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مقدمهای بر شناخت زیلوی میبد
دكتر مهتاب مبيني
پژمان الماسينيا
زینب كریمي
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چكیده
شهرستان ميبد بهواسطهی استقرار در فالت مركزی ایران و دارا بودن آب و هوایي گرم و خشک ،واجد ویژگيهای
اقليمي خاصي است كه هنر و صنایع دستي آن را از سایر مناطق كشور متمایز ميكند .از صنایع دستي شاخص این منطقه
ميتوان به زیلوبافي اشاره كرد كه شناخت خاستگاه و پيشينهی دقيق این زیرانداز مردم كویر ميسر نيست؛ اما با توجه به
كتيبهنگاریهای زیلوها ،قدمت آنها قابل بررسي بوده و شاهدی است بر هنر-صنعت خاص نواجي مركزی ایران .از
مواردی كه در كتيبههای زیلوها بافته و ثبت ميشده است؛ ميتوان به نام بافنده و سفارشدهنده ،تاریخ بافت ،نام مکاني
كه زیلو برای آن وقف شده و القاب دعایي اشاره كرد .زیلوی ميبد با توجه به خصوصيات هنری از قبيل نوع بافت ،رنگ
و طرح زیبای خود ميتواند مورد استقبال اقشار مختلف قرار گيرد .اما با توجه به احيا نشدن دستگاههای بافت ،عدم تعليم
بافندگان جوان ،بهروز نشدن دستگاههای بافت ،عدم تطابق آن با صنعت بافندگي مدرن و ...این هنر-صنعت ،در حال ركود
است .این مقاله از طریق مطالعات ميداني و كتابخانهای سعي دارد با بررسي پيشينهی زیلوبافي و معرفي طرح ،رنگ ،نقش
و همچنين چگونگي بافت آن ،به معرفي این هنر در حال نابودی مردم كویرنشين ميبد بپردازد.

واژگان كلیدی :زیلوبافي ،ميبد ،نقش و رنگ ،بافت.یک سطر فاصله
 -1مقدمه
استان یزد در فالت مركزی ایران واقع گردیده است؛ بخشهای وسيعي از این استان پهناور را كه بهلحاظ وسعت جزء
سه استان بزرگ كشور محسوب ميشود ،كویر پوشانده است .مركز استان ،یزد ،شهری باستاني و بافرهنگ است كه سنتها
در آن از شهرهای دیگر محفوظتر مانده و سبک و تركيب شهر كمتر دست خورده است .یزد به استناد كتب تاریخي و نيز
وضع شهرسازی آن ،از زمان امرای دیلمي تا عصر صفوی ،چند بار وسعت یافته و روی آباداني دیده است (افشار:1374 ،
–1استادیار گروه هنر ،دانشگاه پيام نور ،ایران )(dr.m.mobini@gmail.com
-2پژوهشگر آزاد ،كارشناس ارشد پژوهش هنر(palmasinia@yahoo.com
-3دانشجوی كارشناسي ارشد پژوهش هنر)(zeynab.karimy@gmail.com
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ص .)17ميبد نيز مابين حوزهی ممتد و بستهای كه از كاشان تا كرمان در امتداد جهت شمال غربي  -جنوب شرقي كشيده
شده ،قرار گرفته و جزئي از دشت یزد  -اردكان است .بيشترین فعاليت كشاورزی و صنایع استان نيز در این دشت متمركز
شده است .در صنایع دستي ميبد ،زیلو بهدليل اهميت اقتصادی قابل توجه و همچنين نقشههای گوناگون خود ،یکي از
عرصههای نمایش ذوق و هنر بوده است .هرچند بيشتر این نگارهها ،نقشهای شناختهشدهای هستند كه ریشه در فرهنگ
باستاني دارند ،اما بسياری از آنها همراه و همگام با تحوالت اجتماعي رنگ عوض كرده و حامل پيام هنری عصر خود
شدهاند .برخي از این نقوش با فرهنگ اسالمي درآميخته ،غنای بيشتریيافتهاند .از آنجایي كه كارگاههای زیلوبافييک كارگاه
خانگي بوده ،یکي از عناصر كالبدی خانهها بهشمار ميرفت (اسفنجاری كناری :1386 ،صص17و .)16هنر-صنعت زیلو
بافي در شهرستان ميبد با فرهنگ این خطه پيوندی انکارناپذیر دارد .این شهرستان قدمت چندصد سالهای در بافت زیلودارد؛
بهگونهایكه زماني مردمان این خطهی كویری از بافت زیلو تأمين معاش ميكردند .زیلو گرچه فقط یک زیرانداز نخي
كمبها كه در تابستان باعث خنکي ميشود ،شناخته شده است؛ اما بررسي فنون و تکنيک بافت و طرح و نقش آن،
نشاندهندهی غنای فرهنگي در پس هر تاروپودش است .هدف مقالهی پيش رو ،بررسي پيشينه و طرح و رنگ و شيوهی
بافت این زیرانداز در حال ركود است .هنر-صنعتي ایراني كه گرچه احياء آن ممکن است در ظاهر مقرون به صرفه نباشد
اما با فراهم آوردن امکانات مناسب ،ميتوان آن را طبق شرایط روز بهكار گرفت .زیلو از زیراندازها و بافتههای روستایي
ایران است كه در مناطق گرم بهویژهيزد و ميبد بافته ميشود .زیلو از آنجا كه در نوع بافت شباهتهایي با حصير دارد و
همانند آن بهعنوان زیرانداز مورد استفاده قرار ميگرفته است ،احتماالً مرحلهی تکاملیافتهی حصيربافي بوده و بافندگان
زیلو از صنعت حصيربافي الهام گرفتهاند .این فرش ارزشمند كه خاستگاه آن بهدرستي مشخص نيست،یکي از هنرهای
مهم ایرانيان بوده كه بهلحاظ بهكارگيری مواد و مصالح و شيوهی تهيه و همچنين نقوش بدیع و بينظير آن از جمله
مهمترین هنرها و صنایع دستي ایران بهشمار ميآمده است و سدهها در منازل و اماكن مذهبي بهعنوان كفپوش مورد
استفاده داشته است .با این وجود در متون گذشته از زیلو كمتر یاد شده است و تنها هر جا سخن از بنای مسجدی بوده،
از زیلو بهعنوان فرش آن نام بردهاند؛ بدون اینكه به محل بافت و تاریخ آن اشارهای شود (عليمحمدی اردكاني:1386 ،
صص1و.)14
 -2پیشینهی زیلوبافي
خاستگاه زیلوبافي در استان یزد ،محلي بهنام بشنيغان در ميبد بوده كه از این محل به جاهای دیگر گسترش یافته است.
