
  بازتاب نمودهاي فرهنگي در نظام 
نقوش پوشاک مردان  و  ساختاري 

جامعه عشايري/ ٩٥ -١٠٩

قرباني  صحنه  برجسته  نقش 
ميترا که کوتس و کوتوپاتس در 
ماخذ:  اند.  ايستاده  گاو  دو طرف 

کومن،۱۹۰۳: ۲۲. 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۹۵

فصلنامة علمي نگره

     بازتاب نمودهاي فرهنگي در نظام ساختاري 
و نقوش پوشاک مردان جامعه عشايري*

 مجيد اسدي فارساني**محمدتقي آشوري*** ايرج داداشي****     
 

چكيده
پوشاک با توجه به جنبه حفاظتي اش يکي از اساسي ترين نياز هاي بشر محسوب مي گردد،اماعلي رغم اين 
هدف مشترک در ميان جوامع گوناگون راهکار هاي مشترک در شکل دهي به آن صورت نگرفته است و 
نمي توان دو جامعه اي را يافت که از اين منظرنظام مشابهي را پيروي نمايند. در اين ميان پوشاک عشايري 
به عنوان نمونه اي از هنر قومي، داراي نظام ساختاري و نقوش منحصر به فردي است که پايداري خود 
را بعد از گذر ساليان متمادي حفظ نموده است و امکان مطالعه در اليه هاي پنهان آن را ميسر مي سازد. 
بنابراين شناسايي چگونگي بازتاب فرهنگ در نظام ساختاري،شکل و نقش پوشاک عشايري مساله اصلي 
تحقيق حاضر است. از اين رو باهدف شناسايي رابطه بين اعتقادهاي ديني- مذهبي با نظام ساختاري 
پوشاک و بازتاب مؤلفه هاي فرهنگي- تجسمي در قالب نقوش پوشاک، سوال اصلي مطرح شده اين بود 
که فرهنگ چه نقشي در شکل دهي به ساختار، نقش و رنگ پوشاک عشايري دارد؟ روش تحقيق مقاله،  
توصيفي-تحليلي و شــيوه جمع آوري اطالعات، كتابخانه اي و ميداني است. تجزيه و تحليل يافته هاي 
پژوهش بر حسب رويکرد کيفي اتخاذ شده مبتني بر تحليل يافته هاي متني، تصويري و اسنادي است که 
تحليل محتواي مربوط به ســه بخش سرپوش، پاپوش و تن پوش مردان بختياري به عنوان نمونه مورد 
مطالعه از زواياي رنگ، شکل و نقش مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج حاصله نشان داد که شکل گيري 
پوشاک مردان بختياري ريشه در اعتقاد هاي مذهبي و اسطوره اي آنها دارد و در ميان آنها نشانه هايي از 
آيين هاي مهرپرستي وو زرتشتي همچنان پابرجاست. در نهايت طراحي هماهنگ با شيوه زندگي عشايري، 
ارتباط نظام ساختاري پوشاک با عقايد مذهبي وجايگاه ماورايي آن از مهم ترين داليل پايداري شکل و نقش 

پوشاک مردان بختياري است.
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مقدمه
کارکرد  کنار  در  فرهنگي  عاملي  به عنوان  پوشاک 
محصول  دريک  هنر  ازظهور  نمودي  حفاظتي اش، 
فرهنگي- محصولي  را  آن  مي توان  که  نحوي  است،به 

عشايري  درجامعه  محصول  اين  نمود.  قلمداد  هنري 
داراي نظام ساختاري پايدارتري نسبت به نمونه مشابه 
در جوامع شهري و روستايي است،به صورتي که فرم 
نموده  حفظ  متمادي  ساليان  گذر  از  بعد  را  خود  کلي 
شده  عشايري  زندگي  از  جدايي ناپذيري  بخش  و  است 
است که حتي مي توان پوشاک را عامل اصلي شکل گيري 
تفاوت قوميت ها و ايل ها دانست. با توجه به اهميت اين 
موضوع و تعدد شيوه زيست عشايري در ايران، همچنان 
مطالعه اي جدي و علمي در اين خصوص صورت نگرفته 
است. بنابراين مساله اين تحقيق مبني بر آن است که چرا 
نظام ساختاري پوشاک درجوامع عشايري ايران، بعد از 
گذشت ساليان متمادي همچنان پايدار مانده است. از اين 
رو باهدف شناسايي رابطه بين اعتقادهاي ديني- مذهبي 
با نظام ساختاري پوشاک و بازتاب مؤلفه هاي فرهنگي- 
تجسمي در قالب نقوش پوشاک، به اين دو سوال پاسخ 
داده شود که چرا پوشاک در جامعه عشايري پايداري 
خود را حفظ نموده است؟ و از سويي ديگر فرهنگ چه 
پوشاک  رنگ  و  نقش  ساختار،  به  شکل دهي  در  نقشي 
عشايري دارد؟بنابراين از آنجايي که انسان شناسان و 
حتي جغرافي دانان نيز نقش فرهنگ بر عامل طبيعت را 
را  اوليه  ماده  تنها  طبيعت  که  معتقدند  و  مي دانند  غالب 
ماده صورت  به  فرهنگ  تا  مي گذارد  فرهنگ  اختيار  در 
دهد، لذا مطالعه فرهنگ امري ضروري مي نمايد و از اين 
دريچه مطالعه پوشاک چنان اهميتي مي يابد که به عنوان 
ساز  زمينه  مي تواند  بشري  فرهنگ  نماي  تمام  آينه 
و  باورها  انسانها،  زندگي  شيوه  از  جامع تري  شناخت 
اعتقاداتشان را نشان دهد که به مراتب اهميت وابستگي 
و  اهميت  سازد  مال  بر  را  پوشاکشان  نوع  به  عشاير 
پايداري  مطالعه  رودر  اين  از  است.   تحقيق  ضرورت 
پوشاک مردان بختياري،باورها و اعتقادات ديني-مذهبي 
فرهنگي  مؤلفه هاي  بازتاب  و  است  کننده  تعيين  عامل 
از طريق شناسايي روابط بينا متني در آثار فرهنگي و 

هنريقابل کشف است.

روش تحقيق
ماهيتي  و  کيفي  رويکردي  حاضر،  پژوهش  روش 
به روش  اطالعات  دارد و گردآوري  تحليلي  توصيفي- 
و  برداري  فيش  ابزار  بوسيله  ميداني  و  کتابخانه اي 
رو  اين  از  است.  پذيرفته  صورت  مشارکتي  مشاهده 
بازشناسي  در  اسنادي  و  تصويري  متني،  داده هاي 
مولفه هاي تصويري و ساختاري، نقش و رنگ پوشاک 
و  توصيفي  صورت  به  که  گرفت  قرار  توجه  مورد 

مطالعه  مورد  محتوا  تحليل  روش  قالب  در  مضموني 
ايل  واقع گرديد. جامعه مورد تحقيق، پوشاک عشايري 
تحقيق  اين  در  توجه  مورد  نمونه  که  است  بختياري 
پوشاک مردان بختياري است. به منظور شناخت پوشاک 
به عنوان پديده اي فرهنگي در بستر اجتماعي اش، ازنظريه 
خاص  نظريه،انواع  اين  طبق  و  شد  گرفته  بهره  قومي 
وزباني  قومي،محلي  گروه هاي  شناسه  به عنوان  لباس 
مفاهيم  و  معاني  دريافت  بنابراين  منظورگشت.  خاص 
پوشاک در هر گروه اجتماعي مستلزم درک رفتار هاي 
اجتماعي و فرهنگي مردم آن گروه و شناخت نظام هاي 
باور هايي  و  جادويي-تابويي  اعمال  و  اعتقادي  ديني- 
است که پوشاک ارزش هاي نمادين خود را از آنها گرفته 
اند. بدين منظور براي نيل به اهداف مورد نظر رويکرد 

انسان شناسي کارکردگرا انتخاب شده است. 

