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 چکیده 

شناسی و ذهن خالق هنرمند است.  مردم   ی ها نشانه هویت فرهنگی و از    ی ها جلوه یکی از    ها بافته دست نقوش  

شرق استان مازندران که یکی از هنرهای دستی با ارزش و قابل توجه در منطقه به    منطقه ی بومی  ها بافته دست در  

به تصویر کشیده شده    توسط بافندگان   تر تمام را که با زیبایی هرچه    ها نگاره این نقوش و    توان ی م ،  د ی آ ی م حساب  

بافته های اصیل روستای متکازین مازندران پرداخته که  است مشاهده نمود. مقاله حاضر به بررسی نقوش دست 

ی  ها بافته دست رفته در    کار به م این پژوهش، تحلیل نقوش  انجا کمتر موردتوجه پژوهشگران بوده است. هدف از  

 زیر پاسخ داده شود:   سؤاالت وهش حاضر سعی شده است به  بومی این روستا از نظر تنوع نقوش است. در پژ 

نقوش   .1 در  تنوع  به  توجه  متکازین، ها بافته دست با  روستای  ویژگی   ی  را  چه  برای    توان ی م هایی 

 در نظر گرفت؟   ها بافته دست بندی نقوش  طبقه 

 ی دارند؟ ا مشخصه بافته ها چه اسامی و چه  نقوش دست  .2

بافته های متکازین، ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط  ی به کار رفته در دست ها ه ی ما نتایج مشخص کرد نقش  

یی خاص و بومی در این  ها نگاره اطراف بافنده داشته از حیوان و گیاهان گرفته تا کوه و رود و پرندگان. وجود 

 و باورهای بافنده دارد.   که هر کدام مفهوم و رمزی دارند که ریشه در فرهنگ   کند ی م مناطق  

تحلیلی  تحقیق  اطالعات  _روش  گردآوری  روش  و  تصاویر  ا انه کتابخ توصیفی  گردآوری  و  و ا انه کتابخ ی    ی 

 میدانی است. 

 

 دستی، مازندران، متکازین، نقوش   بافته، صنایع دست کلیدی:    های ه واژ 
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 مقدمه 

ها چون تولیدات  بافته استان مازندران با نواحی متعدد و پراکنده شهری و روستایی از نظر تنوع و فراوانی دست 

  . ی سنتی ایران است ها بافته دست مهم تولید    گلیم، گلیمچه، جاجیم، گلیچ، ساچین، جوراب و ... یکی از مراکز 

 (. ۳۳:  ۱۳۹۲)شفیعی،  

گردد و وسایلی که در  ی بافندگی در مازندران به حدود پنج هزار سال قبل از میالد برمی ها نشانه نخستین  

ریسیدن نخ از پشم و موی بز به صورتی    گر آمده است که نشان   دست به غارکمربند در نزدیکی بهشهر  

تاریخی مشخص کرده است به عالوه آب و  ۲:  ۱۳۹۵براری،  ) زمانی است    دوره ابتدایی در آن   (. منابع 

دام و فراوانی پشم و نیاز مردم مناطق   کثرت   هوای مناسب جهت تولید ابریشم، کشت الیاف کتان و کنف، 

ی گرم، تعداد بسیاری  ها بافته به پوشاک و    دهد ی م تشکیل  کوهستانی که دو سوم کل منطقه مازندران را  

هنر دست   ی اولیه بعد از اسالم در مازندران وجود داشته است. ها قرن ی نفیس تولیدی در ها بافته و  ها قالی 

فر،  شایسته ) بافی مازندران در انواع گلیم، گلیمچه، جاجیم، گلیچ، ساچین، جوراب و..... تبلور یافته است  

  ی سنتی مازندران است. ها بافته دست و مشهورترین    ترین مهم (. گلیمچه متکازین در مقام یکی از  ۳۶:  ۱۳۹۱

تصویری    ها نشانه  نقوش  کاربردی،    کار به و  و  هنری  فرآورده  این  در  هویت    ن ی تر ی اصل رفته  در  عامل 

ذهنی بوده که    ، این نقوش است ی سنتی دیگر نواحی ایران  ها بافته دست بخشی، اصالت و تمایز آن از سایر 

 (. ۳۳:  ۱۳۹۲شفیعی،  )   شود می در دو قسمت حاشیه و زمینه اجرا  

به بررسی این نقوش از زاویه    های بدون پرز متکازین بافته ین پژوهش با هدف طبقه بندی نقوش دست ا 

توصیفی و روش جمع    _فرهنگ و باورهای بومی پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی  

از   اطالعات  گردآوری    ها مقاله آوری  تالش    ها عکس و  راستا  این  در  است،  گردآوری  شد میدانی  به  ه 

و    ها نقش ی به دست آمده، طبقه بندی ها داده مورد نظر پرداخته شود و سپس براساس   منطقه اطالعات در  

 ی هر نقش بررسی شود. ها ی ژگ ی و معرفی اسامی نقوش و  

 پیشینه پژوهش

 های مازندران موارد زیر قابل اشاره است: بافته با توجه به تحقیقات به عمل آمده در مورد دست 

به نام » ( در پایان ۱۳۹۱پاکزاد )  به بررسی نقوش جوراب و    ی ها بافته دست نامه خود  روستایی مازندران« 

( در مقاله خود به نام »پژوهشی بر اصالت  ۱۳۹۵دستکش در مناطقی از مازندران پرداخته است. براری ) 

 بندی در گلیمچه متکازین به معرفی و لزوم بازآفرینی این نقوش همت گمارده است. طرح، رنگ و ترکیب 

ی بومی شهرستان  ها بافته دست بندی نقوش  ارشناسی ارشد خود به »طبقه نامه ک ( در پایان ۱۳۹۳نژاد ) عابدی 

های  ی گلیمچه ها ه ی ما ( در مقاله »مطالعه و بررسی نقش ۱۳۹۲بهشهر« پرداخته است، همچنین زینب شفیعی ) 
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های مناطق  ی تصویری در گلیم و گلیمچه ها نشانه ( در مقاله »نگاهی به  ۱۳۸۵زاده ) سنتی متکازین« و اعظم 

ها را مورد مطالعه قرار  های بدون پرز مازندران و نقوش آن بافته استان مازندران« معرفی و بررسی دست  شرق 

( با عنوان »نگرشی بر نساجی  ۱۳۸۱ی کارشناسی ارشد شهریار صفری ) ها نامه داده است. همچنین در پایان 

و  مازندران«  استان  ) صداقتی   سنتی  »ارائه  ۱۳۸۴زاده  عنوان  با  نقش   ی ها طرح (  اساس  بر  ی  ها ه ی ما جدید 

( با موضوع »پیوند شعر و موسیقی با  ۱۳۹۳ی داری و دستگاهی منطقه متکازین« و فیروزی ) ها بافته دست 

 . اند داده ویژه متکازین را مورد پژوهش قرار  ه ی مازندران ب ها مچه ی گل نقوش گلیمچه متکازین«، گلیم و  

 ( هزارجر ۱۳۷۵ریاحی  جغرافیای  سیمای  »کتاب  در  صداقتی (  ) یب«،  ِکرچال  ۱۳۹۸زاده  »آوای  درکتاب   )