زیلو كه به نامهای زیلوج و شطرنجي هم از آن یاد ميشود ،زیراندازی تابستاني است كه در بيشتر نقاط با دستگاههای
بافندگي بافته ميشود؛ ولي در مناطق روستایي تهران ،ساوه ،كاشان و یزد به شيوهی بافت گليم توليد ميشود .ظاهری
زمخت دارد و از نظر تنوع رنگ و نقش نيز بههيچوجه قابل مقایسه با انواع گليم نيست (جزایری :1370 ،ص .)48این
زیرانداز با نخهای پنبهای رنگرزیشده بافته ميشود و شباهتهایي نيز به گليم و پالس دارد .اكثر مردم و حتي برخي
پژوهشگران ،فرقي بين زیلو و گليم قائل نيستند درحاليكه این دو دستبافته از لحاظ مواد خام مصرفي و نوع بافت،
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تفاوتهای بسياری دارند .زیلو بهدليل داشتن تاروپود پنبهای ،از گزند شنهای روان كویر مصون ميماند درحاليكه
فرشهای پشمي در برابر توفان شن مقاومتي ندارند .بهواسطهی كاربرد پنبه بهعنوان مادهی خام اوليهی بدون پرز در
تاروپود زیلو ،سالمتي بافنده و مصرفكننده به خطر نميافتد ،درصورتيكه وجود پشم در قاليبافي سبب بروز بيماریهای
تنفسي خواهد شد .در گذشته ،زیلوبافي در بسياری مناطق ایران مرسوم بوده و بهویژه در مناطق حاشيهی كویر و مناطق
گرم و خشک رواج بيشتری داشته است .در استان یزد و بهخصوص شهرستان ميبد ،زیلوبافي رونق فراوان داشته است.
از آثار و شواهد موجود در زیراندازهای مسجد جامع ميبد  -با حدود  50درصد پوسيدگي  -چنين برميآید كه زیلوبافي
سابقهای طوالني دارد كه وجود تاریخ  808هجری قمری شاهدی بر این مدعاست .تکنيکهای زیلوبافي را ميتوان از
البهالی فرهنگ مردم این خطه جستجو كرد .مردم كویرنشين ميبد ،مردماني هنر دوست بودهاند و تکایا و مساجد خود را
با هنرهای دستي ميآراستند؛ بههمين دليل سطح مساجد را با كفپوشهایي آذین ميكردند كه مزین به نقش و نگار ساده
و آراسته باشد كه در این راستا ميتوان كاربرد زیلو  -با نقشهای متنوعش  -را متذكر شد .چندین نمونه از هنر زیلوبافي
با نقش هشتضلعي و پردهای كه در مساجد ميبدیافت شده ،گواه این مطلب است .سيدركنالدین محمد ،پدر
ميرشمسالدین كه از سادات و رجال نامي استان یزد بهشمار ميآمده ،در رونق زیلوبافي ميبد نقش مهمي ایفا كرده است.