پيشينه تحقيق
از نظر مالينوفسکي فرهنگ به يکسري از نيازهاي زيستي 
و اجتماعي انسان پاسخ مي دهد و فرهنگ يک جزء از يک 
نظام کلي است و با توجه به نيازهايي که آن نظام و آن 
جامعه دارد اجزاء و عناصر مختلف فرهنگ به تامين آن 
نيازها مي پردازند (نک: مالينوفسکي،١٣٨٣).او در کتاب 
کارکرد  ديدگاه هاي  کامل  به شرح  فرهنگ  علمي  نظريه 
گرايي در زمينه مطالعه فرهنگ پرداخته است و در کتاب 
(ابتدايي)  بدوي  مردم  اجتماعي  زندگي  از  گزارش  سه 
را  تحقيق  ميدان  در  شناسي  انسان  روش  عملي  شيوه 
گزارش مي دهد. ايچر، در پژوهش انسان شناسي لباس 
شناسي  انسان  مطالعه  در  اصلي  عامل  (۲۰۰۰)چهار 
فرهنگ  ساخت  زمينه هاي  مي کند:۱.  شناسايي  را  لباس 
(سياست، اقتصاد، ايديولوژي، و سلسله مراتب) ۲. مفهوم 
ميداني ۴. مشارکت زنان. جان  ۳. کار  متفاوت فرهنگ. 
کيالي اينوهوموکو در مقاله تو مي رقصي آنچه مي پوشي 
نقش  ۱رابطه  را،  ات  فرهنگي  ارزش هاي  مي پوشي  و 
از  لباس در رقص و فرهنگ بومي را مطالعه مي کند و 
اين دريچه نقش لباس در نوع حرکات رقصنده هاي آييني 
را مورد توجه قرار داده است.در حوزه مطالعات پوشاک 
محلي در غرب رودلف هلم۱ با انجام مصاحبه هايي در 
سال۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ و کسب اطالعات مربوط به پوشاک 
محلي در اياالت ِهِسن، گزارشي دقيق از روند تغييرات و 
پراکندگي جغرافيايي پوشاک محلي ارايه مي دهد. در دهه 
۱۹۳۰ مارتا برينگه ماير۲ و ماتيلده هاين۳ به کارکرد هاي 
ويژه پوشاک پرداختند و معنا و مفهوم نمادين پوشاک را 
در مناطق مختلف محور کارشان قرار دادند. در کشور 
انگليس هم با توجه به شکل گيري انجمن پوشاک در سال 
اواخر  تا  همچنان  پوشاک،  موزه هاي  تاسيس  و   ۱۹۶۵
پرداخته  پوشاک  توصيف  به  تنها  ميالدي  بيسم  قرن 
مي شد. هلگه گرنت در سال ۱۹۷۴ ميالدي با پژوهش به 
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يادداشت هاي او از دو سال کوچ همراه چند خانوار از 
ايل بختياري تهيه شده است. از ديگر مقاالت و مطالعات 

مرتبط با پژوهش حاضر هستند.

پيشينه عشاير ايل بختياري
تبار  خصوص  در  نظريه  و  ديدگاه  چندين  ميان  از 
بختياري ها چند ديدگاه در بخش زير مورد توجه قرار 
گرفته است که يکي ديدگاه اسطوره اي و ديگري تاريخي 
لر  را  بختياري ها  مورخان  و  پژوهشگران  است.اکثر 
دانسته اند (تصوير١).«بر اساس روايات افسانه اي لر ها 
(کردان) بازماندگان جواناني تشکيل مي دهند که به ياري 
و  به کوهستانهاي زردکوه  و  گريخته  از جنگ  ضحاک 
کوه رنگ پناه بردند و خود را لر يعني بياباني خواندند» 
(مولفان،١٣٧٥: ٤١٨). عليقلي بختياري معروف به سردار 
بختياري  تاريخ  به  موسوم  خود  كتاب  در  دوم،  اسعد 
جليل  ايل  اين  تاريخ،  كتب  از  تتبع  از  مينويسد:«بعد 
نسبشان به ملوك بويه كه ساساني االصلند، ميرسد و 
از  قبل  زيرا  است؛  بختيار  عزالدوله  ايشان،  سرسلسله 
عزالدوله بختيار نامي در كتب نيست»).بختياري و لسان 
السلطنه، ۴۹:۱۳۷۶).و ديدگاه سوم را گارثويت (نويسنده 
بختياري ها  ديدگاه  اساس  بر  و  مي کند  آمريكايي)بيان 
ناحيه  اين  در  زندگي  طوالني  زمان  مدت  مدعي  که 
مي داند.  هخامنشي  و  ساساني  نسل  از  را  آنها  هستند 
او مي نويسد«آن دو {بختياري} براي اثبات نظريه خود 
لباس بختياريها را با تنپوش مجسمه هايي كه از دوران 
هخامنشي و ساساني بر روي صخره ها كنده شده و به 
جاي مانده است، مقايسه ميكنند» (گارثويت،١٣٧٣: ٨١-

٨٨).گريشمن نيز در کاوش هايي که در تنگ پبده حوالي 
شهرستان انديکا و اللي انجام داده بود، يافته هاي باستان 
شناسي اش را با ريشه دار بودن زندگي بختياري ها در 
«براي  که  است  معتقد  و  مي داند  مربوط  سرزمين  اين 
انسان را در غاري در  آثار زندگي  ايران  بار در  اولين 
شوشتر»  شرقي  شمال  بختياري  در  واقع  پابدا  منطقه 
هرودوت  است.  شده  شناسايي  (گريشمن،۲۰:١٣٧٩). 
نيزبختياريان را کوسي ها وبارون دوبد "اکسيان"خوانده 
که طايفه اي از قوم پارس هستند ( سلطاني، ۱۳۸۸: ۵۵). 
ايالميان و پارسها دو طايفه از يک قوم و نژاد بودند،اين 

قوم اجداد بختياري ها مي باشند ( همان،۲۶).

شيوه زندگي کوچ نشيني
جوامع عشايري جوامعي هستند که در ارتباط مستقيم 
با طبيعت زندگي کرده و «يکي از ابتدايي ترين شيوه هاي 
زندگي انسانها را دارند» (امير عضدي،٢:١٣٨٦). عشاير، 
كوچ  در  شهري,  و  روستايي  جانشينان  يك  خالف  بر 
و نقل و انتقال دايمي هستند. کوچ وسيله اي است براي 
مصالحه انسان عشايري با طبيعت، در اين مصالحه همان 

به  فرهنگي»  فرآيند هاي  نمايانگر  به عنوان  «پوشاک  نام 
نظريه هاي  و  مي رود  پوشاک  اجتماعي  جنبه هاي  سمت 
همايش  فرانسه  در  مي نمايد.  پيشنهاد  را  سيستمي 
«پوشاک و جامعه» در سال ۱۹۸۳ ميالدي در موزه ملي 
پاريس شکل گرفت و جنبه هاي معنا شناسي در پوشاک 
محوريت داشت. همچنين در حوزه مطالعات انجام شده 
در عشاير بختياري نيز مي توان به پژوهش هاي ديگري 
اشاره نمود: سفر به ديار بختياري، (١٣٦٨) يکي از کتب 
مهم و پژوهش محور در حوزه مطالعات مردم شناسي 
در ايل بختياري است که حاصل سه سفر اصغر کريمي 
فرانسوي،  پژوهشگر  با  اغلب  او  بختياري است.  ايل  به 
در  همچنين  کريمي  است.  بوده  همراه  ديگار  پير  ژان 
عشاير  مفهوم  و  معنا  بررسي  جمله  از  ديگر  مقاالتي 
در مطالعات قوم شناسي (١٣٩٠)، نظام مالکيت ارضي 
ايل  اندازه گيري در  ايل بختياري (١٣٥٧)، واحدهاي  در 
چند  توزيع  (١٣٥٣)،بررسي  سياق  حساب  و  بختياري 
پديده فرهنگي در منطقه بختياري (زاگرس مرکزي) {به 
همراه ژان پير ديگار}، نگاهي به زندگي و آداب و سنن 
در ايالت هفت لنگ و چهار لنگ (١٣٥٠)، دامداري در ايل 
بختياري (١٣٥٢) و  از زواياي گوناگوني به مطالعه قوم 
شناسي عشاير بختياري پرداخته است. عزيز کياوند نيز 
در اثري با عنوان بررسي طايفه بامدي از ايل بختياري 
در سال١٣٧٤ وانديشه هايي در شناخت ايالت و عشاير، 
تاراز  راه  ايل  و  سال١٣٦٦  در  شهبازي  عبداهللا  نوشته 
که  است  ورهام  فرهاد  از  اثري  تاراز  مستند  همراه  به 

تصوير١. عشاير ايل بختياري. مأخذ: ورهرام، ١٣٩٦: ٣٢.

تصوير٢. نقشه ايل راه تاراز در ايل بختياري. ماخذ: همان، ٢٦.