( در کتابی با عنوان »شناخت گلیم و گلیم مانندهای  ۱۳۸۹، یاوری ) « )مستندنگاری گلیج در شهرستان بهشهر( 

ی هزارجریب مازندران با  ها بافته دست ی  ها نگاره نامه کارشناسی »پیوند  ( در پایان ۱۳۹۱نژاد ) ایران« و عابدی 

(  ۱۳۸۶و رستمی )  اند داده ی مازندران را مورد بررسی قرار ها مچه ی گل ی بومی منطقه« نقوش فرهنگ و باورها 

 ی شمال ایران پرداخته است. ها دستکش و    ها جوراب ی سوادکوه«، به بررسی نقوش  ها بافته دست در کتاب » 

 پیشینه نساجی در مازندران

وجود آب و هوای مناسب، رونق کشاورزی، کثرت دام و فراوانی مواد اولیه، از جمله مواردی بوده است که  

امروزه  ها کرانه  اگرچه  بود.  کرده  تبدیل  منسوجات  تولید  برای  مناسب  مکانی  به  را  خزر  دریای  از  ا نمونه ی  ی 

نویسان و  ی جغرافی ها نوشته ع تاریخی و  های کهن مازندران در دست نیست اما توصیفات موجود در مناب بافته دست 

در قرون اولیه اسالمی، بسیار شناخته    خصوصاا ی طبرستان،  ها بافته دست و    ها پارچه که    دهد ی م نویسان نشان  سفرنامه 

 است.   شده ی م بها محسوب  بافته های نفیس و گران شده بوده و این منطقه یکی از مراکز تولید دست 

»در همه    و جغرافی نویس قرن چهارم هجری قمری در در سفرنامه خود اشاره دارد به   »ابن حوقل« سیاح 
ی  ا ه ی ناح و در میان کشورهای اسالمی و کفر    فرستند ی م که به همه جا    د ی آ ی م نواحی طبرستان ابریشم به دست  
بها و گلیم  گوناگون ابریشمی و پشمین گران   ی ها جامه . از طبرستان  رسد ی نم در کثرت ابریشم به پایه طبرستان  

ی هیچ سرزمینی بدین خوبی و گرانی نیست و هرگاه از زر بافته  ها جامه و   د ی آ ی م انگیز به دست  سیاه شگفت 

نویس انگلیسی  سفرنامه  ۱(. رابینو ۱۳۶۶:۱۲۳)ابن حوقل،  تر از آن است« باشند، مانند جامه فارس یا کمی گران 
ی ابریشم مازندران در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری به شهرهای میالن و مارسی  ها له ی پ نیز به صادرات  

را با نخ مخلوط نموده و در   مقداری از ابریشم نیز در خود ایالت، تابیده و آن »   د ی افزا ی م اشاره کرده است و  

محلی  ها کارگاه  به ۳۴:۱۳۶۵رابینو، )   « بافند ی م ی  اما  ه (.  دوازدهم  قرن  اواخر  از  قمری،  طورکلی  جری 

 
ه.ق به مازندران و استراباد سفرنمود  ۱۳۲۸و  ۱۳۲۷طی سالهای  او رابینو سرکنسول دولت بریتانیا در شهر رشت و سفرنامه نویس انگلیسی است.  ۱

 در کتابی تحت عنوان »سفرنامه مازندران و استراباد« به چاپ رساند.سفرهای خود را  و نتیحه مشاهدات و اطالعات
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ی سیاسی و اقتصادی در ایران، همراه با افزایش ارتباطات خارجی، سبب برهم خوردن تعادل  ها ی نابسامان 

. طبق این موضوع و با سلطه بیشتر دولت اروپایی برحیات اقتصادی ایران در طی  شود می ی سنتی ایران  ها نظام 

ران از جمله نساجی، نیز دچار رکود شده و نه  ی سنتی ای ها ساخته ادوار بعدی، به تدریج صنایع بومی و دست  
بلکه در بازار داخلی نیز به دلیل ورود کاالهای اروپایی   دهد ی م ی خود را از دست ا منطقه تنها بازارهای سنتی 

مشهود    کامالا(. این رکود و روند کاهشی در نساجی سنتی مازندران نیز  ۱۶۹:۱۳۴۷فریه، شود ) ی م دچار مشکل  

ی اخیر، این هنر به تدریج در سطح منطقه بسیار محدود  ها سال مانده از  ی باقی ها گزارش طوری که در  است به 
 شده و تنها جنبه خود مصرفی و بومی یافته است. 

زندران وجود داشت که اهالی را از حیث لباس و اسباب خانه  »در زمان قدیم صنایع دستی زیادی در ما 
سال قبل بر اثر باز شدن راه اروپا و ورود کاالهای ارزان    ۶۰در ولی  نمود ی م نیاز از منسوجات خارجی بی 

ی  ها دستگاه و بروز مرض مخصوص ابریشم که ابریشم را تنزل فاحش داد موجبات از بین رفتن اغلب  

نمود و در بعضی نقاط مازندران فقط به منظور رفع احتیاجات محلی مقداری از  کوچک بافت را فراهم  

ی پشمی مانند  ها پارچه از   -و تافته   ۱ی نخی و ابریشمی مانند چادرشب، رختخواب بند و شیرپنیر ها پارچه 
کتان شمد و دستمال و حوله و غیره    -باشلق و چوخا و جاجیم  (. اگرچه  ۹۳:۱۳۳۶)شایان،   « بافند ی م از 

بافته ها نیز کاهش یافت و این گونه صنایع از رونق و  یری نگذشت که مصرف بومی و محلی این دست د 
ه.ش در مورد بهشهر، یکی   ۱۳۴۷بندی در گزارشی که حدود سال طوری که سید حسن قلعه رواج افتاد به 

از دست   ی ها ن ا شهرست از   از اشاره به رکود نساجی  هایی همچون  بافته مازندران، منتشر کرده است، پس 
، شیرپنیر، کرباس، متقال، جاجیم، نمد، چادرشب، جادر رختخواب بندف قالیچه و غیره به عنوان  ۲چوقا 

 (. ۳۵:۱۳۴۷بندی، قلعه برد ) ی م مصنوعات تولیدی گذشته بهشهر نام  

ت  به بعد محدوده  این دوران  به روز  از  به مناطق    تر کوچک ولیدات منسوجات سنتی روز  به تدریج منحصر  و 

به تولیدات صنعتی، وفور مواد اولیه مناسب، قدرت    تر کم . دور بودن از مراکز شهری و دسترسی  شد روستایی استان  
دست   تر کم اقتصادی   تولیدات  بودن  به صرفه  مقرون  و  جوامع  تدا بافته این  سبب  و...  نیاز  مورد  تولید  های  وم 

منسوجات و کاربرد آن در مناطق روستایی شده بود. اما به تدریج با افزایش ارتباطات، نفوذ فرهنگ شهرنشینی، تغییر  

 ها  بافته ی ماشینی ارزان قیمت با کارکردی مشابه، این دست ها بافته و    ها پارچه در شیوه زندگی روستاییان و ورود  