وی در زمان حيات ،پنج مسجد بزرگ در یزد بنا نهاد كه بيتردید برای تأمين فرش این مساجد ،خود یکي از خریداران
عمدهی زیلوی ميبد بوده است .خاطرنشان ميسازد؛یکي از نقشهای زیلو نيز ركنالدیني نام دارد كه بهاحتمال بسيار زیاد
از زمان وی بهیادگار مانده است .چنانچه پيشتر ذكر شد ،علت اینكه اكثر مساجد و زیارتگاهها از زیلو بهعنوان كفپوش
استفاده ميكنند ،سادگي و بيپيرایگي آن است كه مناسب مسجد و دیگر اماكن معنوی است .بهعالوه ،احساس آرامشي
كه رنگ آبي و سفيد زیلوها به انسان ميدهد را نباید فراموش كرد .یکي از مشخصههای فرهنگ ایران ،نمادین بودن
رنگهاست؛ بهگونهایكه هر رنگ دارای مفهومي معنوی ميباشد و از این طریق توانسته است در بسياری از عرصههای
هستي نقش مهمي داشته باشد (اردالن و بختيار :1380 ،پيشگفتار) .رنگهای مورد استفاده در بافت زیلو ،همگي از گياهان
كویری تهيه ميشوند كه عموماً گياه روناس برای ایجاد رنگهای طيف قرمز ،نيل برای طيف رنگهای آبي و پوست گردو
برای طيف رنگهای قهوهای بهكار ميرود .علت استفاده از رنگهای گياهي در زیلو ،ثابت ماندن این نوع رنگ در مقابل
نور خورشيد و نيز مقاومت در برابر شستشو است .زیلو برخالف سایر دستبافتههای ایراني ،تنوع رنگي كمي دارا بوده و
معموالً دو رنگ دارد" :آبي و سفيد"" ،آبي و گُلي" و "سبز و گُلي" از رایجترین رنگهاست .زیلوهایي كه با رنگهای
آبي و سفيد بافته ميشود ،مختص مساجد و اماكن متبركه است .زیلوهای جوهری كه با رنگهای آبي و گُلي بافته ميشود،
برای مصارف خانگي كاربرد داشته و نسبتاً ارزانقيمت است (فنایي :1387 ،ص .)33رنگها در هنر ایراني با خردمندی و
آگاهي از هر مفهوم نمادین رنگ و تأثيراتي كه بهواسطهی تركيبيا هماهنگي رنگها بر روح ميگذارد ،بهكار ميرود .كاربرد
سنتي رنگها بيشتر بهمنظور یادآوری واقعيت آسماني چيزهاست (حيدری :1382 ،ص .)43رنگ سفيد كه در بيشتر
مواقع فضای داخلي مسجد راميپوشاند ،نشاني از قداست و آرامش است و پرمضمونترین رنگ در عالم روحاني محسوب
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ميشود .آبي ،رنگي آرامشبخش و هميشه متوجه درون است كه در طبيعت قدرت بسياری دارد .رنگي است كه در همهی
ساعات در طبيعت به چشم ميخورد؛ تنها ویژگي و روشني آن است كه تغيير ميكند (مصدقيان :1384 ،ص .)93از آنجا
كه زیلو زیراندازی ساده بهشمار ميرود،یکي از اصليترین رنگهای بهكار رفته در آن ،رنگ آبي است؛(تصاویر1و  )2اما
در كنار آن ،تركيبات گوناگوني شامل آبي و سفيد ،مشکي و سفيد ،قرمز و سفيد ،آبي و گُلي ،سبز و نارنجي ،فيروزهای و
عنابي و همچنين روناسي و سفيد به چشم ميخورد .نقوش بهكار رفته در زیلو از امکانات تركيب و همنشيني بسيار
مناسبي برخوردارند .این موضوع سبب شده است تا بافنده با نظر و سليقهای كه ریشه در سنتهای گذشته دارد ،اقدام به
ابداعات نویني در دستساختهی خود بنماید .ساختار نقوش بهگونهای است كه بهراحتي در كنار یکدیگر نشسته و به
تکميل هم ميپردازند .زیلو دارای دو گروه نقش است :نقش «حاشيه» كه در اصطالح به آن «وج» گفته ميشود و نقش
«كار» یا «زمينه» كه آن را بهنام «نقش» ميشناسند .نقش حاشيه معموالً ثابت بوده و آهنگ یکنواختي دارد ،اما نقش زمينه
بسته به ذوق و سليقهی بافنده یا مکان مورد استفاده ،تغيير ميكند (شایستهفر و شکرپور :1388 ،ص .)27خاستگاه زیلوبافي
خواه ميبد باشد یا جای دیگر ،این هنر-صنعت در ميبد سابقهای طوالني دارد.

تصویر  -1زیلو با رنگهای آبي و سفيد مخصوص مساجد و اماكن متبركه (نگارندگان).

تصویر  -2زیلو با رنگهای آبي و سفيد مخصوص مساجد و اماكن متبركه (نگارندگان).

 -3پنبه و پیشینهی كشت آن در میبد
پنبه گياهي است علفي كه ارتفاعش به  2متر نيز ميرسد .برگهایش دارای بریدگي است و گلهای سفيد ،زرد و یا
صورتي دارد .ميوهی آن كپسولي است بهاندازهیيک گردو بهنام غوزهی پنبه كه تخمکها  -درواقع همان تخم پنبه  -درون
آن قرار دارند .خصوصيات الياف پنبه نظيرقطر آن به نوع پنبه بستگي دارد ،ولي باید در نظر داشت كه سایر شرایط از قبيل
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مناسب بودن زمين و همچنين شرایط جوی نظير رطوبت زیاد و نور آفتاب نيز در مرغوبيت آن تأثير ميگذارد (حاجيشریفي
و ساساننژاد :1363 ،ص .)81طبقهبندی گياهي مختلفي برای پنبه وجود دارد ،ولي متداولترین آنها پنبه را به دو نوع
آسيایي و آمریکایي تقسيم ميكند كه اصطالحاً پنبهی آسيایي را پنبهی دنيای قدیم و پنبهی آمریکایي را پنبهی دنيای جدید
