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 بديم يلويبر نقوش و رنگ ز يمت اسالمكح يبازتاب تجل

 3يبرك، فاطمه ا2پور يعي، فاطمه رف1نژاد ييفاطمه آقا

 

 ده: كيچ

خ اسدت  نقدش و رندگ    يانگر تدار يد خدود ب  ا  يغناست، نقو  متنوع و  يرانيا يدستبافت ها نيتر كهناز  يكيلو يز

منلقه است  هنرمندان و بافنددگان   يرين بافت تاويو همچن يخي، تاري، فرهنگيميط اقلياز شرا متأثربد يم يلويز

 يه حداو كد ا ر يخاصد  يها رنگو  ها نقشار، ين ديا يخي، باورها، فرهنگ و قدمت تارها برداشتن نقو  با توجه به يا

 رند يگ يار مكخود به  يها بافته يار و پنهان است بر روكم آشيمفاه

باشدد مدورد    يثدر  در وحدد  مد   كاصل  آنبارز  يها ه از مشخاهك يمت اسالمكح يتجل ين مقاشه با هدف بررسيا

ن ه هدر دو در جهدا  كد باشدند   يثدر  در وحدد  مد   كاصدل   يهدا  قرار داده شده است  نور و رنگ از مشخاه يبررس

بدد و در انتهدا   يم يلدو يد در نقدو  ز يد توح ين مقاشه ابتدا بازتاب تجليمحسوس به وحد  خداوند اشاره دارند  در ا

شدوند مدورد    يرا  استفاده مد كبد به يم يلويهستند و در ز ياشوه يها ه از رنگكد يو سف يالجورد يها گبازتاب رن

ردندد تدا   ك يمسجد استفاده مد  يمعنو ياف با توجه به فضالوبيها را هنرمندان ز ن رنگيه اكقرار گرفته است  يبررس

هدا و   د منقدو  بده نقدش   يد رانداز نمازگزار است بايه زك ييلوياورند، در واقع زينمازگزاران با حضور قلن نماز را بجا ب

هدا و   هنشان كمكفراهم سازد تا به  يا نهيزم ييدر راه حضور قلن مبدل نگردند و از سو يباشد تا خود مانع ييها رنگ

 ستد يآورد و آنگاه به نماز با يط نماز را بجايشرا مثمنها،  رنگ

 

 ثرتكبد، وحدت در يم يلوي، نقوش و رنگ، زيمت اسالمك: حواژگان كليدي

 
 ـ مقدمه:1

آيد كه قدمتي بس طوالني در  زيلو بافي يكي از هنرهاي در خور توجه ايرانيان بوده است و از ظواهر امر چنين بر مي

هنر و فرهنگ ايران زمين دارد اينكه چرا سرزمين ايران مهد توشيد زيباترين و ارزشمندترين آثدار فدر  بدافي    تاريخ 
                                                           

 f.aghaeinezhad@modares.ac.irكارشناسي ارشد هنر اسالمي، نويسنده مسئول: -1

 

 mah.rafiee67@gmail.comسي ارشد هنر اسالمي، كارشنا-2

 f_aghaei2013@yahoo.com  كارشناسي نقاشي، 3
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نمايد نشان از ذوق سرشار ايرانيان  جهان شده است، محل بحث و گفتگوهاي بسيار بوده، اما آنچه در اين آثار رخ مي

اند و تا حد امكدان در در تندوع و گونداگوني در پدي      دارد كه سعي در هر چه زيباتر كردن محيط زندگي خود داشته

 اين زيبايي بوده اند 

درخشيدند، كه امروزه حضور اين با ارز  در مساجد بسديار   در گذشته زيلوها در مساجد همچون سنگي الجورد مي

شوند و  فته نميكمرنگ شده است  اين زيلوها كه از تنوع و غناي بيشتري در نقش پردازي برخوردار بوده اند ديگر با

گذرد و وقف مساجد و روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ استان بوده اندد و   قرن از عمرشان مي 5به شحاظ تاريخي 

شوند  بسياري از نقو  زيلوهاي ميبدد ريشده در نقدو  كهدن ايراندي       هم اكنون در موزه زيلوي ميبد نگه داري مي

