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چکیده

این نوشتار تالش دارد با نگاهی بر دستبافتههای بختیاری ،به شناسایی نقوش نمادین مرتبط با حرز و
تعویذ در دستبافتههای این قوم بپردازد.
از اینرو مسئلۀ قابل تأمل این است که چگونه نقوش مرتبط با حرز و تعویذ ،روی این آثار کاربردی زندگی
نقش بسته است و دلیل کاربرد این نقوش پر رمزوراز در این آثار چیست؟ به نظر میرسد پاسخ این سؤال
را بایستی در حوزۀ فرهنگ لر بختیاری و نمادهای ایشان_که هریک با کارکرد مادی و معنوی ملهم از
آدابو رسوم ،سنتها ،عادات ،برداشتها و بینشها و نهایتاً فرهنگ غنی و پربار آنان است_ جستجو کرد.
مقالۀ حاضر به روش تحلیل محتوا انجام گرفته و اطالعات آن از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی به
دست آمده است .نتایج نشان میدهد اعتقاد به نیروهای ماورایی حرز و تعویذ در قالب نقوش پر رمزوراز
عالوه بر جنبۀ تزئینی و کاربردی ،رسانهای برای انتقال پیام و ارزشهای ثبتشدۀ تاریخی آنها است .به
علت اهمیت دستبافتهها در میان اقوام ایرانی ،این نقوش جهت انعکاس آمال ،آرزوها و خواستههایش
بستر مناسبی است و به جهت ارزش و بار اعتقادیشان بهعنوان نقوش تزئینی وارد هنرهای دستی عشایر
لر بختیاری شدهاند.
واژگان کلیدی

حرز ،تعویذ ،طلسم ،نقشمایه ،دستبافته ،عشایر لر بختیاری.
مقدمه

باورهای عامه سرشار از رموز ،استعارات و اشاراتی است که
هرکدام در فرهنگ و آئینی بهارثمانده از گذشته ریشه دارند.
باورها و اعتقادات در اجتماع عامیانه ،از بدو تولد تا مرگ
درون افراد ریشه میدواند و این اعتقادات از نسلی به نسل
دیگر انتقال مییابد .شناخت این باورها ،آئینها ،سنتها و
اعتقادات میتواند دستمایۀ مفیدی برای برقراری ارتباط بین
* این مقاله برگرفته از واحد درسی دورۀ دکتری «آزاده یعقوبزاده» با عنوان
«طراحی در هنرهای اسالمی» است که به راهنمایی دکتر «محمد خزائی» در
دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال  1396انجام شده است.
** نویسنده مسئولa.yaghoubzadeh@tabriziau.ac.ir ،9141097760 :

انسانها و تمدنها باشد .باورها و هنرهای عوامانه همواره با رمز
همراه بودهاند و برای ادراک رموز میبایست به درون رجعت
کرد؛ زیرا خاستگاه این رموز ،گنجینۀ فرهنگی گذشتگان ماست.
در فرهنگ اقوام ایرانی از جمله «لر بختیاری» نمادهای فراوانی
وجود دارد که هریک با کارکرد مادی و معنوی ملهم از آداب
 و رسوم ،سنتها ،عادات ،برداشتها و بینشها و نهایتاً فرهنگ
غنی و پربار آنان است.
هنرهای بومی و قومی به صورت عمده با استفاده از مواد اولیۀ بومی و
انجام تمام یا بخش اعظمی از مراحل اساسی تولید ،به کمک دست و
ابزار دستی ،موجب تهیه و ساخت محصوالتی میشود که در هریک
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از آنها ،ذوق هنری و خالقیت فکری هنرمن ِد سازنده به نحوی
تجلی یافته است .این ویژگی و خصوصیت در دستبافتههای
عشایری ،از جمله بختیاری به عنوان بخشی از هنرهای کاربردی
و هویت قومی و در سطحی فراتر ،هویت ملی و هنری و نمودی
از میراث فرهنگی و تمدنی ،به خوبی مشهود است .رسالت
آفرینش و تولید دستبافتههای عشایری و به طور خاص لر
بختیاری ،در گذشته و تا حدودی اکنون ،مرتفعکردن نیازهای
زندگی روزمرۀ مردمان ایل بوده است .در واقع جنبة کاربردی
و خودمصرفی مهمترین یا شاید تنها دلیل بافتشان بوده است.
دستبافتههای بختیاری ،مهمترین و شاخصترین بستر تجلی
اندیشه ،آمال ،مهندسی و مهارت بافندگان این قوم است .این
دستآفریدهها منبع مهمی برای مطالعۀ هنر و فرهنگ ایلی و
عشایری ایران به شمار میروند .این مقاله با بهرهگیری از روش
تحقیق پژوهشی تاریخی-توصیفی ،ضمن شناسایی نقوش
نمادین مرتبط با حرز و تعویذ در دستبافتههای قوم بختیاری،
به ریشهیابی و معنایابی آنها میپردازد.
جامعۀ آماری در این پژوهش شامل نمونه دستبافتههای
لر بختیاری به صورت هدفمند و در راستای استخراج
نقشمایههای مرتبط با حرز و تعویذ است .حوزۀ مکانی این
گروه از دستبافتهها ،لر بختیاری است که از این حوزه 60
نمونه گردآوری شده که براساس انواع دستبافتههای این قوم
اعم از قالی ،گلیم ،خورجین ،نمکدان ،وریس و همچنین میزان
فراوانی آنها در راستای دستیابی به نقشمایههای حرز و تعویذ
به دو صورت میدانی و کتابخانهای به انجام رسیده است و در
نهایت  30نمونه به عنوان جامعۀ نمونه و براساس قدمت بافت
و میزان فراوانی آنها با هدف استخراج نقشمایههای مرتبط
با حرز و تعویذ و برگرفته از اعتقادات قوم لر بختیاری مورد
مطالعه قرار گرفتهاند.
معنی حرز و تعویذ

