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  *فرانه معدنی 

  **امیرحسین چیت سازیان

  چکیده

 کـویر  خشک و گرم نواحی مردم که گرما، جذب حرارت و برابر در مقاومت با است اي پنبه تخت زیرانداز زیلو،

 در و بافتنـد  مـی  گرما از ماندن امان در براي سمنان، و کاشان اردستان، اردکان، میبد، یزد، همچون ایران مرکزي

 کاشـان،  در بومی هنر این کاربري و بافت اما امروزه. کردند می استفاده منازل و عمومی و مذهبی اماکن مساجد،

 ۀبـار در نیمـدو  پـژوهش  جا کـه آن از .نیستند مشغول بدان بافندگان از اندکی جز و شدت رو به کاهش است به

زیلوبافی در این شهر را بررسـی  تاریخچۀ  رو پیش پژوهش در نگارندگان ،است نگرفته صورت کاشان زیلوبافی

 هشـت  شـامل  نفـره  ده آماري جامعۀ به توجه را، با آن تولید روند و تولید از پیش مراحل بافت، کرده، ابزارهاي

 هنـر  این زوال شناخت علل منظور به ،کاشان هنرهاي سنتی مرکز مسئول و زیلو فروشندۀ نفر یک زیلو، بافندۀ نفر

 کاشـان،  شـهر  زیلوبافـان  آمـاري  جامعۀ در تحلیلی توصیفی پژوهش این از حاصل نتایج. اند دهنمو بررسی بومی

 و تولیـد  و ریسـندگی  خصـوص  به مختلف هاي کارخانه تأسیس با کاشان شهر شدن صنعتی که است آن نشانگر

همچنین باإل رفتن میانگین سـن اسـتادکاران    .است شده زیلوبافی راندن حاشیه به موجب ماشینی، فرش صرفم

جانبـۀ   کنـد و همکـاري همـه    مـی  دیده تشـدید  ها را با نیروي جوان آموزش زیلوباف، نیاز به جایگزین شدن آن

 طلبد. می سنتی دولتی و خصوصی را براي پیشگیري از فراموش شدن این هنر بومی وهاي  ارگان

  .کاشان شهر دستی، صنایع سنتی، نساجی هنربومی، زیلوبافی، :ها کلیدواژه

                                                           
 madani97@gmail.com.farane کاشان/دانشجوي کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده معماري و هنر دانشگاه هنر  *

 chitsazian@kashanu.ac.ir/ نویسنده مسئول ،دانشگاه کاشان دانشیار دانشکده معماري و هنر، **

 256ـ231)، صفحات: 22(پیاپی 14، شماره 1398شناسی، بهار و تابستان دو فصلنامه علمی کاشان
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  مقدمه. 1

 مـذهبی  اماکن عمومی و و منازل کف پوشش و شدهمی بافته متعدد هاي کارگاه در کاشان در زیلو

در حـال   و دانـش بـومی آن   شـده  محـدود  بسـیار  شـهر  ایـن  در زیلـو  کاربري امروزه. ده استبو

 هنرهـاي  مرکـز  در دستگاه دو از جملهبه چند مورد  آن، متعدد هاي کارگاه فعالیت. فراموشی است

بـوم  هاي اقامتگاه از یکی در دستگاه یک و تاریخی خانۀ  یک در دستگاه یک ،فرهنگیمیراث سنتی

 بـه  مسـتندنگاري  بـا  دارد اي قصد توسعه کاربردي پژوهش این شده است. محدود شهر این گردي

 تـا  بپردازد بومی هنر این زوال علل و آن بافت روند تولید، پیش مراحل کاشان، شهر زیلوي معرفی

 هنـر  این احیاي به کاشان، شهر فرهنگی تاریخی غنی هاي پتانسیل از گیري بهره با و آن شناساندن با

 بـا  تحلیلـی  پـژوهش توصـیفی   ایـن  لـذا در  .یـاري رسـاند    جـوان  نسل وسیلۀ بهاصیل  بافت دست

 و کتـب  از بـرداري  نکتـه  بـا  اي کتابخانه وزياند دهمصاحبه و دا ۀشیو با میدانی اط�عات گردآوري

 و تولیـد  پـیش  روند. 2چیست؟  کاشان زیلوبافی ابزارهاي. 1 مطرح است: عمده سه پرسش اسناد،

    چیست؟ کاشان شهر زیلوبافی زوال علل. 3 است؟ چگونه کاشان زیلوي بافت

 یـک  از جملـه  از کاشان در حرفه این در مانده باقی فعال افراد تنها جامعۀ آماري مورد پرسش،

 زیلوبـاف  نفـر  دو کاشـان،  سـنتی  هنرهـاي  مرکـز  مدیر زیلوبافی، مدیر یک کارگاه فروشنده و نفر

 زیلوبـاف  نفـر  دو همچنـین  و کـار  به مشغول زیلوباف نفر چهار مرکز، این در دیده آموزش جوان

  .هستند غیرفعال پیشکسوت

   تحقیق . پیشینۀ1ـ1

 دسـتگاه  بـه  زاده، ابـراهیم  ولف، ترجمۀ سـیروس  اي نوشتۀ هانس صنایع دستی کهن ایرانکتاب 

