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 یافت یاندوره هخامنش و لرستان از یریکدر پاز هایی یسهتند. گردد یباز م یخیتار یمقد یاربه ادوار بس یراندر ا یخالکوب

. هاي آن اشاره شده استدر متون ادب فارسی نیز بارها به خالکوبی و شیوه .است بر بدنشان بوده یاست که نشان خالکوب شده

اي که داشتن خالی کنار گونهگردید بهخال گذاشتن یکی از اشکال هفتگانه آرایش در میان زنان ایرانی در گذشته محسوب می

  . گردیدز معیارهاي زیبایی محسوب میلبان، یکی ا

المثلی نیز در جنوب ایران و در میان زنان عرب ضرب. اند کرده یم یاقدام به خالکوب و تزیین بدن شدن یباترز يزنان معموالً برا

برو،وسط اگردید شامل نواحی که معمول براي تزیین خالکوبی می. "خالکوبی طالي دختر فقیر است ": گویندرایج است که می

پاها ،  ي، پنجه  ینهشانه ها، س يدسته ، مچ دست ،ساعد ، انگشتان دست ها ، رو يدو ابرو، چانه ، پنجه  یان، م یشانیپ

اي که خالکوبی به غیر گونه، بهاست داشته یخالکوب یلبه دل یبستگ یمحل خالکوب .ینی استب يانگشتان پاها ، قوزك پا ،رو

زخم، افزودن مهر شوهر، به نشانه ازجنبه زیبایی و تزیین جنبه درمانی نیز داشته و عالوه بر آن بر اساس باورها براي رفع چشم

ی می به غیر از زنان، مردان نیز اقدام به خالکوب.  شدعضویت در گروه یا دسته  و همچنین به عنوان سوگند وفاداري زده می

  .کردندبروي بازو، کتف یا سینه اقدام به خالکوبی میپهلوانان و شبه پهلوانان، چنین هم. کردند

این مطالعه در چارچوب کارکردگرایی ساختاري انجام یافته و کارکردهاي خالکوبی و رابطه آن با ساختار جامعه مورد نظر 

است و از روش مطالعه کتب، اسناد و مدارك ) ایران( ستان فارس نمونه موردي این مطالعه زنان جنوب ا. بررسی گردیده است

تکنیک هاي تحقیق نیز شامل مصاحبه و گفتگو با ساکنین این . چنین مشاهده در میدان تحقیق استفاده شده استو هم

و ماه  انجام گرفته این مطالعه به مدت د. مناطق و استفاده از ابزارهایی مانند دوربین عکسبرداري و فیلم برداري بوده است

چنین مقایسه خالکوبی در گذشته و امروز و ها وباورها در مورد خالکوبی و همهدف از تحقیق بررس نقوش، علل، شیوه. است

  .این تحقیق با ارایه عکس و فیلم همراه است. تغییر نگرش ها و شیوه ها و نقوش در مورد آن است

  

 

 