یعنی نقش کاربردی خویش را در جوامع روستایی از دست داد و به همین  دلیل تداوم و ماندگاری خود    ترین مهم 

 و یا بسیار محدود و اندک شد.   شد طور کامل متوقف  ها یا به بافته دلیل تولید بسیاری از دست 

 
 (۳۵:۱۳۴۷قلعه بندی،است )»شیرپنیر«، پارچه ابریشمی مخصوصی که سفید، خنک و مناسب لباس تابستان بوده  ۱

، که از پشم گوسفند تهیفه گرفتیمار ضخیم و تک رنگ است که در گذشته بیشتر برای تهیه کت مردانه مورد استفاده قر  نسبتااچوقا نوعی پارچه    ۲
 .دیگردیم
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 هنر و صنایع دستی روستای متکازین

گران را به خود مشغول داشته که در اطراف شهرهای  در منطقه مازندران بیش از شصت رشته صنایع دستی صنعت 

رامسر، علی  ) آباد، سوادکوه،  کالردشت،  دودانگه و چهاردانگه شهرستان  کجور  منطقه  نوشهر(، جویبار، آالشت، 

رند. در واقع بخشی از اقتصاد این  های نکا و بهشهر سکونت دا ن ا ساری و مناطق وسیع هزارجریب در شهرست 

 . کند ی م ی روستایی نقش مهمی ایفا  ها خانواده منطقه بر پایه تولیدات صنایع دستی است که در امرار معاش  

. شاید انگیزه این فعالیت  دهد ی م ی یاد شده رغبت آنان به صنایع دستی را انعکاس  ها بخش فعالیت موجود در  

اولیه مانند پشم، کرک، مو، پوست، ابریشم و غیره به کاالهای دستی باشد.    پرداختن به دامداری و تبدیل مواد 

یی که بافندگان هریک از مناطق استفاده  ها نقش در همه جای ایران رواج دارد، ولی    باای تقر   ها بافته دست تولید  

محل بافت آن را    توان ی م   بافته دست که از روی رنگ و نقش یک    ی ا گونه ، مختص به خودشان است؛ به  کنند ی م 

تشخیص داد. تنوع شرایط اقلیمی آب و هوایی و وجود آداب، رسوم و سنن گوناگون و متفاوت در مناطق  

و نقوش جالب و پر تنوع مؤثر باشد )یاوری،    ها نگاره در پدید آوردن صنایع دستی متنوع با    تواند ی م مختلف  

تنوع  ها بافته (.  ۵۳:  ۱۳۹۰ و  اصالت  زیادی  بسیار  تا حد  مختلف  مناطق  شرایط  ها طرح ی  مدیون  را  ی خود 

به صورتی یکنواخت و تکراری در    ها نقش ی اقلیمی است. اگر این تنوع وجود نداشت و  ها خاستگاه اجتماعی و  

ه بودیم. البته این مسأله  و با معضل بزرگ مردم شناسی مواج   شد ی نم ها یافت  به یقین، هیچ زیبایی در آن   آمدند ی م 

ی مناطق مختلف، ملهم از یکدیگر نیستند یا آنکه بر  ها بافته دست ی  ها نقش و    ها طرح به این معنی نیست که  

را    ها طرح را از هم تشخیص داد و    ها تفاوت نقاط اشتراک و    توان ی م ، بلکه با واقع بینی  گذارند ی نم   ر ی تأث یکدیگر  

 طقه را از هم باز شناخت. از هم تفکیک کرد و هّویت هر من 

روستای متکازین در بخش صنعت شاغلی ندارد و تنها تعداد معدودی از زنان در بخش صنایع کارگاهی و  

ی سنتی فعالیت دارند. در گذشته فعالیت بافندگی سنتی در  ها بافته دست بافی و دیگر  خانگی نظیر گلیمچه 

ی هنری در اقتصاد خانوارها نقش  ها ت ی فعال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و این قبیل    متکازین 

عهده   بر  بافندگی  اند داشته موثری  فعالیت  به  متکازین  روستای  زنان  از  کمی  بسیار  تعداد  امروزه  اما   .

، تولید و عرضه  ، رشد مهاجرت به شهرهای بزرگتر و بسیاری مشکالت در مسیر تهیه مواد خام پردازند ی م 

هنر   ترین مهم ی سنتی  ها بافته دست  این  این روستا است )شفیعی،    -عوامل رکود  (.  ۱۳۹۲:۳۶صنعت در 

 بافی، پتوبافی،  ساچیم(، چادرشب )   ن ی ساچ محصوالت تولیدی منطقه شامل گلیم، گلیمچه، جاجیم،    عمده 

 ( سفره چوقا  جوراب چوخا(،  پشتی،  شمدبافی،  و... بافی،  خورجین،  دستگاه    است .  بافی،  روی  بر  که 

 (. ۴۳:  ۱۳۹۳نژاد،  )عابدی   شود ی م بافی سنتی به نام ))چال(( یا ))کرچال(( به شیوه دو وردی بافته  پارچه 
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 ی متکازینهابافتهدستبررسی نقوش 

است، وجود اشتراکات فراوان در طرح و    تأمل نواحی مختلف منطقه قابل    ۱ی ها ج ی گل در مشاهده  چه  آن 

ها امکان پذیر  طوری که اغلب تشخیص مکان اصلی بافت گلیج ، به هاست بافته دست ی اجرا شده بر  ها نقش 

اقتصادی و تجاری صورت گرفته در میان روستاها را    ها ازدواج نیست.     ترین مهم از    توان ی م و مبادالت 

کننده این اشتراکات دانست. اگرچه در این دست موارد نیز اغلب بافندگان زن هر منطقه با  عوامل ایجاد 

یجاد  از خالقیت و ذوق سلیقه فردی، تغییراتی هرچند اندک در نقش و رنگ طرح مورد نظر ا گیری  بهره 

ی  ها نقش (. بیشتر  ۶۸:۱۳۹۸زاده،  صداقتی نشانند ) ی م بافته خویش ی متفاوت بر دست ا گونه کرده و آن را به 

از  بافته  به عنوان نقش اصلی، و گروهی  و همچون    شود ی م دیده    ها فرش در  چه  آن همانند    ها نقش شده 

و دستکش با استفاده از خطوط  و نقوش سنتی جوراب    ها طرح ی سنتی مناطق روستایی و عشایری،  ها بافته 

های  ها در نام (. برخی نقوش نیز که مشابه هستند، تفاوت آن ۶۱:  ۱۳۸۷پاکزاد،  است ) شکسته بافته شده  

اسم متمایز در سطح منطقه شناخته    ۵تا    ۴نحوی که گاه یک نقش یا    به   ست. ا   ها انتخاب شده برای آن 

َلِمرد  . برای مثال نقش »الله« روستای متکازین، د شود ی م  «، در روستای سمچول  کالا َسر ِبن  » ر روستای 

 (. ۶۷:  ۱۳۹۸زاده، صداقتی شود ) ی م »َمجِمه الله« و در روستای پارچ، »َلمِچه َپِرک« خوانده  