هاي محلی و تخصصی اجزاي دسـتگاه زیلـو را نیـز ذکـر      تعدادي از نام و کرده اشاره  زیلوبافی

نامه نوشـته شـده اسـت؛ از     کرده است. در باب زیلوبافی یزد و میبد چندین کتاب، مقاله و پایان

ف) میبـد   پرد نماد و نشانه در نقش«جمله:  محبـی و  »(ازي زیلوهاي تاریخی طرح محرابـی (صـ

مقایسۀ طرح و نقـش  «)، 1386(علیمحمدي اردکانی، » پژوهشی در زیلوي یزد) 1384آشوري، 

 و طـرح  نامـه  پایان يو تعداد)، 1388فر و شکرپور،  (شایسته» زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد

 ۀدر حـوز  یپژوهشـ  نیبنـابرا  ؛زدیاستان  یفرهنگی و جهاد سازندگ در سازمان میراث یپژوهش

 نشـان مـس دهـد،   را  قیـ تحق نیـ کاشـان صـورت نگرفتـه اسـت. آنچـه ضـرورت ا       زیلوبافی

 یسـنت  هزارۀ نسـاجی  نیچند با دانش يشهر کاشان، زیلوبافیموجود  تیاز وضع يمستندنگار

  است.
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  کاشان شهر نساجی. 2

نویسـد: تعـداد قابـل     مـی  آثار بافنـدگی در ایـن ناحیـه    م�حظۀ شناس فرانسوي با گیرشمن باستان

آن اسـت کـه انسـان     ، نشـانۀ سنگ ساخته شده دوك که از گل رس پخته یا ازهاي  حلقه ۀم�حظ

 مکشـوفات  از جملـه ). 13: 1349 (گیرشـمن،  شـناخته اسـت   مـی  قدیم مبادي صنعت نسـاجی را 

 روي بافـت  دسـت  اثـر  و نشان که هستند مهرهایی و توکَن کاشان، سیلک تپۀ شرقی شمال کاوش

، جـاوري ( رسد می م.ق پنجم و چهارم هزارۀ سه، و دو سیلک دوران به ها آن قدمت و دارند خود

، مکشوفه از سـیلک هاي  سفال نقوش ظروف و تصاویر و). 14: 1396 ،زاده حسین و منتظرظهوري

یکـی از   دهـد.  می نشان را به ما سیلکهاي  ها، زیرانداز یا فرشینه لباس ها، آثار متعددي از دستبافت

 دارياي اسـت کـه در مـوزۀ ملـی ایـران باسـتان نگهـ        گونه ها ریتون سفالین گاومیش ترین آن مهم

 :1388 سـازیان،  (چیـت  دهد می روي حیوان نشانمانندي را  قالیچهل طور مشخص ج به شود و می

کار صنعتگران کاشـان شـناخته    ،ددار نقش خروس کهساسانی  مانده از دورۀ باقی ۀچند پارچ ).36

 رونـق  شـهر  ایـن  در طـراز  بافـت  اسـ�می،  ۀاولی قرون در ).233: 1366 (محمدحسن، شده است

 کاشـان  اول، عبـاس  شـاه  زمان در اصفهان شدن پایتخت با) 1722ـ1502( صفوي عصر در. داشت

 از کاشـان،  شـهر  از دوران، ایـن  هـاي  سفرنامه اکثر. شد متنوع هاي پارچه تجارت و بافت مرکز نیز

 ).Spuhler, 1978: 161( انـد  کـرده  یاد مخمل از جمله فاخر و درباري هاي پارچه بافت مهم مراکز

 ورود .داد دسـت  از را خـود  بازرگانی موقعیت تهران، به پایتخت تغییر با قاجاریه، ۀدور در کاشان

 ؛داد قـرار  تـأثیر  تحت را کاشان اقتصاد هجري، سیزدهم قرن اوایل در انگلیسی هاي پارچه فزایندۀ

 از بسـیاري . داد مـی  تشـکیل  را شـهر  این اقتصاد از مهمی بخش نساجی، ویژه به دستی صنایع زیرا

 تعـداد  کـه   طـوري  بـه    ). 361: 1389 حیدري،( شدند تبدیل خارجی هاي پارچه ۀواردکنند به تاجران

 رســید دسـتگاه  800 بـه  دسـتگاه  8000 از قاجـار  ۀدور اواخـر  در کاشـان  بافنـدگی  هـاي  دسـتگاه 

 صـنایع،  و تجـارت  اهمیـت  و مـالکی  خـرده  رواج بافی، پارچه رکود). 57: 1395 بیدگلی، سادات(

 هـاي  پارچـه  دلیـل واردات  شـده، بـه   بیکـار  کـارگران  جهـت  همین به. شد بافی قالی رونق موجب

 بـا ). 71: 1363 ، اعتمـاد و حـائري،  حسـامیان ( آموختنـد  بافی قالی روش و راه سرعت به خارجی،

 م،1934/ش1313 ســال بـه  اول پهلــوي دورۀ در کاشـان  بافنـدگی  و ریســندگی کارخانـۀ  افتتـاح 

 کـار  نیـروي  و دادنـد  کارخانه این به را خود جاي سنتی، بافی زري و مخمل شَعربافی، هاي کارگاه