هداي مشدخص    اند، و حتي به شحاظ مفداهيم نمدادين و نشدانه    رفته هاي هنري نيز به كار مي داشته كه در ساير عرصه

 اند  اعتقادي در نقش اندازي زيلو مورد استفاده قرار گرفته و باور  سنتي رايج در بافت زيلو تجلي پيدا كرده

ها بدوده اسدت، مسدجد بعندوان مهمتدرين       اعتقادا  ديني و مذهبي به عنوان مهمترين عامل در سلح زندگي انسان

شدده اسدت  زيلدو را هنرمنددان بدا دسدتان        هاي مختلف محسوب مي ها در طول دوره اجتماعي انسان -ن مذهبيقل

نظيدر بودندد  نقدو  و رنگدي كده در زيلوهدا بكدار         بافتند كه از شحاظ زيبايي باري بدي  توانگر خود براي مساجد مي

عقالني و روحاني بدا ايجداد فضدايي كيفدي و      رفتند عالوه بر استفاده مادي براي سير و سلوك اختياري و ارادي و مي

 آرامش بخش بستري براي مساجد بودند 

تحليلي بوده است  در اين مقاشه زيلو بافي استان يدزد بدا    -اي و باور  توصيفي رو  پژوهش در اين مقاشه كتابخانه

شدود، سدپس    مدي  هاي آثار هنري و خاوصيت فرهنگ و مذهن استان يدزد بررسدي   استناد به دستاوردها و شاخاه

باشدد بررسدي شدده اسدت  در ايدن بررسدي،        بازتاب تجلي حكمت اسالمي كه شامل اصل وحد  در كثر  و نور مي

 هاي زيلو بر اساس اصول حكمت اسالمي مورد بررسي قرار گرفته است  كاربرد نوع رنگ و نقش مايه

 تعريف زيلو:-2

اي كهن برخوردار است  زيلو يكدي از   ر منسوجا  از پيشينهايران يكي از كشورهايي است كه در آن بافت قاشي و ساي

شود، و بدشيل خنك بودن بدراي زنددگي    هاي روستايي ايران است كه در مناطق گرم ايران بافته مي زيراندازها و بافته

زيلدو فرشدي كدم بهدا كده در اتداق       "در فرهندگ معدين چندين آمدده اسدت:       شدود   در مناطق گرم ايران بافتده مدي  

 (WWW. pazyryk.com)."گليم، شلرنجيگسترند،
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بافي در استان يزد محلي به نام بشنيغان در ميبد بوده كه از اين محل به جاهاي ديگر رواج يافتده   خاستگاه هنر زيلو

بدافي مرحلده تكميدل يافتده      توان احتمال داد كده زيلدو   است  بدشيل شباهت زياد زيلو با حاير، در نقش و بافت، مي

هداي   ميبدي ها زيلو را از بافته.(93،1390اند ) شايسته فر، بافندگان آن از اين صنعت اشهام گرفته حاير بافي است و

دانند و عقيده دارند اين بافته ايراني حاصل تفكر و خالقيت مردم اين خله است  حتي اگدر بخدواهيم    بومي خود مي

گي مردم و نقو  اين بافته ها وجود دارد نشدان  اين تعلق را نفي كنيم، ارتباط و تشابه بسياري كه ميان شئونا  زند

 ها با آن آشنايي كامل دارند  دهد كه دير زماني است ميبدي مي

هدا و زيدر انددازها فاقدد تندوع رنگدي        دهد، زيلو بر خالف بسياري از فر  اي تشكيل مي تار و پود زيلو را نخهاي پنبه

هداي   هاي كدوير را در شدن   و بادوام دارد كه طراو  شن هاي كوير، ظاهري ساده ( زيلو فر  دشت1باالست )تاوير 

 (28،1385زدايد  )ياوري، نشاندو خستگي روز را از تن آنان مي تابستان به تن آدميان شن زده مي

يكي از مهمترين كاربردهاي زيلو، پوشش كف مساجد بوده اسدت  زيلدو از سدادگي و بدي پيرايگدي شدگفت انگيدزي        

در دين اسالم همواره مورد تاكيد و توجه بوده است، از ديگر سو نام زيلو با نام مسدجد  برخوردار است؛اصلي مهم كه 