یکی از روشهای در امانماندن از بالیا و دفع شر ،استفاده از
تعاویذ بوده است .تعویذ «به شیء ،نوشته ،تصویر ،دعا و ِورد
اطالق میشود که دارای نیرویی جادویی-ماورایی است و نصب
و آویختن آن بر اموال و مکانها ،و حمل آن توسط انسان یا
حیوان ،موجب دفع وبا ،بیماری و تعرض موجودات و نیروهای
شریر میشود .از دیگر سو ،طلسم را نوعی تعویذ دانستهاند که
میتواند قدرت و بخت حامل و صاحب خود را در برابر نیروهای
آزاررسان افزایش دهد .از این حیث میتوان طلسم و تعویذ را
انواعی از یک مقوله ،اما گاهی با راهبردهایی کموبیش متفاوت،
در نظر آورد .در حالی که کار تعویذ طرد و دفع امور نامطلوب
است ،طلسم باعث جلب امور مطلوب نیز میشود» (عربستانی،
.)635 ،1387

استفاده از تعاویذ از دیرباز میان اقوام گوناگون رایج بوده است.
با آنکه ظاهرا ً در فرهنگهای کهن عمدتاً اشیای مختلف-چه به
شکل خام و طبیعی) قطعهسنگها ،گیاهان ،صدفها ،دندانها
و استخوانهای جانوران و )...و چه به شکل فرآوردۀ مجسمهها،
ماندن
در«ر
تمثالها ،وسایل دستساز فلزی ،چوبی و سفالی و)...
ِ
َ
ارواح پلید ،شیاطین و موجودات شریر و زیانکار کاربرد داشته،
احتماالً استفاده از تعاوی ِذ ملفوظ یا مکتوب نیز با سابقههای
اندکی کمتر ،معمول و مرسوم بوده است» (همان.)۶۳۸-۶۳۶ ،
در مطالعۀ حرزها ،پیش از هر سخن ،ارائۀ تعريفی دقیق از آن
ضروری به نظر میرسد .حرز را با تعويذ مترادف دانستهاند.
حرز شیئی است چون تعويذ ،برخوردار از نیروهای ماورايی،
که همراهداشتن آن موجب دورماندن از باليا میشود (همان،
 .)۵۹۶با اين حال ،نبايد برخی تفاوتها را میان اين دو از نظر
دور داشت .در بسیاری موارد ،حرزها خاصیت پیشگیری دارند
و تعاويذ خاصیت درمان.
جایگاه انواع طلسم (حرز و تعویذ و بالگردانی) در میان اقوام
بختیاری

در گذشته جنبههای گوناگونی برای انتقال شر وجود داشته
است و انسانها همیشه در تالش بودند با انجام برخی کارها
مانند قربانیکردن ،خونریختن ،دعانویسی و بستن آن بر بازو،
دعا و نیایش و امثال اینها شر و بال را دفع کنند (فریزر،1386 ،
 .)597فلسفۀ انتقال شر به دو دلیل نزد انسانها رایج بوده است؛
یکی آنکه انسان ابتدایی با توجه به فکر مرموز و غریب خود که
حاکی از عدم شناخت طبیعت اطرافش بوده به راحتی حاضر
به قبول سلطۀ طبیعت نبوده است .بنابراین برای بسط و شرح
آن به راهحلهای متفاوتی از جمله قربانی ،دعا ،نیایش و ...روی
میآورده و همچنین به این طریق و با انتقال درد و محنت به
آسانی به اشیای مادی دست مییافته است (خوارزمی،1392،
 .)4-3یا در مواردی با تصویرگری در زمینۀ آثار کاربردی و
روزمرۀ زندگی ،درصدد دفع شر بوده است .از اینرو ما شاهد
نمونههایی از حرزها و تعویذها در فرهنگ عشایری هستیم.
باورها در بین عشایر لر بختیاری مانند دیگر اقوام با زندگی مردم
عجین شده ،تمام کارها و برخوردهای روزمرۀ آنها ،براساس همین
باورها صورت میگیرد .باورها (خرافی یا غیرخرافی) جزئی از
فرهنگ هر قوم و منشأ حرکت و نشاندهندۀ نحوۀ زندگی افراد
هستند .با نگاهی اجمالی به نقش و رنگ دستبافتههای ایشان
از گذشته تا به امروز ،پی خواهیم برد که خلق نقشمایهها فقط
برای پرکردن بستر گلیم و یا دستبافتههای دیگر نبوده است،
بلکه به این وسیله عشایر به زیباسازی محیط زندگیشان و
بیان احساسات و غمهایشان میپرداختند .اين خصلت از زمره
ويژگيها و عوامل خلقكنندگي بين زندگي عشاير است.
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مهمترين علت استفاده از تعاويذ و حرزها میان بختیاریها در
رابطه با اعتقاد به چشمزخم است .چشمزخم از قديمیترين
باورهاي بشر و احتماالً فراگيرترين و رايجترين باور فراعلمي
است که آثار و بقاياي آن در ايران امروز نيز پابرجا مانده است.
شورچشمي و بدنظري که امروزه به شکل صفت براي بعضي
افراد آورده ميشود ،از روزگار بسيار کهن ميان جامعهاي که
مغان و فرهنگ و ديانت مغانه و مزدايي در آن حکومت ميکرد،
وجود داشته است .شورچشمان نیز که با چنين بيماري و
عارضۀ اهريمني شناخته ميشدند ،مردود و مطرود و منفور
جامعه بودند (رضي .)985 ،1381 ،بسياري از سفرنامهنويسان
در طول سفرهاي خويش به اقصي نقاط ايران موارد گوناگوني
از باور ايرانيان به شورچشمي را گزارش و نقل ميکنند که
مردم ايران اشيائي را به منظور دفع چشمزخم همواره با خود
به همراه دارند که به نوعي عناصر جادویی محسوب ميشوند؛
چراکه باور دارند با همراهداشتن اين اشيا از چشم بد و شور
در امان خواهند بود .به عنوان مثال ،ويليام جکسن گزارش
كرده است« :در ايران معموالً به بچهها طلسم و چشمزخم
ميآويزند» (جکسن .)432 ،1357 ،او اين رسم را رسمي کهن
معرفي ميکند که حتي قدمتش به پيش از دوران اسالمي
ميرسد (همان) .در نتيجه ،زنان باردار ،کودکان و به طور
کلي همۀ چيزهاي زيبا ،خوشايند ،مسرتبار يا گرانبها در
ت و چشمزخم هستند .بنابراين الزم است
معرض خطر حساد 
کودکان و همۀ چيزهاي باارزش خود را از ديدار کساني که
بدچشم هستند بهدقت محافظت کنند و چون مطمئن نيستند
هميشه به اين کار توفيق يابند ،آنها را به وسيلۀ طلسم و تعويذ
محافظت ميکنند (ماسه.)63 ،1355 ،
از میان این «اشيای جادویی» (فتيش) در ميان اقوام بختیاری،
میتوان از کانيهای رايج و سنگ نمک به عنوان تعويذ اشاره
کرد .در باورها و سنتهای مذهبی اقوام ایرانی از جمله
بختیاریها ،نمک عنصری است که دارای مفهوم دوگانه است.
کسانی که به کمک اوراد اجنه را دفع میکردند یا کسانی
که افراد را از طلسم آزاد میکردند (مثل جنگیرها و رمالها)
از نمک برای جنگیدن علیه شیاطین و اهریمنان و دیوان و
همچنین علیه ساحران و افسونگران استفاده میکردند .در
باورهای آنها آمده است نمکی که روی میز واژگون میشود،
نگونبختی میآورد.
انواع نقوش مرتبط با تعویذ و طلسم بر دستبافتههای بختیاری

