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مهناز شایسته فر/ دکتری هنراسالمی/ 
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و ریاست 
مرکز تحقیقات هنر اسالمی نگاره
shayestm@modares.ac.ir 

معینه السادات حجازی/ کارشناس ارشد 
هنراسالمی دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت مقاله:  91/4/13
تاریخ پذیرش مقاله: 91/6/20

 صفحات مقاله: 48 تا 35
بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب بافی منطقۀ آالشت مازندران

چکیده
روستاهای مازندران میراث دار هنرهای دستی و بومی است که در گذر زمان رو به 
تلفیق  است که حاصل  هنرهای کاربردی  ازجمله  بافته های روستایی  نهاده اند.  فراموشی 
باورهای قومی و سلیقۀ ذوقی بافنده است. در جهت حفظ اصالت و هویت بومی، توجه به 

نقش مایه های غنی این آثار می تواند راه گشا باشد.
در حال حاضر روستای قدیمی آالشت که امروزه یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه 
محسوب می شود، از مراکز مهم تولید انواع بافته های بومی به ویژه جوراب بافی است. 
این پژوهش سعی دارد، نقش مایه های تزیینی به کاررفته در جوراب بافی منطقۀ آالشت را 

معرفی کند. 
اطالعات اولیه در این پژوهش به شیوۀ میدانی از روستای آالشت به دست آمده است. 
همچنین از منابع مکتوب و اسناد کتابخانه ای نیز در تبیین این مقاله استفاده شده است. بر پایۀ 
تحقیقات توصیفی تحلیلی به عمل آمده در نقش مایه های جوراب آالشت، نمود اشیاء و 
عناصر طبیعی در دست بافته به گونه ای موجز و خالصه شده، نمایانگر دیدگاه خالقانه و تیزبین 
بافنده است. هنرمند بافنده، فرم های پیچیده را به فرم های ساده و بی تکلف تبدیل کرده و در عین 
حال به ارزش نقش افزوده است. نقوش انسانی به ندرت در دست بافت ها دیده شده، ولی نقش 

حیوانات، پرندگان، درختان و گیاهان کارکرد بهتری دارد.
 

اهداف مقاله
1- شناخت و دستیابی به نقش مایه های جوراب بافی منطقۀ آالشت مازندران 

منطقۀ  بافی  مایه های جوراب  نقش  در  پنهان  مفاهیم  و  بصری  های  ویژگی  2- شناخت 
آالشت مازندران.
سؤاالت مقاله

1- تنوع بصری و مفهومی نقش مایه های جوراب بافی منطقۀ آالشت چگونه است؟ 
2- مهم ترین مفاهیم نمادین مستتر در نقش مایه های منطقۀ آالشت مازندران کدام است؟  

واژگان کلیدی
نقش مایه، جوراب بافی، آالشت، باورهای قومی.
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مقدمه
نخستین نشانه هاي بافندگي و وسایل بافت در ایران در غارهاي کمربند و هوتو در بهشهر 
مازندران گزارش شده است. )عمادی، 1372، 17و18( و منابع تاریخي دربارۀ مقادیر فراوان بافته 
هاي نفیس تولیدي در قرون اولیۀ بعد از اسالم در طبرستان که مازندران امروزي، بخش عمدۀ 
آن است، تردیدي نمي گذارد.1 به عالوه آب وهواي مناسب برای تولید ابریشم، کشت الیاف 
کتان و کنف، کثرت دام و فراواني پشم، نیاز مبرم مردم مناطق کوهستاني )که دوسوم کل منطقۀ 
مازندران را تشکیل مي دهد( به پوشاك و بافته هاي گرم، بر قدمت بافندگي و وجود دست بافته 

هاي فراوان و درنتیجه نگاره ها و نقوش سنتي منطقه تأکید مي کند. 
هنر دست بافي مازندران در انواع گلیم، جاجیم، گلیج، ساچین، جوراب ها و... تبلور یافته 
است. این بافته ها به دالیل خاص ازجمله قابلیت نقش پذیري نسبت به سایر بافته ها و نیز کاربرد 
وسیع در مناطق کوهستاني سرد که اغلب دورافتاده و درنتیجه بکر و سنتي مانده اند، اهمیت 
خاصي مي یابد؛ نقوش متنوع و نقش مایه هاي رنگین و فراوان که قرنهاست زنان روستایي ساکن 

ارتفاعات در بافته های خود به آن مي پردازند. )پاکزاد، 1387، 83(
دست بافته ها به ویژه جوراب ها به دلیل ویژگي کاربرد آن ها عموماً در طول چند سال کاماًل 
فرسوده شده و به دور ریخته مي شوند؛ زیرا مواد اولیۀ کار که از پشم و گاهي از ابریشم است، 
بر اثر ساییدگي و یا در مجاورت با نور و رطوبت کیفیت خود را از دست می دهد، مندرس و 
غیرقابل مصرف می شود. از عوامل دیگر فرسودگي و تخریب، آثار حشرات است. جداي از 
این استدالل، نقوش بازمانده، از تاریخ مند بودن این آثار و جریان داشتن آن طي سالیان متمادي 

حکایت می کند. 
بافت  و  اصیل  فرهنگ  تبدیل شده، همچنان  به شهر  امروزه  قدیمی آالشت که  روستای    
روستایی خود را حفظ کرده است. آالشت امروزه میراث دار نگاره های ارزشمندی است 
که در دست بافته هاي سنتي این منطقه، به خصوص در جوراب بافی  دیده مي شود. نمونه های 
الزم براي شناسایي و بررسي نقش مایه های تصویري در بافته های آالشت در طي تحقیق 
میداني، از منازل، موزۀ مردم شناسی و فروشندگان محلی روستای آالشت جمع آوری شده و 
 اطالعات الزم نیز با بررسي نقوش دست بافته ها و مصاحبه با زنان بافنده به دست آمده است.