عناصر طبيعي هستند که مواد خام و اوليه را در اختيار 
استروس١ نظرلوي  بنابر  مي دهند.  قرار  ابتدايي  انسان 

ايجاد نظام هاي نشانه اي آنچه  براي  اوليه  انسان هاي   »
طبيعي  دنياي  واقعي  چيزهاي  همان  داشتند  اختيار  در 
«شيوه  نشينان  کوچ  (احمدي،١٨٤:١٣٨٦).  است»  بوده 
زندگي خود را روشي از رفتاري آزاد مي بينند و بدان 
زندان  در  نشينان  آبادي  آنان،  ديدگاه  از  سرافرازند. 
اين شيوه  ايران  خويشند» (بوکهارت، ۱۳۶۵: ۱۱۵). در 
قابل  ازنقاط جغرافيايي اش  زيست در بخش هاي زيادي 
ايل بختياري كه در استان  اين ميان  مشاهده است. در 
کوه هاي  دامنه  در  و خوزستان  بختياري  و  چهارمحال 
زاگرس ييالق و قشالق مي كنند، (تصوير ٢). بزرگ ترين 

ايل كوچنده كشور ايران را تشکيل مي دهند. 

ريشه باورهاي ديني و مذهبي بختياري ها
شواهد و قرايني وجود دارد مبني بر آنکه دامنه باورها 
و اعتقادات سنتي معمول در بختياري از قبيل پرستش 
آتش ، خورشيد و ماه و مردگان به دوران مهرپرستي 
تا ظهور  بختياري ها  و زرتشتيان مي رسد. دين رسمي 
دين اسالم را مي توان مهر پرستي و زرتشتي دانست. 

جاي  به  را  زرتشت  آيين  سنت  و  آداب  و  عقايد  آنها 
ورود  قرناز  چهارده  گذشت  از  بعد  مي آوردندهرچند 
اسالم باورهاي زرتشتي همچنان پا برجا هستند. از آثار 
به جاي مانده از اماکن زرتشتي در سرزمين بختياري 
«آتشکده برد٢ نشانده»و «سرمسجد» را مي توان نام برد 
(تصوير٣).که با فاصله ۲۵ کيلومتري يکديگر واقع شده 
اند. اين دو آتشکده را « به همراه پاسارگاد بايد اجداد 
ايوان تخت جمشيد دانست» ( گريشمن،۱۱۳:١٣٧٩). بر 
اساس نظر گريشمن «قلعه بردي (اولين اقامتگاه دايمي 
قوم پارس، زادگاه اصلي کوروش هخامنشي در ايران). 
کوه هاي  نواحي  از  يکي  در  مقدس  ايوان  يک  وجود 
بختياري براي من (گريشمن)و «اچ کاسچ» آرشيتکت تا 
حدودي آشکار، محقق بود» (سلطاني،٦٢:١٣٨٨).از ديگر 
شواهدي که دال بر وجود باور هاي آيين مهر و زرتشتي 
اين قوم هست در رفتار و بيان آنها ديده و شنيده  در 

مي شود:
- بر روي قبور مردگان خود شيرهاي سنگي مي گذارند که 
به آن "بردشير" مي گويند. وآن نشانه شجاعت ومردانگي 
شخص در گذشته است (تصوير٤).در ايران باستان شير 
«مظهر قدرت و توان و نيرو است» (غراب،٢٣٢:١٣٨٤). 

1.Claude Lévi-Strauss

 ٢. برد در زبان بختياري به معناي 

سنگ
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تصوير٣. برد نشانده يا سر مسجد در بختياري. ماخذ: سلطاني،١٦٨:١٣٨٨.

تصوير٤.شير سنگي (برد شير). سنگ قبر مردان بختياري. ماخذ: 
نگارندگان

تصوير ٥. جشن دستمال بازي مردان بختياري.ماخذ:کسرائيان،١٣٨٨، 
١٠٢
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و نماينده خورشيد محسوب مي گردد. در ايران که شير 
بوده است «به صورت يک  پادشاهان  کنار  همواره در 
از نماد و قدرت شد»  نماد سلطنتي در آمد و نشانه اي 
 ، مهر  دين  رده  هفت  ميان  در   .(١٤ (اتينگهاوزن،٢٥٣٧: 
(کلوس،٢٠٠٠:  است»  شير  آن  از  جايگاه  «چهارمين 
نيز گاه به صورت شير  بابليان  ١٣٢).«خداي خورشيد 
نمايش داده شده است» (کراپ، ۱۹۴۵: ۱۵۰). که مي تواند 
نشان از رابطه خورشيد و شير در دوران باستان باشد. 
در نهايت آنچه در اينجا بسيار پر اهميت مي گردد «شير 
نيروهاي  شدن  تازه  و  خورشيد  به  بازگشت  نشانه 
در  و  (فضايلي،١٥٠:١٣٨٧).  است»  حياتي  و  کيهاني 
تصاوير متعددي "آناهيتا" و "مهر" سوار برشير تصوير 

شده اند.
- به آفتاب (به اي افتو١).از قسم هايي است که در ميان 
بختياري ها رايج است. در مهريشت آمده است: «اوست 
نخستين ايزد مينوي که پيش از خورشيد فنا ناپذيرتيز 
بر مي آيد» (مهريشت،کرده۳:  باالي کوه هرا  اسب در 
انگاشته  يکي  مهر  و  خورشيد  تدريج  به  که  بند۱۳). 

شده اند.
- به آتش ( به اي تش). به چاله (به اي چاله).نيز از ديگر 
آتش  ميتراييسم،  آيين  در  که  است.  آنان  سوگند هاي 

جزو اصول اساسي محسوب مي شود. زيرا ميتراييسم 
بر اساس آتش و پرستش قواي طبيعت مثل باد، طوفان 
و.است. «ميتراييسم بر اساس پرستش آتش و مهر است. 
.(٨٨:١٣٦٨ (رضايي،  خورشيد»  در  است  خدايي  مهر 

دارد  وجود  هم  تحقير  نوعي  قسم ها  اين  با  تضاد  در 
که "او به چاله ريز" يا آب به چاله ريز گفته مي شود و 
بيشتر به کساني که ناتوان در انجام کاري مي شوند اين 
اصطالح برايشان بکار مي رود. ريختن آب در آتش در 
يا شوم است وکسي  به نوعي گناه و  ميان بختياري ها 
که اجاق پدرش را کور مي کند يا به اصطالح مثل پدرش 

دلير وشجاع نيست مي گويند. 
زينتي  بسته هاي  يا  و  دود مي کنند  اسپند  بختياري ها   -
اين  که  مي کنند  استفاده  مختلف  شکل هاي  در  را  آن 
اعتقاد ظاهرًا يکي از قديمي ترين اعتقادات ايرانيان است. 
و نوعي استفاده براي چشم زخم دارد. اين نام در کتب 
ديو چشم زخم  اوستا  در  و«  آورده شده  هم  باستاني 
(هدايت،١٣:١٣٥٦).اين  است»  شده  ناميده  ).اغشي). 
رسم هم اکنون نيز در ميان زرتشتيان رواج دارد و در 
آتشکده هاي آنها، در ساعاتي معين از روز با مراسمي 

خاص صورت مي پذيرد.
- روشن کردن شمع بر سر مزارها نيز بازمانده همين 
و  شمع  مهرابه ها  در  ميتراييسم  آيين  «در  سنتهاست. 
آتش روشن مي کردند که نمادي از مهر بود.قسمتي از 
دين باوري ها مربوط به مهر پرستي و قسمتي مربوط به 

زردتشتيان است» (خسروي،١٣٧٠:١٢٦-١٢٥).

معرفي پوشاک مردان بختياري
بفردي  منحصر  فرم  ايلبختياريداراي  مردان  پوشاک 
قاجار  دوران  در  که  اندکي  تحوالت  رغم  علي  و  است 
تجربه نموده است اما نظام ساختاري خود را به عنوان 
بارزترين هويت ايلي مردان بختياري حفظ کرده است.

در حال حاضر پوشاک مردان ايل بختياري، مشتمل بر 
شش بخش است و شامل: کاله نمدي٢، چوقا٣ ، تنبان يا 
دبيت٤ ، پيراهن، زير تنبان و گيوه٥ است. اما به طور کلي 
لر  هويت  از  مشخص  نمادي  بختياري  چوقاي  و  تنبان 

بزرگ٦ محسوب مي شوند (تصوير ٥).

برخي مشخصات در طراحي ساختار پوشاک مردان 
بختياري

ازشيوه  برخاسته  فرهنگ  «نوع  است:  مشخص  آنچه 
امکان  جوامع  دراين  ودامپروري  کوچندگي  معيشت 
وطرح  وشکل  نوع  وگزينش  درلباس  تفنن  و  تنوع 
لباس هاي مغاير با شيوه بومي را ازمردم گرفته است» 
نمودهاي  مطالعه  در   .(٧ تصوير  (يارشاطر،٢٠:١٣٨٣؛ 
فرهنگي پوشاک مردان بختياري يک کل منسجم صورت 
گرفته است که حاوي بياني فرهنگي است. اين ساختار و 

تصوير ٦. مراسم عزاداری و اجتماع دوار مردان، ماخذ:
www.honaronline.ir .