بر و   به دلیل زمان  نیز  نقوش  از  بافتشان   تر سخت برخی  قرار    بودن نحوه  استفاده  کمتر مورد  تدریج  به 

. لذا امروزه حفظ و  اند ی فراموش های جدید منطقه دیگر جایی نداشته و در حال  بافته و در دست   اند گرفته 

 . رسد ی م ی اصیل و سنتی آن، امری ضروری به نظر  ها ه ی ما پاسداری از این میراث کهن و نقش 

 بندی کرد: ر سه گروه طبقه د   توان ی م ی منطقه متکازین را  ها بافته دست نقوش  

 ج: نقوش حیوانی   ب: نقوش گیاهی   الف: نقوش هندسی 

 الف: نقوش هندسی 

 ها نقش ی بدون پرز هندسی بوده، مانند مربع، مثلث، لوزی، مستطیل و... . این  ها بافته ی دست ها نقش اغلب  

، کیف، پشتی و ... دارند. هم به عنوان نقش  از قبیل گلیم، گلیمچه   ها بافته دست کاربردهای متفاوتی در انواع  

 ، آفتاب تیره، موری،  کالا. نقوش سربَند  شود ی م ها استفاده  و هم در حاشیه از آن   شوند ی م اصلی به کار گرفته  

منقلی، حوضی، چهارحوضی، چپ پیچ پیاله، چپ پیچ ُسر و نقوش بعالوه )+( و جدیدی گال )ته گال(  

عات مربوطه به هر نقش در گروه هندسی به همراه تصاویر نقوش در  اطال   ۱هستند. در جدول شماره  

 ( ۱جدول شماره  )   های متکازین آمده است. بافته دست 

 
 های روستاهای توابع مازندران را گلیج گویند.تهبافدست ۱



 ۲7۳         شرق مازندران یاز روستاها نیمتکاز یروستا یهابافتهنقوش دست  یبررس  
 

 های متکازین در گروه نقوش هندسی.  بافته نقوش دست   -۱جدول  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

نقوش  

سربنَد  

 کاًل

 دالبری، زیگزاکی.   های دیگر نقش: نام 
هشت    -هفت بیشتر در حاشیه در یک قاب مستطیلی یا چند نوار به صورت  

بافته   شونده  تکرار  هندسی  شود ی م و  نقش  این  گلیمچه،  دور  حاشیه  در   .
اقلیم کوهستانی منطقه    ن ی ا   کننده جریان آب است. تداعی  به  با توجه  نقش 

نشانگر کوه باشد که بافنده با الهام از طبیعت اطراف خود، آن را شکل    تواند ی م 
سوادکوه،   رامسر،  مانند  مازندران  مختلف  مناطق  در  نقش  این  است.  داده 

 (. ۵۰:۱۳۹۱پاکزاد،  دارد ) آالشت و .... نیز کاربرد  

 

 
 
 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

آفتاب  

 تیره 

 اِفتاب تیر« »   نام دیگر: 
کوچکی است که دو بازوی شکسته و چنگک مانند در  متشکل از لوزی 

طور معمول این نقش در گلیمچه با  به   هستنپ   باال و پایین به آن متصل 
زاده،  )صداقتی   شود ی م ی، سفید و قرمز بافته  ا سورمه ی  ها رنگ الیافی به  
  نه ی زم ی اصلی است که در متن کار و پرکردن  ها نقش جزء  .  (. ۸۲:۱۳۹۸

و از جمله نقوشی است که از خورشید    شود ی م ه  بافته به کار برد دست 
الهام گرفته شده است و در زبان مازندرانی به معنی »صبح پس از طلوع،  

این  .  ( ۱۱۳  و ۱۱۴  : ۱۳۸۱،  )نصری اشرفی   تیغ آفتاب و پرتو آفتاب است« 
  خواهی آفتاب   نه ی زم نقش، ریشه در فرهنگ و باور بومی مردمان منطقه در  

و گرما دارد. در این منطقه با توجه به کوهستانی و ییالقی بودن، گرما و  
  روزمره خورشید همواره مورد طلب مردمان برای کشاورزی و کارهای  

ساکنان بومی منطقه اگر بارندگی زیاد باشد،    گفته زندگی بوده است. بنا به  
و   شعر  با خواندن  موارد  برخی  در  و  نذورات  و  دعا  م  انجا با خواندن 

.  کنند ی م ی خاص، از خداوند طلب آفتاب و درآمدن خورشید  ها مراسم 
نقوش گل خورشیدی در گلیم، حکایت از آن دارد که خورشید به دلیل  

و موجب برکت و زایندگی   دهد ی م   ها ن ا انس آن که نور و گرما به زندگی  
 (. ۸:۱۳۸۸)شادقزوینی،    ، نزد بافندگان قابل احترام است شود ی م خاک  

 
 ( ۱۳۹۸دگان،  )نگارن 

 منقلی 

شکل اصلی، لوزی است اما بافنده با افزودن جزییاتی مانند خطوط کوچک  
بندی و طرحی متفاوت در پیش  ، ترکیب ها ی لوز شعاع مانند و رنگین در اطراف  

( این نقش خورشیدی نیز نامیده  ۷۷:۱۳۹۸،  زاده صداقتی است ) روی بیننده نهاده  
یی است که از خورشید )مظهر گرما و روشنایی(  ها نقش و از جمله    شود ی م 

رستمی و  )   رد ی گ ی م متن کار مورد استفاده قرار    پرکننده ملهم شده است وبه عنوان  
(. در این منطقه در گذشته نه چندان دور، از منقل و آتش  ۴۵:۱۳۹۲همکاران،  

ها  و برای آن   کردند ی م و رفع نیازهای ضروری زندگی استفاده    برای آشپزی 
 (. ۴۵:۱۳۹۳نژاد، سزایی بوده است )عابدی دارای اهمیت به 

 
 (persianv.com ) 
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 به مرور زمان و بر اثر تلفظ سریع به مور تبدیل شده است. موری گال همان مُهری گال است. در حقیقت لغت مُهر _ ۱

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

نقوش  

 بعالوه )+( 

و    ها نقش شباهت زیادی به نقش چلیپا دارد، بیشتر برای پر کردِن درون  
و به عنوان نقشی تزیینی به    شود ی م فضاهای خالی در زمینه کار استفاده  

 (. ۴۶:۱۳۹۳نژاد، )عابدی   رود ی م کار  

 

 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 ته کار 

 نام دیگر: پِرکاِلیی گال 
برای به تصویر کشیدن این نقش، در هر ردیف، تمامی پودهای مضاعف  

بافی زمینه و در رج بعدی، دوباره به  به زیر کار منتقل شده و پس از ساده 
اندازی ادامه یابد. به همین دلیل بافندگان  تا نقش  شوند ی م روی کار آورده  

است به تکنیک بافت این نقش و به پایین    ی ا اشاره به نام »ته کار« را که  
اند  گذارده اندازی، بر روی این نگاره  رفتن پودها در هر ردیف از نقش 

