشمایلو براساسندرتبهشکلنمایهترسیمشدهشدهبیشتردر اندو

قراردادی و نشانهنقشکاربردی طبقهبودن میها نشانهبندی نظام میان در نقوششوند. ای

پررنگخال نقشنماد بختیاری، زنان ایلکوبی اجتماعی قراردادهای براساس زیرا است؛ تر

ایشودوتأثیرپذیریآنازفرهنگبسیاربیشتراست.برمبنایسپهرنشانهبختیاریتعیینمی

مشاهدهکردکهتوانگذرازطبیعتبهفرهنگوتسلطوبرترینقشلوتمانمی فرهنگرا

کوبیاست.نظامطبیعتبانقوشیمانندنقوشکیهانیشاملماه،ترینویژگینقوشخالمهم

خورشید،ستارگانودرختان،گیاهانوحیواناتمانندبزکوهیترسیمشدهاستکههمةاین

لبربدنزنصورتخاگیردوبهنقوشهمراهبانقوشماوراییکهدرحیطةفرهنگقرارمی

گیردتابتواندخواستةویرابرآوردهکند.شود،درخدمتاندیشةزنبختیاریقرارمیحکمی

باورها،طبیعتپیرامونوغیرهازدیدلوتمانبارنشانه اعتقادات، ایهستندوزندگیروزمره،

اینرمزگانسببمی برایایجادنقوشخالشوندزنانبختیاریاز نقوشکوبیبهرها هببرند.

شدهخال بختیاریحاصل ایل فرهنگی نظام درون شدند، تحلیل که نقشکوبی و هامایهاند

کوبیراهاخالدهند.بختیاریایایلبختیاریراتشکیلمیهایفرهنگیسپهرنشانهشاخصه
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ییبرتردهند؛گاهیزنانبختیاریبرایبیاناندیشهوکسبنیروبهدالیلگوناگونیانجاممی

دلیلشرایطهاخاصیتجادوییداشت.بهکردندکهبرایآنکوبیمینقوشیرابربدنشانخال

هاکهبهناتوانیسختمعیشتیوتقابلهمیشگیمرگوحیاتدرجغرافیایزندگیبختیاری

و زلزله نامالیماتطبیعتچونسیل، و حوادثغیرمترقبه الهیو قدر و قضا برابر آناندر

میخش میکسالیمنجر پناهشود، برای دلیلی خالتواند به آنان برخیآوردن در کوبیباشد.

زخموگزندوبالیاوخطراتاحتمالیومقابلهبانیروهایمافوقمواقعافرادبرایدوریازچشم

بربدنخودبهتصویرمی گاهیخالطبیعینقوشیرا تزیینیکشیدند. کوبیجنبةزیباییو

کردندتا.زنانبختیاریبرایآراستنظاهرخودنقوشیرابرصورتوبدنخودحکمیداشت

جایزیورآالتیکهتوانخریدآنرانداشتند،ازظاهرزیباتریداشتهباشند.دربرخیمواقع،به

میخال استفاده کاربردهایخالکوبیبرایتزیینبدنخود از یکیدیگر کوبیبرایکردند.

گاهیخالرخیبیماریدرمانب بهکوبیبرایخارجهاست. میکردنباد رفتکهبهاعتقادکار

ایایننقوشبازنموننیروهایشود.فضایحاکمبرسپهرنشانههاموجببیماریمیبختیاری

خواهدشوند.فردبومیمیهامنجربهبیماریمیخبیثوبادهاییاستکهبهاعتقادبختیاری

کوبیبرایزنانباردارهایخودرادرمانکند.خالکوبیدردهاوبیمارینبهخالشدبامتوسل

گاهیبحثاعتقادیدرمیان داشت. خاصیتدرمانوپیشگیریازامراضودوریازبالیارا

سمبل افراد و بهبود را نمادهایی و نقشمیها بدنشان بر خال اینعنوان بر بومیان زدند.