ماخذ:  بختياری،   دامپروری عشاير  بر  متکی  تصوير ٧. زندگی 
ورهرام، ١٣٩٦، ٤٥.



ارتباط فرهنگي آن، از آنجا که به طور محسوس مشاهده 
نمي شود نوعي هندسه پنهان محسوب مي شود. شناخت 
ناپيدا از عمق و ژرفاي ساختار  هندسه پنهان و وجوه 
لباس در رابطه با زندگي عشايري و کوچ نشيني مي تواند 
از نمود هاي فرهنگي پوشاک مردان بختياري باشدکاله 
مردان کروي شکل است و خاصيت ٣٦٠ درجه اي براي 
پوشيدن آن فراهم شده است. در اين کاله اساس طراحي 
خط منحني و دايره است و هيچ زاويه اي در آن مشخص 
نشده است تا مخاطب بتواند از هر طرف آن را بر سر 
گذارد. تنبان نيز به گونه اي طراحي شده است که پوشنده 
مي تواند از هر دو سمت استفاده نمايد، زيرا عقب و جلو 
آن، مشابه هستند. از طرفي با توجه به کش دار بودن کمر 
و گشادي پاچه هاي شلوار به گونه است که اگر قسمت 
چين هاي پايي را باز نماييم به صورت نيم دايره مي شود 
و اساس دايره و خط منحني زير بناي طراحي آن قرار 
نام  که در اصطالح تخصصي طرح کلوش  گرفته است 
دارد.گيوه ملکي به عنوان پا پوش مردان بختياري، چپ 
و راست ندارد و مي توان هر کدام از لنگه کفش ها را به 
زاويه اي  هيچ  ديگر  از طرف  پوشاند.  پاها  از  کداک  هر 
فرم  و  منحني  پايه  و  نمي شود  آن مشاهده  در طراحي 
مدور اساس طراحي آن قرار گرفته است و حتي قسمت 
بر  تأکيدي  عقب  به  رو  خميده  حرکت  با  نيز  سرپنجه 
اين فرم داشته است. در پوشاک مردان بختياري حذف 
زوايا و جهت مندي، ويژگي هاي بي کرانگي و دايره اي 
را متذکر مي شود. از اين رو متکي بر فرم دايره دانست. 
اصل  يک  آنها  معيشت  و شيوه  فرهنگ  کل  در  چيزيکه 

بنيادين محسوب مي شود. در جوامع عشايري با توجه 
برابر  در  پويا  عملکردي  کوچ  بر  مبتني  زندگي  نوع  به 
نشين ها  کوچ  براي  دارند  يکجانشيني  زندگي  ايستايي 
(بوکهارت،  است»  مرگ  انجماد  بيانگر  مستطيل  «شکل 
پويايي  در  را  آرمان خود  «اقوام کوچ رو   .(١٣٨٩: ٢٤
«دايره  (همان).  مي گيرند»  سراغ  دايره  ذات  بيکراني  و 
نماد فعاليت آسمان، دخول پويا در آسمان، عينيت آن و 
نوعيت آن است. اينجاست که دايره به نمادهاي الوهيت 
مي پيوندد» (شواليه و گربران، ١٣٨٨، ج٤: ١٦٥). «دايره 
که مرکزش همه جاست و محيطش هيچ جا» (الفورگ، 
در  تاز  و  ترک  نماد  ميترا  کيش  در   .(٢٠ آلندي،١٣٩٠: 
آسمان است (شواليه و گربران، ١٣٨٨، ج٤: ٧٠٥). کوچ 
نشينان در هنگام برپايي چادر هايشان، به صورت گرد 
و دايره وار اجتماع برقرار مي کنند. در هنگام رقص و 
 .(٥ (تصوير  مي دهند  تشکيل  دايره اي  حلقه هاي  شادي 
زدن  حلقه  سوگواري  آيين  برگزاري  زمان  در  حتي  و 
در  ٦).از شيوه هاي مرسوم  (تصوير  هم  دور  به  افراد 
ميان بختياري ها است. اساس دايره در طراحي پوشاک 
از  که  است  عشايري  زيست  شيوه  از  ناشي  بختياري 
بند زمان و مکان رها هستند و در فضا حرکتي آزادانه 
دارند. آنها با تغيير فصل به حرکت در مي آيند و حرکتي 
زندگي  حال  زمان  در  آنها  مي زنند،  رقم  را  پايان  بي 
در  بختياري  مردان  لباس  سفيد  و  سياه  رنگ  مي کنند. 
فرم هندسي دايره اي بازتاب مفهومي ديگري نيز هست 
به  ايم  که در فرهنگ هاي شرقي شاهد معاني آن بوده 
گونه اي که وقتي سياه و سفيد مکمل هم مي شوند، فرم 

www.beytoote.com :تصوير ۸. دستاورد هاي نمدي با نقش و رنگ مختلف مورد استفاده عشاير بختياري. ماخذ
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بختياري  مردان  لباس  در  و  مي دهند  تشکيل  را  دايره 
و  دارند  دايره). حضور  و سفيد-  (سياه  مولفه  دو  اين 
«آسمان  و  هستند  آسمان  و  زمين  اتصال  از  نشانه اي 
ج٥:  (همان،  هستند»  نخستين  وحدت  قطب  دو  زمين  و 
بدوي  انسان  هنر  در  انديشه  تعالي  از  نشان  که   .(٦٥٦
دارد. آنچه مشخصه درک کردن به جاي ديدن است و به 
عبارتي تفکر فراطبيعي او را نشان مي دهد. «او حيات را 
همچون کليتي واحد تجربه مي کند» (کواراسوامي به نقل 
از اشميت، ١٣٨٩: ٤٢٧). انسان بدوي نماد را به صورت 
را اصل مي داند  بلکه آن  نمي کند  قراردادي درک  متنييا 
اين  از  و  باعث شکل گيري شمنيسم شده است).  (آنچه 
رو براي ساختار پوشاک، قراردادي را مبنا نمي گذارد، 
درک  واقعيتي  او،  براي  پوشاک  طرح  نهايي  فرم  بلکه 
شده است. بنابراين مي توان يکي ديگر از داليل پايداري 
پوشاک در ايل بختياري را انطباق شيوه زيست عشايري 
و مبناي طراحي متکي بر اصل دايره دانست که به عنوان 

نمودي فرهنگي شناسايي گرديد.

مفاهيم رنگ در پوشاک مردان بختياري
انسان،  بر روان  تاثيرگذاري  از جنبه  نمادها  بارزترين   
فرهنگ،  با طبيعت،  ارتباط  در  رنگ ها مي باشند. رنگ ها 
معنايي  يک  هر  زندگي،  تجربه هاي  و  ديني،  باورهاي 
مردان  پوشاک  رنگ  مي دهند.  اختصاص  خود  به  ويژه 
بختياري به طور کلي سياه و سفيد است. رنگ چوقا با 
است  از سياه و سفيد  ترکيبي  دهنده اش  تشکيل  نقوش 
که سفيد آن در برخي موارد به سمت سفيد استخواني 
و سفيد صدفي تمايل دارد و گاهي هم کرم رنگ است 
و به جاي رنگ مشکي نيز گاهي آبي تيره کاربرد دارد. 
و  سياه  قالب  در  روشني  و  تيرگي  است  مسلم  آنچه 
سفيد در باالتنه نمايان است. ادراک رنگ در ميان ملل 
و اقوام گاه متفاوت و گاه مشابه است. اما به هر حال 
تابع موقعيت هاي زماني، مکاني و جغرافيايي اند و يا از 
فرهنگ، دين و آيين مردم نشات ميگيرند.«سفيد از آنجا 
که مطلق است، هيچ تفاوتي نمي گيرد جز آنکه از سفيد 
مات تا سفيد براق حرکت مي کند. گاه به معني فقدان رنگ 

اند. ماخذ: کومن،۱۹۰۳: ۲۲.  ايستاده  ميترا که کوتس و کوتوپاتس در دو طرف گاو  قرباني  تصوير۹. نقش برجسته صحنه 



است و گاه به معناي مجموعه رنگ ها است. بدين ترتيب 
گاه در بدايت و گاه در نهايت زندگي روزانه و عالم ظاهر 
نقطه  در  سياه   .(۵۸۸:۱۳۸۸ وگربران،  (شواليه  است» 
مقابل سفيد است. سياه، «سرد و منفي شناخته مي شود 
با  (همان،۶۸۵).  است»  نخستين  ظلمت  با  ارتباط  در  و 
دو  اين  انتخاب  در  ثنويت  نوعي  به  اعتقاد  وجود  اين 
جوامع  مبناي  در  ريشه  مي تواند  که  دارد  وجود  رنگ 
جوامع  در  باشد.  داشته  آنها  مذهبي  آيين هاي  ابتداييو 
ابتدايي «اصل تبادل دوطرفه در مبناي هر قاعده اييافت 
آيين هاي  ۲۰).ودر   :۱۳۸۹ (مالينوفسکي،  مي شود» 
دارد:«آيين  وجود  رويکرد  اين  زرتشت  و  ميتراييسم 
ميترا در بنياد زير بناي ايراني خود را در ثنويت حفظ 
کرده است» (باقري،۱۶۴:۱۳۷۶).ثنويتي که پيوندي عميق 
با تفکر اسطوره اي انسان هاي ابتدايي بر قرار مي کند که 
در آن هرموقعيتي مثبت يا منفي ارزش گذاري مي شود. 