نقش در هنرهای کاربردی به عنوان یک عنصر تزئینی شناخته
میشود که میتواند واقعنما ،تجریدی ،نمادین و یا نشانهای
از چیزی دیگر باشد .در حوزۀ دستبافتههای بختیاری نقوش
مرتبط با حرز و تعویذ را میتوان به نقوش هندسی (چلیپا،

ستاره) و نقوش حیوانی (گل گژین ،مرغ قوچکی ،تی خروسی،
خال نال ،ماری ،شیر) ،نقوش گیاهی (گل گندم ،درخت) و
نقوش انسانی (آل ،چشم) دستهبندی کرد.
• نقوش هندسی

 .1چلیپا (مهرانه ،مهر گردون ،سواستیکا)
مهرانه یا چلیپا ،نماد فراگیر مذهبی در جهان قدیم است .این
نماد نام خود را از ترکیب سانسکریت به معنای«خوشی» و
«طالع نیک» گرفته است و در فرهنگهای هندواروپایی در
سرتاسر آسیا متجلی شده و دارای معنای بسیاری از جمله
شادی قلب بودا و مراسم دینی در آیین بودا ،مرام مردانگی
و نیرویی برای روشنکردن و خوبی گانشه (خدای دانایی) در
آیین هندو است.
«مهرانه یا چلیپا» در تمدن اولیۀ آریایی در اروپا دارای جایگاهی
خاص است ،در چین نماد خورشید بوده و بازوهای کوتاه آن
متمایل به راست و خالف حرکت عقربههای ساعت و حرکت
روزانه از شرق به غرب است .در تمدن قفقاز و مغول به معنی
حرکت به سمت نور است .تصویر خالف چلیپا با بازوهای کوتاه
متمایل به چپ و موافق با حرکت عقربههای ساعت ،برخالف
حرکت روزانۀ خورشید و در آیین هندو نشان نیروهای شیطانی
و تاریکی و الهۀ کالی فروبرندۀ روح و مرگ ،نگهبان تاریکی
و تحریم دانایی است ( .)Allane, 1996, 53مهرانه یا چلیپا
نمادی برای شادی یا خوشبختی و گستردگی بینهایت در
بیشتر فرشهاست ،گاه به معنی «ده هزار شادی» و «عمر
هزارساله» است ( .)A Lorentz, 1972, 63
این نقش اساساً نشانه و نماد مقدس ،متضمن نورخداشناسی،
پارسایی یا سیرت پاک است .براساس شواهد حضور این نماد
در اشیای خانگی و روزمره ،اعتقاد بر خصایص دنیوی مانند
جادو و طلسم است و گاه در پیوستگی با نمایش نظام کیهان
(وابسته به ماه ،خورشید و غیره) است (.)Quinn, 1994, 105
شکل چلیپا مانند چرخۀ خورشید با پرتو نورانی که تا بینهایت
امتداد یافته ،تفسیر شده است .با این اعتقاد که خورشید
نماد حرکت و قدرت و نماد کیش خورشیدپرستی بوده است
و طلسم تاریکی را باطل میکند و نور و شادی و زندگی را
برای بشر به ارمغان میآورد .به این ترتیب تا زمان آریاییها،
خورشید نمادی مقدس بوده است.
عناصر حیاتی از قبیل خورشید در فرهنگ اقوام باستانی بهویژه
اقوام تاریخمند بختیاری همیشه مورد احترام بوده است و
خورشید ،این عنصر حیاتبخش در زندگی ابتدایی با فرهنگ
معنوی خود ،جذابیت خاصی به منظور رویکردهای اعتقادی،
اسطورهای و باورهای ایل داشته است .نوع زندگی ابتدایی و
شبانی بختیاریها در ادوار کهن ،ارتباط روحی و روزمرگی با
عنصر خورشید و به دنبال آن نشانۀ خورشید (چلیپا) را فراهم
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آورده است (مددی.)40 ،1386 ،
چلیپا در فرهنگ بختیاری کاربردهای گوناگونی دارد ،مث ً
ال در
خالکوبی زنان (پیشانی ،روی انگشتان) ،در روی بعضی اشیا
مانند کارد ،قیچی ،دوک و ...این نماد رمزآلود وجود دارد.
در مورد قالی ،نقش مهرانه یا چلیپا برای اولینبار در یکی از
قدیمیترین نمونههای قرن سیزدهم دیده میشود که عبارت
است از قطعهای که در مسجد عالءالدین در قونیه پیدا شده
است .بننگارۀ این نقش ،شکلی است که از تقاطع دو خط
راست به صورت به عالوه ( )+حاصل میشود .این شکل را
با اضافهکردن زوایدی بر بازوها و به صورتهای گوناگون و
تغییرشکلیافته میبافند .مهرانه را به معانی گردونۀ خورشید
و ناهید ،مظهر و نماد مهرپرستی ،گویای چهار حالت هستی
و گویای چهار عنصر یعنی آب و آتش و خاک و باد دانستهاند
(دانشگر.)164 ،1384 ،
این نقش با بازوهای یکسان در متن قالیهای بختیاری به کار
میرود و با کمی تغییر ،کوچک و تکتک نیز در متن و یا همراه
با دیگر نقوش بر جوال و یا نمکدان یا آویز بختیاری با کاربرد
محافظت (حرز) نقش میبندد (تصاویر .)۴-۱
 .2ستاره
در فرهنگ بختیاری جلوههایی از نمادپردازی نسبت به
ستارهها وجود دارد که نشان از باورهای ماورایی و جادویی
کرات
دارد و به عنوان نمادهای خوشیمنی و بدیمنی نیز به ّ
در فرهنگ این قوم کاربرد دارد .بختیاریها با رؤیت بسیاری از
ستارهها به انجام یا ترک کارهایی مث ً
ال مرتبط با کوچ یا کاشت
و برداشت محصول و ...میپرداختند .در باور بختیاریها هر
فرد ستارهای در آسمان دارد که به نوعی با سرنوشت و تقدیر
کرات در دستبافتههای
وی گره خورده است .نقش ستاره به ّ
بختیاری بهکاررفته است که بیشتر به شکل ستارۀ هشتپر
است و با نقش تعویذ کاربرد دارد (تصاویر )5-7؛ (قاضیانی،
.)178 ،1376