 (. ۸۱،۱۳۹۸زاده، صداقتی ) 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

پیچ  چپ 

 ُسر 

ی کوچک و  ها گل ی این نقش، از  ها ی لوز بافندگان برای پرکردن فضای میانی  
ی  ها نقطه . این د ی افزا ی م که به زیبایی طرح  رند ی گ ی م ریزی کمک  ی ها نقطه یا 

. نقش »چپ پیچ  شوند ی م ها »نگین« نامیده  کوچک، »تیپ« یا »تیپک« و گل 
گلیمچه  متن  در  استفاده  هنگام  بافته  سر«  رنگ  تک  صورت  به  اغلب  ها 

  ، اما برعکس، هنگام استفاده در حاشیه، بافنده گاهی بسیار هنرمندانه شود ی م 
نشینی رنگی غیرتکراری، از این نقش،  تنها با تغییر رنگ پودها و ایجاد هم 

 (. ۸۰:۱۳۹۸زاده، )صداقتی   ند ی آفر ی م طرحی نو و تازه  

 
 
 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 موری 

 . ۱های دیگر: شطرنجی، خشتی، موری گال نام 
موری  » است. طرح »خشتی« یا    های متکازین بافته از نقوش پرکاربرد دست 

ی کوچک یک اندازه، در امتداد یکدیگر و به  ها مربع گال« از چینش خطی  
ی مختلف از  ها ی بند و ترکیب   ها شکل ، در  د ی آ ی م صورت مایل، به وجود  

استفاده   زمینه  کردن  پر  و  کار  اصلی  متن  در  نقش    شود ی م این 
مرب ۴۵:۱۳۹۳نژاد، عابدی )  چهار  تا  سه  ترکیب  اگرچه  در    ها خشت عی  (. 

زینت  تنها  هم،  دست کنار  این  حاشیه  متن  بافته بخش  نوارهای  یا  و  ها 
با ریتمی  ها م ی گل  متبحرانه و  بسیار  بافنده  نیز  اما گاهی  لتی است  ی لت 

پوشش    ها ی ضلع مشخص، تمامی زمینه گلیمچه را با استفاده از این چهار  
و    ها ی لوز کنار هم، نیم    ی ها مربع طوری که در انتها از تکرار  ، به دهند ی م 

. این نقش اقتباسی  بندند ی م بافته نقش ی تو در تو بر سطح دست ها ی لوز 
  بافندگان است از مُهرها و یا خشت و آجرهایی که در زندگی روزمره  

 ( ۷۴:۱۳۹۸زاده، صداقتی ) کاربرد داشته است  

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  
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 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

 چهاربرجی 

 نام دیگر: چاربُج 
نقوش مورد استفاده در حاشیه و متن گلیمچه است.    ن ی تر کهن و    ن ی تر متنوع از  

؛ ترکیبی از  شود ی م به دلیل چهار قسمتی بودن این نقش به این نام خوانده  
ی بزرگتر مانند حوضی  ها نقش چهار لوزی است و بیشتر برای پر کردن درون  

.  شود ی م ی ریزتر پر  ها نقش ها با  آن   و در برخی موارد، داخل   رود ی م به کار  
ها چهار لوزی  یی است که در میانه آن ها ی لوز مشخصه بارز این نقش، وجود  

این نقش و دلیل  اند گرفته تر جای  کوچک  اقتباس  . بافندگان محلی از منبع 
به    صرفااگذاری آن اطالعی ندارند و  نام  آن را سینه به سینه حفظ کرده و 

. ُبج در گویش محلی به نام شالی به کار برده  اند کرده منتقل    تر جوان ی  ها نسل 
ی  ها ن ی زم ی بوده باشد به  ا اشاره بنابراین شاید این نقش از نظر آنان    شود ی م 

 (. ۱۳۹۸:  ۷۷زاده،  کشت شالی یا برنج )صداقتی 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

چپ پیچ  

 پیاله 

.  شود ی م ی کوچک، پیاله گفته  ها کاسه در زبان محلی و بومی مازندران، به  
نقش مذکور چنان از اصل خود فاصله گرفته و صورتی تجریدی یافته که  

این طرح از تکرار و   تشخیص دقیق منبع الهام و اقتباس آن سخت است. 
که اگر در حاشیه    شود ی م ی کوچکی تولید  ها ی لوز کنار هم قرار گرفتن  

گلیمچه مورد استفاده قرار گیرند، از یک رأس به هم متصل بوده و به  
. در این حالت اغلب فضای  شوند ی م صورت زنجیروار در کنار هم بافته 

. نقش پیاله از جمله  شود ی م به وسیله الیاف سفید رنگ پر    ها ی لوز مابین  
.  شود ی م به کار برده  نقوشی است که عالوه بر حاشیه، در متن گلیمچه نیز  

. این  کنند ی م بافندگان گاهی در کنا نام پیاله، از واژه »چپ پیچ« نیز استفاده  
ی  ها نخ لغت برای بافندگان معرفی کننده تکنیک بافت نقش و نحوه عبور  

پود از میان تارهاست. به همین دلیل برخی مواقع این نقش با نام »چپ  
 (. ۷۵:۱۳۹۸زاده،  تی صداق شود ) ی م پیچ پیاله« نیز خوانده  

 

 (persianv.com ) 

جدیدی  

 گال 

 ی ا پله دیگر: جدید گل    نام 
آن  متوالی  و  منظم  تکرار  و  خطوط  دادن  قرار  هم  کنار  با  ها،  بافنده 

که به   کند ی م ی لوزی شکل تو مانندی  در تو و بزرگی ایجاد ها ی بند ترکیب 
. در این حالت،  دهد ی م ها، اغلب زمینه و متن گلیمچه را پوشش  وسیله آن 

اطراف همه خطوط و   با توجه به ابعاد گلیمچه متفاوت است.   ها ی لوز تعداد  
ی باریک  ها خط نوارهای تشکیل دهنده لوزی در نقش »جدید گال«، به وسیله  

ی که دیگر هیچ فضای خالی میان  ا گونه و کوچک دندانه پر شده است، به  
با دو رنگ  خورد ی نم ی متداخل به چشم  ها ی لوز  این نقش  ی و  ا سورمه . 

ی رنگی  ها نخ و بافندگان اغلب از سایر  شود ی م سفید و یا سیاه و سفید بافته 
 (. ۸۱:۱۳۹۸زاده،  صداقتی )   . کنند ی نم هنگام اجرای آن استفاده  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  
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 ی روستای متکازین هابافتهدستگیاهی  ب: نقوش
ها نیز از طبیعت و محیط پیرامون  بافته همواره طبیعت منبع الهام بافندگان بوده است و نقوش گیاهی دست 

. نقوش گیاهی »دارداری« و »ِچمازی« از زیباترین نقوش گیاهی  شود ی م ها منتقل  بافته زن بافنده به دست 

 . نقوش  شوند ی م زین نیز بافته  ی روستای متکا ها بافته دست ی شهرستان بهشهر هستند که در  ها بافته دست 

 ی ها بافته دست در    گل مه ی سا ، گل گرد، دراز گل و  دار برگ گیاهی دیگری چون شکوفه، دار، دار به داری،  

یی کوچک را  ها شاخه و    ها برگ روستای متکازین کاربرد دارد. بافندگان متکازین برای نمایش این نقوش،  

ها در کنار هم، انبوهی از گیاهان یا درختان را به نمایش  باریک و بلند نشانده و با تکرار آن   ی ا ساقه بر  

قرار  می  استفاده  مورد  ها  گلیمچه  اصلی  متن  و  زمینه  کردن  پر  برای  اغلب  نگاره مذکور  دو  هر  کذارند. 