ارزش هايي از اين دست بر ويژگي هاي احساسي تأکيد 
دارند و اين بيشتر از آن روست که،از دوران کهن، قبايل 
از آن رمزهاي دوگانه جهاني استفاده مي کردند که به 
صورت نظامي عام از تضادهاي معنايي درآمده بودند. 
رفتار  و  اوليه  شناخت  نمودار  خوبي  به  نظامي  چنين 
قبايل کهن است (چوناکوا،۶۴،۱۳۷۶ ). که به دنبال ايجاد 
بوده  نجومي  اساطير  و  آدمي  نفسانيات  ميان  «تناسب 
تمام  در  ــ سياه  تقابل سپيد   .(۶۴: (ستاري،۱۳۸۷  اند» 
اين  چنين  هم  است.  آشکار  سنتي  و  کهن  هاي  فرهنگ 
رنگ ها انگيزش احساس هاي متضاد را سبب مي شود 
مانند خيرــ شر- پيروزي – شکست. مفاهيم رنگ هميشه 
داراي ويژگي همگاني نيست و در برخي موارد نشاني از 
سنت هاي فرهنگي دارد. ثنويت در درآيين زرتشت نيز 
بر اساس پديدار شدن دو مينو فرض شده است: « در 
آغاز جهان {در انديشه يا عالم تصور بنابر ترجمه آذر 

جدول ١. بازتاب شکل کوه در آثار فرهنگي دوران باستاني ايران. ماخذ: نگارندگان.
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الف- چغازنبيل معبدي از دوران 
عيالميان

ب- مقبره کورش در پاسارگاد بنيان 
گذار دودمان هخامنشيان

ج- بردگوري يا گور سنگي هاي 
بختياري

د- دخمه يا گور سنگي مربوط به 
دوران هخامنشيان در نقش رستم

ه-نقش کوه به صورت کنگره در 
نقوش معماري تخت جمشيد

و- گور دخمه هاي زرتشتيان بر فراز 
کوه در استان يزد



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

گشسب}دو مينوي همزاد "سپند مينو" و "انگرمينو"پديدار 
و  بود  نيک  کردار  و  گفتار  و  پندار  در  يکي  که  شدند 
هم  به  وقتي  مينو  دو  «آن  بند٣).  (يسنا٣٠،  بد»  ديگري 
رسيدند هستي و نيستي يا زندگي و نا زندگي را بنياد 
نهادند» (همان، بند٤). ايرانيان «رنگ سفيد را. در معني 
نماد  را  و سياه  بختي  نيک  نيکي،  نماد خير،  آن،  وسيع 
شر، فقر، بدبختي مي دانند» (چوناکوا،٦٧،١٣٧٦). بر اين 
اساس لباس مردان بختياري ترکيبي سياه سفيد بر خود 
گرفته است زيرا مي توان آن را حاصل تضاد هاي نيروها 
خير و شر دانست به گونه اي که پوشنده لباس هميشه 
همراه خود بايد در اين تفکر غوطه ور باشد که هر دو 
نيرو همواره او را در مسير زندگي همراهي مي کنند. اين 
همراهان، حضوري نمادين در لباس دارند و نوعي تاثير 
مستقيم بر روح آنها مي گذارد، زيرا لباس نقش مستقيمي 
بر نفس انسان دارد و «هيچ هنري نيست که بيشتر از 
هنر جامه در روح آدميان موثر باشد» (بوکهارت، ١٣٦٥ 
نهايي  مسير  مي توان  تضاد ها  اين  وجود  با  اما   .(١١١:
و پند آموزي ديني را در چوقاي آنها مشاهده نمود که 
رنگ مشکي با حرکتي به سمت پايين و سفيد به سمت 
باال نشانه اي از عاقبت خير و شر را بر مال مي نمايد. با 
اين تفاسير در بارهرنگ پوشاک مردان بختياري چنين 

مي توان گفت که اوًال رنگ، بر اساس يک گزينش انتخاب 
گرديده و طبق نظر لوي اشتروس، طبيعت، مواد خام و 
اوليه را در اختيار بشر به طور عام و به طور خاص در 
اختيار قوم بختياري نهاده، اما فرهنگ (باور ها). عاملي 
اساسي در پايداري انتخاب رنگ بوده است. اين مساله 
تهيه  نيز  طبيعي  خام  موارد  از  که  چوقا  خصوص  در 
مي شود صدق مي کند. با توجه به کاربرد پشم گوسفند 
در تهيه مواد اوليه چوقا، اين دو رنگ بنا بر وجود پشم 
است.اما  استفاده شده  بختياري  بوم  زيست  در  طبيعي 
بشر ابتدايي از همان ابتداي کاربرد الياف پشمي توانايي 
رنگرزي آنها را داشته است، در ايران هم رنگرزي بسيار 
به طوري  توانمند صورت مي پذيرفته است  با سابقه و 
که «ريچارد هاک لويت» زماني که مورگان «هابلتورن» 
را در سال ۱۵۷۹ براي آموختن رموز رنگ هاي ايراني 
به اين مکان ميفرستد، توصيه مي کند: « بايد به شهر ها 
و روستا ها مراجعه کني و وسايلي برانگيزي که روش 
باران  که  را که طوري رنگ مي شوند  رنگرزي خامه ها 
لک  را  آن  و  نمي برد  را  آنها  رنگ  سرکه  و  شراب  و 
و  استاد  رنگرزي  در  فراگيري.ايرانيان  خوب  نمي کند، 
کارکشته اند و شايسته است که آن را نيک بياموزي.» 
نمد هايي  بختياري  ايل  در  (وولف،۱۷۴:۱۳۸۸).همچنين 

د).مرحله دوم آناليز 
خطي

ج).مرحله اول آناليز 
خطي

ب). نقش نمادين گياه هوم 
در دل کنگره در آثار دوره 

ساساني

الف). تصوير طبيعي 
از گياه هوم بر فراز 
قله هاي کوهستاني

ح).طرح نهايي چوقاي 
بختياري

ز). مرحله پنجم آناليز 
خطي

ه). مرحله سوم آناليز و). مرحله چهارم آناليز خطي
خطي

جدول ٢. روند طراحي و آناليز استنباطي از شکل گيري نقش چوقا. ماخذ: همان.