گویند (حاجيشریفي و ساساننژاد ،همان :ص .)96پنبه از محصوالت گرانبها و باارزشي است كه اهميت اقتصادی و
موقعيت كشاورزی و تجاری خاصي در جهان یافته؛ تا جایي كه به آن لقب طالی سفيد دادهاند .در شهرستان ميبد طي
سالهای نخست بعد از هجرت در سنهی  100هجری قمری بهعلت داشتن موقعيت جغرافيایي خاص این منطقه ،به كشت
پنبه روی آوردند .امروزه هنر-صنعت زیلوبافي در ميبد معرف آن سالهاست .مصرف پارچهی پنبهای عمر طوالني چندهزار
ساله دارد .پنبه مادهی نساجي ارزندهای است كه هيچ ليفي تاكنون نتوانسته است جای آن را بگيرد .از خصوصيات ویژهی
این ليف ،سهولت كشت و زرع ،قيمت مناسب و نسبتاً ارزان ،سبکي ،نرمي ،خنکي ،دوام و استحکام و بسياری مزایای
دیگر را باید نام برد (حاجيشریفي و ساساننژاد ،همان :ص .)111اگرچه الياف ساقهای در نوع خود دارای ارزش زیادی
در صنعت نساجي است ،ولي اهميت آن هرگز به پنبه نميرسد .از خصوصيات مهم الياف پنبه كه آن را برای بافت زیلو
بسيار مناسب كرده ،تمایل به جذب رنگهای متفاوت است .این خصوصيت باعث شده است كه با وجود افزایش الياف
مصنوعي ،پنبه اهميت خود را حفظ كند .كشت پنبه در ميبد رواج زیادی داشته است كه بقایای آن تا دههی  1340و 1350
شمسي به چشم ميخورد .محصول پنبهی ميبد مصرف داخلي داشته و اگر هم صادر ميشده ،بهصورت بافتههای نخي
مانند زیلو ،كرباس و پالس بوده است .لباس قشرهای مختلف مردم از پارچههای پنبهای بود كه مردان پنبهكار آن را
ميكاشتند و زنان با دستگاههای ابتدایي و سنتي آن را ميریسيدند .در هوای گرم و كویری ميبد ،عالوه بر زیراندازهای
نخي-پنبهای كه موجب خنک شدن فضا ميشوند ،البسهی نخي نيز به خنک ماندن بدن كمک زیادی ميكنند .برخالف
مواد اوليهی گليم كه اغلب از پشم و مناسب برای مناطق سردسير است ،مواد خام زیلو از نخ پنبهای ميباشد كه برای
مناطق گرمسير بهخصوص حاشيهی كویر بسيار كارایي دارد .گليم با معيشتدامداری و شيوهی توليد عشایری سازگار است،
درحاليكه زیلو در تطابق با زندگي جامعهی روستایي بوده چرا كه تاروپود آن از پنبه بهدست ميآید .پنبه مقاومت ویژهای
در مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان دارد ،البسهی پنبهای ميتوانند بارها و بارها شسته شوند (حاجيشریفي و
ساساننژاد ،همان) .البته از گذشتههای بسيار دور ،از پنبه برای بافت انواع فرش نيز استفاده ميشده است .فرشهایي ایراني
متعلق به قرن دهم هجری شمسي باقي ماندهاند كه تاروپودشان از پنبه است .سطح مقطع رشتههای گياه پنبه شبيه لولهای
صاف است .رشتهها بهطور طبيعي دور هم پيچيده ميشوند و همين ویژگي ،ریسندگي رشتههای نخ را راحتتر ميكند
(استون :1389 ،ص .)24زیلو از نخ پنبهای تابيدهشده تشکيل ميشود و معموالً  6تا  8نخ یکال در كنار یکدیگر قرار
ميگيرند ،تابيده ميشوند و به مصرف پود ميرسند (جزایری :1370 ،ص.)48
 -4رنگرزی زیلوها
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رنگ ،اغلب شامل توصيف فني در قاليهای مشرقزمين است؛ اما متأسفانه این توصيفهای رنگي ،دقيق و یکدست
نيستند .معرفي رنگ قهوهای چندان روشن و واضح نيست ،وقتي كه چشم انسان قادر است حدود دوهزار رنگ را تشخيص
بدهد .اگرچه استاندارد رنگ یکدست و اصطالحات در تشخيص رنگها ،شکبرانگيز است؛ اما در مقایسه و طبقهبندی
قاليهای مشرقزمين از ارزش زیادی برخوردار است .شناخت رنگ و مقایسهی قاليهای شرقي ،كار را برای مطالعهی
آنها راحتتر ميكند (استون :1389 ،ص .)25تمام رنگها از سه رنگ اصلي زرد ،قرمز و آبي تشکيل شدهاند كه با
نسبتهای مختلف و متنوع بهدست ميآیند؛یعني از جهت نوری كه از روی كاال بازتاب ميشود و رنگي كه بهنظر ميرسد.
اما آنچه كه قصد توضيح و شناسایي آن را داریم ،معرفي رنگ از نظر جنس است .رنگها از نظر جنسيت انواع متفاوتي
دارند .رنگهایي كه موارد مصرف مختلف دارند ،عبارتاند از :رنگهای طبيعي (حيواني و گياهي) و رنگهای شيميایي
(رنگهای اسيدی ،رنگهای متاليک ،رنگهای دندانهای ،رنگهای خمي ،رنگهای ریاكتيو و رنگهای مستقيم) (جزایری،
 :1370ص .)19در بحث رنگ نخها ،شناخت كيفيتي كه بهوسيلهی آن رنگ را بتوان تعریف كرد ،كمک زیادی ميكند.
این كيفيتها عبارتاند از :فام ،سایه و درخشندگي .فام عبارت است از :طيف رنگ و تركيبات آنها (قرمز ،نارنجي ،زرد،
سبز ،آبي ،بنفش و قهوهای) .سایهی رنگ نيز با حضور رنگهای سياه ،سفيد و خاكستری در این رنگها تعيين ميشود.