سابقۀ تاریخی و هنرهای دستی آالشت
بیشتر مردم آالشت به شغل دام پروری مشغول اند و در گذشته عالوه بر دام پروری، به 
منطقه  این  امروزه سیب زمینی و چغندر، کشت اصلی  نیز می پرداختند؛ ولی  کشت گندم 
اندام  نجفی ها،  داداشی ها،  ها،  به حضرتی  قدیمی آن می توان  و  اصلی  از ساکنان  است. 
ها،  شهابیان  ها،  پهلوان  ها،  اکبری  طیبی ها،  رنودها،  عبدی ها،  نعمتی ها،  مسیبی ها،  ها، 

جورسرایی ها، رشیدی ها و... اشاره کرد. )پهلوان، 1382، 16(
از گذشته های دور در این منطقه، همانند دیگر شهرهای مازندران صنایع دستی مختلفی 
وجود داشته است. یکي از هنرهاي دستي مردم این خّطه، ساخت انواع محصوالت کاربردی 
چوبی با انواع چوب های جنگلی است که فعالیتی مردانه محسوب می شود و هنرهای جاجیم بافی 
و میل بافي که خاص زنان است. با وجود اینکه هنرهای مذکور در همۀ نقاط ایران مرسوم است 
و طریقۀ بافتن آنها در تمام مناطق به یک گونه است، نوع نقوش به کاررفته در این دستبافته ها، 
نقوش بومیای است که از دیرباز در همین منطقه مرسوم بوده است.2 آالشتی ها بیشتر از آنکه با 
زمین مأنوس باشند، به چوپانی و گالشی )گاوداری( خو گرفته اند. از آنجا که عموم مردم آالشت 
گله دارند، همیشه یک طرف دادوستد آن ها با پشم، پنیر، روغن حیوانی، پارچه و جوراب های 

پشمی است که زنانشان از پشم گوسفندان می ریسند و می بافند. )پورکریم، بیتا، 13(
بافت جوراب های پشمین از قدیمی ترین دست بافته ها و هنرهای سنتی این منطقه است3 که 

بافندگي مازندران در زمینۀ نساجي  1-دربارۀ قدمت 
و فرش نیز به صورت پراکنده اطالعاتي وجود دارد. 
نگاره هاي  و  نقوش  به  )فریه، 1374، 114( همچنین 
نقش  ازجمله  )مازندران(  طبرستان  نساجي  باستاني 

محرمات اشاره گردیده است. )پرهام، 1370، 83(
2-www.iichs.org ،90/10/07 ،14:15

3-در دوران قاجار و پهلوی، آالشتی ها با چهارپا و 
بعدها با اتوبوس به تهران می رفتند و اجناس محلی را 
در آنجا می فروختند. آن ها در بازار تهران هر جفت 
جوراب را سه قران می فروختند. )پورکریم، بیتا، 14(
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هنوز هم ادامه دارد و گاهی منبع درآمدی مناسب برای خانواده ها محسوب می شود. در منطقۀ 
آالشت جوراب های متنوع و رنگارنگی بافته می شود که از انواع آنها می توان به جوراب های 
چکمه ای یا ساق بلند، اشاره کرد که بیشتر برای مردان کاربرد دارد و جوراب های ساق کوتاه 
و در اصطالح محلی، »کفشک«4 که بیشتر، زنان از آنها استفاده می کنند. در گذشته جوراب ها 
صرفاً با پشم بافته می شد اما امروزه کاموا نیز در بافت آن ها کاربرد دارد.5 در بافت جوراب 
از پنج میلۀ کوتاه بافتنی استفاده می شود که طول هریک حداکثر پانزده سانتی متر است 
و به تناسب قسمت های مختلف جوراب، دو تا پنج میله برای بافت آن به کار میرود و در 

نهایت جورابی یکدست و بدون درز به دست می آید. )رستمی، 1346، 49و48(

نقش مایه ها در جوراب آالشت
در میل بافی، سطوح محدودی از مستطیل، مربع، لوزی و یا مثلث با رنگ های متنوع در کنار 
هم قرار می گیرد. در مواردی نقوش اشیاء و گیاهان و طبیعت همچون دریا و کوه و حیوانات 
به گونه ای کلی طرح می شود. این گونه نقوش گاهی به مفهوم تصویری موضوع و به جزئی از 
اجزاء طبیعت نزدیک است و گاه مفهومی درونی و ذاتی دارد و با فرم های ساده شده ارائه می 
شود. این تصاویر در کنار هم تکرار و در یک سطح افقی ردیف می شوند. طی تحقیقات میدانی 
به عمل آمده، نگارنده نقش مایه های متنوعی در جوراب بافی آالشت یافته است. این نقش ها 
را براساس نام و موضوع میتوان در سه گروه اصلی نقوش حیوانی و گیاهی و طبیعی تقسیم بندی 
کرد. نقوش حیوانی شامل طرح هایی با نام های محلی غازگلی، کوتری، مهرخفته، پاپلی و بلبلک 
می شود؛ نقوش گیاهی، طرح های برگ دار، داربه داری، دار، گل و سایمه گل را دربر می گیرد و 

طرح های نقوش طبیعی، راسرا، چکنه و ولوله نام دارد.
در جوراب هایي با نقش محدودتر، اولین رنگ مصرفي براي زمینۀ کار، همان رنگ طبیعي 
پشم هاي حیوانات و بیشتر رنگ های سفید و شیري و به ندرت سیاه و قهوه اي است. بیشترین 
و مهم ترین رنگ های به کاررفته براي خود نقش ها، سیاه و قرمز است که این رنگ ها در همۀ 
دست بافته هاي منطقۀ آالشت یک رنگ اساسي و مهم به شمار آمده و به دست بافته ها روح و 
جالیي دیگر مي دهد. )پاکزاد، 1378، 61( امروزه کامواهای موجود در بازار، تنوع رنگی فراوانی 

دارد و هنرمندان بافنده از انواع رنگ ها استفاده می کنند. 