اثبات  و  تأکيد  آنها  در  رنگ  که وجود  اند  ساخته شده 
بيشتري بر اين مساله است که رنگ سياه و سفيد در نظام 
اساس  بر  و  است  انتخابي  بختياري  پوشاک  ساختاري 
خواسته آنها بر اين رنگ پايدار مانده اند. بختياري ها از 
گذشته تا کنون نياز هاي خود از محصوالت نمدي را از 
نمد مال ها به عنوان گروهي متخصص در زمينه نمد در 
منطقه اي به نام دهکرد يا شهرکرد کنوني تهيه مي نمودند 
که تبحر و پيشينه کاري آنها به گونه اي بوده است که 
شهر ملي نمد به اين منطقه اختصاص داده شده است و 
از پيشينه اي بس طوالني در مهارت هاي  اين امر نشان 
نمد و رنگرزي آن دارد که به اثبات گزينشي بودن رنگ 
نمد کمک مي نمايد (تصوير ۸).از طرفي ديگر ، اين قوم 
است.  داشته  خود  پوشش  نوع  با  نمادين  برخوردي 
همانگونه که ذکر گرديد در اين باال پوش جهت سياهي 
منظور  به  پايين  به  رو  است  يمن  بد  نيرو هاي  نماد  که 
ريزش و افول اين نيروهاست و سپيدي و روشني جهت 
آمدن  باال  و  نيکي  از چيرگي  نشان  که  دارد  باال  به  رو 
دو مشعل  يادآور  است،که  يمن  نيروهاي خوش  تمامي 
دار در آيين قرباني کردن مهري ها است، يکي "کوتس" 
طلوع  نماد  داشت.«کوتس  نام  "کوتوپاتس"  ديگري  و 
خورشــــــيد و فلق اســــــت و کوتوپاتس نماد ماه و 
اســــــت» (کومن،١٤٣:١٣٨٦). در هنگام قرباني  شفق 
"کوتس" مشعلش را رو به باال و "کوتوپاتس" مشعلش 
را رو به پايين مي گيرد (تصوير ٩).«يعني فروغ زاينده 

و ميرنده، و به عبارت ديگر زندگي و مرگ هســــــتند» 
تصوير  نوع  اين  بهفروزي،٥٥:١٣٩٧).  و  (منصورزاده 
به  مربوط  نقش  در  نيز  فيگوراتيو  به صورت  سازي ها 

آيين مهري ديده مي شوند.

مباني طراحي نقش لباس مردان بختياري
در لباس مردان بختياري تنها نقش پردازي انجام شده 
ير روي چوقااست. در فرهنگ زبان بختياري اصطالح 
«ُچغا» يا «ُچقا» اصطالحي است که براي تپه ها و کوه ها 
به کار مي برند. چغازنبيل از اماکن باستاني به جا مانده 
از  که  تپه  برروي  است  معبدي  هم  عيالميان  دوره  از 
فرم هندسي و طبقاتي کوه، اجرا شده است و با همين 
واژه  خود  حتي  که  معتقدند  نيز  مورخان  است.  مفهوم 
مرکزيت  به  باستاني  متمدن  سرزمين هاي  از  که  عيالم 
شوش در جايگاه کنوني خوزستان بوده است از «يک 
لفظ سامي و به معني کوهستان است» (غيبي،۱۳۸۸: ۴۷؛ 
جدول١).در مطالعات صورت گرفته هم اثبات شده است 
که بسياري از اسامي مورد استعمال در البسه مناطق ، 
اعتقادات  باورهاي عامه و   ، از سنن، روايات  برخاسته 
.(١٢:١٩٩٧، (ليندسفارن  است  بوده  -قبيله اي  قومي 

چوقا  يعني  عنوان  اين  با  نيز  بختياري  مردان  باالپوش 
بلند و بي  ايي است راسته و  يا چوخا است که «جامه 
بيشتر  را  آن  مي رسد.  زانو ها  تا سر  آن  قد  که  آستين 
از  اما   .(٦ (بلوکباشي،ج١٤:  مي بافند»  گوسفند  پشم  از 

د). تكرار نماي ستون در 

پشت كنگره ها

ج). طرح خطي نماي 

ستون و كنگره

ب). انتخاب بخش هايي از 

نماي الف

الف).بخشي از نماي بازسازي 

شده تخت جمشيد

و). تكرار ستون در طرح ز).نماي خطي چوقاح). تصوير چوقا

(ه).

ه).وارونه سازي طرح (د).

جدول ۳. روند طراحي و آناليز استنباطي از شکل گيري نقش چوقا. ماخذ: همان.
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شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

مشاهده  پوش  باال  اين  در  که  مانندي  کوه  نقش  منظر 
اهميت است که  نکته حايز  اين  از منظر فرمي  مي شود: 
ابداع کردند که   ّ هنرمندان کهن عاليم و اشکال خاصي 
در نهايت وضوح و شدِت تأثير بود. شايد اشتباه نباشد 
اگر هنر ايران را «هنر نقش مطلق» بخوانيم، يعني هنري 
تلقي شود (جالليان،  مانند موسيقي و معماري  بايد  که 
با سعود  انسان  ٣٩:١٣٩٧).کوه ها مکان هايي هستند که 
به آنجا مي تواند در بلندترين نقط طبيعت قرار گيرد و بر 
تمام طبيعت مسلط شود. غارهاي درون کوه هميشه پناه 
بي پناهان و حافظ امنيت آنان بوده است. کوه ها به دليل 
برافراشتگي، سرچشمه آب ها و رودها، محل بر دميدن 
اسطوره ،  در  است  بوده  خدايان  جايگاه  و  خورشيد 
سرزندگي،  مايه  و  برکت  و  نعمت  سرچشمه  کوه ها 
و  محصل  (راشد  اند  بوده  طبيعت  حيات  و  شادابي 
همکاران،١٢٠:١٣٩١).از نظر انسان باورمند اسطوره اي 
بخش هايي از مکان، نسبت به بخش هاي ديگر برجستگي 
ايرانيــان  اعتقــاد  طبــق  بــر  دارند.  تقدس  حتي  و 
(ميتــرا)،  فــروغ  ،ايــزد   ، هــاييــشت ها  نوشــته  و 
ايــزد  مهــر  اســت.  نــور  و  روشــنايي  مهــر  ايــزد 
از  از خورشــيد جــاوداني  پيش  كــه  اســت  مينــوي 
قبله کوه هرا سر بر مي کشد و بر همه کشورهاي آريايي 
مي نگرد (پورداوود،٤٠٤:١٣٤٧). در ادبيــات باســتاني 
ايران، ميــان كــوه ها و خــوره (فــر).كيــاني پيونــد 
نزديــك نيــزوجــود دارد، چنــان كــه زامياد يــشت 
كــه سراســر آن در ســتايش فَّــر كيــ اني اســت، با 
ذكــر كـوه ها آغـاز مـي شـود و كـوه « اوشـيدنه « در 
كنارهم  كيـانييـك جـا ودر  بـا خـوره ي  اغلـب موارد، 
همکاران،١٢٦:١٣٩١).  و  محصل  (راشد  است  شده  ياد 
در فرهنــگ نمــاد هــا،كوه جايگــاه خــدايان دانــسته 
شــده كــه بــاال رفــتن از آن طبيعتــي معنــوي دارد 
شــناخت  ســوي  بــه  ،پيــشرفتي  عــروج  هماننــد  و 
حقيقــت اســت (شواليه و گربران،٦٣٩:١٣٨٥). كــوه ها 
كــاخ هاي  جايگــاه  باســتان  ايرانيــان  بــاور  در 
ايزدانــي اســت كــه مهــين فرشــتگان،اهورامزدا، به 
كـوه ها  خـود  برآن،  وعـالوه  اسـت  آورده  وجـودش 

نيـز سـتايش و نيـايش مـي شـده است (راشد محصل 
اسناد  اساس  بر  همچنين  همکاران،١٢٩:١٣٩١).  و 
شاهد  هخامنشيان  دوران  از  مانده  جاي  به  تصويري 
گور دخمه هايي در دل کوه هاي سنگي هستيم و مقبره 
بنا شده  کوه  نماد هاي سنگي  نيز همچون  کبير  کورش 
است. اين نوع گور دخمه هاي سنگي در فرهنگ بختياري 
ياد  گوري»  «برده  نام  با  آنها  از  که  داشته  رواج  نيز 
و  پناهگاه  و  نگهدارنده  نقش  گوري ها  برده  مي شود. 
همچنين در نقش قبر براي اين مردم کوچ رو بوده است. 
به دليل نوع زندگي عشايري و نياز به نقل مکان در فصل 
نظر  از  ناتوان  و  پير  افراد  گرمسيري،  منطقه  به  سرما 
جسمي امکان انجام چنين حرکت طاقت فرسايي نداشتند 
بد  جوي  شرايط  و  سرما  از  محافظت  جهت  را  آنها  و 
اين  در  حيوانات وحشي  حمله  از  جلوگيري  همچنين  و 
دخمه ها قرار مي دادند و تا زمان اتمام فصل سرما ، آنها 
در اين دخمه ها به سر مي برند. نکته اول اعتقاد به حفظ 
در  که  بود  امشاسبندان  و  اهورامزدا  توسط  آنها  جان 
دل کوه جايگاه داشتند و نکته ديگر در صورت فوت آن 
فرد، در نزديک ترين مکان به درگاه الهي و تحت حمايت 
امشاسبندان در دنياي ديگر سير خواهد کرد. با توجه به 
نقش تنگا تنگي که بين کوه و باور هاي مذهبي مردم در 
دوران باستان مشاهده مي شود و همچنين زنده ماندن 
بختياري  قوم  ميان  در  باستاني  و  مذهبي  اينباورهاي 
نشان از آن دارد که مي توان به ميراث به جاي مانده از 
و  چغازنبيل  همچون  بختياري  در سرزمين  کهن  اجداد 
مقبره کوروش که بر اساس نماد کوه بنا شده اند و اين 
اهميت و جايگاه در نسل هاي بعدي در گور دخمه هاي 
يافت و به شکل گور دخمه ها  امتداد  شاهان هخامنشي 
نمايان شد و بعد از مدت هاي مديدي در فرهنگ ايرانيان به 
شکل دخمه هاي زرتشتيان و برد گوري هاي بختياري ها 
خود راعرضه نمود که اين نوع اهميت و باور به عنوان 
سمبلي از دوران باستان و تفکر اعتقادي آن دوران خود 
را دوباره در فرم لباس بختياري بازتاب داشته است. از 
طرف ديگر تعداد اين نقوش است که جاي تامل دارند. 
در چوقا هفت نقش کنگره وجود دارد که پنج تاي آن در 