درخشندگي هم عبارت است از :ميزان سياه ،سفيدیا خاكستری در رنگ .رنگي شاد و درخشنده ،فاقد تركيبات سياه و
سفيدیا خاكستری است .اینيک رنگ خالص یا تركيبات رنگهاست (استون :1389 ،ص .)43رنگهایي كه در بافت زیلو
بهكار ميرود ،عبارتاند از :آبي ،سفيد ،قرمز ،سبز و نارنجي كه مادهی اوليهی ساخت آنها اغلب گياه روناس است.
 -5روش تهیهی انواع رنگ قرمز در زیلو
انواع مختلف بوتهی روناس را ميتوان در بيشتر كشورها یافت .روناسي كه در ایران ميروید ،غالباً از نوع
 Rubiapereginaبوده و دارای شاخ و برگ زیاد است .طول آن به  50تا  100سانتيمتر ميرسد .قسمت رنگدهندهی
روناس ،ریشهی آن است .برگها و ساقه ،خوراک حيوانات ميشوند .روناس بيشتر در استانهای آذربایجان ،كرمان و
مازندران یافت ميشود ،گرچه نوع وحشي آن در تمام ایران ميروید .ریشهی روناس تا دو متر در زمين فرو ميرود و
هرچه بيشتر از عمرش بگذرد ،مقدار مادهی رنگي آن افزایش ميیابد (جزایری :1370 ،ص .)21گياه  7سالهی روناس
رنگ بيشتری داشته و دارای رنگ ارغواني سير است .این گياه دارای جوهر یاقوتيرنگ است كه وقتي نمدار شود ،تبدیل
به شکر اليزارین خواهد شد .وقتي این تركيب با زاج سفيد به فرمول  Cuso4مخلوط شود ،رنگ قرمز زیبا و ثابتي ميدهد.
روناس از ساليان دراز بهعنوان بادوامترین رنگ قرمز گياهي شناخته شده است .وجود شواهدی در تورات و قبور فراعنهی
مصر دال بر استفاده از روناس در آن زمان است .در ایران از قدیمترین ایام ،روناس را ميشناختند و استفاده ميكردند
(جزایری ،همان :ص .)20وقتي زاج آهن (زاج زرد) به روناس اضافه شود ،رنگ قرمز-قهوهای ميدهد .چنانچه به شيرهی
روناس دوغ افزوده شود ،رنگ قرمز درخشندهای بهدست ميدهد كه آن را بهاصطالح دوغي گویند« .خون سياوش»یک
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رنگ قرمز مایل به نارنجي است كه اغلب طبق دستورالعملهای قدیمي با تركيب سایر رنگها بهكار برده ميشود و رنگي
صمغي بهشمار ميرود .رنگهای سياه و قهوهای را از پوست گردو ميتوان تهيه كرد؛ این رنگها اگر با روناس تركيب
شوند ،رنگ شتری بهدست ميآید.
 -6روش تهیهی رنگ الكي برای زیلو
اولين رنگ حيواني كه در تاریخ ثبت شده ،رنگ ارغواني است .تکههایي از لباسي ارغوانيرنگ كه در حفاریهایيکي
از آرامگاههایيوناني بهدست آمده است ،بر قدمت این رنگ گواهي ميدهد .رنگ ارغواني از دو نوع حلزون كه متعلق به
دریای مدیترانهاند و هر دو صدفي مارپيچ با دهانهای بزرگ داشتند ،بهدست ميآمد .رنگ حيواني دیگری كه از زمان باستان
مورد استفاده قرار ميگرفت ،قرمزدانه است كه از بدنهای خشکشدهی نوعي حشرهی كمياب بهدست ميآید .این حشره
در دو نوع درخت بلوط نواحي مدیترانه ،بهنام بلوط سبز و بلوط مازو زندگي ميكند .كاربرد این ماده ،نخستينبار در سال
 1727قبل از ميالد به ثبت رسيده است (جزایری ،همان :ص .)18رنگ الكي و قرمزدانه را  4تا  6روز خيس كرده و در
آفتاب ميگذارند؛ البته در جایي گرم و با دمایي بين  50تا  60درجهی سانتيگراد ،زمان كمتری الزم است .بعد از پيمودن
اینمراحل ،رنگ را نمونهگيری ميكنند؛ به این صورت كه مقداری از آن را روی شيشه ریخته ،اگر پس از گذشتن  5دقيقه،
رنگي سير حاصل شد ،یعني اینكه مراحل تهيهی رنگ بهخوبي طي شده است .برای توليد انبوه ،رنگ را از صافي گذرانده
و به توليد آن اقدام ميكنند .قرمزدانه از رنگهایي است كه خاصيت ضدرنگي اعجابآوری دارد (جزایری ،همان).
 -7روش تهیهی رنگ آبي-بنفش در زیلو
مردم نواحي مدیترانه با نيل آشنایي داشتند .درحقيقت طي سال  450قبل از ميالد مسيح ،هرودوت روش كاربرد نيل
را شرح داده؛ در جایي دیگر آمده است كه مردمان هند شرقي اولين كساني بودند كه از رنگ این گياه استفاده ميكردند.