 زمینـۀ  در .)327ــ 326: 1345 نراقـی، ( درآمدنـد  هـا  کارخانـه  کـارگري  بـه  سـنتی  هـاي  کارگاه در

 بـوده  بـافی  قـالی  سوي  به خارجی، کا�هاي ورود به توجه با ها فعالیت ۀعمد گرایش دستی، صنایع
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 مشـمول  که بود 4477 حدود کاشان بافی قالی هاي دستگاه تعداد 1327 سال در که  طوري به ؛است

 در کاشـان  در صـنایع  ۀتوسـع ). 223: 1389 حیـدري، ( داشتند قالی دستگاه دو برخی و بوده مالیات

   شـد:  شـهر  ایـن  در هـا  کارخانـه  ایـن  تأسیس به منجر) 1341ـ1334( اقتصادي توسعۀ دوم برنامۀ

 کاموابـافی  . کارخانـۀ 4 ،تاروپود ۀکارخان. 3 ،ریسندگی هاي کارخانه. 2 ،بافی مخمل هاي کارخانه. 1

  .)330: 1345 نراقی،( کُرك صنایع و

 ایـن  بـه  گرفتنـد؛  عهده به را آن اولیۀ مواد تولید کاشان، هاي کارخانه از تعدادي بافی قالی رواج با

 از بسـیاري  ترتیـب   ایـن   بـه . کردنـد  مـی  تبـدیل  شـده  رنـگ  خامۀ و نخ به را پنبه و پشم که صورت

 دیگـر  هـاي  کارخانـه  تعداد بعد، به 1357 هاي سال بین که  طوري به رفتند؛ بین از کوچک هاي کارگاه

 هـاي  کارگاه با کاشان شهر در صنعتی شهرك تأسیس و شد افزوده بافی فرش هاي کارخانه خصوص به

 صـنعتی  شـهري  کاشان گفت توان می ترتیب بدین. انجامید شهر این شدن صنعتی گسترش به متعدد

 در سـرمایه  امروزه. در اولویت هاي اقتصادي آن قرارندارد دستی  و تولید صنایع خرید، فروش است؛

 بـه  بانکی اعتبارات بیشترین ترتیب بدین . متمرکز شده است ماشینی فرش ویژه به صنعت، مهم بخش

 اسـت،  ماشـینی  هـاي  فـرش  مـردم،  غالب زیرانداز). 368 :1389شاطریان، ( شود می اعطا صنایع این

 هـاي  سـال . اسـت  شـده  زیلوبـافی  شدن رانده حاشیه به موجب زیلو، محدود بسیار کاربري رو ازاین

  ).188 :1363 دیگران، و حسامیان( رفتند بین از کوچک اهکارگ 3591 حدود 1345 تا 1335

  ها بافت بندي دست دسته. 3

 دسـتی  داري، صـورت  به ها بافت از دست برخی :است ترتیب  بدین تقسیمات این ترین شده  شناخته

 و گلـیم  قـالی  انواع مانند داري روش پوشاك، انواع مانند دستی روش. شوند می بافته دستگاهی یا

 مختلـف  هـاي  روش به تار �ي �به از پود هاي رشته دادن عبور با همواره دستگاهی بافندگی. است

    .)1 نمودار( گیرد می انجام تلفیقی و پیچیده ساده، روش سه با و

  
  .)36: 1395 صیدیوسفی،( شود زیلو با شیوۀ دستگاهی، به روش ساده بافته می :1 نمودار

  زیلو هاي ویژگی و خصوصیات. 4

 از رجـی  آنکـه  بـدون  دارنـد،  تـاروپود  تنیـدگی  درهـم  اسـاس  بر ساختاري تخت،هاي  بافته دست
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 جملـه،  آن از .شـود  مـی  ایجـاد  سـفتی  تخت سطح با اي بافته رو ازاین. باشند داشته اضافه هاي گره

 دیگـر  بـرخ�ف  زیلـو  .)black,1999:180 De moubray and( باشـند  مـی  سـوماك  و زیلو گلیم،

 در رنـگ  سـه  یا دو از معمو�ً و است کم آن در رنگی تنوع قالیچه،قالی و  گلیم، نظیر زیراندازها،

 بافـت  اي، پنبـه  زیرانـداز  ایـن . اسـت  برخـوردار  رنگ و طرح در سادگی از شود و می استفاده آن

 از برگرفتـه  زیلوهـا  در کاررفتـه  بـه  هـاي  طـرح  و ها نقش گبه، و گلیم با تشابه در اما. دارد دورویه

 تکایـا  مساجد، زیلوهاي حاشیۀ در .زیلوست بافندۀ خ�قیت و ذهن ۀزایید بیشتر و هندسی اشکال

 اسـت و نـوع   شـده  مـی  ذکـر  آن هـم در  بافنـده  نام و واقف نام و شده می بافته ها، خط امامزاده و

 موجب ،ندارد کُرکی که آنجا از زیلو .رفته است کار می به منازل کف پوشش نیز در آن تر مرغوب

 نحـوۀ  از جملـه  متعـددي  عوامـل  بـه  زیلو مرغوب بودن. شود نمی بافنده براي ریوي هاي ناراحتی