 (27،1388)شايسته فر، .آنچنان مزين گرديده كه زيلو حال و هوايي مذهبي يافته است

 تاريخچه زيلوبافي:1-2

برخوردار بوده؛ چرا كه شواهد  ها قبل از اسالم بافت آن رايج بوده، از رونق خاصي توان گفت قرن زيلو كه به يقين مي

دهد در قرون اوشيه اسالمي زيلو جز فرشهاي شناخته شده بود وبافت آن در اغلن نقاط پهناور ايران  موجود نشان مي

تدرين   رواج داشت  زيلو كه بافت آن در استان يزد و شهري چون ميبد از جايگاهي واال برخوردار بوده است، از قديمي

رسد و حتدي عقيدده    رود، بلوريكه در ميبد قدمت آن به پيش از اسالم مي استان بشمار مي محاوال  صنايع دستي

بر اين است كه زيلو از ابداعا  اين خله بوده و گستر  بافت آن پوسيله استادكاران ميبددي صدور  گرفتده اسدت         

، بده دوره مظفريدان مسدبوق    8 (برخي از محققان سابقه زيلو بافي در ميبد را از قدرن 2،1386) عليمحمدي اردكاني،

باشدد، ايدن    اي كه  امروزه در دست است مربوط به مسجد جامع ميبد مي ترين نمونه زيلوي بافته شده دانند  كهن مي

ه ق اسدت              808سدانتي متدر بافتده شدده اسدت و متعلدق بده         7/6×3/1زيلوي سه رنگ )آبي، سفيد، قرمز(در ابعداد  

ترين قبل از زيلوي مسجد جامع ميبد، زيلوي شهر قومس بوده اسدت، زيدرا    انتساب قديمي (اشبته84،1389) توفيقي،

هداي زيلدوي شدهر     ترين زيلويي كه از حفريا  باستان شناسي بدسدت آمدده، تكده    امروزه ثابت شده است كه قديمي
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رسداند                            ي مدي مديالد  6باشدد و ايدن مسدئله تداريخ بافدت زيلدو را حدداقل بده قدرن           قومس) پايتخت اشكانيان( مدي 

 (11،1381) ژوشه،

سجاده طراحي شده و در حاشيه آن نام واقدف و   24هجري تعلق دارد كه بر آن  12ترين زيلوي ميبد به قرن  نفيس

درصد اين زيلو فرسوده شده و بده عندوان زيراندداز در زيدر زيلدوي       50ه ق نقش بسته است  در حدود  1118تاريخ 

ه قدمت آن بيش از صد سال است استفاده مي گرديد  هم اكنون اين زيلو در موزه زيلوي ميبدد نگهدداري   ديگري ك

 (WWW.howzeh-meybod.ir)شود   مي

ه ق، 11توان به زيلوي مسجد جامع هفتادر در عقدا، مربوط به قرن  نظير بافت ميبد مي از ديگر زيلوهاي قديمي و بي

آباد ميبد اشداره كدرد     ه ق و زيلوهاي كهنه مسجد ركن 13اق يزد مربوط به قرن زيلوي آويخته در مسجد امير چخم

اسدت و   "شمس اشدين قلن اشدين ميبدي"همچنين در مسجد شاه وشي تفت زيلويي موجود است كه نام بافنده آن 

 (94،1390اند  ) ميرخليلي، ه ق تخمين زده 963تاريخ بافت آن را 

 به وحدت در زيلوهاي ميبد:تجلي توحيد يا حركت از كثرت -3

از آنجا كه توحيد اوشين اصل و محور عقايد اسالمي است،  انعكاس اين اعتقاد در هنر اسالمي سبن شده اسدت        

تا وحد ، ركن ركين هنر اسالمي شود  زيبايي شناسي هنر اسالمي بر اساس اصل كثدر  در وحدد ، و وحدد  در    

عنوان نمادي از هستي كه مركز آن آفريدگار جهان اسدت، شدكل محدوري    كثر  شكل گرفته است و شكل دايره به 

(  براي هنرمند اسالمي در واقع اين مورد، يكي از اصول اساسي در هندر اسدت،   1390،234تزئينا  است)فهيمي فر،