به معرفی و بررسی    ۲. جدول شماره  اند شده بافته ها به کار برده  و به ندرت در حاشیه دست   رند ی گ ی م 
 (. ۲ی متکازین پرداخت است )جدول شماره  ها بافته دست نقوش گیاهی  

 بافته های متکازین در گروه نقوش گیاهی.  نقوش دست   -۲جدول  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

 دار داری 

. این نقش  شود ی م در زبان مازندرانی »دار« به معنای »درخت« نامیده  
وجود   دلیل  به  است.  طبیعت  از  در  ها جنگل ملهم  انبوه    منطقه ی 
به عنوان    ها بافته دست   نه ی زم زیستی هنرمندان از این نقش، به وفور در  

 (. ۱۳:۱۳۸۵زاده، )اعظم   شود ی م نقش اصلی دیده  

 
 

 
 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 ِچمازی 

در زبان مازندرانی »ِچماز« به معنای »گیاه سرخس« است و ِچمازی  
به معنای مکانی که در آن به صورت انبوه سرخس روید. این نقش  
برگرفته از طبیعت بوده و بافنده با الهام از اقلیِم خود، آن را نقش زده  

و    ۹۰۲نصری اشرفی، است ) است؛ گل ِچماز از گیاهان بومی منطقه  
۹۰۳،۱۳۸۱ .) 

 
 
 
 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 شکوفه 

ی زیبای درختان کوهستانی مازندران  ها شکوفه این نقش برگرفته از  
  ... و  به  بومی،  سیب  سبز،  گوجه  تلخ،  سیب  وحشی،  ازگیل  مانند 

. که هم به صورت نقش اصلی تکرار شونده در متن اصلی و  است 
 (. ۴۷:۱۳۹۳نژاد، عابدی دارد ) هم نقش ُپر کننده کاربرد  
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 داری 

به درخت در  ها ه ی ما نقش  مربوط  به صورت  ها جوراب ی  ی آالشت 
. بسیاری  اند شده ساده و دارای ریتم بافته   ی ها نقش ی از ا نه ی قر ترکیب  

خدا   واقع  در  یا  خدا  جایگاه  عنوان  به  را  درخت  باستانی  اقوام  از 
حیات  دند ی پرست ی م  و  دانش  نماد  باروری،  منبع  درخت  همچنین   .

در بعضی درختان و گیاهانی که  که  این جاودانی بوده است، اعتقاد بر  
درخ  درون  که  روحی  است،  سودمند  بشر  به  برای  دارد،  وجود  ت 

 (. ۲۸۵:۱۳۸۰هال، )   گردد می پیش از تاریخ بر  

 
 
 

 

 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 
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 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 تصویر  شرح نقش  نام نقش 

دار به  

 داری 

ی  ها ف ی رد باغی پر درخت باشد که    دهنده مایه دار به داری نشان نقش 
یی که در این  ها رنگ درخت پشت سر هم در آن چیده شده است.  

یا حتی  ها رنگ ،  شود ی م به کار گرفته    ها نقش  ی  ها رنگ ی طبیعی و 
دو رنگ( را در ابتدا    رنگ )معموالاقراردادی نیست، بلکه بافنده چند  

ی گیاهی و حیوانی و طبیعی را در یک  ها نقش و تمام   کند ی م انتخاب  
 (. ۴۶:۱۳۹۳نژاد، عابدی بافد ) ی م   ها رنگ جوراب با همان  

 
 

 
 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 دار برگ 

نقش  مورب  این  از خطوط  تکراری  و  میانی  محور  یک  دارای  مایه 
نظر  به  به  است.  در حاشیه  قرینه  واقع    رسد ی م طور  مرکز  در  همین 

یک   ایجاد  سبب  مختلف،  ادیان  و  اساطیر  در  درخت  شدن 
قرینه در تمام آثاری شده است که از دوران باستان    کامالا بندی  ترکیب 

و درخت همچون محور تقارنی برای   اند گرفته مایه را در بر  این نقش 
 (. ۲،۱۳۸۵ج    ، ۴۳۶شوالیه و گرایر، است ) کل ترکیب به کار رفته  

 
 

 

 ( ۴۲:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 گل گرد 

  معموالاتو خالی    ی ا ره ی دا با نقش هندسی    ها بافته ی گرد در این  ها گل 
بافته   پر  دوازده  را  ها خط .  شوند ی م با  اصلی  تیره    معموالای  رنگ  با 

. رنگ سبز، آبی  کنند ی م و فضای خالی درون دایره را رنگین    بافند ی م 
از   قرمز  در  ها رنگ و  که  است  خالصی  بافته  ها گل   انه ی م ی  گرد  ی 

 (. ۴۴:۱۳۹۱فر، شایسته شود ) ی م 

 
 
 

 

 ( ۴۴:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

 درازگل 

و  نقش  ظرافت  از  نمایشی  گل،  و  ها یی با ی ز مایه  باروری  زنانه،  ی 
  ها جوراب ی هندسی  ها فرم سرسبزی طبیعت است. نقش دراز گل در  

مربع   صورت  امتداد  ها ی لوز به  جوراب  طول  در  پیوسته  هم  به  ی 
ی تو خالی با رنگ  ها مثلث . فضای میانی بین مربع لوزی نیز با  ابد ی ی م 

یا  و  پر    سبز  این  شود ی م قرمز  لوزی( در  )مربع  . شکل چهارضلعی 
ممکن است به چهار عنصر اصلی آب، باد، خاک و نور و یا    ها گل 

تاثیرشان در کشاورزی   اهمیت فصول و  به سبب  چهار فصل سال 
 (. ۵۶۱:۱۳۷۰بختورتاش، کند ) اشاره  

 
 
 

 

 ( ۴۴:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 

سایمه  

 گل 

ی سوادکوه، این  ها بافته نام گل صحرایی است. در کتاب دست   سایم 
هندسی   نقش  نوعی  »سایم  است:  شده  معرفی  بدین صورت  نقش 

نام شخصی بوده که این گل از    بافی گویند که سایم انسانی در جوراب 
صحرایی   گل  نوعی  را  آن  نیز  برخی  است،  شده  اقتباس  وی 

که اهالی منطقه آالشت  (. با توجه به این ۹۵:۱۳۸۶« )رستمی، اند خوانده 
صحرایی   گل  نام  را  دوم  دانند ی م سایم  معنای  صحت    تر ی قو ، 

ی از نقش  ا خالصه . گذشته از نام سایم، این نقش به صورت د ی نما ی م 
ویژه در قسمت   اغراق  با  بافته  ها جوراب بر    ها گلبرگ گل  منطقه  ی 

و فضای خالی آن    بافند ی م . این نقش را به صورت تک رنگ  شود ی م 
 . آورند ی م را به رنگ زمینه در  

 
 