نقوش حیوانی
ارتباط تنگاتنگ زنان بافنده با طبیعت محل زندگی شان موجب به کارگیری بسیاری 
از طرح های طبیعی منطقه در آثار هنریشان شده است. در این میان نقش حیوانات، جایگاه 
پردازی  نقش  در  زیادی  کاربرد  که  است  هایی  مایه  نقش  از  »غازگلی«  دارد.  پراهمیتی 
جوراب های آالشت داشته است. لغت غازگلی به معنای گردن غاز است. »دو نوع غاز 
اهلی و وحشی در مازندران وجود دارد که از هر دوی آن ها در تهیۀ غذاهای محلی بهره 
می برند. از زمان های دور، در شب عید، بانوی خانه حتماً باید برای شام یک مرغ، خروس، 
غاز یا اردك می کشت و ته چین پلو آماده می کرد.« )یوسفی، 1380، 48( غازها از جمله 
پرندگانی هستند که به بلندی گردن مشهورند. در زبان طبری، »غازگردن«، کنایه از آدم 

گردن دراز است. )نصری اشرفی، 1381، 1518(
این نقش از پیوستگی دو عنصر خط، با حرکت S مانند و لوزی های توخالی شکل 
بافند. نقش غازگلی عموماً  می گیرد که درون آن ها را با رنگ متضاد )بیشتر گرم( می 

در حاشیه به صورت U شکل به دور نقش مرکزی کوتری می پیچید )تصویر شماره2(. 
از ویژگی های نقش مایه ها در مناطق بومی، تفاوت نام و شکل در مناطق مختلف حتی 
در محله های روستایی نزدیک به هم است؛ شاهد مثال، نقش غازگلی در مناطق هم جوار به نام 

4-Kafshek
تناسب  به  بافت  روش  همین  با  جوراب  بر  5-عالوه 
وسایل  استفاده کنندگان،  نیاز  و  بافندگان  سلیقۀ 
دستگیرۀ   /  Das lame( دس لمه  نظیر  آشپزخانه 
آشپزخانه(، زیربنی )Zir beni/ زیردیگی( و... تولید 

می شده است.
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مهرخفته نیز خوانده می شود. نقش مهرخفته در سطور آتی بررسی خواهد شد. در آنجا مشخص 
می شود که حرکت Uشکل این نقش در حاشیۀ جوراب به دور نقش کوتری می تواند مفاهیمی 

باستانی به دنبال داشته باشد و بر انتخاب این نام نیز صحه می گذارد.
طبق تصویر شماره 3 که در آن شکلی از غاز مشاهده می شود، انتساب نام غازگلی به علت 
شباهت ظاهری این نقش در پیچش خط و سطح با شکل بدن و گردن غاز است. همان طور که 
در تصویر غاز دیده می شود بافندگان، نقش انتزاعی و خالصه شده ای از تصویر این پرندۀ خانگی 

ایجاد کرده اند. 
نقش مایۀ دیگر، نقش انتزاعی از درخت در ترکیب با نقش پرنده است. نقش مایۀ درخت  مرغی 
در منطقۀ آالشت به نام کوتری خوانده می شود. تصویر 4 بخشی از جورابی است که نقش مایۀ 
کوتری بر روی آن بافته شده است. پرنده و درخت هردو مفاهیم رمزی و نمادین بارزی دارند. 
مشابه این نقش بهنام کله قوچی یا درخت مرغی )تصویر5( در بافته های اقوام دیگر مناطق ایران و 

حتی در بافته های اقوام همسایه نیز رایج است. 
پرنده در سراسر اسطوره های پیش از تاریخ و دوران تاریخی سرزمین های ایران و بین النهرین، 
نماد ابر و باران یا »پیک باران« بوده است. پیوند پرنده و باران به بهترین صورت ممکن در سفال 
نگاره های پیش از تاریخ شوش، فارس، نهاوند و سیلک، با به کاربستن نگارۀ »شانۀ باران« یا »مرغ 
شانه ای« نشان داده شده است. در این سفال  نگاره ها پرندگان با بال های شانه مانندی در پروازند 
و یا باران از آثار فرو می ریزد. از میان نقوش سفالینه های پیش از تاریخ، تصویر شماره 6 که از 
سفالینه های تپه گیان نهاوند است، گویاتر و بارزتر از سایر نقش هاست؛ زیرا هم زمان نسبت پرنده 

را با ابر و باران مجسم می کند. )پرهام، 1371، ج2، 6(
از آنجا که باران سبب رویش گیاه می شود، برای ادامۀ حیات عامل اساسی به شمار می 
رفته و زندگی را با خود به همراه داشته است. )پرهام، 1371، جلد2، 15تا 23( گیاه، نماد رشد و 
حاصل خیزی و پرنده نیز نماد ابر و باران بوده است و این دو نشانه، خود اشاره ای است به رمز زندگی 
و حیات. از این رو نقش پرنده و درخت، با یک مفهوم مشترك در کنار هم قرار می گیرد. 
در نقوش هندسی و زیبای میل بافی مازندران، نگاره های درخت مرغی بافته شده است 
و در اطراف آن ها نقوشی حاشیه ای به صورت متناوب در سراسر ارتفاع درخت چرخیده 
است. این نقوش حاشیه ای به زبان مازندرانی با نام مهرخفته خوانده می شوند. مهرخفته 

تصویر2:جوراب 
آالشت با نقش 

کوتری و غازگلی. 