ترين اصل است و در هنر خويش سعي در نمايش  براي او نحوه ظهور وحد  در كثر  و رجوع كثر  به وحد  مهم

ن حاشت به بهترين وجه ممكن دارد، با اينكه عاشم هنرمند عاشم كثر  است وشي همين كثر  او را به وحدد  ذا   اي

رساند  همين ويژگي تفكر اسالمي مانع از ايجاد هنرهاي تجسمي مقدس شده اسدت  انتخداب نقدو  هندسدي و      مي

در يك نقله تاكيدي بر ايدن اسداس اسدت       ترين استفاده از نقو  انساني و وحد  اين نقو  اسليمي و ختايي و كم

دهدد،   هاي هندسي كه به نحو بارزي وحد  در كثر  و كثر  در وحد  را نمدايش مدي   (   طرح1392،7) ميرزايي، 

شوند، كده ثبدا  را در تغييدر نشدان      همراه با نقو  اسليمي كه نقش ظاهري گياهي دارند، آنقدر از طبيعت دور مي

هدا كده فاقدد     نمايند كه رجوع به عاشم توحيدد دارد  ايدن نقدو  و طدرح     صي را ابداع ميدهند و فضاي معنوي خا مي

كننددد                تعينددا  نددازل ذي جددان هسددتند، آدمددي را بدده واسددله صددور تنزيهددي بدده فقددر ذاتددي خددويش آشددنا مددي   

ه خدود اختاداص   (  تجسم باري و نمادين شمسه) خورشيد( جايگاه مهمي را در هنر ايران بد 1387،251)مددپور، 
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داده و در دوران متمادي مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است  اين نقش داراي مفاهيم نمادين فراواني بوده اسدت   

شود، در دوره اسالمي نيز اين نقش داراي معاني و مفداهيم نمدادين    در بيشتر آثار هنر اسالمي نقش شمسه ديده مي

مسه در اكثر هنرهاي تزئيني چه در آثار مدذهبي، مثدل تدذهين صدفحه     فراواني بوده است  در هنر اسالمي نقش ش

آغازين قرآن، تزئين داخل و بيرون گنبدها، مساجد و     و يا در ديگر هنرها همانند فر ، كتاب آرايي و     بده وفدور   

ور اشسدموا   قدرآن كدريم: اهلل ند    35مورد استفاده قرار گرفته است  نقش شمسه با توجه به معناي سدوره ندور، آيده    

(  شمسه همدان هشدت  دلعي برآمدده از از     1387،58االرض، بعنوان نماد اشوهيت و نور وحد  اشاره دارد )خزايي، 

خوانندد    حركت در مربع است، اين شكل بدشيل شباهت شكلي با اجرام آسماني آنها را شمسه يا ستاره هشت پر مدي 

وان برترين مرحله در صدور متفداو  بيدان شدده اسدت  هشدت       رود كه از ديرباز بعن هشت از اعداد مقدسي بشمار مي

درِ توبده و درِ هميشده بداز محسدوب      -كده در عرفدان درِ هشدتم    -بهشت يا هشت مرتبه بهشت يا هشت در بهشدت 

روندد ) طهدوري،    شدود( از آن جملده بشدمار مدي     شود  و اقليم هشتم) اقليمي كه فرشدته مدا را بددان راهبدر مدي      مي

هدا و نقدو  دارد  اسدتاد     سالمي نيز هشت  لعي نقش بارزي در شكل گيري انبدوهي از گدره  ( در نقو  ا1381،72

هاي بسياري دارد، انتخاب كدرده و   كاران زيلوباف، هشت پر يا شمسه را بعنوان يكي از نقو  اصلي و مهم كه قابليت

خ گاوي، ركنه دوني، خورشديدي،  دار، شا اند  از آن جمله: هشت پر برگ بيدي، چيتي، چشم به انواع گوناگون آراسته

مربعي، گل گرينه، توخاشي، پنجه گرگي، ساده، توپر و مخلوط  نقش ستاره هشت پر در زيلوهداي محرابدي اغلدن در    

 (1شود كه به طرز گويايي نيز بر آن تاكيد شده است ) تاوير شماره  قسمت پايين نقش محراب ديده مي

 