تصویر .۱نقشمایۀ چلیپا بر فرش بختیاری .مأخذ :دادور و مؤذن.54 ،1388 ،

تصویر .۲نقش چلیپا بر نمکدان بختیاری .مأخذ.Opie, 1992, 38 :

تصویر  .۳نقشمایۀ چلیپا در پردۀ سردری عشایر لر بختیاری .مأخذ.Opie, 1992, 39:

تصویر .۴گلیم لر بختیاری .مأخذ.Macdonald, 2010, 177 :
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تصویر .5نقش ستاره در هورژین نقش ستارۀ هشتپر .عکس :آزاده یعقوبزاده.1396 ،

تصویر .8بختياري ،حاشيه با نقش تكرارشوندة گل گژدين .عکس :آزاده یعقوبزاده،
.1396

تصویر .6نقشمایۀ چلیپا در حاشیه و نقشمایۀ ستاره در متن قالی لر بختیاری ،اواسط
قرن  .۱۹مأخذ.Macdonald, 2010, 171 :

تصویر .7نقش ستاره در دستبافتۀ بختیاری .مأخذ.Opie, 1992, 39 :

• نقوش حیوانی

 .1گل گژدين
گل گژدين يا همان گژدم (عقرب) از جمله نقوش به غايت
زيبا و تكامليافته در بستر دستبافتههاي بختياري است كه به
زيبایي هرچه تمامتر سير تكامل و تكوين خود را پيموده و در
ردۀ نقوش انتزاعي جاي ميگيرد .حركت و پيچش بينهايت
زيباي اين نقش ،فضاي منفي كناره را فعال كرده و از تعامل
فضاي مثبت و منفي بر بستر دستبافته ،ريتم و حركت
پايانناپذير خصوصاً در كنارههاي دستبافته ايجاد ميشود .این
نقش به صورت استیلیزهشده به عنوان محافظت (حرز) از نیش
این جانور گزنده و سمی بر روی دستبافتههای لر بختیاری در
حاشیۀ آنها بافته شده است (تصویر .)8
 .2مرغ-قوچکی
یکی از نقوش قدیمی و رایج که در اغلب گلیمهای عشایر

بختیاری با کاربرد تعویذ به کار میرود ،نگارهای به نام مرغ-
قوچکی است .این نقش را میتوان نقش انتزاعی بز کوهی
(پازن) دانست .این نقش که از جنبۀ شیوۀ سادهسازی سر مرغ
و بز شبیه هم است و تبدیل آن به یک سه گوش در فرشبافی
عشایر بختیاری ،احتمال یکیبودن پازن و پرنده را در طرح
مرغ-قوچکی بیشتر میسازد (افضل طوسی.)65 ،1391 ،
در بیشتر بافتههای بختیاری سر مرغ و پرنده درست مانند سر
اسب ،قوچ و پازن به صورت سادهشدۀ سهگوش متساویالساقین
ترسیم میشود و بیشتر نمونههای لر بختیاری شاخدار هستند
(دادور و مؤذن .)50 ،1388 ،تکرار پیاپی و بیوقفۀ نگارۀ مرغ-
قوچکی در اضالع ترنجها و لچکها و بسیاری از نقشمایههای
فرشبافی خاورمیانه ،این احتمال را به میان میآورد که این
شیوۀ نگارهسازی زنجیرها بازماندۀ نوعی رمز طلسمگونۀ باران
و بارانخواهی از زمانهای بسیار دور و اعماق پیش از تاریخ
باشد (همان .)51 ،و از سویی تشابه فرم و نقش این نقشمایه
با مفرغهای لرستان نیز حائز اهمیت است .تشابه نقوش در این
دو هنر به این دلیل بوده که هردو براساس تقسیمات طایفهای
در سرزمینهای لرنشین کنونی تشکیل شدهاند و اعتقادات و
باورهای کهن هنرمندان بافتههای بختیاری همانند اعتقادات
هنرمندان آثار مفرغی است ،یا به عبارتی دیگر میتوان گفت
هنرمندان آثار مفرغی از اجداد هنرمندان بافتههای بختیاری
هستند.
نقش قوچ و شاخهای آن ،با ریشهای دیرینه در باور و فرهنگ
ایران ،در هنر بختیاری نشان از باور فتیشیسمی است که این
قوم اصیل ایرانی به این نقش و کاربردهای آن اعتقاد دارند.
در میان مراسم آیینی بختیاریها گاهی اوقات برای یادمان
متوفی شاخهای قوچ یا پازن را به کار میبرند (تصاویر .)9-12
هویت دوگانۀ این نقشمایه و درهمآمیختن و خلطشدن
مرغ و قوچ شاید تجسم واقعیتی تاریخی باشد و برانگیختۀ