تصویر3:مشابهت 
نقش مایۀ غازگلی 

با تصویر غاز در 
طبیعت.

تصویر1:نقش مایۀ 
غازگلی در حاشیۀ 

جوراب
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تصویر4: راست، نقش مایۀ کوتری در میل بافی آالشت.                     

تصویر5: چپ، درخت مرغی؛
 زیرانداز قوم شکرلو استان فارس.  

به معنی مار خوابیده است. در بررسی نقش غازگلی گفته شد که این نقش با نام مهرخفته 
نیز بافته می شود. در این بخش از متن، اهمیت نمادین و مفاهیم مربوط به نقش کوتری 

)درخت  مرغی( و مهرخفته )مار خوابیده( بررسی می شود. 
مار که جانوری از راستۀ خزندگان است، به زبان عربی حیه نام دارد و سرو، گاه در عربی 
شجره الحیه نامیده می شود؛ چراکه اعتقاد بر این است: هرکجا که سرو است، مار هم هست. 

)محمد معین، 1367، ج2، 653( این نکته نشان دهندۀ ارتباط بین مار و درخت است.
درخت در تزیینات بسیاری از آثار هنری برجای مانده در میان دو نگهبان طرح شده 
مار  سلطۀ  از  جلوگیری  به منظور  مقدس  شجرۀ  این  از  محافظت  ها  آن  وظیفۀ  که  است 
)نیروی اهریمنی( است. نمونۀ آن، نقش پردازی بشقاب سیمین ساسانی است که در موزۀ 

هرمیتاژ نگهداری می شود. )تصویر 7(                                            
مار خزندۀ معروف، جانور خاکی یا زمینی است که طول عمر زیاد و قدرت شگرف 
دارد. )دوبوکور، 1387، 41( در بسیاری از تمدن ها به ویژه در مصر، چون در زیر خاك 
به سر می برد، نگهبان دنیای مردگان است. )مونیک دوبوکور، 1387، 27( در نقش مایۀ 
کوتری و مهرخفته، همان طور که در تصاویر 8 و2 دیده می شود، در حاشیۀ نقش، ماری 
بافته شده که در پای درخت است و پرندگان بر روی شاخه های آن درخت سکنا گزیده 
اند. اگر مار، نماد جهان زیرین در نظر گرفته شود، درخت را می توان نماد زمین و پرندگان 
را نمادی از جهان آسمانی محسوب کرد. پرنده به عنوان نماد عالم ملکوت در مقابل مار، 

نماد عالم خاکی قرار می گیرد. )شوالیه و گرابر، 1385، 196 و 197(
همچنین نقش مایۀ محرمات جناقی که از تکرار خط شکسته ای به صورت هفت ایجاد 
شده است، در متن اصلی جوراب های آالشت به فراوانی به کار گرفته می شود. این نقش 
در میان زنان بافندۀ آالشت به دو نام کج راه و ُسّم آهو خوانده می شود. )تصویر 9( در 
فرهنگ عوام، اعتقادات خرافی نسبت به سم آهو وجود دارد. آن را برای رفع چشم زخم 
سم  اگر  است،  آمده  نیز  نامه  فرخ  در   )80  ،1312 )هدایت،  دهند.  می  قرار  بچه  همراه 
آهو بسوزانند و بر جراحت نهند سود دارد. )جمالی یزدی، 1386، 216( بدین تفسیر می 
توان این گونه انگاشت که نقش مایۀ سم آهو برای رفع چشم زخم بر روی جوراب بافته 
می شود. همین نقش مایه در منطقۀ چالوس و کندلوس به نام مائیتلی به معنی تیغ ماهی 

بررسی نقش مایه های تزیینی در جوراب بافی منطقۀ آالشت مازندران/ مهناز شایسته فر/ معینه السادات حجازی
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تصویر6: راست،گله مرغان ابر 
باران، نقش سفالینۀ تپه گیان 

نهاوند، اواخر هزارۀ دوم. 

تصویر7: چپ، نقش قوچ 
مقابل درختی و مار حلقه زده، 

بشقاب سیمین مطال، دورۀ 
ساسانی موزۀ ارمیتاژ، روسیه.      

6-Bolbolk.  
7-Paappeli.  
8-Ro baapeli . 

است. )پاکزاد، 1387، 69( برای ایجاد این نقش در واقع بافنده، شکل جناقی واحدی را 
با رنگ های متضاد تیره و روشن تکرار می کند که شبیه به تیغ بدن ماهی است و به همین 

دلیل مائیتلی به معنی تیغ ماهی، نام گذاری شده است.
دو نقش مایه به نام های بلبلک6 و پاپلی7 به شکل های مختلف در جوراب بافی به کاررفته اند. 
این دو کلمه، پاپلی و بلبلک، دارای یک مفهوم مشترك به معنی پروانه هستند. در فرهنگ لغت 
زبان طبری، پاپلی و کلمات مشتق آن بدین شکل معنا شده است: پاپلی به معنی پروانه، سبک و 
چاالك. رباپلی8 )پروان ای به رنگ قهوه ای سوخته و یا روشن که در باور عامه، پیام آور روح 
یکی از مردگان است. بلبلک نیز به معنی پروانه و کفش دوزك است. )نصری اشرفی، 1381، 