 زيلوي ميبد : نقش هشت پر خورشيدي در1تاوير شماره 

انسان به موجن هو ، استدالل و قريحه ذاتي، به هماهنگي، تعادل و ستايش در چيزهاي مرتبط با خود ميدل دارد  

تا بدينوسيله به زيبايي واقعي دست يابد و چون دامان طبيعت از بهترين اشگوهاي اين شناخت است، بندابراين آن را  

نوعي بازتداب آن را بدا تفسدير، تحليدل و تجدارب گونداگون رهنمدون        در محورهاي اصلي زندگي خود قرار داده و به 
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سازد  يكي از مهمترين معيارهاي هنري، ارز  وحد  در كثر  اسدت  ايدن مهدم     هاي خود مي فرايندها و كشمكش

( 1385،64اي دارد ) حسدين آبدادي،    در موسيقي، معماري، مجسمه سازي، رقص و هنرهاي تجسمي اهميدت ويدژه  

 زيلوهاي ميبد در عين كثر  داراي وحدتي است كه به دو صور  قابل بررسي است:عنار شكل در 

 هندسي بودن و زاويه دار بودن نقوش:1-3

دار بودن تمام نقو  سنتي منلقه بيش از هر عاملي باعث وحد ، هارموني و هماهنگي، نه تنهدا در   هندسي و زاويه

به عندوان مثدال اگدر در يدك فضدا، زيلدو، سدفال و سدراميك و          شود  زيلو بلكه در تمام هنرهاي اين منلقه ديده مي

هاي كاشيكاري و آجركاري مسجد جامع يزد در كنار هم قرار گيرند، بر اثدر كيفيدت بادري، ندوعي همداهنگي       نقش

شود و در عين اين همه هماهنگي و يكي بودن، نوعي تنوع، كثر  و فراواني در نوع خود يعني در اشدكال و   ديده مي

 (2خورد ) تاوير شماره  هندسي مختلف به چشم مي زواياي

 

 :  هماهنگي و وحد  نقو  در سراميك ميبد، زيلوي ميبد و نقو  كاشيكار ي مسجد جامع يزد2تاوير شماره 

 گسترش و تكرار يك نقش در كل: 2-3

تنوعي ديگدر در هدر   كند، نوعي وحد  و  عالوه بر هندسي بودن نقو  كه نوعي وحد  در هنر اين منلقه ايجاد مي

« مدادر »كدام از هنرهاي ديگر اين منلقه وجود دارد  اين كيفيت همان گستر  نقش است كه نقش اصلي يا نقش 

شدود همانلور   هاي ديگر چه در اطراف نقش اصلي و چه در حاشيه با توجه به آن نقش ظاهر مي انتخاب شده و نقش

هداي متندوع و    هدا در انددازه   و به تبعيت از آن ديگدر نقدش   شود يك شكل هندسي در متن كار شده كه مالحظه مي

رود كده ايدن كيفيدت ندوعي وحدد  و كثدر         متفاو  و در عين حال هماهنگ و منسجم در كل زيلو بده كدار مدي   

شدوند كده ايدن تكدرار      آورد  در زيلو نقو  باور  مشخاي تكرار مدي  خوشايند و ريتميك در كل زمينه بوجود مي

 (3گردد ) تاوير شماره  ي وحد  اما باورتي متنوع در سلح زيلو ميسبن بوجود آمدن نوع
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 : گستر  نقو  در زيلوي بافت معاصر3تاوير شماره 

 تجلي نور در هنر اسالمي و زيلوهاي ميبد:    -4

اني و نور در جهان بيني هنرمندان ايراني نقشي كيميايي داشته است  ايرانيان همواره از هر چه تاريكي و ظلمد        

اند  از ديرباز، پيدروي اهدورايي ندور بدر تداريكي       دانسته تيرگي داشته و نور را اساس مشاهده و دشباختگي و عشق مي

هاي حق و نور است؛ و نيز در سدوره ندور    اي از جلوه اهريمني از خاايص اصلي دين ايرانيان بوده است كه خود جلوه

خورشيد حق درآمد و همده  « كمشكوة فيها ماباح اشماباح في زجاجهاهلل نور اشسموا  واالرض مثل نوره : » 35آيه 