 148آزاده یعقوبزاده و محمد خزائی
30

رمزی و پیوند نمادی این دو جانور ناهمگون در بافت فرهنگی
جامعۀ دهقانی-شبانی ایران .قوچ و مرغ هردو مفاهیمی نمادی
و رمزی بارز داشته و خصوصاً در ارتباط با اصول نجومی و
معتقدات اساطیری با یکدیگر نسبت داشتهاند .قوچ که از هزارۀ
سوم پیش از مسیح در تمدن فرات از صورتهای فلکی بوده
(حمل) و پس از متداولترین تقویم شمسی در نیمۀ هزارۀ
اول در نظام نجومی ایران باستان ،نشانۀ نقطۀ اعتدال بهاری
در تمدن کشاورزی و شبانی آن روزگار بوده است .پرنده نیز از
دوران پیش از تاریخ هزارۀ چهارم در تمدن بینالنهرین و شوش
و پارسۀ عیالمی مظهر ابر و پیک باران بوده و در دوران بعدی
انواع خاصی از آن نیز مقام و منزلت ویژهای پیدا کردند؛ مانند
عقاب که «مرغ خورشید» و طاووس که «مرغ ناهید» (ایزد
آب) بودهاند .برخالف نقطۀ اعتدال بهاری-که گذشتن خورشید
از آن قطعی و محتوم است -آمدن به موقع باران مسلم و مقدر
نیست و ناگزیر مستلزم نوعی الحان و دعا و نیایش است.
بر این قرار از پی همآوردن قوچ نمیتواند رسانندۀ مفاهیم
نمادی سودمند باشد ،حال آنکه تسلسل نقش پرنده میتواند
نشانۀ دعا و حاجتخواهی برای آمدن باران باشد .چون تکرار
یک کالم یا یک تصویر یا یک آواز ،از زمانهای دور از ارکان
اصلی جادو و مناسک طلب حاجت در قالب سحر نمایشی
بوده است و شاید هم  ،ردیفکردن بیوقفۀ این خطوط مایل
بهخودیخود تجسم ریزش باران باشد ،همچنان که در نقوش
سفالینههایی که از هزارۀ چهارم از شوش به دست آمده،
همهجا یال پرندگان به صورت دندانههای شانه ترسیم شده
و زیر پای مرغان بال گشوده ،نقش آب روان مجسم است .این
گمان نیز هست که این نگاره زاییدۀ تلخیص و ادغام شیوهیافتۀ
مرغ و قوچ در یک نگارۀ واحد باشد« .پوپ» و«اکرمن» که
دربارۀ نقشمایههای نمادی و اساطیری تمدنهای کهن فالت
ایران و سرزمین بینالنهرین پژوهشهای عالمانه و هوشمندانه
که«سفالگران پیش از تاریخ ایران
کرده است ،این اشاره را دارد
ِ
دستههای پرندگان را به منظور تجسم آبرو ،در رابطه با مراسم
مذهبی-جادوگری برای آمدن باران نقاشی میکردند .در میان
سفالینههای پیش از تاریخ ،سفالی که از تپه گیان نهاوند گرفته
شده گویاتر و رساتر از نقشهای همانند است؛ زیرا نسبت پرنده
را با ابر و باران همزمان و بهوضوح مجسم میکند .مینگریم
دستهای از مرغان به حالت ابر یکپارچه درآمده و از امتداد
سروگردن آن باران فرو میریزد» (پوپ و اکرمن.)1378 ،
هدف نهايي اين شيوه نگارهپردازي پيدا و پنهان ،بهوجودآوردن
سلسلۀ طلسمگونۀ نقشمايۀ رمزي طلب باران است و نهفتن و
پنهانکردن اين طلسم در البهالي خطوط ،اشکال و حجمهايي
که وسيلۀ استتار و حفاظت آن هستند؛ چراکه پنهانکردن دعا
و طلسم و دورنگهداشتن آن از چشم ديگران هميشه از ارکان

تصویر .9نقش مرغ -قوچکی .مأخذ :دادور و مؤذن.50 ،1388 ،

تصویر .10مفرغ لرستان .مأخذ :دادور و مؤذن.50 ،1388 ،

تصویر  .11نقش مرغ-قوچکی .مأخذ :دادور و مؤذن50 ،1388 ،

تصویر .12نقش بز کوهی (پازن) و نقشهای تکرارشوندۀ مرغی قوچکی در خورجین
بختیاری .مأخذ.Opie, 1992, 65 :

ساحري و طلسمسازي بوده است (افضل طوسی. )64 ،1391 ،
.3تیخروسی
خروس ،صدايش يادآور اشعۀ خورشيد است .ميگويند صدايش
موجودات شيطاني شب را پرواز ميدهد .او با بهرام خداي
جنگ مرتبط بوده ،سنبل رجوليت است .در بعضي اقوام در
مراسم ازدواج آن را ميآورند و در مراسم قرباني خونش بسيار
مؤثر است (قنبری عدیوی.)95 ،1386،
نقش «تیخروسی» یا چشم خروس بر روی دستبافتههای
عشایر بختیاری از جمله در حاشیه «هورژترک» و«لی»های
بختیاری بافته میشود و از آنجا که اشیای باارزشی در
«هورژترک» قرار داده میشود و یا «لی» روی تمامی اسباب و
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وسایل عشایر را میپوشاند ،این نقش با کارکرد محافظت (حرز)
از گزند چشمزخم و دفع شر بال بر روی این دستبافتهها بافته
میشود .به نظر میرسد هنرمند با این نقش همان کارکرد
قربانیکردن خروس را انتظار دارد که بین مردمان بختیاری
برای بالگردانی انجام میشود.
بختیاریها با قربانیکردن حیواناتی چون گاو یا گوسفند (در
میان افراد ثروتمند) و خروس (در میان افراد کمبضاعت) و
ریختن خون در مواقعی مانند رفتن به خانۀ نو ،هنگام جشن
عروسی یا تولد بچه ،طلسمی را به واسطۀ این خونریختن
برای جلوگیری از بروز بالها و دفع شر و رضایت خداوند ایجاد
میکنند و بدینگونه خود را در امان میدارند (آقاخانی بیژنی،
باباحیدری و صادقی)55 ،1396 ،؛ (تصویر .)13
.4خال نال
از دیرباز اهمیت و جایگاه ویژۀ اسب در زندگی ایرانیان ،سبب
شده خصوصیات ،ویژگیها و رفتار این حیوان که غالباً نیک و
ی این توجه
پسندیده است ،بسیار مورد توجه قرار گیرد .نشانهها 
و ارجنهادن بر اسب را میتوان در گسترۀ وسیعیاز باورداشتها
و تصورات عامیانۀ مردم -که گاه رنگ و لعاب مذهبی و قدسیانه
به خود گرفتهاند -پیگرفت .این باورها در اغلب متون قدیمی،
پیوسته مربوط به خصایل ستودنی اسب بوده است.
از طرفی اسب همواره در باور و معتقدات مردم در زمرۀ جانورانی
به شمار رفته است که دارای نیروهای جادویی و سحرآمیزند.
برای نمونه ،مردم اغلب حوزههای فرهنگی ایران اسب-بهویژه
اسب سفید-را دافع و رمانندۀ جنها ،دیوان و موجودات وهمی
آزاررسانمیدانستند .باور به اسب به عنوان موجودی که «آل»
را میرماند نیز در اغلب مناطق ایران دیده میشود.
«نعل» اسب نیز در باور و اندیشۀ مردم ایران دافع چشمزخم و
نحوست به شمار رفته است .ازاینرو در اغلب شهرها مردم نعل
اسب را بر سر در ورودی ،یا ایوان خانه و یا جلو کشتی نصب
میکردند.
در میان عشایر بختیاری ،اسب از جنبههای مختلف اهمیت
داشته و نعل آن نیز از جایگاه ویژهای در اندیشههای مردم
این سرزمین برخوردار بوده است؛ نال یا نعل در اکثر مناطق
ایران دورکنندۀ نحوستها به شمار میرود .نقش نال به صورت
تکرارشونده به عنوان حرز در حاشیۀ «سفرههای آردی»
و «هورژین »1و «وریس»2های بختیاری مشاهده میشود
(تصاویر  14و .)15
 .5ماری
مار در اوستا جزو خرفستران زیانکار و موذی است مار در اوستا
اژی آورده شده است نام اژیدهاک یا ضحاک نیز از همین واژه
است (اوشیدی .)421 ،1371 ،اگر مار به مثابۀ اژدها باشد،
نماد و تمثیلی از نیروهای دهشتناک و مخرب است؛ البته مار