304و337(
با نقش مایه و شکل واقعی  بلبلک و پاپلی و مقایسۀ معنی لغوی آن ها  نام  به  با توجه 
بال  دو  از  طبیعت  در  پروانه  برد.  پی  نام گذاری  این  چرایی  به  توان  می  طبیعت  در  شان 
زیرا  هستند،  پروانه  اصلی  مشخصۀ  ها  بال  است.  شده  تشکیل  بدنش  میانی  قسمت  در 
بزرگ ترین قسمت بدن آن  را شکل می دهند. )تصویر11( بال ها در عین بزرگی، زیباترین 
و پُرنقش و نگارترین بخش بدن پروانه و عامل اصلی جذاب بودن این حشره نسبت به سایر 
حشرات هستند. در نقش بلبلک )تصویر12( خط میانی بدن پروانه به رنگ آبی بافته شده 
است و بال های دو طرف از ترکیب چهارخانه های آبی و سفید شکل گرفته اند. در مقایسۀ 
دو تصویر شماره 11و12 همانندی نقش مایۀ بلبلک و تصویر پروانه در طبیعت، نشان داده 

شده است. 
اما در نقش مایۀ پاپلی )تصویر13( نقش پاپلی از چهار دایرۀ به هم متصل شکل یافته 
نقش،  این  در  گویی  هستند.  مانند  پروانه  ریز  نقاط  دارای  مرکز،  در  دایره ها  این  است. 
بافنده در چهار شکل به هم متصل، حرکت پروانه را بر دست بافتۀ خود ضبط کرده است. 
به  پروانه  نماد  شود،  تفسیر  پروانه  همان  یا  بلبلک  معنای  به  پاپلی  اگر  تقدیر  هر  به 
بی مرگی و تولد دوباره در باور سنتی جهان برمی گردد. پروانه نشانۀ شادی بسیار و مظهر 
زیبایی مفرط شناخته می شود. پروانه یک نماد برای روح و زن بودن است. دو پروانه نماد 
زناشویی خوشبخت است. )هال، 1380، 39( شاید زنان بافنده نقشی از پروانه را به عنوان 
نمادی از شادی ها و زیبایی های زندگی بر روی جوراب نقش می کنند و یا آن را نمادی 
به  پروانه  به شکل  اینکه روح عزیزان  به  اعتقاد  دانند. همچنین  زنانگی خود می  از روح 
دنیای مادی برمی گردد در سراسر مازندران رایج است. بنابر این اعتقاد، نقش مایۀ پروانه 
بر روی جوراب می تواند نشانه ای از باور و عالقه به بازگشت روح اموات باشد. در نقش 
مایۀ پاپلی، گویی بافندۀ محلی در یک نقش ساده، حرکت پیوستۀ پروانه را در چهار پالن 

بر روی جوراب قاب کرده است.
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تصویر8: چپ، نقش مایۀ کوتری و 
مهرخفته، میل بافی آالشت.

تصویر9: باال، نقش مایۀ کجراه، سم آهو، 
مائیتلی.                            

تصویر10: راست، ریتم جناقی ممتد در 
اسکلت ماهی.

نقش های گیاهی
به  )درخت  به داری  نام های دار  با  در جوراب های منطقۀ آالشت، نقش های گیاهی 
در  دیگر  های  انوع گل  و  سایمه گل  )برگ درخت(،  دار  برگ  )درخت(،  دار  درخت(، 
واقع اسطورۀ شکل گیری زندگی انسان را به خلق هستی پیوند می زنند. »زاده شدن انسان از 
زمین عقیده ای جهانی است. این احساس ژرف برون آمدن از زمین و زاده شدن از آن مانند 
باروری فرسوده ناشدنی و زندگی بخشی به عناصر حیات همچون درخت، گل، سبزه و رود 

است«. )الیاده، 1362، 63(
قرینه  ترکیب  به صورت  های آالشت  در جوراب  درخت  به  مربوط  های  مایه  نقش 
نمایندۀ  موجز  بیانی  با  ها  نقش  این  اند.  شده  بافته  ریتم  دارای  و  ساده  های  نقش  از  ای 
مفاهیم بلند درخت به عنوان گیاه خدا از اعتقادات باستانی بشرند. نقش داری در تصویر 
است.  شده  بافته  هم  امتداد  در  شاخه  سه  قرینۀ  تکرار  با  درخت  تنۀ  محوِر  یک  با   14
بسیاری از اقوام باستانی درخت را به عنوان جایگاه خدا یا در واقع خدا می پرستیدند. همچنین 
درخت منبع باروری، نماد دانش و حیات جاودانی بوده است، اعتقاد بر اینکه در بعضی درختان 
و گیاهانی که برای بشر سودمند است، روحی درون درخت وجود دارد، به پیش از تاریخ برمی 
گردد. )هال،1380، 285( نقش مایۀ دار به داری شاید نشان دهندۀ باغی پردرخت باشد که ردیف 
های درخت پشت سر هم در آن چیده شده است )تصویر15(. رنگ هایی که در این نقش ها 
به کار گرفته می شود، رنگ های طبیعی و یا حتی رنگ های قراردادی نیست، بلکه بافنده چند 
رنگ )معموالً دو رنگ( را در ابتدا انتخاب می کند و تمام نقش های گیاهی و حیوانی و طبیعی 

را در یک جوراب با همان رنگ ها می بافد. 
از  بافنده  هنرمند  )تصویر16(.  است  نیز مطرح  دار  برگ  نقش مایۀ  در  همین موضوع 
ترکیب رنگ سیاه و سفید نقش برگی را بافته است. این نقش مایه دارای یک محور میانی 

و تکراری از خطوط مورب به طور قرنیه در حاشیه است.
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تصویر 12: نقش مایۀ بلبلک. 

تصویر 13: نقش مایۀ پاپلی. 