و). چوقاي 
بختياري

ه).تشابه نهايي با 
طرح چوقا

د).تفکيک سطوح سياه 
و سفيد

ج).بزرگنمايي طرح 
پيشين

ب). مرحله اول 
طراحي

الف). بخشي از 
نماي تخت جمشيد

جدول 4. مراحل طراحي نقوش چوقا بر اساس كنگره و زنبق. ماخذ: همان



پشت و دو تاي آن در جلو است. اين عدد از ديرباز مورد 
امور  «اغلب در  بوده است و  اقوام و ملل  توجه خاص 
ايزدي و نيک، و گاه در مورد اهريمني و شر به کار رفته 
مي توان  را  چوقا  واقع  در   .(٨٧٦: (ياحقي،١٣٨٩  است« 
باال پوشي هفت خط دانست که از اين جنبه هم در آيين 
مقدس  هفت  عدد  مهر  آيين  در  دارد.  بحث  جاي  مهري 
است. و درجات هفتگانه مهرپرستي «عبارتند از: ١.مقام 
خورشيد  ٤.شير٥.پارسا٦.پيک  ٣.سرباز  ٢.همسر  کالغ 
٧.پير وافرادي که اين هفت خوان را بگذرانن هفت خط و 
يا مغان ناميده مي شوند» (برقباني،١٤٥:١٣٨٣). از طرفي 
ديگربر اساس باور هاي کهن، اهورامزدا براي سازمان 
را  ايزد  يا  فرشته  مهين  شش  نخست  جهان،  کار  دادن 
آفريد که در کارهاي آفرينش، او را ياري کنند. بنابر اين 
باورها و اعتقادات، هر يک از آنان امشاسبند (مقدسان 
بي مرگ). ناميده شده اند که خود اهورا مزدا در صدر 
همه به عنوان امشاسبند هفتم است. امشاسبندان عالوه 
بر شخصيت معنويشان ، نمادي مادي در جهان دارند. 
«بهمن:گوسفند ٢-ارديبهشت: آتش ٣- شهريور:فلز ٤- 
اسپندارمد: زمين و زن پارسا ٥- خرداد:آب ٦- امرداد:

گياه. و نماد و نماينده يا دايه امشاسبند نخستين يا اهورا 
(طاووسي،٣٨:١٣٨٦). پارسااست»  مزدا در زمين، مرد 

لباس (چوقا) يعني مرد بختياري  اين وجود پوشنده  با 
همچون  لباس  اين  نوعي  به  و  است  پارسا  مرد  نماد   ،
لباس روحانيت از جنيه تقدس و ديني براي پوشندگان 
آن مورد توجه قرار مي گيرد و کسي که اين لباس را بر 
تن دارد با حمل ٧ نماد امشاسبند محافظ آيين احترام به 
طبيعت مي شود. عالوه بر مسايل اعتقادي و باورها، در 
زندگي عشاير که متکي بر دوستي با طبيعت است، هر 
امشاسبندي (آب، زمين، گوسفند، فلز، گياه، و آتش) نقش 
زندگي  ديگر  زاويه اي  از  دارد.  زندگيشان  در  محوري 
عشايري با وجود اين عوامل حياتي پا بر جاست و براي 
حفظ آنهاست که به نوعي مردان بختياري پاسداران و 

پارسايان دين زرتشت و ياري گران مهين فرشتگانند.
از منظري ديگر در تحليل نقش چوقا برداشتي از کوه و 
گياه و يا کوه و درخت است. مفاهيم عميق و نمادين کوه 
و گياه در گذر زمان فرسوده نمي شوند ومحتواي غني 
و سرشار آنان، همچنان در ابعاد معنوي و مادي زندگي 
انسان ها به صورت آيين تجلي مي کند. از اين منظر نکته 
بسيار قابل توجه در ترکيب رنگ سياه و سفيد در چوقا 
به  آسمان  همچنين  سياه،  رنگ  به  کوه  نمادين  وجود 
در خصوص  عرفي  تعبير هاي  بر  بنا  است.  سفيد  رنگ 
رنگ سياه اين چنين بيان شده که «انبوهي از درختان 
اند»  بيان شده  تعبير سياه  با  کهن  ادبيات  در  کوه ها  و 
انسان،  اعتقادي  جهان  در  (شبستري،٩٦:١٣٨٢-٩٥). 
درخت با وجود بي تحرکي، نمادي از تولد، رشد و تکامل 
و به طور کلي زندگي دانسته شده و هم جلوه هاي قدسي 

يافته است (غني نژاد،٤٦:١٣٧٩). درخت از جنبه زندگي 
به همين  تقديس مي شود و  نيز  باروري  بخش بودن و 
"درخت  صورت  نخستين،  انسان هاي  انديشه  در  علت 
و  شاخ  انواع  با  نهال هايي  نقشه  با  درختي  که  زندگي" 
سراسر  باستاني  تمدن هاي  «در  و  است  مقدس  برگ 
جهان نمودگار باروري و رويش يا واسطه خير و برکت 
شمرده مي شوند (مرزبان،٣٥٢:١٣٧٧). ميرچا الياده نيز 
بر اين اعتقاد است که «درخت زندگي و تجديد حيات در 
سنت هاي ايراني، هوم است که در کوهستان ها مي رويد» 
(الياده،٢٧٨:١٣٧٨). همچنين هوم سپيد در باور ايرانيان 
کهن، بي مرگي را در روز رستاخيز به آدميان ارمغان 
خواهد داد (کزازي،٥٠:١٣٧٦). از اين رو برداشت اوليه 
آن است که نقش شکل گرفته در بستر چوقا نمايش دو 
عنصر مهم و اصلي در باورهاي بختياري ها دارد که به 
نحوي بازتاب ارزش هاي نمادين کوه و درخت يا همان 
باستان  ايران  امتداد سنت هاي  در  که  است  گياهزندگي 
قرار مي گيرد. با توجه به موارد مذکور و اسناد به جاي 
مانده از دوران باستان به عنوان نمونه: ساسانيان گياه 
کنگرهمانندي  نقش  در  را  هوم).  گياه  جمله  (از  زندگي 
نشان داده اند که گواه بر آن دارد که اين گياه در دل کوه 
و کوهستان ها مي روييده و ارزش هاي اعتقادي براي آن 
قايل بوده اند (جدول ٢: بخشب). اين گياه در طرح اتود ها 
با شکل  به نحوي  (و  فراز کنگره ترسيم شده است  بر 
طبيعي رويش هوم و گياهان و درختان کوهستان که بر 
قله کوه ها رويش مي نمايند اين دو طرح هم آميزي تفکر 
و طبيعت در نشانه پردازي ذهن بشر را نمايش مي دهند 
که مي توان برداشتي از چگونگي شکل گيري نقش چوقا 

را ترسيم نمايد. 
در اجراي بعدي که دوباره مبتني بر صورت است، بعد 
گزينه  (جدول٣:  جمشيد  تخت  از  تصويري  انتخاب  از 
الف) مرمتي تصويري بر روي آن صورت گرفته است 
و کنگره هاي شکسته شده در لبه ايوان بازسازي شده 
گذاري  عالمت  هدفمند  به صورت  آن  از  بخش  دو  اند. 
نوع  دو  آن  سازي  باز  و  تجزيه  با  ادامه  در  که  شده 
طرح کلي براي نقش چوقا فراهم مي شود. مي توان نقش 
که  دانست  کنگره و ستون  را حاصل  بختياري  چوقاي 
نوعي برداشت تصويري از تخت جمشيد باشد. اما ديگر 
برداشتي که از تصوير تخت جمشيد اتخاذ شده است در 
جدول٤ مراحل طراحي آن نشان داده شده است. در اين 
جدول مي توان نقش چوقا را حاصل کنگره ها و گل زنبق 
خوشبختانه  بدويان  يا  گردان  بيابان  هنر  «کال  دانست. 
به  و  مي کند  هنر شهري جذب  از  را  نقش ها  يا  شکل ها 
قالب کهن خويش مي ريزد. بدين ترتيب حرکتي دوگانه 
پديدار شده است يکي هنر غني تر و درخشان تر شهري 
بازتاب آن در عناصر و نقش هاي هندسي و  و ديگري 

متوازن» (بوکهارت، ١٣٦٥: ١٢٠). 