تصویر  .13نقش تیخروس .مأخذ :قاضیانی.142 ،1376،

دارای معانی نمادین فراوانی بوده ،از جمله آنکه گاه به دلیل
پوستاندازی ،نماد رستاخیز و زایش و مرگ است.
در دین عیالمی ،مار ،بنمایۀ مکرر است که بهویژه به کوزهها و
آبدانها نقش شده است .تصویر ماری که به گرد درخت زندگی
پیچیده ،خود مظهری از برکتبخشی است (بهار.)70 ،1376 ،
این نقش در دستبافتههای عشایر بختیاری از جمله «وریس»
و «سفره آردی» ،نشانگر محافظی برای نگهداری و حراست از
دارایی باارزش آنان (حرز) است .مار را میتوان به منزلۀ حافظ
گنج دانست و آرد به منزلۀ گنجی است که نقش ماری بر روی
سفرۀ آردی از آن محافظت میکند یا به آن برکت میدهد
(قاضیانی)155 ،1376 ،؛ (تصویر .)16
 .6شیر
شیر از نمادهای فرهنگ مردم بختیاری است و از جمله نقوش و
نمادهای مرتبط با سوگواری به شمار میرود .بختیاریها معموالً
بر سر مزار جوانان ،پهلوانان و بزرگان خود تندیس شیر قرار
میدادهاند .شیر سنگی ،تندیسهایی از جنس سنگاند که به

الف

ب

تصویر .14الف :نقش خال نال دروریس ،ب :هورژین بختیاری .عکس:آزاده یعقوبزاده،
.1396

تصویر .15نقش خال نال .مأخذ :قاضیانی.147 ،1376 ،
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شکل شیر تراشیده میشدند و به نشانۀ شجاعت ،دالوری و
ویژگیهایی چون هنرمندی در شکار و تیراندازی در جنگ و
مهارت در سوارکاری ،بر آرامگاه بزرگان قوم خود قرار میدادند.
منطقۀ بختیاری ،سرزمین شیرهای سنگی است .این مجسمههای
شیری هنوز در قبرستانهای قدیمی بختیاری دیده میشوند.
هنگامی که کودکی دچار دلخفگی یا ترس شدید از چیزی
میشود ،والدین کودک ،او را سه یا هفت بار از زیر پای شیر
سنگی عبور میدهند و به این وسیله باور دارند اجنه و قوای
جهنمی مرموزی که باعث بیماری کودک شدهاند ،از او دور
میشوند .نماد شیر عالوه بر این تندیسها ،در قالی و گلیم و
گبههایی که بختیاریها میبافند نیز دیده میشود (تصویر .)17
نگارههای مختلف شیر بر دستبافتههای لر بختیاری گاه به
صورت هندسی و استیلیزه و گاه به صورت واقعگرایانه در
ارتباط با دیگر نمادهای آیینی ،یا تلفیقی با دیگر اجزای حیوانی
نظیر شاخ و بال ،و یا تركیب با عناصر مجرد و انتزاعی نظیر
چلیپا و خورشید نقش شده است .تلفیق و ترکیب صورتهای
گوناگون نمادهای اسطورهای ،جانوری و گیاهی در زمینۀ
هنرهای مختلف و بر پایۀ نگرشهای آیینی در جهت افزایش
اثربخشی و انتقال قدرت آنها ،از عصر مفرغ به بعد در تمامی
تمدنهای مختلف فالت ایران دیده میشود .جدای از هنرهای

مختلف ،این نگاره در قالیبافی ایران نقشی به سزا ایفا کرده
و به فراوانی بر قالی نقش شده است .در قدیمیترین قالی
مکشوف یعنی پازیریک ،نگارۀ شیر با اجزای بدن دیگر جانوران
نظیر بال عقاب و به صورت تلفیقی (شیردال) در حواشی باریک
بیرونی و درونی ،مکرر نقش شده است .نگارۀ شیر تا به امروز
در قالیهای روستایی و عشایری با بار رمزی و معنایی جایگاه
خاصی داشته است .در قالیچههای موسوم به شیری ،عالوه بر
دیگر معانی رمزی ،نمادی از مرد خانواده دیده میشود که به
سفر و یا جنگ رفته و استفاده از این قالیچه در خانه بیانگر و
یادآور حضور معنوی و دائمی مرد خانواده است (تصاویر 18و
.)19
از سویی به نظر میرسد نقش «شیر دنگ» از نقوش متداول بر
روی دستبافتههای بختیاری بیارتباط با کارکردهای اعتقادی
حرز و تعویذ شیرهای سنگی نباشد« .شیر دنگ» از دو کلمۀ
«شیر» و «دنگ» ترکیب شده و «نعرۀ شیر» از آن استنباط
میشود که باعث ترس هر نوع ارواح خبیثه و دورشدن آنها
میشود (قاضیانی .)141 ،1376 ،کارکرد آن به عنوان محافظت
اززنی که تازه زایمان کرده ،برای کودکی که دچار غش شده،
تنهایی بچه و برای مبارک و خوشیمنبودن در خانه ،بهویژه
خانۀ تازهعروس و به طور کلی برای دفع بالیا و بدیها و دعای
خیر به کار میرود .از آنجا که این بافندگان قصد نشاندادن
یک نماد را داشتند ،کاری به واقعیت جسمانی و ظاهری شیر
نداشتند ،از شکل تصوری شیر به منظور تجسم یک منبع
قدرت ماندگار ،مردانگی و شهامت استفاده میکردند و ازاینرو
شکل شیر را همانطور مجسم میکردند که به نظرشان
میرسید؛ به گونهای که تصویر بتواند (صفت) دلیری را القا
کند و یا به عنوان طلسم حرز کارایی داشته باشد (تصویر.)20
• نقوش گیاهی