 تـراکم  کم زیلوها اگر. دارد بستگی آن رنگی کیفیت و مصرفی نخ نقوش، تنوع تراکم، میزان بافت،

 نکـردن  رعایـت  حتـی  .)51: 1389 توفیقی،( عکسبر و دهد می رخ تر سریع ها آن فرسایش باشند،

 و تـاجران  توجـه  مـورد  کمتـر  زیلـو  .دشـو  مـی  زیلـو  شـدن  بافتـه  شُل به منجر اصولی، زنی پنجه

کـه ایـن    )Tanavoli, 1988: 258( اسـت  بـوده  صادرات یا و فروش و خرید براي داران، مجموعه

هـال  ( آوردند روي آن خرید به 1960 ۀده از بسیاري داران مجموعه کهاست  گلیم برخ�ف روند

 محـدودیت  بـر  عـ�وه  است، نداشته تجم�تی یا تزیینی کاربردي زیلو. )192: 1377 ویووسکا، و

 بافتـه را  ،آن اي پنبـه  جـنس  ،عمـدتاً سـرد  هاي  زیلوها و استفاده از رنگ نقوش تنوع و کمی رنگ

 .است کرده کویري مناطق براي مناسب

 زیلوبافی در ایران  پیشینۀ. 1ـ4

 ایـن  در آمـده،  به دسـت ) اشکانیان پایتخت( قومس شهر شناسی باستان حفریات از زیلو ترین قدیمی

 اولیـۀ  قـرون  در ).57: 1389تـوفیقی،  ( رسـد  مـی ششـم مـی�دي    قـرن  بـه  زیلو بافت تاریخ صورت

 کتـاب  در) م983 یـا  978 تـا  969/ ق380 یـا  375 تـا  366( دان جغرافـی  و سـیاح  مقدسی، اس�می،

 و قـالی  زیلو، گلیم،( آن بافت بر ع�وه سجاده، انواع با ذکر بخارا شهر محصو�ت به ،التَقاسیم اَحسنُ

ق) نیز از زیلوي مناطقی چـون سیسـتان،   372( حدود العالممؤلف . دارد اشاره نیز ها آن طرح به) نمد

 ا�رض صـورةُ  کتـاب  در حوقَـل  ). ابـن 417: 1362بـرد (  جهرم، وزنان، نخجوان و ارجـیح نـام مـی   

 صـادر  جاهـا  و سایر عراق و به شد می تهیه آن و نواحی در بخارا محراب سجادۀ و زیلو«نویسد:  می

 زیلوبـافی  هـاي  و کارگـاه  زیلـو  به خود سفرنامۀدر  ناصرخسرو ).44ـ43: 1394کمندلو، ( »گردید می

 در 1381 سـال  در کـه  میبـد  پِـ�س  و زیلـو  مـوزۀ  در شـده،  حفظ زیلوي ترین قدیمی .کند می اشاره
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 بیـدي  علی توسط که ق808 سال به متعلق است زیلویی شد، افتتاح شهر این عباسی شاه کاروانسراي

            علیمحمـدي،   ( اسـت  شـده   بافتـه  قرمز و سفید آبی، رنگ سه در و محرابی طرح با میبدي حاجی بن

 مـوزۀ  در ق963 تـاریخ  بـا  تَفـت  نوریـۀ  خانقاه جامع مسجد در شده بافته زیلوي). 14و  5ـ2  : 1386

). از عصر صفوي، زیلوي سجادۀ Tanavoli, 1988: 259-262شود ( می نگهداري مصر قاهرۀ اس�می

م در شـهر تفـت بـراي    10/16صف در موزۀ ملی فرش ایران باقی مانده است؛ این زیلو اوایـل قـرن   

 مهـم  مراکـز  از میبـد  شهر و یزد استان ).57: 1389توفیقی، ( اهللا ولی بافته شده است مقبرۀ شاه نعمت

 مسـجدجامع  نـایین،  مسجدجامع اردستان، جامع مسجد کف پوشش. اند بوده ایران در وبافیزیل تولید

  .کند می حکایت مناطق این در زیلو از استفاده و بافت قدمت از محمدیه مسجد و یزد

  کاشان در زیلوبافی تاریخچۀ. 2ـ4

ق که بافندۀ آن استاد 7م/ قرن 14یک قطعه زیلو که قسمتی از آن از بین رفته، با قدمت نیمۀ اول قرن 

 زمینـه  ایـن  در مکتوبی بعد منابع شود اما از آن به آبادي است، در موزۀ آرمیتاژ نگهداري می علی نوش

 را در دورۀ معاصر میبد شده، حاصل کاشان زیلوبافان جامعۀ شفاهی میراث از که پاسخی ندارد. وجود

 افـراد،  ازایـن  است. یکی شده آورده کاشان به میبداز  زیلوبافی فعلی و معتقدند دانسته زیلوبافی مرکز

 خـود،  زیلوباف پدرِ نزد در کودکی که افرادي از جمله ،1307 متولد )1زیلوچی (تصویر  حسن آقاي

 در اواخر دورۀ قاجار، به میبدي ابوطالب با زیلوچی خانوادۀ همکاري افزاید: می است، کرده زیلوبافی