تصویر16: نقش مایۀ برگ دار .

تصویر11: تصویر پروانه در طبیعت .                            

تصویر14: نقش مایۀ داری در جوراب آالشت.

تصویر 15: نقش مایۀ دار به داری.
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به نظر می رسد همین در مرکز واقع شدن درخت در اساطیر و ادیان مختلف، سبب 
این  باستان  از دوران  تمام آثاری شده است که  قرینه در  ایجاد یک ترکیب بندی کاماًل 
نقش مایه را دربر گرفته اند و درخت همچون محور تقارنی برای کل ترکیب به کاررفته 

است. )شوالیه و گرابر، 1385، ج2، 436(
از دیگر نقش مایه های گیاهی بر جوراب های آالشت، گل ها هستند. این نقش ها با 
نام های گردگل، درازگل و سایمه گل زینت بخش و پوشش پای مردمان کوهستان نشین 
با  با نقش هندسی دایره ای تو خالی معموالً  بافته ها  این  آالشت است. گل های گرد در 
دوازده پر بافته می شوند. خط های اصلی را با رنگ تیره می بافند و فضای خالی درون دایره 
را رنگین میکنند. رنگ سبز، آبی و قرمز از رنگ های خالصی است که در میانۀ گل های 
گرد بافته می شود. نمونۀ زیبایی از گل گرد را در دو تصویر17 و18می توان مشاهده کرد.

طبیعت  و سرسبزی  باروری  زنانه،  های  زیبایی  و  ظرافت  از  نمایشی  مایۀ گل،  نقش 
هم  به  های  مربع لوزی  به صورت  ها  جوراب  هندسی  های  فرم  در  درازگل  نقش  است. 
با  نیز  مربع لوزی  بین  میانی  فضای  )تصویر19(.  یابد  می  امتداد  جوراب  طول  در  پیوسته 
مثلث های توخالی با رنگ سبز و یا قرمز پر می شود. شکل چهارضلعی )مربع لوزی( در 
این گل ها ممکن است به  چهار عنصر اصلی آب، باد، خاك و نور و یا چهار فصل سال 
به سبب اهمیت فصول و تاثیرشان در کشاورزی اشاره کند. )بختورتاش، 1370، 561(          
نقش مایۀ زیبای دیگری به نام سایمه گل در جوراب های آالشت به چشم می خورد. 
کتاب  در   )63 بیتا،  )پورکریم،  است.  آالشت  منطقۀ  در  صحرایی  گلی  نام  سایم  گویا 
این نقش بدین صورت معرفی شده است: »سایم نوعی نقش  دست بافته های سوادکوه، 
هندسی انسانی در جوراب بافی، گویند که سایم نام شخصی بوده که این گل از وی اقتباس 
شده است، برخی نیز آن را نوعی گل صحرایی خوانده اند.« )رستمی، 1386، 95( با توجه 
به اینکه اهالی منطقۀ آالشت سایم را نام گلی صحرایی می دانند، صحت معنای دوم قوی 
تر می نماید. گذشته از نام سایم، این نقش به صورت خالصه ای از نقش گل با اغراق ویژه 
در قسمت گلبرگ ها بر جوراب های منطقه بافته می شود. نمونۀ کاملی از این نقش در 
تصویر20 مشاهده می شود. این نقش را به صورت تک رنگ می بافند و فضای خالی آن 

را به رنگ زمینه درمی آورند. 
در نقش مایه های جوراب بافی آالشت به نظر می رسد، هنرمند عامی در تکرار نقش 
ها، طراحی متنوع، عناصر بصری گوناگون و اجزای ترکیب متقارن خود یک الگوی ثابت 

را به کار برده است.

نقش مایه های طبیعی
       در جوراب های آالشت نقش ساده ای به نام راس  را دیده می شود که در بسیاری از 
هنرهای دستی به کار می رود. نقش راس را به معنای راه راست در واقع از نوارهای ظریف 
رنگی در کنار هم شکل یافته است. )تصویر21( راس را، همان نقش معروف محرمات9 
در هنر سنتی ایران است. این طرح را می توان یکی از معروف ترین طرح های نقش بسته 

بر منسوجات ایرانی به شمار آورد.10 
تزیین و گاهی هم  به  صورت مستقل و بدون  طرح محرمات در دست بافته ها گاهی 
همراه با تزیینات، استفاده می شود. بافندگان با کم یا زیاد کردن پهنای راه ها و استفاده از 

رنگ های مختلف، تنوع بسیاری در آن ایجاد کرده اند. 
یکی دیگر از نقوش جوراب آالشت َولِوله یا آروس زلف )زلف عروس( است. در 
قبرها  روی سنگ  بر  حتی  و  فرش کالردشت  مانند  مازندران  های  بافته  از  دیگر  برخی 
نیز نقش مذکور با نام ولزلفک به کاررفته است. ولزلفک در زبان محلی به معنای زلف 

عرض  با  نوارهایي  به  فرش  متن  که  صورتي  9-در 
نقش  به  مزین  و  مختلف  هاي  رنگ  با  و  مساوي 
مایه هاي کوچکي تقسیم شود به طوریکه زمینۀ فرش 
محرمات  طرح  آن  به  آید،  نظر  به  راه راه  بهصورت 