نقشدي   "مرتبده ندور  "چيز رنگ ظهور گرفت  اساسا نقاشي و نقو  اسالمي سراسر روايت نور است و در ايدن ميدان   

يدابيم و از ديربداز    كيميايي در جهان هنر شرق داشته و همواره در مشرق زمدين از تداريكي و ظلمدت، گريزاندي مدي     

اند  ندور اوشدين مندزل بدروز و ظهدور       دانسته وزي نهايي را از نور و شكست غايي را از آن ظلمت و خاايص آن ميپير

است؛ يعني پيش از آن كه خلقتي از آن احد و واحد مشاهده شود، نور پديدد آمدد و آنچده مدا را بده رويدت آيدا  و        

موجدودا  تابيددن گرفدت و باعدث كشدف عداشم        هداي رنگارندگ   هاي هستي راهنما شد نور بود  نور بدر آيينده   نشانه

انگيز هستي شد  نور باعث جذبه است و در آفاق و انفس روح آدمي را به قب  و بسط، جوهر و عدرض، روح و   حير 

گرا و موحد با دل نوراني خود پدس از ظداهر، در    برد  هنرمند نور جسم، وجود و عدم، دنيا و آخر ، ظاهر و باطن مي

ال كرد و در مرتبه محاكا  از طبيعت نماند  وي چشدم دل را جدايگزين چشدم سدر كدرد و چشدم       باطن اشيا را دنب

سربين دل را گشود و نور حق را اول منظر نظرگاه خويش كرد در تفكر ايرانيان، عاشم جسماني تمثيل و جلدوه عداشم   

يي كه به عاشم روحاني قريدن اسدت،   روحاني)عاشم نور( و تنزل آن به مرتبه پايين است  اهورامزدا خداوند نور و روشنا
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شود  اتاال اين دو عداشم   مبدا نور و اهريمن خداي ظلمت كه با جهان ظلماني نزديك است، مبدا ظلمت شناخته مي

گيرد كه همان مثال و خيدال اسدت و سداحت هنرمندد بده آن       روحاني و جسماني به واسله عاشم برزخي صور  مي

، مقدمه( از سوي ديگر صور معقول عاشم مثدال، همده از جدنس نورندد      1391مي، عواشم تعلق دارد  ) اسكندر پور خر

پس  روري است كه اصل و بنيان نقو  و صور تجريدي هنر اسالمي مشخص گرديدده و ايدن صدور مدورد تامدل و      

و بازيابي قرار گيرند كه خود گامي مهم در جهت تنوير هويت هنر انتزاعي اسالمي است  همچندين حضدور ندور در د   

ترين ابعاد هنري اسالم يعني معماري و نقو  اسليمي و هندسي جلوه و حضوري ذاتي دارند بده عبدارتي    بعد از مهم

در -ديگر اين نور است كه تعيين كننده هويت ذاتي اثر هنري است يعني نه تنهدا اثدر را نمداد جلدوه ندوراني وجدود      

« اهلل نور اشسموا  االرض» بخشد كه بي واسله ماور  يدهد، بلكه بدان شكوه و جالشي م معناي مستتر خود قرار مي

گردد  بدين ترتين شرح و تحليل نور عاملي دو سويه در تبيين هويت هنري اسالم است زيرا از يك سو بر منشدا   مي

 ( يكدي از نمودهداي  340، 1390هنر، عاشم مثال نوراني تاكيد دارد و از ديگر سو به جلوه زيبا شناسانه هنر ) بلخاري،

نور در هنرهاي مختلف نقش قنديل است  برترين و مهمترين جايگاهي كه قنديل در آنجا حضوري چشمگير داشته، 

اي و بدنه پدر   ها و بخاوص پرتو نوري كه از ميان قنديل هاي شيشه مساجد است  در هر مسجد تعداد فراوان قنديل

داشته است  قنديل در مساجد بده تعدداد زيداد آويختده      اي به همراه كننده تابيده زيبايي خيره نقش آنها به بيرون مي

شده است  بدا وجدود    شده كه بسياري از آنها به سفار  شاهان، امرا و اشخاص ديگر ساخته و به مساجد اهدا مي مي

اند، خاص ترين جاي آنها فضاي محراب و منبدر بدوده، آن هدم     شده ها در جاي جاي مساجد آويخته مي اينكه قنديل