نيل گياهي است كه بوتهی آن دو سال عمر ميكندو ضخامت تنهی آن حداكثر  2سانتيمتر است .گل نيل بهشکل گل اقاقيا
ریشهای و بههم متصل است .رنگ آن در انواع مختلف فرق ميكند ،رنگهای سفيد و صورتي و ارغواني در انواع مختلف
دیده ميشود .نيل ،آمونياک ،هيدروسولفيت سدیم و آب را نظر به سيری و روشني رنگ بهمدت  5تا  20دقيقه در داخل
حمام نگه ميدارند ،سپس با هوای طبيعي خشک ميكنند .نيليکي از باثباتترین رنگهای طبيعي است (جزایری ،همان:
ص .)20جوهر آبي را با پوست گردو بهمدت  12ساعت خيس كرده و آن را بهشکل خمير نرميدرميآورند ،مقداری
حليلهی زرد ،پوست انار و زاج به آن اضافه كرده و ميجوشانند؛ سپس الياف پنبه برای بافت زیلو را در این جوشانده
بهصورت گرم قرار ميدهند و پس از آن برادهی آهن اضافه ميكنند .رنگ حاصل ،آبي-بنفش خواهد بود كه یکي از
پركاربردترین رنگها در بافت زیلو است.
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 -8روش تهیهی رنگ قهوه ای-خاكستری برای زیلو
سولفات آهن ،حليلهی زرد ،مازوی بلوط و زاج با را یکدیگر تركيب كرده و سپس آنها را بهمدت  24ساعت خيسانده،
الياف را در آن قرار ميدهند تا بهمدت  24ساعت در حالت آمادهسازی بماند .نخ را از پاتيل بيرون آورده و بهمدت 2
ساعت در دمای  100درجهی سانتيگراد ميجوشانند؛ بدینترتيب ،رنگ قهوهای-خاكستری بهدست ميآید .تا نيمهی قرن
نوزدهم ،مواد رنگين را فقط از منابع حيواني ،نباتي و معدني ميشناختند و صنایع پررونقي مربوط به جمعآوری و استخراج
مواد خام رنگي در سراسر آسيا وجود داشت .لذا ،همهی گليمهای بافتهشده تا پيش از سال  ،1850با مواد طبيعي رنگرزی
ميشده است؛ كاری كه تا همين اواخر هم ادامه داشت (هال و بارنارد ،1378 ،ص .)10البته تمام توضيحاتي كه دربارهی
تهيهی رنگ آوردیم ،مربوط به دهههای كه مردم ميبد چنين روشهایي را برای رنگرزی نخهای زیلو بهكار ميبردند و
متأسفانه امروزه بسياری از آنها منسوخ شده است .رنگرزیهای گذشته ،اشکاالتي نيز داشته است؛ از جمله :مقرون به
صرفه نبودن تهيهی این رنگها برای توليد انبوه ،مقاومت شستشوی پایين ،سرعت جذب ناچيز برخي رنگها ،عملي نبودن
توليد دستهای از این رنگها در صنعت امروز ،عدم توليد تمام شيدهای رنگي توسط آنها و ...توليد رنگهای طبيعي
بهصورت انبوه تا سال  1349ادامه داشته است و از سال  1350بهبعد ،این صنعت و هنر سنتي بهجز مواردی معدود كه
هنوز به شيوهی پيشين به كار رنگرزی الياف ميپردازند ،به دست فراموشي سپرده شده است .البته برخي بافندگان واحدهای
كوچک زیلوبافي برای افزایش سرعت رنگرزی و تنوع رنگ زیلوهای خود ،از رنگهای شيميایي كمک گرفتند كه همين
عامل ،باعث احيای برخي كارگاههای زیلوبافي شده است.
 -9نقوش زیلو
نقوش غالب زیلوها ،نگارههای شناختهشدهای است كه ریشه در فرهنگ ایران باستان دارند و بهدنبال گذشت زمان با
فرهنگ اسالمي-ایراني تطابق پيدا كردهاند .بهعنوان مثال ،سرو بهسبب اینكه هميشه سبز است سمبل جاودانگي محسوب
ميشود و در اغلب فرهنگهای باستاني از قداست و حرمت برخوردار است .آثار و شواهد آن در هنر آشوری ،ایالمي،
ساساني و هخامنشي مشهود است .این نقش در ترمه بهصورت بتهجقه ظاهر و تثبيت شده است .اسکلت چوبي بزرگي
بهنام نخل كه هماكنون نيز در بسياری شهرهای ایران از جمله ميبد در مراسم عاشورا استفاده ميشود،درواقع مقطعي از
بلندترین قسمت سرو است .عالوه بر این،یکي از اجزای تزئيني نخل ميبد نيز سرو نام دارد كه دقيقاً بهشکل سرو است؛
برگهای آن را شبيه نيزه مجسم كردهاند و نماد تيرهایي است كه به پيکر امام حسين (ع) زدهاند .نقش كليدو گردونهی
خورشيد كه در هنر بعد از اسالم با خط كوفي تلفيق ميشود،یکي از بدیعترین شبکههای نقشپردازی را بهوجود آورده
است كه گاه اجزای خود را از اسامي مبارک حضرت محمد (ص) و امام علي (ع) ميگيرد .نقش كليد و سرو بهصورت
اختصاصي برای زیلوی مساجد و اماكن متبركه بافته ميشود .در معماری مذهبي نيز نقش سرو و كليد ،كاركرد ویژهای
دارد .پوشش سطح خارجي گنبدها و شبکههای در و پنجرهی مساجد همچنين نخل و ضریح امامزادهها از این نقوش بهره
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گرفتهاند .سطح زیلو بهصورت راهراهي برجسته است كه نخها به موازات تارها و با یک نسبت دو به یک ،سه به یک و
پنج به یک پيچيده ميشوند .دو یا سه ردیف از پود زمينه ،بين هر ردیف از پودهای ضخيمتر قرار ميگيرد؛ بهطوریكه
سطح زیلو كامالً بهوسيلهی دو ،سه یا پنج تار با پود پوشيده شده است (هال و بارنارد ،1378 ،ص .)17نقوشي نظير
هشتپر كه در گنبد سلطانيه نيز به چشم ميخورند ،از دیگر نقشهایياند كه بهوفور در زیلوها و سایر دستبافتههای ميبد
به چشم ميخورد .كنگره نيز نقش نوظهوری نيست و نقش آن در ميبد بهصورت حصارچيني مشبک جلوه كرده است كه
در بادگيرها و حفاظ پشتبامها مشاهده ميشود و نمونهی مورد استفادهی آن در ميبدفراوان است .استفاده از نقوش و
مظاهر طبيعت در دستبافتهها و سایر هنرهای هر منطقه معمول است و بافندگان زیلوی ميبدی نيز از این قاعده مستثني
نبوده و گاه با الهام از طبيعت ،نقوش جدیدی آفریدهاند.