.)www.incc.ir  90/10/06,16:15( مي گویند
10-قبل از دورۀ مغول تنها نقشه ای که بتوان با اطمینان 
نقشۀ  محرمات  است.  محرمات  گفت،  سخن  آن  از 
نوارهای  به  سطح  یک  تقسیم  است.  ی  ساده  بسیار 
باریک، چه راست و چه مورب، کار مشکلی نیست. 
به ماه محرم ندارد و در  نام محرمات که هیچ ربطی 
که  می دهد  نشان  می شود،  تلفظ  محرمت  پاکستان 
از  قبل  مهر  با  محرمات  باریک  نوارهای  احتماالً 
اسالم به معنی دعا مربوط است. در زبان ساسانی مهر 
)mahr( به معنی دعاست. این واژه در مازندران باقی 
مانده است و در اوستا mahr تلفظ می شده است و 
»منتر« )افسون شده( در فارسی هم همان است.  واژۀ 
ظاهراً در ایران برای رد گم کردن، شکل مهر را در 
کلمه عوض کرده و به محرم ارتباط داده اند تا مورد 

ایراد واقع نشود. )علی حصوری، 1376، 47(
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پیچیده و پرپیچ  وتاب است. )جمالی، 1388، 103( شاید از آنجا که شباهتی به گیسوان بافته 
شده دارد از آن به زلف عروس هم تعبیر شده است.

در گلیم های اقوام عشایری فارس همین نقش به نام چپلقه به کار رفته است. )پرهام، 
امواج خروشان آب  به  به سبب شکل ظاهری می تواند شبیه  1370، 51( نقش مایۀ ولوله 
باشد )تصویر 25( و به همین دلیل برخی آن را نشانۀ آب و حیات دانسته اند. حضور این 
نقش در خانه، مظهری از طلب برکت و دوام بارندگی خداوند برای کشتزارهاست.)سمانه 

سادات جمالی، 1388، 140(
نقش مایۀ دیگر در جوراب های آالشت، چکنه11 است. »چکنه در زبان مازندرانی در 
سه معنا به کار می رود: اول به طور معمول گوسفندان کمتر از پنج رأس را گویند؛ دوم به 
معنای کم است و سوم گوسفندی امانتی که صاحبش آن را نزد چوپان به امانت گذارد.«12  
چکنه به شکل مربع لوزی چهارخانه ای است که از ترکیب دو رنگ بر روی متن اصلی 
جوراب ها بافته می شود. شاید این نقش برای بافندۀ محلی یادآور و نشانه ای انتزاعی از 
تصویر گوسفند باشد یا اینکه به سبب شکل آن، بتوان آن را با نقش مایه های بدوی بر 

روی سفال های اولیه هم ریشه دانست. 
چکنه که نقش مربعی شطرنجی است در منطقۀ آالشت به صورت تک  نگاره مجزا بر روی 
جوراب بافته می شود. خانم فیلیس آکرمن13 در پژوهش های خود که دربارۀ نمادهای پیش از 

تصویر17: چپ، جوراب با نقش گل در 
ترکیب با نقش مثلث در قسمت اصلی و 

نقش مایۀ ولزلفک در حاشیه
تصویر18: باال، سمت راست، نقش مایۀ 

گردگل.             
تصویر19: پایین، راست، نقش مایۀ درازگل 

در جوراب آالشت.

11-Chekene 
12-www. tabarestan.ir 90/10/06, 16:15
13-Phyllis Ackerman 
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تصویر23: باال، نقش مایۀ چپلقه در 
گلیم قشقایی.                                              

تصویر24: پایین، تصویر موج در 
طبیعت.

تصویر20:  نقش مایۀ سایمه گل. تصویر 21: نقش مایۀ راس را.  تصویر 22: نقش مایۀ َولِوله 

تاریخ انجام داده، بر این عقیده است که لوزی های شطرنجی یک درمیان سیاه و سفید و رنگی 
نشانۀ تأللؤ و از نمادهای آب است. آب، این تودۀ بي شکل، نشانگر نامحدود بودن امکانات است. 

)پرهام،1371، 359(
از  است.  بوده  ایزدی  و  مقدس  ایرانیان،  نزد  که  است  عنصری  چهار  از  یکی  آب 
قدیم ترین ایام ساکنان ایران، همانند جهان بینی کهن سومری، به نقش آفرینندگی آب در 
نظام جهان معتقد بوده اند؛ ازاینرو در اوستا به اهمیت و تقدس آن اشاره شده است. آناهیتا 
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تصویر 25: بال، نقش مایۀ چکنه گل 
بر جوراب آالشت.                            

تصویر26:پایین، سفال نگاره های 
شطرنجی، نماد آب. 

یا ناهید همچون ایزدبانوی بزرگ آب و باروری، ستایش شده است. همه چیز در آغاز از 
آب آفریده شد، آسمان از آب آفریده شد، زمین از آب پدید آمد و عرش خدا نیز بر آب 
بود )محمدجفعر یاحقی، 1386، 4تا6(. با توجه به اهمیت آب در زندگی مردم روستایی 
بافته های  نیز در  امروزه  را که  نقش کهن  این  توان  باستانی، می  پژوهشگران  نظر  بنابر  و 

آالشت جایگاهی دارد، نمادی از آب دانست.
در نقش مایۀ چکنه و سایر نقش ها یک ترکیب قرینه و متعادل، پایۀ اولیۀ شکل گیری 
بین ظاهر و  ارتباط  از  ای  نمونه  قرینه اش  به شکل  توجه  با  تقارن محوری  نقوش است. 
محتواست. در اکثر موارد ترکیب بندی دارای نظم و قانون و توازنی است که در زیبایی 

بخشیدن به بیشتر آثار از آن تبعیت شده است. 
در جوراب بافی آالشت، مفاهیم کلی موجود در طبیعت و محیط زندگی روستانشینان 
یافته است. ساده ترین اشکال تزیینی دست بافته ها  با سادگی در فرم های هندسی جای 
نقوش هندسی هستند. این نقوش گاه در قالب فرم های اصلی چون مربع، مستطیل، مثلث، 

لوزی و گاهی با اشکال هندسی پیچیده تر ایجاد می شوند. 