 ایـن  از یکی. شد افزوده ها کارگاه تعداد سپس انجامید. کاشان شهر در زیلوبافی هاي کارگاه اندازي راه

 قـدمت  با اکنون و غ�مرضا پسرش توسط 1396 سال تا زیلوچیان، حسین مرحوم به متعلق ها کارگاه

کنـد (تصـویر    مـی  فعالیت زیلوچیان جواد ایشان نوۀ توسط محدود بسیار صورت به صد سال، حدود

 از جمله کردند؛ فعالیت خود را آغاز کارگاه این از زیلوباف مشغول به کار، استادکاران از تعدادي .)2

  .هاشمی محمود و سردابی ماشاءاهللا نجیب، رضا سردابی، غفار استاد

  
  *حسن زیلوچی، از پیشکسوتان زیلوبافی که در حال حاضر به شغل دیگري مشغول است. :1 تصویر
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  کند. رضا فعالیت بسیار محدود کارگاه را اداره میمجواد زیلوچیان، نوۀ حاج غإل :2 تصویر

 انسـانی  نیروي از بسیاري کاشان، شهر در بافی فرش هاي کارخانه تأسیس با شد، اشاره که طور آن

. شـد  مواجـه  انسـانی  نیروي کمبود با نیز زیلوبافی و درآمدند ها کارخانه خدمت به زیلوبافی متبحر و

 در هنرآمـوز  محـدودي  تعـداد  پـذیرش  اخیر، هاي سال در کاشان فرهنگی میراث سنتی هنرهاي مرکز

 علیرضـا  آقـاي  و سـردابی  غفـار  اسـتاد  آمـوزش  با زیلوبافی از جمله کاشان سنتی نساجی هاي رشته

 سـال  شصـت  بـا�ي  سـنی  میانگین باتجربه، استادکاران از آنجا که. است گرفته عهده به را زاده هاشم

 توجـه  بـا  تعـداد،  این اما. کند می کمک زیلوبافان از جدیدي نسل تربیت به مرکز، این آموزش. دارند

 دیـده  آمـوزش  جـوان  فرد دو، نگارندگان که  طوري به است؛ بوده محدود بسیار جوانان رغبت عدم به

   ).3ها مشغول به این کار است (تصویر  که یکی از آن کرده شناسایی را مرکز این در

  
اندازي یک دستگاه  رهاي سنتی کاشان که اقدام به راهدیده در مرکز هن : محمدحسین فدوي، آموزش3 تصویر

  ها کرده است. زیلوبافی در خانۀ بروجردي

 است زیلوهایی مانده، باقی ها حسینیه و مساجد مثل عمومی اماکن در کاشان زیلوي از امروز آنچه

  ).7ـ4تصاویر ( شوند می نگهداري انبار در هستند یا ناپیدا نظراز  اماکن، این ماشینی هاي فرش زیر که
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 شبستان آقابزرگ، چپ: مسجد شبستان تصویر راست:( ماشینی هاي فرش زیر شده پهن زیلوهاي :4 تصویر

   )فین درب ـ اسداهللا قاضی میدان مسجد تابستانه

    
  زنانه آقابزرگ شبستان در شده، پهن زیلوي :5 تصویر

  
   .بودند گرفته خاك بسیار ها فرش نیم متر، زیر در یک ابعاد با زیلوها امیر، میدان ۀنمازخان :6 تصویر

  
   امیر میدان حسینیۀ و مسجد فرش، زیر شده پهن زیلوي :7 تصویر

  زیلوبافی  اولیۀ مواد. 3ـ4

 .اسـت  بسیاري استحکام داراي آن الیاف و شود می کشت وفور به است که زیلوبافی اولیۀ مادۀ پنبه

 از بافنـدگی  تارهاي اعظم قسمت .باشد مناسب ظریف هاي بافت براي تا تابند می کم قطر با را پنبه

 پنبـه  .گرایـد  مـی  عـاج  و کرم رنگ به زمان مرور به که سفید پشم برخ�ف .شود می فراهم پنبه نخ

 داشـت  توجـه  بایـد  .افزاید می ها نگاره و نقش جذابیت به و دهد نمی دست از را اش اولیه شفافیت

  .)36 :1377 یووسکا، و هال ( کند نمی جذب پشم خوبی به را رنگ پنبه، که

 بـا وجـود   کاشـان،  غربی شمال در بیدگل و نصرآباد و و آران توابع در پنبه بزرگ کشتزارهاي
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      بدین  .است بوده زیلوبافی اولیۀ مواد تأمین براي منبعی در گذشته منطقه، این بودن آب  کم و خشک

            ریسـندگی،        چـرخ          وسـیلۀ       بـه        سـپس    و    شد    می     پاك    آن    از     شده      چیده      پنبۀ       خاشاك   و    خس    که       ترتیب

      ایـن    .       گـردد           پودگذاري       آمادۀ   و     شود        پیچیده        ماسوره    یک   ،بنچار     روي        چرخیدن    با    تا    شد    می        ریسیده

      بـه              زیلوبافـان          ریسـی،         هاي نخ                  با تأسیس کارخانه  .    است       گرفته    می      صورت      زنان       وسیلۀ    به       ً معمو�ً     کار