 -10انواع نقوش در زیلوهای میبد
در زیلو دو نوع نقش وجود دارد :نقوش حاشيه و نقوش كار یا زمينه .نقوش حاشيه در زیلو بسيار متنوع ميباشند و
گاهي برای رسيدن به نقوش زمينه ،پانزده حاشيه بافته ميشود( .تصویر )3هركدام از نقوش حاشيه و زمينه ،شکل و نحوهی
بافت خاص خود را دارند كه در این مقاله به ذكر اساميو انواع آن اكتفا كردهایم ،به این اميد كه مجال پرداختن به انواع
نقوش زیلو در مقالههای آتي ميسر شود .اسامي نقوش حاشيهی زیلو  -از بيرون به سمت زمينه  -بهترتيبي است كه در
ادامه ميآید .1 :كناره.2 ،كش .3 ،مداخل  .4كش  .5كنگره .6 ،چهاركش  .7بند و گُل  .8چهاركش  .9كنگره  .10كش.11 ،
مهر.12 ،سهكش .13 ،كنگره .14 ،چهاركش و نهایتاً نقش زمينه.

تصویر  -3نقوش حاشيه و زمينهی زیلو (نگارندگان).

كش و كناره :از اولين نقوش حاشيهی زیلو هستند كه بهصورت خطوط ساده بافته ميشوند.
مداخل :نام دومين نقش حاشيهی زیلو است كه شباهتهایي به سر پرنده دارد.
كش :یکي دیگر از نقوشي است كه در بالفت حاشيهی زیلو بهكار ميرود كه دو رشته خطوط عمودی و موازی است
و در مقابل مداخل قرار دارد.
چهاركش :خطوط عمودی و موازی شبيه كش است با این تفاوت كه فاصلهی بيشتری از یکدیگر دارند.
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بند و گُل :این نقش دارایيک گل بهصورت كامل و یک نيمگل است (منظور از گل ،نقشهای هشتضلعي است با
ستاره یا هر نقش دیگری كه در وسط نقش اصلي بافته ميشود).
سهكش :این نقش بهصورت سه خط موازی است.
در سالهای اخير حتي در زیلوهایي كه نقشه و كاربردهایي مختلف دارند ،نقش حاشيه ثابت و یکنواخت است .نقوش
زیلو هرچه پيچيدهتر و پرنقشونگارتر باشد ،بر تعداد مجها افزوده ميشود (مج در اصطالح زیلوبافي به تکتک نخهای
دستهبندی عمودی زیلو گفته ميشود) .كمترین مج برای بافت نقش ،سيزده عدد است كه چهار تای آن برای نقش كناره
و هفت تای آن برای نقش زمينه استفاده ميشود .این نوع زیلوها كه دارای كمترین تعداد مج هستند ،نميتوانند دارای
نقوش پيچيدهی زمينه و حاشيهنویسي باشند .برای بافت زیلوهایي با نقوش پيچيدهتر باید مجهای بيشتری بهكار گرفته
شود .در مواقعي كه نقوش پيچيدهتر باشند ،الزم است هر یکيا دو نخ ،یک مج را تشکيل دهند .تعداد نخهای مج تکتک
از  80تا  700عدد قابل تغيير است .برای بافتن انواع نقوش ساده و پيچيدهی زیلو حداقل  2نفر الزم است ،یک نفر استادكار
زیلوباف كه كار وی انداختن نقش و پودگذاری است و یک شاگرد یا دفتينزن.
بيشتر زیلوهایي كه بافته ميشوند ،هفتمجي و در موارد خاص حداكثر سيزدهمجي هستند .شناختهشدهترین نقوش
آنها به شرح زیر است :الف) نقوش هفتمجي شامل :پرتوره ،زلفک ،بند ،بافته ،سرو ،اطلس ،هشتپر ،بالنگ ،زنجيری،
دوبند و طرح كليدی( .تصویر )4ب) نقوش سيزدهمجي شامل :بند رومي ،گره ،كليد ،هشتپر و چيتي( .تصویر)5

تصویر  -4مثال برای مورد الف :زیلو با نقشهی هفتمجي؛ دارای نقوش كش ،مداخل ،بند و گُل ،سهكش و طرح زمينه است .این زیلو به سفارش
ميراث فرهنگي اصفهان و در سال  1375در اندازهی  2و نيم در  3متر مربع بافته شده است.