  بازتاب نمودهاي فرهنگي در نظام 
نقوش پوشاک مردان  و  ساختاري 

جامعه عشايري/ ٩٥ -١٠٩



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
در اين پژوهش جهت شناسايي نقش فرهنگ در پايداري نظام ساختاري پوشاک عشايري با انتخاب 
ايل بختياري به عنوان نمونه موردي که از امتياز بزرگترين ايل کوچنده کشور برخوردار بود، به مطالعه 
پوشاک مردان پرداخته شد. با توجه به اينکه نقش فرهنگ در اين پايداري محوريت بحث بود لذا بازتاب 
نمود هاي فرهنگي در پوشاک عشايري از سه جنبه ساختار، رنگ و نقش مورد تحليل قرار گرفت که در 
واقع رابطه بين نيازي فردي و نهادي مذهبي مورد نظر قرار داشت. داشتن فکر ماورايي انسان بدوي و 
منطق اسطوره اي در تفکر او هدايت گر شکل گيري اين نظام ساختاري پوشاک شده است. انسان ابتدايي 
حقايق را درک شدني و يا به تعبيري تصور شدني مي پندارد و از تفکر واقعيت بيني امروز فاصله دارد 
که همين امر باعث پنداشت نوعي قرارداد نمادين در لباس هاي مردان عشايري شده است. با اين وجود 
اين لباس نه تنها بازتاب نموده ا ست بلکه خوِد فرهنگ عشايري است. مشخصه هاي ساختاري پوشاک 
مردان بختياري با توجه به عدم جهت و تفاوت چپ و راستي آنها تجسمي از دايره محسوب مي شوند که 
در ارتباط مستقيم با نوع پويايي زندگي عشايري و کوچندگي است و حرکت دايمي و جريان زندگي را 
بازتاب مي نمايد و واسطه برقراري تعادل بين زمين و آسمان مي شود.مرد بختياري در اين لباس فردي 
پارسا است که موظف و مکلف بر حفظ طبيعت و جريان زندگي شده است. زيرا بر اساس مشخصه هاي 
بصري پوشاکشان مشخص گرديد که اين لباس جايگاهي مقدس دارد و به گونه اي بيان گر تفکر مذهبي 
و ايدئولوژي بختياري هاست. هر چند خير و شر همواره با انسان ابتدايي بوده است اما تجسمي از اين 
نگرش در تفکر آييني و مذهبي بختياري ها تجلي يافته است که بر گرفته از اديان باستاني است. با توجه 
به رنگ سياه و سفيِد گزينش شده و تفسير جهت نقش سياه (رو به پايين) و نقش سفيد (رو به باال) اين 
مساله به وضوح ديده شد.داشتن هفت عالمت يا نقش به عنوان تنها نقوش پوشاک مردان بختياري جنبه 
ديگري از مولفه هاي ديني مکشوفه است که جايگاهي مهم و مذهبي براي مرد بختياري نشان مي دهد. 
در اين لباس ها او به عنوان فرد هفت خط١  روزگار شناخته مي شود که نماينده اهورامزدا است و عاقبت 
خير و شر را به يقين اعالم مي دارد زيرا نقش سياهي رو به پايين و سفيدي رو به باال در اين باالتنه به 
نمايش گذاشته شده است. از طرفي ديگر تشابه هاي اسمي و نقوش بکار رفته نوعي ارتباط و هماهنگي 
دارند به طوري که به دليل جايگاه مهم کوه يا چغا در اديان باستاني، به عنوان جايگاه خدايان اين مساله 
عالوه بر اينکه در زندگي مذهبي دوران باستان بسيار پر نقش بوده، بلکه در زندگي عشاير بختياري 
به انحاء مختلف مورد اهميت قرار گرفته است و بازتابي از آن در معماري، طبيعت، مراسم خاکسپاري 
و در نهايت نقش و نام لباس متجلي شده است.بنابراين زماني که نظام ساختاري پوشاک از طرح کلي 
جامعه و فرهنگ آن نشات گرفته باشد اين پيوستگي آنچنان عميق مي گردد که علي رغم پنهان بودن 
ويژگي ها و خصيصه هاي آن، باز هم پايداري خود را حفظ مي نمايد و چنان ارزش و جايگاهي فرهنگي 

پيدا مي کند که تقدم هستي و وجود قوميتي يا ايلي فرد بختياري مبتني بر پوشاکشان مي گردد.
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terms of the color and shape. The role was also analyzed. The findings of this study indicate that 

the clothing structure of the Bakhtiari men reflects the cultural manifestations of this ethnic group 

and is rooted in their religious and mythical beliefs, among which are the signs of secularism 

and Zoroastrianism. Consequently, in accordance with the nomadic lifestyle, the relationship 

between the structural system of the garment and religious beliefs as well as its transcendental 

status is one of the most important reasons for the stability of Bakhtiari men,s clothing designs 

and motifs. The structural features of the Bakhtiari men,s garments, due to their non-alignment, 

are a circular embodiment that is directly related to the dynamics of nomadic life and reflection, 

reflecting the constant movement and flow of life, and mediating the balance between the earth 

and the sky.  Bakhtiari man in this clothing is a virtuous individual who is committed to preserving 

nature and the flow of life. Because of the visual characteristics of their garments, it became clear 

that this garment is sacred, and in a way, expresses the religious thinking and ideology of the 

Bakhtiari tribe. Given the choice of black and white and the interpretation of the black (down) 

and white (up) roles, this was clearly observed. The nominal parallels and motifs used are of a 

kind of harmony, so due to the important position of the mountain or the Chogha in the ancient 

religions, the position of the gods in this matter was not only a very important one in the religious 

life of ancient times, but also in the lives of the Bakhtiari tribes. It has been critically acclaimed 

and reflected on architecture, nature, funerals, and ultimately the role and name of clothing. 

Therefore, when the structural system of clothing originates from the outline of society and its 

culture, this continuity becomes so profound that, despite its hidden features and qualities, it still 

maintains its sustainability and finds cultural value and status. Slowly, the primacy of existence 

and the ethnicity or the ethnicity of the Bakhtiari person is based on their clothing.
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Although garment studies have been widely practiced as cultural phenomena, nomadic garment 

designs and in-depth studies have not been addressed. Nomadic apparel, as an example of ethnic 

art, is a cultural product which indicates how the structure, shape, and role of nomadic clothing 

are the main issues of the present study. Bakhtiari, as one of the largest nomadic tribes of Iran, 

preserves a life based on nature, observing which makes it is possible for researchers to have 

a deep and participatory understanding of the field of research. Therefore, in the present study, 

the main purpose of identifying cultural components in the form of Il Bakhtiari’s clothing was 

to address this issue by adopting a qualitative approach to cultural studies using a functional 

anthropological method. The main questions are: why clothing has remained stable in the 

nomadic community? And also, what role does culture play in shaping the structure, role and 

color of the tribal garment? The study of culture is essential, and it is so important from the 

perspective of the garment study that it can serve as a mirror which reflects a whole view of 

human culture to provide a more comprehensive understanding of human lifestyles, and beliefs 

that are highly important to the nomad,s  dependence on the species. He reveals their clothes. 

Therefore, the study of Bakhtiari men,s clothing also seems to have a central role in culture. 

The research method is qualitative and descriptive-analytical in nature and data collection is 

done by library and field research methods using participatory survey and observation tools. 

Therefore, textual analysis and presentation of tables to recognize the visual and structural 

components, roles and colors of garments, have been considered which were studied in three 

categories of head covering, foot covering and tone covering from both descriptive and thematic 

angles. The research population is tribal garments of the Bakhtiari tribes which are the examples 

in this research. The necessary information was gathered through library resources and field 

methods with the main tools of participatory observation and observation, and general sections 

of apparel, including the Bakhtiari men,s apparel, cover and tunic are studied as examples in 
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