، 1385هاي ديگر مسجد حداكم اسدت )حاتمي،    وريت و تقدسي كه در اين نقله به مراتن بيشتر از قسمتبدشيل مح

( نقش قنديل بوفور در زيلوهاي طرح محرابي استفاده شده است  زيلوهاي طرح محرابي بدراي مفدرو  سداختن    53

گرفت  احتمداال چندين    ر شكل ميشدند كه از تكرار نقش محرابي با آهنگي يكسان در امتداد يكديگ مساجد بافته مي

شود  اين طرح كده در معمداري محدراب، ايدوان و      طرحي از فرم صف نماز گزاران در نماز جماعت مسجد اقتباس مي

هاي كهن ايراندي دارد  نمدازگزار در هنگدام     نماهاي متعدد مساجد، اماكن زيارتي و     كاربرد دارد، ريشه در آيين طاق

هدايي باشدد تدا     را به اطراف بيندازد، زيلويي كه زيرانداز نماز گزار است، بايد منقو  به نقشاقامه نماز نبايد نگاهش 

هداي نقدش شدده،     خود به مانعي در راه حضور قلن مبدل نگردند، و از سويي زمينه اي فراهم سازد تا به كمك نشانه

ر اين طدرح بسديار اسدتفاده شدده اسدت      مومن شرايط نماز را به جاي آورده، آنگاه به نماز بايستد  نقش قنديل كه د

 (4شود تا نمازگزار به نور حق متجلي شود ) تاوير شماره  باعث مي
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 : استفاده از نقش قنديل در زيلوي طرح محرابي ميبد4تاوير شماره 

 تجلي رنگ در زيلوهاي ميبد:-5

ا تجزيده كده يدك امدر كدامال      بديل نور است و بلكه صور  متكثر نور واحد، زير رنگ در جهان محسوس همنشين بي

شود، بدين ترتيدن رندگ بدا     هاي نوري را به صور  رنگ سبن مي مادي و مربوط به عاشم مركبا  است تجسم طيف

سازد زيرا از يك سدو رندگ همدان     ترين تمثيل تجلي كثر  در وحد  را نمودار مي تجزيه نور شكل گرفته و نمادين

يابدد)كثر (  بده ديگدر سدخن ذا       تجزيه تجليا  مختلدف و متلدوني مدي   نور است)وحد ( و از ديگر سو نور بنا به 

رنگ نور كه خود نماد كامل وحد  است با رنگ تجسم يافته و تجلي و تجسم رنگارنگ بي رنگي  متعاشي، مجرد و بي

 (340، 1390شود ) بلخاري، مي

باشدد و   ي يك مفهوم معنوي مدي هاست، بلوريكه هر رنگ دارا هاي فرهنگ ايران نمادين بودن رنگ يكي از مشخاه

ها در هنر ايراني با خردمنددي و   هاي هستي نقش مهمي داشته باشد  رنگ از اين طريق توانسته در بسياري از عرصه

گدذارد بده    ها بر روح مدي  آگاهي از هر دو مفهوم نمادين رنگ و تاثيرا  كلماتي كه بواسله تركين يا هماهنگي رنگ

هداي طبيعدي    ها بيشتر به منظور يادآوري واقعيت آسماني چيزهاست تدا تقليدد رندگ    نگرود  كاربرد سنتي ر كار مي

( رنگ انتخاب شده براي زيلوهاي ميبد دو رنگ آبي الجوردي و سفيد است آبي الجدوردي  1382،43اشيا )حيدري، 

ز به شن و شن بده  در طول تاريخ براي مردم ايران كيفيتي روحاني و مذهبي داشته است  اين رنگ انتقال دهنده رو

آورند  الجدورد رندگ    اي براي طلوع و غروب خورشيد بوده است، يعني شحظاتي كه تقرب مي روز بوده و بستر و زمينه

دهد  رنگ آبي رنگي آرامش بخش و هميشده متوجده    عاشم مثال است و وسعت درون و بيكرانگي آسمان را نشان مي

خدورد  در   ي است كه در همه ساعا  در طبيعدت بده چشدم مدي    درون است كه در طبيعت قدر  بسياري دارد، رنگ