تصویر  -5مثال برای مورد ب :زیلو با نقشهی سيزدهمجي؛ دارای نقشهای كناره و نقش زمينه است .این زیلو در كارگاه موزهی پالس بهدست هنرمند
زیلوباف ،حبيب باغستاني در سال  ،1374به تعداد  34تخته به سفارش آستان قدس رضوی در اندازهی  2و نيم در  3متر مربع بافته شده است.
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 -11نتیجهگیری
زیلوبافي در اصل هنر-صنعتي روستایي و متکي به توليدات كشاورزی است .در دهههای گذشته كه كشاورزی رونق
داشته و نيروی كار ارزان بوده است ،بخش عمدهای از كارهای بافندگي زیلو با مشاركت اعضای خانوادهها انجام ميشد.
در هر خانوادهی روستایييک نفر كار دفتين زدن ،یک نفر كار بافتن و یک نفر نيز كالف رنگ كردن را به عهده داشت؛
بههمين دليل كارگاههای بافت زیلو در اتاقي از منازل مسکوني برپا ميشدند .با تغيير ساختار اقتصادی ،این نظم از هم
گسست .نيروی كار كم شد و بههمان نسبت هم هزینهی توليد و دستمزدها افزایشيافت و زیلو دیگریک زیرانداز ساده و
ارزان برای روستائيان محسوب نشد و موكت جای این دستبافته را گرفت .چنانچه ذكر شد ،یکي از موارد عمدهی
مصرف زیلو ،مساجد بودند .پيش از این ،بانيان ترجيح ميدادند كفپوش مساجد مانند اماكن مذهبي صدر اسالم ساده و
بيآالیش باشد ،ولي طي سه دههی اخير بهعلت ركود این هنر-صنعت ،فرشهای رنگارنگ و اكثراً ماشيني جایگزین
زیلوهای ساده شدهاند .از دیگر علتهای كاهش كيفيت معدود زیلوهای بافتهشدهی كنوني را ميتوان رنگهای بيكيفيت
و كمدوام پودهای آن دانست كه رنگهایي غيراستاندارد ،جای رنگهای اصيل را گرفتهاند .نداشتن مهندس نساج و طراح،
از دیگر علل ركود زیلو است .در دهههای اخير ،بيشتر كساني كه به بافت زیلو رو آورده ،تبحر خاصي در این زمينه
نداشتهاند؛ درنتيجه ،زیلوی توليدشده نامرغوب بوده و باعث از بين رفتن بازار فروش شده است .زیلو از جمله
دستبافتههایي محسوب ميشود كه سازمان صنایع دستي و دیگر نهادهای مسئول ،برای معرفي و احيای آن بهاندازهی
گليم و سایر دستبافتههای سنتي تالش نکردهاند كه بایستي توجه به این زیرانداز سنتي در دستور كار سازمانهای ذیربط
قرار گيرد .توصيه ميشود برای توسعه و احيای اینهنر-صنعت سنتي مردم كویرنشين ،دستاندركاران ،این پارامترها را در
نظر داشته باشند -1 :تشویق استادكاران ماهر به توليد زیلوهای با كيفيت باال -2 .پایين آوردن قيمت مواد اوليه بافت و
هزینهی رنگرزی -3 .فراهم آوردن وسائل بهداشتي و رفاهي برای كارگران زیلوباف -4 .حل مشکل بيمهی كارگران مورد
اشاره.
منابع
 اردالن ،نادر و بختيار ،الله ،)1380( ،حس وحدت :سنت عرفاني در معماری ایراني ،مترجم :حميد شاهرخ ،خاک،اصفهان.
 استون ،پيتر .اف ،)1389( ،تعمير قالي شرقي ،مترجم :غالمرضا طوسيان شاندیز ،جمال هنر ،تهران. اسفنجاری كناری ،عيسي ،)1386( ،ميبد شهری كه هست ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری ،تهران. افشار ،ایرج ،)1374( ،یادگارهایيزد :معرفي ابنيه و آثار باستاني ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،تهران. جزایری ،زهرا ،)1370( ،شناخت گليم ،سروش (انتشارات صدا و سيما) ،تهران. -حاجيشریفي ،محسن و ساساننژاد ،جواد ( ،)1363خصوصيات الياف نساجي ،مركز نشر دانشگاهي ،تهران.
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 حيدری ،عصمت" ،)1382( ،نقش رنگ در تزئينات معماری اسالمي (از دوره سلجوقي تا اواسط دوره صفوی)"،پایاننامه كارشناسي ارشد ،استاد راهنما :مهناز شایستهفر ،دانشگاه تربيت مدرس.
 شایستهفر ،مهناز و شکرپور ،شهریار ،)1388( ،مقایسه طرح و نقش زیلوبافي ميبد و مسجد جامع یزد ،دوفصلنامهعلمي-پژوهشي مطالعات هنر اسالمي ،شماره .11
 عليمحمدی اردكاني ،جواد ،)1386( ،پژوهشي در زیلوی یزد ،فرهنگستان هنر جمهوری اسالمي ایران ،تهران. فنایي ،زهرا ،)1387( ،سيری در صنایع دستي ایران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفآباد ،نجفآباد. مصدقيان طرقبه ،وحيده ،)1384( ،نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد ،كتاب آبان ،تهران. -هال ،آلستر و بارنارد ،نيکالس ،)1378( ،گليمهای ایراني ،مترجم :كرامتاهلل افسر ،انتشارات یساولي ،تهران.
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