افتدوهایبدبرایفردنمیررویبدنزنباردارنقشیراحککنند،دیگراتفاقاعتقادندکهاگ

دهدکهچگونهیکتواندبهاوونوزادشآسیبیبرساند.لوتمانبهمانشانمیآلیادالنمی

اثرقادراستهمخودوهمدنیاراتعیینوالگوسازیکندوبهدنیایواقعپیوندبخورد.نشانه

هافراتربرود.شایانذکرشناسیقادراستازبازیصورتشودونشانهنةکلتبدیلمیبهنشا

خال در که نقوشی میاست استفاده مشاهدهکوبی نیز بختیاری ایل هنرهای سایر در شد،

توانددرهمةهامیمایهشود.اگردستیاذهنهنرمندبهخلقنقوشیعادتکند،ایننقشمی

هاومعانیمتفاوتیداشتهباشدوبهتواندبرایافرادمختلفنامرود.یکنقشمیکارهنرهابه

هایگوناگونیتفسیرشودوحتیباگذشتزماننیزتغییرکند.جادو،طلسم،موجوداتشکل

نشانه غیره اشیایدارایقدرتجادوییو وخیالی، عقاید از متأثر که هایفرهنگیهستند

بختی زنان اینباورهای همة است. نشانهاری نشانهها از که رمزیهستند فرهنگیهایی های

درپسبرخینقوشخالمحسوبمی خوبی،شوند. بدی، طلسم، کوبیمفاهیمیچونجادو،

نشانه دالیبر کههرکدام دارد موجوداتفراطبیعیهمچونآلوجود هایفرهنگیناپاکیو

هادرمتناست،ناسیروشیبرایتحلیلتمامینظامشگونهکهنشانههستند.درمجموع،همان

نیزکلنظامفرهنگیخال بهما عنوانمتندرنظرگرفتیمکهبربسترکوبیزنانبختیاریرا
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می گوناگون افراد میبدن خالنشیند. نقش و طرح هرگونه بارهاتوان و بارها را کوبی

بهدوباره گاهییکشکلویکطرحرویبدندستآوخوانیکردواطالعاتمختلفیرا رد.

کند،طورکهلوتمانبیانمیتواندتعابیروتفاسیرگوناگونیداشتهباشد.همانزنانگوناگونمی

بیافریندکههریکمتفاوتازامکان هایمتعددوگوناگونیوجودداردکهقادراستمتونرا

دیگریاستومعادلیکدیگرنیستند.
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،ترجمةعلیمعصومی،تهران:نظر.شناسیهنرروش(.۰۹10لوری)آدامز،

علی) ۰۹9۰اتابکی، گردشگرینگاریشهرستانرامهرمزمردم(. سازمانمیراثفرهنگیو خوزستان: ،

خوزستان.

آذین.فر،تهران:گلالدینرفیعترجمةجاللشناسیهنرابتدایی،مردم(.۰۹1۰بوآس،فرانتس)

 .۰13-۰9۱،صص39،شمارةمجلةچیستا،«کوبیازدیربازتاکنونخال(.»۰۹39بهزادی،رقیه)

ترجمةمهدیپارسا،تهران:سورةمهر.شناسی،مبانینشانه(.۰۹17چندلر،دانیل)

پژوهشی-،دوفصلنامةعلمی«هایبختیاریبررسینقوشبافته(.»۰۹99دادور،ابوالقاسمومؤذن،فرناز)

.27-۹1صص،۰۹گلجام،شمارة

،اهواز:نشرمعتبر.دانشنامةقومبختیاری(.۰۹1۹داوودیحموله،سریا)

( منصوره ۰۹91رضوی، مردم(. ایذهگیاه شهرستان در خودرو گیاهان بررسی ایذه: پایاننگاری نامة،

ثمیراکلادارهارشد،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهآزاداسالمیواحداراک.کارشناسی

 خوزستان.گردشگریودستیصنایعفرهنگی،

فرانک) ۰۹91سبزی، ،دشتکوبیبینکولیانواقعدرخیابانبوعلیشهرکوهشناختفرهنگخال(.

ارشد،استادراهنما:محمدحسینفرجاد،دانشکدهروانشناسیوعلومتربیتی،نامةکارشناسیپایان

دانشگاهآزاداسالمیواحدتهران.

:علم.شناسیفرهنگی،چاپاول،تهراننشانه(.۰۹1۱زان)سجودی،فر

( فرزان نشانه۰۹13سجودی، مترجمان(. گروه دیگران، و لوتمان یوری فرهنگی شهناز )شناسی
کاکه ،طوسیشاه ساسانی ،خانیفرناز عروجی ،فرهاد سجودی ،نفیسه امراللهی ،فرزان مریم ،تینا

،تهران:نشرعلم.(محمدی

( سهام ۰۹97سجیراتی، خوزستانریشه(. عرب مردم بومی هنرهای تزئینی نقوش پایانیابی نامة،

 ارشد،استادراهنما:مرتضیافشاری،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهشاهد.کارشناسی

( الکسی ۰۹13سمننکو، درآمد(. فرهنگ: پود و نشانهتار نظریة بر لوتمانی یوری ترجمةشناختی ،

 حسینسرفراز،تهران:نشرعلمیوفرهنگی.

( عارفه ۰۹12صرامی، به(. معاصرتاتو اجتماعی و فرهنگی ساختار در هنر پایانعنوان نامة.

 ارشد،دانشکدههنرهایتجسمی،دانشگاههنراصفهان.کارشناسی

سلما احمدو حیدری، گلناز، )عابدینی، علیرضا »۰۹13نیانباردان، تاتو(. تا اسطوره ،«نقشگرگاز

 (،۹)پیاپی۰،شمارةدوماهنامةپژوهشدرهنروعلومانسانی

 ،تهران:آرون.شناسیفرهنگینمادونشانه(.۰۹19عربشاهی،ابوالفضل)

( پریسا ئیل، ۰۹12غفاری لوتنشانه(. نظریة بر تأکید با تعاملی هنر فرهنگی پایانمانشناسی نامة،

دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهکارشناسی اشرفالساداتموسویلر، استادراهنما: ارشد،

الزهرا.
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