        سـرعت        کـار       بـه    و     داد      مـی         کـاهش     را      نـخ         سـازي        آماده      روند      زیرا        آوردند     روي    اي         کارخانه     هاي    نخ

 طبیعـی  پنبۀ از ترکیبی که شود؛ می استفاده زیلوبافی در اي کارخانه هاي نخ از امروزه نیز  .     بخشید    می

  .)8شود (تصویر  می تهیه آماده هاي دوك شکل به میبد شهر از معمو�ً و استر است پلی  و

  
  شده در کارخانه  هاي ریسندگی نخ پنبه :8 تصویر

  کاشان زیلوي الیاف رنگرزي. 4ـ.4

 انجامید کـه  مختلفی هاي حرفه پویایی و ایجاد به چندین عصر، براي کاشان شهر در سنتی نساجی

 هـاي  کارگـاه  وبـیش  کـم  فعالیـت  و بـافی  قـالی  رونق نیز امروزه .است رنگرزي حرفۀ جمله، آن از

آقـاي   .اسـت  کـرده  کمـک  شـهر  ایـن  در ها آن فعالیت و رنگرزي حرفۀ حفظ به کاشان، شَعربافی

 سـازي  آماده و طبیعی رنگرزي روند بودن طو�نی: «گوید می سنتی رنگرز )9 (تصویر گلکار عباس

 بـه  وابسته مشاغل دیگر و زیلوبافان آوردن روي مانع و تولیدشده هاي هزینه رفتن با� موجب آن،

 اسـت  ممکـن  مشـتري  سـفارش  بـه  فقـط  و ندرت به گذشته، سال شصت در بنابراین .شود می آن

 کـاربرد  بـارۀ در امـامی  و بـاغمیرانی  ،سـردابی  آقایـان  ».شـود  انجام زیلو بافت در طبیعی رنگرزي

 ،قرمـز  رنگ و بود سفید و آبی بیشتر مسجدي زیلوهاي رنگ گذشته در«: معتقدند زیلو هاي رنگ

 شـهر  در زیلویی چندرنگ، ترکیب از همچنین .بود کاشان شهر منازل زیلوهاي در پرکاربرد رنگی

 اسـتفاده  رنـگ  ماسـورۀ  دو از زیلـو،  بافـت  بـراي  .بود معروف »اسپرتی« به که شد می بافته کاشان

 بافـت،  رج چنـد  از بعـد  کـه   صورتی در زیلو، در بیشتر هاي رنگ کارگیري به امکان ولی شود، می

 بـا  دورنـگ  زیلـوي  بافت به شهر این هاي بافنده تمایل وجود این  با دارد، وجود شود عوض رنگ
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معمـول   اسـتفادۀ  از مانع بیشتر، هاي رنگ کارگیري به بودن بر زمان برآن، ع�وه است؛ سنتی نقوش

 دسـتی  صـنایع  ۀبازارچـ  در سـردابی  غفـار  اسـتاد  توسـط  چنـدرنگ  زیلـوي  بافت ».شود می آن از

  .)10 (تصویر زیلوست در چندرنگ ترکیب هاي نمونه از اخیر هاي سال در کاشان، فرهنگی میراث

                        
   استاد توسط شده بافته چندرنگ، زیلوي :10 تصویر         عباس گلکار، رنگرزي طبیعی و شیمیایی  :9 تصویر

  )کاشان فرهنگی میراث آرشیو( سردابی غفار             دهد. میشان انجام  پنبه را در کارگاه موروثیهاي  نخ
 

  زیلوبافی دستگاه. 5ـ4

 در اسـت؛ امـا   چهارچوبی بـودن آن  قالی، دار به آن شباهت تنها و است عمودي زیلوبافی دستگاه

ابعـاد   سـنتی،  شکل در .بافد می زده و شانه ایستاده بافنده ند وا متحرك پایین، و با� نورد زیلوبافی،

 حفـر  بـا  پـایین  تیـر  .کنـد  مـی  غیرممکن فضاي کوچک در را اندازي آن راه جنس چوبی، بزرگ و

 در آن، چـوبی  و آهنـی  نمونـۀ  اما .)11 تصاویر( است گرفته قرار ثابت صورت به کف، در گودالی

  .)12 تصاویر( دارد جایی جابه قابلیت که گیرد می قرار استفاده مورد و شده ساخته کاشان

   
 در باغمیرانی انبارآقاي در کاربرد بدون دستگاه: چپ زیلوچیان، دستگاه سنتی کارگاه: راست :11 تصویر

   کاشان آباد یحیی
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   اقامتگاه در کاشان در یک فلزي دستگاه چپ: هنرهاي سنتی مرکز در روزشده به دستگاه دو راست: :12 تصویر

 زیلوبافی دستگاه مختلف اجزاي. 1ـ5ـ4

 کمـی  بـا  آن، چـوبی  و سـنتی  شـکل  در .است دستگاه عمودي ستون دو ):osoon( )ستون( اُسون

 بـا�  و پـایین  تیـر  داشتن نگه محکم منظور به ها ستون این است، )13 (تصویر جلو  به رو خمیدگی

 آن خمیـدگی  .کند می پذیر امکان زیلو پیچیدن و بافت هنگام در را ها آن چرخش که دارند، کاربرد