تصویر .16نقش ماری بر وریس بختیاری .مأخذ :قاضیانی.140 ،1376 ،

تصویر .17شیر سنگی .عکس :آزاده یعقوبزاده.1396 ،

.1گل گندم
برزگران پس از اتمام درو به چند خوشۀ گندم که نچیده مانده،
آب میپاشند ،با ذکر صلوات دور سر خود چرخانده و سپس
برای رفع درد و بال ،برکتخواهی از زمین و شکر نعمتهای
الهی آنها را روی زمین میپاشند.
در پایان برداشت گندم ،کشاورزان بختیاری چند خوشه گندم
نچیده و مانده را بعد از اینکه به آنها آب میپاشند ،با احترامی
میچینند و دور سر خود میچرخانند و سپس برای رفع بال
و نیز برکتخواهی از زمین آنها را روی زمین میپاشند این
عمل نمادین که به پاس تکریم و شکرانه است ،برگرفته از باور
فتیشیسمی بوده و نشان از نوعی حرز و بالگردانی است .این
نقش که شامل ساقه و خوشه است ،با نام گل گندم و به صور
مختلف در مهمترین وسایل زندگی بختیاریها مثل «هورژین»
و «وریس» به چشم میخورد (تصویر .)21
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تصویر .18نگاره پاسداری دو حیوان (شیر) از درخت زندگی.

.Opie,1992,145

تصویر .19قالی لر بختیاری با نقش شیر.

مأخذ:

مأخذ.Macdonald, 2010, 173 :

نشأت گرفته است.
در فرهنگ اعتقادی بختیاریها ،درختان مقدس بسیاری
وجود دارند که مردمان بختیاری با آنها رازونیاز میکنند ،این
درختان در باور آنان حالل مشکالت بوده و نقش شفابخشی
دارند؛ درختان مقدس قدرت آن را دارند که باران پدید آورند،
گله را افزایش دهند ،خورشید را به درخشش وا دارند و....
برخی از این اعتقادات برگرفته از باور جادویی هنوز به شکل
دخیلبستن درمیان مردم باقی مانده است .از سویی در ارتباط
با آیین سوگواری نیز اهمیت درخت بهویژه شاخههای آن از
جمله موارد فتیشیسم در فرهنگ بختیاری است .بختیاریها
به هنگام تدفین مرده؛ دو شاخۀ کوچک و تروتازه از ٌکنار
(سدر) میکنند و زیر بغلهای مرده میگذارند .این ترکههای
تازه همراه مرده نشان زندگی دوباره و تروتازهای برای او تصور
میشود و این عمل نمادین برگرفته از باور به عناصر جادویی
(فتیشیسمی) و قائلشدن قدرت تمثیلی طلسم برای اشیا و
جانداران است (مددی.)60 ،1386 ،
درخت ،این میراث طبیعی و مقدس در نقش و نگارهای صنایع
دستی و هنری بختیاری نقش اسطورهای و نمادین دارد .جایگاه
درخت و نمادهای تصویری آن در دستبافتههای بختیاری و
باالخص قالیهای خشتی و قابی قابل توجه است (تصاویر
22و.)23
به عنوان نمونه درخت بید مجنون در افکار و عقاید مردم
بختیاری مفهوم زندگی و عمر زیاد دارد .ازهمینرو مردم
بختیاری با این درخت دردل میکنند ،پیوند میبندند (پیوند
سالمتی ،پیوند دگر بازگشتن ،پیوند دیدار دوباره) ،قولوقرار
میگذارند و آن را به شهادت میگیرند (علیمرادی و آشوری،
 .)16 ،1388نقش این درخت در قالیهای خشتی جایگاه
ویژهای دارد که از لحاظ شکل بسیار ساده و انتزاعی طراحی
و بافته میشود.
نقش سرو و کاج نیز در قالیهای بختیاری با اعتقادات و باورهای
مقدس همراه بوده است .امروزه نیز زن بختیاری شوهر خود را
در قامت سرو قوی ،مستحکم و آزاده میبیند و دوست دارد
بچهای که در شکم دارد ،روزی جوان شجاع ،بلندقامت و آزاده
همچون سرو شود (همان.)19 ،
درخت و میوۀ انار از روزگاران پیش از تاریخ جایگاه ویژه و
رازآمیزی داشته و در ابتدا نماد حاصلخیزی ،برکت و باروری

تصویر .20نقش شیر دنگ دوطرفه در هور بختیاری .مأخذ :قاضیانی.1376 ،

.2درخت
از دورترین ایام ،درخت و تصویر مثالی آن زاییدۀ رموز بسیاری
بوده که از اساطیر ،ادیان ،ادبیات و هنر ملل و اقوام مختلف

تصویر .21نقش گل گندم .مأخذ :قاضیانی.134 ،1376 ،
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تصویر  .22نمونهای از فرش لر بختیاری با نقشمایۀ درخت سرو ،بید مجنون و
انار .مأخذ.Opie, 1992, 145 :

تصویر  .23فرش لر بختیاری با نقوش درخت.