 
 

 

 ( ۴۵:۱۳۹۱فر، سته ی شا ) 
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 ج: نقوش جانوری 

ی متکازین، حیوانات خانگی هستند که بافندگان  ها بافته دست حیوانی به کار گرفته شده در    ی ها نقش بیشترین  

 . شاید یکی از دالیل این کثرت کاربرد، ارتباط بسیار نزدیک  کنند ی م ها نگهداری  در محل زندگی خود، از آن 

 ، حمل و نقل و زندگی مردم روستایی این خطه با این حیوانات است. این حیوانات در تأمین پوشاک، خوراک 

بازی    روزمره  بازبازک،  کنند ی م مردم، نقش مهمی  تیغ ماهی، غازگلی، کوتری،  . نقوش پنجوک، خرچنگی، 

 به   ۳های متکازین مازندران هستند که در جدول شماره  بافته ، بلبلک و پاپلی از نقوش حیوانی دست راه کج 

 (. ۳شماره  پرداخته شده است )جدول    ها بافته دست معرفی این نقوش به همراه ارائه تصاویر از  
 

 های متکازین در گروه نقوش حیوانی بافته نقوش دست   -۳جدول  

 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

 نام دیگر: پای مرغ 
حیوانات خانگی و پرندگان که در محل زندگی بافندگان به وفور دیده  

به  شوند ی م  در    واسطه ،  عمیقی  و  گسترده  جایگاه  منطقه،  طبیعت 
اصلی کار    نه ی زم بوم مردم متکازین دارند. از این نقش برای پر کردن  زیست 

یا    معموالا. بدنه اصلی این نقش  شود می به وفور استفاده   با رنگ سیاه 
بخش سر  یی به رنگ سفید نیز زینت ها نقطه و    شود ی م ی بافته  ا سورمه 

 (. ۸۶:۱۳۹۸ه،  زاد صداقتی )   شود می   ها پنجه 

 پنجوک 

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

و    رد ی گ ی م بافته مورد استفاده قرار  دست   نه ی زم   کننده این نقش به عنوان پر 
قدمت فراوانی دارد. استفاده از این نقش، در مناطق دیگر نیز رایج است،  

ی فرش اردبیل. این نقش در زمان صفویه از  ها کناره مانند فرش ترکمن و  
  تر بزرگ (. نقش خرچنگ، ۴۶:۱۳۸۲راد، اعظمی شد ) قفقاز به ایران آورده 

ده و در حاشیه  با تنوع رنگی بیشتری بافته ش   معموالااِفتاب تیر« است و  » از  
 . رد ی گ ی م و متن گلیمچه مورد استفاده قرار  

 خرچنگی 

 
 ( ۱۳۹۸)نگارندگان،  

به صورت   بیشتر  نقش  این  ی  ها نقش ی مورب، درون  ها خط از 
اصلی که در ذهن بافنده نشانگر تیغ ماهی است،    نه ی زم دیگر در  

نیز  شود ی م بافته   ماهی  طبیعِی  تواند ی م .  عناصر  الهام    از  مورد 
 (. ۴۸:۱۳۹۳نژاد، عابدی باشد ) بافندگان  

 تیغ ماهی 

بر روی آن بافته شده است.    مایة کوتری بخشی از جورابی است که نقش  
پرنده و درخت هر دو مفاهیم رمزی و نمادین بارزی دارند. مشابه این  

در   مرغی  درخت  در  ها بافته نقش  حتی  و  ایران  مناطق  دیگر  اقوام  ی 
 ی اقوام همسایه رایج است. ها بافته 

 کوتری 
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 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 
 
 
 
 
 

 ( ۳۹  : ۱۳۹۱فر،  )شایسته 

سراسر   در  تاریخی  ها اسطوره پرنده  دوران  و  تاریخ  از  پیش  ی 
النهرین، نماد ابر و باران یا »پیک باران« بوده  ی ایران و بین ها ن ی سرزم 

  ی ها نگاره است. پیوند پرنده و باران به بهترین صورت ممکن در سفال  
پیش از تاریخ شوش، فارس، نهاوند و سیلک، با به کار بستن نگارة  

»مرغ   یا  باران«  سفال  ا انه ش »شانه  این  در  است.  داده شده  نشان  ی« 
های شانه مانندی در پروازند و یا باران از آثار  پرندگان با بال   ها نگاره 
(. گیاه، نماد رشد و حاصل خیزی  ۲:  ج   ۱۳۷۳ :۶)پرهام،   زد ی ر ی م فرو  
ی به رمز  ا اشاره رنده نیز نماد ابر و باران بوده است و این دو نشانه،  و پ 

زندگی و حیات دارد. در نقوش هندسی و زیبای میل بافی مازندران،  
ها نقوشی  ی درخت مرغی بافته شده است و در اطراف آن ها نگاره 
ارتفاع درخت چرخیده  ا ه ی حاش  متناوب و در سراسر  به صورت  ی 

 است. 

 

 ( ۳۸،  ۱۳۹۱فر،  شایسته ) 

 نام دیگر: مهر خفته به معنای مار خوابیده 
نقش  از  نقش ها ه ی ما غازگلی  در  زیادی  کاربرد  که  است    پردازی یی 

معنای گردن غاز   به  است. لغت غازگلی  داشته  متکازین و آالشت 
است. غازها از جمله پرندگانی هستند که به بلندی گردن مشهورند. در  

طبری،   دراز زبان  گردن  آدم  از  کنایه  گردن«،  است    »غاز 
(. این نقش از پیوستگی دو عنصر خط، با  ۱۵۱۸:۱۳۸۱اشرقی، نصری ) 

ها را  که درون آن   رد ی گ ی م ی تو خالی شکل  ها ی لوز مانند و   S حرکت 
در حاشیه به    عموماا. نقش غازگلی  بافند ی م با رنگ متضاد )بیشتر گرم(  

 . چد ی پ ی م به دور نقش مرکزی    شکل   Uصورت  

 غازگلی 

 ( ۶۴،۱۳۸۷پاکزاد، ) 

و    ها مجسمه ،  ها سفال به کارگیری نقوش حیوانات به خصوص بز نیز در  
گردد و در میان اقوام مختلف باستانی  سایر اشیاء به دوران تاریخی برمی 

. در لرستان مظهر خورشید و گاه  د ی آ ی م مظهر عوامل طبیعی به شمار  
النوع و  ایالم، بزکوهی مظهر فراوانی و رب فرشته باران بود و در شوش و  

به دلیل  شد ی م   خوانده    ها ی دن یی رو  ابتدایی  . در حقیقت بز در جوامع 
  ها ی دن یی رو النوع و  استفاده از همه ایالم، بزکوهی مظهر فراوانی و رب 

 . در حقیقت بز در جوامع ابتدایی به دلیل استفاده از همه شد ی م خوانده  

. در جوراب و  د ی آ ی م اجزاء آن مظهر برکت، قدرت و زندگی به حساب  
دستکش مازندران، بز در شکلی ساده و منحصر به فرد با نام »بازبازک«  