    .است کار دهنۀ بودن باز منظور به نیز

 
   چوبی سنتی دستگاه ستون باإلي خمیدگی :13 تصویر 

 تیرهـاي  روي دوانی چِلّه مرحلۀ از بعد تارها. گیرند می قرار اُسون دو بین عرض): نورد( تیر ـ

 بـا�  در یکی تیر، دو :شوند می محکم تیر هاي سوراخ میان در اي میله یا چوب وسیلۀ به پایین و با�

  .)چپ و راست 11 تصویر( دارد وجود پایین در دیگري و

 تصـویر ( کمونـه  بـا  دستگاه، موازات به است) راست 19 تصویر( گُرت )14 شمشه: (تصویرـ 

  شود. جا جابه تارها تا کنند می حرکت جلو به) 18
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  )اول نگارندۀ: عکاس( شمشه :14 تصویر

 هنگـام  بـه  بافنـده  اسـتاد . دارد سـو   یـک  از بیشـتر  کشـیدگی  با مانند،»v« شکل): keli( کلیـ 

 کـار  ایـن  زند، می کلی دیگر دست با و کشد می جلو به دست یک با را نقشههاي  مج اندازي، نقش

 دسـتگاه  روي معمـو�ً  کـار،  عـرض  به توجه با کلی سه تا دو. شود می آن داشتن نگه ثابت موجب

 ).15 تصویر( شود می نصب دستگاه روي طناب، دو وسیلۀ به که دارد قرار

  
  )اول نگارندۀ: عکاس( کلی :15 تصویر

 کارگـاه  دیـوار  بـه  کلی، و کمانه نگهداري منظور به دستگاه، افقی محور راستاي در: بند پشتـ 

  .)16 تصویر( است شده می محکم

   
 بند پشت به  عإلمت چپ: ؛امامیان آقاي بافنده بومگردي، هاي خانه از دریکی فعال راست: دستگاه :16 تصویر 

  . کند می اشاره

 تصـویر ( بـزرگ  فلـزي  هـاي  سـوزن  وسـیلۀ  به زیلو پشت در که است چوبی: پهنا یا بند پهناـ 
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 از کار و نیاید داخل به بافت، هنگام در تا دارد می نگه محکم را زیلو عرض طرف دو ،)17 راست

  )17 چپ تصویر( شود می جا جابه بافت، متر سانتی ده هر از بعد. نشود خارج یکدستی

   
مشغول  آقاي صحرایی شاغل درکارگاه زیلوبافی فدوي، چپ: پهنابند، دارنده و نگه سوزن راست:: 17 تصویر

  محکم کردن پهنا بند

 متصـل  کـار  عـرض  سـوي  دو هاي شمشه به طناب با که چوبی قطعۀ دو: )kemune( کمونهـ 

 پودهـا  تـا  شوند می کشیده عقب و جلو به تارها زمان، هم طور به ها آن شدن پایین و با� با هستند،

  ).18 تصویر( بگیرد شکل نقشه و شوند درگیر تارها با آن، از ماسوره کردن رد از بعد

  
  )اول نگارندۀ: عکاس( کمونه :18 تصویر

 شـلیت  بـه  را دیگـرش  سـر  و چِلّـه  به آن سر یک که) مج( هایی نخ مجموعه): Gort( گُرتـ 

  ).راست 19 تصویر( است خورده  گره تارها به عمودي صورت به نقش گُرت. بندند می

بـه دو   اي دسـته  صورت به که است تابیده هم به افقی هاي نخ از اي مجموعه): shelit( لیتشـ 

 دارنـد  مسـتقلی  عملکـرد  و نام زیلو، بافت در ها دسته این از هریک. بندند می طرف ستون دستگاه

  ).با� ،19 تصویر(
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  شلیت: باإل ؛گُرت: راست: 19 تصویر 

  زیلوبافی ابزارهاي. 6ـ4

  .است بافت اتمام براي همچنین وها  گُرت بستن زمان در: قیچی

 تارهـا  روي را شـده  بافته پود فرش، و قالی در شانه، شبیه کارکردي با): Daftin( دفتین یا پنجه

 مرغـوب  يزیلـو  معیارهـاي  جملـه  از اسـت.  فلزي آن هاي شانه و چوبی آن بدنۀ جنس. کوبد می

 زیلوسـت  بافـت  شـدن  متـراکم  و سـفت  منظور به تاروپودها، بهتر درگیري براي باقدرت زنی پنجه

  ).20 تصویر(

  
  )اول نگارندۀ: عکاس) (Daftin( دفتین یا پنجه :20 تصویر

  پودگذاري منظور به ماسوره سازي آماده. 7ـ4

 محسـوب  کاشـان  در مردانـه  اي حرفـه  زیلوبـافی  کننـد  مـی  تصریح بینوا و سردابی امامیان، آقایان

. نیسـت  حرفـه  ایـن  در فعالیـت  حال بافی در قالی خ�ف زنی بر هیچ نیز، امروزه و است شده می

 در .اسـت  ایسـتاده  صـورت  بـه  بافنـده  مـدوام » زدن پنجـه « حرفـه  این بودن مردانه عوامل از یکی