نتیجه گیری
گیرد.  می  سالیان شکل  در طی  قومی  فرهنگ  و  باورها  از  متأثر  روستایی  مردم  هنر 
مناطق  در  به ویژه  مازندران  روستاهای  اکثر  در  سنتی  شیوۀ  به  بافی  جوراب  روزگاری 
قرار گرفته  نزولی  نساجی در روند  با گسترش صنعت  بود که  متداول  امری  کوهستانی، 
است. اندیشه های بومی، بستری غنی برای شکل گیری هنرهای روستایی است. گزینش 

عناصر بومی در صنایع  دستی یکی از وجوه مطرح در هنر مناطق قدمت دار است.
مایه  نقش  مازندران،  در  بومی  اصالت های  و  به منظور حفظ هویت  پژوهش  این  در 
های جوراب های منطقۀ آالشت بررسی شد. بر طبق آثار به دست آمده، نقش مایه های 
به کاررفته در این هنرها ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط اطراف از حیوان و گیاهان تا کوه 
و رود دارد. نقوش ساده و بی پیرایه ای که نشئت گرفته از زندگی بی آالیش آن هاست. 
زنان بافنده به دلیل ابتدایی بودن ابزار بافندگی و محدودیت های اجرایی بافت با میل، به 
نقوش انتزاعی و آبستره رسیده اند. اغلب نقش ها با فرم های شکسته و در قالب اشکال 
هندسی بافته شده اند. نکته اینجاست که هر نقشی مبتنی بر اعتقاد و باورهای قومی شکل  
به مطلبی در زندگی ساده و  و  مفهوم رمزگونه داشته  معنا و  نقوش،  اغلب  گرفته است. 
روزمرۀ مردم اشاره می کند. نقش های حیوانات که با واژه هایی چون غازگلی و مهرخفته 
و پاپلی نام گذاری شده اند، جانوران منطقه را می نمایانند که هر روز مقابل دیدگان بافنده 
قرار دارند. نقوش گیاهان درخت، گل و نقش مایه های طبیعی از رود، کوه و زمین در 

بافته های آالشت نیز نشانگر همین مطلب است. 
بافته های منطقۀ آالشت پس  نتیجه حاصل می شود که  با بررسی نقش مایه ها، این 
و  بومی  هنری  به عنوان  را  خود  است  توانسته  امروزه  تحول  مختلف  های  دوره  طی  از 
تکامل یافته مطرح کند. در جدول زیر نقش مایه های یافته شده، به طور اجمال طبقه بندی 

و ارائه شده است.
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فهرست تصاویر
تصویر1: نقش مایۀ غازگلی در حاشیۀ جوراب، منبع، نگارندگان.

تصویر2: جوراب آالشت با نقش کوتری و غازگلی، منبع، نگارندگان.                               
(www.web.iran-forum.ir) 90/01/18,13:05 تصویر3: مشابهت نقش مایۀ غازگلی با تصویر غاز در طبیعت

تصویر4: نقشمایۀ کوتری در میل بافی آالشت، منبع، نگارندگان.                    
تصویر5: درخت مرغی زیرانداز قوم شکرلو استان فارس )منبع شماره 5، 1371، 6(

تصویر6: گله مرغان ابر باران، نقش سفالینۀ تپه گیان نهاوند، اواخر هزارۀ دوم )منبع شماره 5: 1371، 10(
تصویر7: دو قوچ مقابل درختی که مار دور آن حلقه زده است. بشقاب سیمین مطال، دورۀ ساسانی موزۀ هرمیتاژ )منبع 

شماره14، 1371، 145(
تصویر8: نقش مایۀ کوتری و مهرخفته، میل بافی آالشت، منبع، نگارندگان.

تصویر9: نقش مایۀ کج راه، سم آهو، مائیتلی، منبع، نگارندگان.    
(www.�shbase.ir) 90/12/05,14:00 تصویر10: ریتم جناقی ممتد در اسکلت ماهی

(www.infopoultry.net) 90/11/03,12:10 تصویر11: تصویر پروانه در طبیعت
تصویر12: نقش مایۀ بلبلک، منبع، نگارندگان.
تصویر13: نقش مایۀ پاپلی، منبع، نگارندگان.

تصویر 14 نقش مایۀ داری در جوراب آالشت، منبع، نگارندگان.
تصویر15: نقش مایۀ دار به داری، منبع، نگارندگان.

تصویر16: نقش مایۀ برگ دار، منبع، نگارندگان.
تصویر17: جوراب دارای دو تکرار از نقش گل و ترکیب با نقش مثلث در قسمت اصلی، نقش مایۀ ولزلفک در حاشیه، 

منبع، نگارندگان.
تصویر18: نقش مایۀ گردگل، منبع، نگارندگان.                                      

دسته بندی 
نقش مایه ها در 
جوراب آالشت
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تصویر19: نقش مایۀ درازگل در جوراب آالشت، منبع، نگارندگان.
تصویر20 نقش مایۀ سایمه گل، منبع، نگارندگان.

تصویر21: نقش مایۀ راسرا، منبع، نگارندگان.
تصویر22: نقش مایۀ ولوله، منبع، نگارندگان.

تصویر23: نقش مایۀ چپلقه در گلیم قشقایی، منبع شماره 5، 1371، 51.                                    
(www.sport.harferooz.com) 90/11/03,15:15 تصویر24« تصویر موج در طبیعت

تصویر25: نقشمایۀ چکنه گل بر جوراب آالشت، منبع، نگارندگان.
تصویر26: سفال نگاره های شطرنجی، نماد آب )منبع شماره 5، 1371، 359(
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