 (. ۶۴:۱۳۸۷پاکزاد، شود ) ی م   دیده 

 بازبازک 
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 ( ۱۳۹۹)نگارندگان،  

 نام نقش  شرح نقش  تصویر 

 ( ۳۹،  ۱۳۹۱فر،  )شایسته 

ی به صورت هفت  ا شکسته مایة محرمات جناقی که از تکرا خط  نقش 
ی آالشت به فراوانی به کار  ها جوراب ایجاد شده است، در متن اصلی  

. این نقش در میان زنان بافندة آالشت به دو نام کج راه و ُسّم  شود ی م گرفته  
. در فرهنگ عوام، اعتقادات خرافی نسبت به سم آهو  شود ی م آهو خوانده  

همرا  زخم  چشم  رفع  برای  را  آن  دارد.  قرار  وجود  بچه  دهند  ی م ه 
مایة  این گونه انگاشت که نقش   توان ی م (. بدین تفسیر  ۸۰:۱۳۱۲هدایت، ) 

 شود ی م زخم بر روی جوراب بافته  سم آهو برای رفع چشم 

 کج راه 

 
مایه بلبک مربوط به  نقش 

بافی متکازین و  چوراب 

فر،  آالشت )شایسته 

۱۳۹۱  ،۳۹ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

مربوط    مایه پاِپلی نقش 

بافی متکازین  به چوراب 

فر،  )شایسته   و آالشت 

۱۳۹۱ :  ۳۹ ) 

ی مختلف در جوراب  ها شکل های بلبلک و پاپلی به  مایه به نام دو نقش 
کار   به  بلبک اند رفته بافی  و  پاپلی  کلمه،  دو  این  مفهوم  .  یک  دارای   ،

مشترک به معنی پروانه هستند. در فرهنگ لغت زبان طبری، پاپلی و  
بدین شکل معنا شده است: پاپلی به معنی پروانه، سبک    مشتقان کلمات  

ی سوخته و یا روشن که در  ا قهوه ی به رنگ  ا انه )پرو   ی رباپل و چاالک.  
روح یکی از مردگان است. بلبلک نیز به معنی پروانه و    آور باور عامه، پیام 

 (. ۱۳۸۱:  ۴۰۴و    ۳۳۷اشرفی، نصری است ) دوزک  کفش 
پروانه در طبیعت از دو بال در قسمت میانی بدنش تشکیل شده است.  

قسمت بدن آن را   ن ی تر بزرگ ها مشخصه اصلی پروانه هستند، زیرا بال 
دایرة به هم متصل شکل    مایه پاپلی که از چهار . نقش دهند ی م تشکیل  

در مرکز، دارای نقاط ریز پروانه مانند هستند.    ها ره ی دا یافته است. این  
گویی در این نقش، بافنده در چهار شکل به هم متصل، حرکت پروانه را  
بر دست بافتة خود ضبط کرده است. به هرتقدیر اگر پاپلی به معنای  

مرگی و تولد دوباره در  ه به بی بلبلک یا همان پروانه تفسیر شود. نماد پروان 
. پروانه نشانة شادی بسیار و مظهر زیبایی  شود می باور سنتی جهان بر  

. پروانه یک نماد برای روح و زن بودن است. دو  شود ی م مفرط شناخته  
(. شاید زنان بافنده  ۳۹:۱۳۸۰هال، است ) پروانه نماد زناشویی خوشبخت  

ی زندگی بر  ها یی با ی ز و    ها ی اد ش نقشی از پروانه را به عنوان نمادی از  
از روح زنانگی خود    کنند ی م روی جوراب نقش   یا آن را نمادی  و 

. همچنین اعتقاد به آن که روح عزیزان به شکل پروانه به دنیای  دانند ی م 
مایة  گردد در سراسر مازندران رایج است. بنابراین اعتقاد، نقش مادی برمی 

ی از باور و عالقه به بازگشت  ا انه نش   تواند ی م پروانه بر روی جوراب  
مایه پاپلی، گویی بافندة محلی در یک نقش  روح اموات باشد. در نقش 

ساده، حرکت پیوستة پروانه را در چهار پالن بر روی جوراب قاب کرده  
 است. 

بلبلک و  

 پاپِلی 



 ۲8۱         شرق مازندران یاز روستاها نیمتکاز یروستا یهابافتهنقوش دست  یبررس  
 

 گیری نتیجه 

گلیمچه، دستکش و جوراب است. در این مقاله، این نتیجه حاصل  ی استان در روستای متکازین شامل  ها بافته دست 

 بندی است. گروه نقوش هندسی، گیاهی و حیوانی قابل طبقه   ۳ی متکازین،  ها بافته دست شد که با بررسی نقوش  

، حوضی، بعالوه، چپ پیچ پیاله  نقوش هندسی شامل: آفتاب تیره، سربندکال، منقلی، موری، چهاربرجی   -

 ی متکازین دیده شده است. ها بافته دست است که این نقوش در  

دار، داربه داری، داری، سایمه  نقوش گیاهی شامل: شکوفه، چمازی، دارداری )نقوش متکازین(، برگ   -

 نقوش آالشت و متکازین( گرد ) گل، درازگل و گل  

نقوش متکازین(، بازبازک، کوتری، غازگلی، پاپلی،  جوک ) پن نقوش حیوانی شامل: تیغ ماهی، خرچنگ،    -

 بلبلک، کج راه )نقوش آالشت و متکازین( 

م گرفته است.  انجا بافندگانش   قه ی سل سینه به سینه، نسل به نسل و بنا به تجربیات ذوق و   ها نقش انتقال این 

گروه طبقه  بررسی در سه  مورد  نقوش  مثال،  گلیم، جاجی برای  و  بندی در چادرشب،  م، سفره، جوراب 

نیز دیده   ابزار کار و مواد اولیه تغییر    ها نقش .  شود ی م بسیاری هنرهای دیگر استان  با  در صنایع مختلف 

 و ممکن است به اشکال مختلفی دیده شود ولی ساختار اصلی نقش یکی است.   کند ی م 

هستند شامل: حوضی، چارُبرج، َمنِقلی، ُسر، جدید گال و ته   ها ی لوز از جمله نقوش پرکاربرد در گلیمچه،  

جای   نقوش  از  دسته  این  در  تعداد    رند ی گ ی م کار  در    ها ی لوز که  است.  متغیر  گلیمچه  ابعاد  به  توجه  با 

از جمله کج راه یا سم آهو که برای رفع چشم زخم همراه    شود ی م جوراب بیشتر از نقوش حیوانی استفاده  

 همچنین کوتری، مهرخفته و غازگلی هم کارکرد چشم زخم دارند.   ، د دهن ی م بچه قرار  

ی  ا گستره ها که  ی غنی از بار فرهنگی و مستندنگارِی طرح و نقش موجود بر آن ها بافته دست معرفی این  

 ، برای ماندگاری بیشتر از این نقوش اصیل امری الزم و ضروری به نظر  بردارد عظیم از میراثی کهن را در  

ها بر ما پوشیده است اما زیبایی و اصالت  نقوشی که اگرچه امروزه مبدأ و معنای بسیاری از آن .  رسد ی م 

 . ماند ی نم ها از هیچ چشمی پنهان  آن 
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