اي زيبا و روحاني به فضداي   زيلوهاي ميبد از اين رنگ استفاده بسياري شده است، اين رنگ در كنار رنگ سفيد جلوه
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( رنگ سفيد نيز پاكي، قداست و روحدانيتي نهفتده در خدود دارد كده     92، 1384دهند )مادقيان، مفرو  مسجد مي

اندد و   سازد، اين رنگ يادآور بهشت است  مومنان در بهشدت سدفيد روي   شودگي و زشتي را سريع نمايان ميهرگونه آ

پوشداند، نشداني از    آشامند  رنگ سفيد كه در بيشدتر مواقدع فضداي داخلدي مسدجد را مدي       شرابي سپيد و روشن مي

رود، شدكل   در مسداجد بكدار مدي   ترين رنگ در عاشم روحداني اسدت وقتي    قداست و پاكي وآرامش است و پر مضامين

رود ) شايسدته فدر،    گيرد و در جهت بيدان حداال  قدسدي و عبدادتگري و نيايشدگري بكدار مدي        توحيدي به خود مي

شدوند نمداد تجلدي وحدد  در      ( اين رنگ نماد وحد  نامتعين است، رنگها كه از تابش نور حاصدل مدي  1390،105

نمادي از حاشت و خودِ نور است بي آنكه نور به آن رندگ خداص   كثر  و وابستگي كثر  به وحد  هستند  هر رنگي 

ها نماد حاال  و مراتن وجود در عاشم وجودند رنگ سدفيد نمداد وجدود مللدق      محدود شود  اگر بتوان گفت كه رنگ

( ايدن دو رندگ در كندار يكدديگر سدبكي و      1390،384آيد ) بلخداري،   است كه خود سر منشا هستي به حساب مي

هداي ابدر    دارند و يادآور روزهاي آفتابي پس از باران در فال بهار هستند؛ آسمان پاك و نيلگون با شكه خنكي بهمراه

نگرد و احساس شدادماني و   متراكم و مدام در حال تغيير شكل، زماني كه انسان بيشتر از هر وقت ديگر به آسمان مي

آبي الجوردي و سفيد بر زير پداي نمازگدذار گسدترده    ( به هنگام نماز اين نماي رنگين از 5وجد دارد ) تاوير شماره 

 (1390،98هايش كنده شود ) ميرخليلي،  ا  غفلت تري از زمين و نيروي جاذبه شود تا با سبكباشي افزون مي

 

 : استفاده كثير از دو رنگ الجوردي و سفيد در زيلوي ميبد5تاوير شماره 

 نتيجه گيري -6

از هر گونه تكلف، در پوشش كف شبستان مسداجد قدديمي شدهرها و روسدتاهاي     زيلو به عنوان فرشي ساده و عاري 

استان يزد بكار رفته است و به احتمال فراوان جملگي حاصل كار استادان و بافندگان زيلوبداف شدهر ميبدندد  طدرح     

بخدش صدف    كلي اينگونه زيلوها با اشهام گرفتن از آداب نماز جماعت در مسجد شكل گرفته و نشان دهنده و سامان
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اي اسدت كده نمدازگزار را در     نمازگزاران در برابر قبله است  ساختار و تركين نقو  و رنگ در اينگونه زيلوها به گونه

رسداند    امر بجاي آوردن سلسله مراتن آداب عباد ، هم بعنوان فردي نمازگزار و هم در صف نماز جماعت ياري مدي 

ها بده ندوعي زمينده و     اند، اين نشانه هاي نشانه اي و نمادين اي جنبهها و ساختار هندسي نقو  زيلوي ميبد دار رنگ

سازند تا مومن به حضور قلن و خضوع و خشوع در برابر خداوند قرار گرفته و به ستايش وي  بستر مناسبي فراهم مي

ندد  نقدو  و   بپردازد و در اين مسير تذكر و يادآوري مدامي براي مومن باشد تا هدف و شرايط آداب را فرامدو  نك 

هاي عبادي و تعليمدي كده بدر     اي با در نظر گرفتن تمامي ويژگيها و جنبه توان همچون نشانه رنگ زيلوي ميبد را مي

 اي براي رسيدن به وحد  دانست  كف شبستان مسجد پهن شده است دريچه
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