مأخذ.Opie, 1992, 148 :

بوده است .نگارههای بسیاری از آن در تمدنهای پیش از تاریخ
و تاریخی فالت ایران وجود دارد .با باالرفتن مقام و جایگاه
خورشید ،نمادهای بیشتر و جدیدتری نیز در ارتباط با خورشید
شکل میگیرند ،از جمله در نیمههای هزارۀ سوم و مقارن با
متداولشدن سال خورشیدی ،انار بیان رمزی دیگری مییابد
و از نمادهای مشهور خورشید میشود .تداعی بی واسطه میان
خورشید و این میوه گرد قرمز میتوانسته است در وهلۀ نخست
صرفاً زاییده شباهت بصری باشد (پوپ و اکرمن)1056 ،1378 ،؛
(تصویر .)24
• نقوش انسانی

.1آلباوری
در حوزۀ اعتقادی فرهنگ بختیاری به نمادهایی مرتبط با

مناسک تولد برمیخوریم .بختیاریها به هنگام تولد بچه ،دور
زائو خطی دایرهای میکشند تا مبادا «آل» بچه را ببرد که
اصطالحاً «خط مریم» گفته میشود .برای جلوگیری از آمدن
«آل» تدابیر دیگری نیز به کار میبرند ،از جمله قراردادن سیر و
پیاز و ...در اتاق زائو و همینطور مو ،پنجه یا ناخن «گرگ» را به
گهواره و یا لباس بچه سنجاق میکنند (مددی )53 ،1386 ،و
یا قیچی ،سیخ ،نمک ،قاو دال (ساق پای الشخور) ،پنجۀ پلنگ
و مهرۀ آبی رنگ و ...باالی سر نوزاد استفاده مینمودهاند .از
سویی در باور بختیاریها «آهن» عالوه بر «استقامت» داشتن
و نماد «مقاومت» بودن ،برندگی و تیزیاش نیز میتواند نمادی
از دافعه باشد تا موجودات شیطانی و آل را که قصد بردن نوزاد
را دارند ،دور سازد.
تقریباً در حاشیۀ اکثر بافتههای بختیاری نقشی معروف به
«آلباوری» دیده میشود« .آل» موجودی است مؤنث با قد
بلند ،موی بلند آشفته و سینههای بزرگ که همیشه خطری
است برای زن زائو .اگر آل بیاید و جفت بچۀ زن زائو را ببرد
و به آب برساند ،بچه یا مادر میمیرد (قاضیانی)159 ،1376 ،
(تصویر .)25
 .2چشم
توجه اقوام ایرانی به چشمزخم (شورچشمی) و باور و اعتقاد به
آن ،آنچنان عمیق است که گاه شالودۀ زندگی خود را بر این
بنیاد قرار میدهند .در فرهنگ ايران باستان شورچشمي به
عنوان پدیدهاي اهريمنی دانسته شده و مجازاتهايي هم براي
افراد شورچشم و بدچشم در نظر گرفته شده است.
بین بختیاریها مانند دیگر اقوام ،باور به چشمنظر وجود دارند
که با زندگی مردم عجین شده و تمام کارها و برخوردهای
روزمرهشان ،بر اساس همین باورها صورت میگیرد .در فرهنگ
بختیاری دست ،پا ،چشم و موی گرگ (م ِِل گرگ) آنها را از
خطر بیماری و چشمزخم دور نگه میدارد .اگر گرگی شکار
میشد ،همه تالش میکردند که دست و پا و چشم گرگ را
به دست آورند؛ زیرا آنها را از خطر هر بیماری و چشمزخم
دور خواهد کرد .اگر چشمزخمی به کودک رسید باید کمی
از نخ لباس اطرافیان را پنهانی با اسفند بسوزانند .برای رفع
چشمزخم کودک ،روی شانۀ چپ کودک نمک میریزند .یا به
آستین لباسش مهره و زاج سفید میدوزند .زاج سفید را آتش
میزنند تا ذوب شود و شبیه چشمی شود که او را چشم زده
است و به موهای بچه مهرهای میبندند.
نماد تجسمي چشمزخم تابع شکل چشم و داراي ويژگي
مرکزيت است .معموالً اين نگاره الماسيشکل است (تصویر
 )26اما گاه به شکل مربع يا مثلث و یا اشکال ترکیبی نيز ديده
ميشود .در میان نقوش با کارکرد چشمنظر در دستبافتههای
بختیاری میتوان به نقش گل گرده یا تک گل (تصویر  )27و
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تصویر .24نقش درخت انار بر روی فرش بختیاری .عکس :آزاده یعقوبزاده،
.1396

تصویر .25نقش آل باوری شاخدار یه تک در حاشیه ،آلباوری شاخدار دو تک
در متن سفره آردی دو قسمتی بختیاری .مأخذ :قاضیانی.182 ،

تصویر .27نقش تکگل يا گل گرده ،قالي بختياري .مأخذ :شعبانی خطیب،
.209 ،1387

تصویر .26نگارۀ الماسيشکل در میانۀ متن قالی لر بختیاری .مأخذ:

تصویر .28نقش موشاییجو .مأخذ :مددی.103 ،1386 ،

.Macdonald, 2010, 184

موشاییجو (تصویر  )28نیز اشاره کرد.
نتیجهگیری

بین عشایر لر بختیاری باورهای زیادی وجود دارد که با زندگی
مردم عجین شده و جزئی از فرهنگ و نشاندهندۀ نحوۀ زندگی
ایشان است .قوم بختیاری برای باور و اعتقادات روحیشان دست
به آفرینش مظاهر عینی و تجسمی و نمادین میزند که بهویژه
در آثار هنری ایشان به کرات به چشم میخورد .یکی از این
باورها اعتقاد به حرز و تعویذ است که به صورت نقوش نمادین

در البهالی نقوش مختلف بر دستبافتههایشان نیز تجلی یافته
است .طلسمها و ادعیه و عناصر جادویی با قدرت خارقالعاده
به کمک نیروی تخیل انسانی منجر به پیدایش نقوشی به این
وسعت معنایی و اعتقادی شده که در جایجای فرهنگ ایشان
از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است .با تحلیل و تفسیر این
نقوش میتوان به این امر مهم پی برد که نقشها در عین
سادگی و بیپیرایگی ماالمال از تمثیل و رمز و رازهای جهان
معنوی آنهاست که از بعد زیباییشناسی و اعتقادی ،حائز تعمق
و تأمل بسیاری است.
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