 بـراي  پنبـه  الیـاف  کـردن  ماسـوره  و کَـ�ف  ولی اند بوده زن پنجه نفر یک و بافنده نفر یک گذشته

 بیشـتر  ،)بیشـتر  ضخامت منظور به ها ک�فه الیاف کردن چند�( »�کُنی« و بنچار با ماسوره، پیچیدن

 نـزد  کـردن  ماسـوره  منظـور  به بنچار ،امروز کاشان در. است گرفته می صورت دار خانه زنان توسط

 ظهـور  بـا . اسـت  موجـود  زیلوچیـان  کارگـاه  و) 21 تصویر( مرکز هنرهاي سنتی مثل هایی کارگاه

 اي کارخانـه  هـاي  ک�ف اکنون هم و شد تر آسان کار وابیل)، ی:کاشان گویش (به اي کارخانه هاي نخ

  .است زیلوبافان ۀاستفاد مورد ،میبد از شده تهیه هفت ۀشمار و پنج ۀشمار
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   بنچار وسیلۀ به کردن ماسوره حال در سردابی چپ: استاد غفارراست: بنچار؛  :21 تصویر

 گرفتـه  می انجام زن، پنجه شاگرد دیگري و بافنده استاد یکی نفر، دو وسیلۀ به بافت ،گذشته در

 پودکشـی  و انـدازي  نقـش  اسـتاد  کار. گرفتند می کمک کار این برايها  نوجوان از معمو�ً که است

 انسـانی  نیـروي  کمبـود  و هنر این رکود با امروزه اما. کوبید می را پود) شانه( پنجه با شاگرد، و بود

  .گیرد می انجام نفر یک توسط مسئولیت دو هر حرفه، این در

 را آنچـه  یعنی ؛گیرند می بهره کمونه و کلی تکنیک از تاروپود تنیدن درهم براي زیلو بافت در

 بـافی  قـالی  در و آن متعلقات و پدال یا) چادرشب و دارایی بافت نظیر( دار چاه بافندگی دستگاه در

 صـورت  شـلیت  و کلـی  و کمونـه  وسـیلۀ  بـه  زیلوبـافی  در، شـود  می انجام بافندگان ماهر دست با

 اسـت  امـري  چنـین  تحقـق  براي آن بندي گُرت سپس و مختلف اجزاي به شلیت تقسیم. گیرد می

  ).34: 1386 علیمحمدي،( شود انجام باید کارهایی بافت مرحله به رسیدن تا ولی

  زیلو بافت سازي آماده مراحل. 8ـ4

  :گیرد می انجام ترتیب  این  به ،این مراحل

  )وانید چلّه( تابی تونه. 1ـ8ـ4

 دو به سطح، واحد در زیلو هاي چِلّه تعداد اما شود، می انجام گلیم و قالی مانند زیلو شیک چلّه«

 تنها زیلوست، مرغوبیت گویاي ضمناً که گلیم و زیلو تفاوت. رسد می گلیم هاي هچلّ تعداد برابر

 پودهاي طریق از نقش این که است نقشی داراي زیلو �ًاو بلکه نیست آن هاي هچلّ تعداد افزایش

 داشته جداگانه نقشی تواند می رو هر و شود می بافته دورو زیلو ثانیاً شود، می بافته آن در رنگین

 به وانی،د چلّه که آنجا از ).277: 1372 دانشگر،( »افزاید می آن هنري اهمیت بر خود این که باشد

 در دوانی هچلّ سفارش بیشترین دارد، نیاز زیاد طول با فضایی و )23 (تصویر »تابی تونه« دستگاه

. دهد می انجام نجیب رضا آقايرا  دوانی چله ،شود می داده زیلوچیان کارگاه به کاشان، شهر

   :گیرد می صورت زیر طریق به آن مراحل
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 نسـبت  ها آن فاصلۀ اینکه به توجه با دیوار، داخل هایی میله دادن قرار با: تابی سازي تونه آماده ـ

 همـین  نیز انتها در شکل، ق�بی میخ چندین با فلزي ۀمیل آن ۀمیان در .شود می انتخاب هچلّ طول به

  .)چپ 22 تصویر( شود می تکرار ها میخ با میله

 22 تصـویر ( دوك دو نـخ  سـر  زدن گـره  و هـا  مـیخ  کنار در هچلّ نخ هاي دوك دادن قرار با ـ

 تکـرار  و دیگـر  ۀمیلـ  بـه  هـا،  نـخ  انتقـال  سـپس . دهند می قرار ها میله از یکی روي را نخ ،)راست

  .گیرد می صورت آن وبرگشت رفت

 بـه  چهار� نخ دو زیلو، عرض به توجه با: شود می آماده گونه بدین کار  ته و کار سر مهار نخـ 

 سـوار  هـا  میلـه  روي کـه  هـایی  هچلّ میان از و شود می داده  تاب زیلو، عرض برابر نیم و یک طول

  ).24 تصویر( شود می  داده عبور اند، شده

 ،ایجادشـده  دهانۀ روي و زیر از ،نرود بین از ها هچلّ بودن روزیرو اینکه براي آخر ۀمرحل درـ 

    .دهند می عبور ها هچلّ ضرب کردن مهار براي را نخ دو

   
   شکل قإلبی میخ چندین با تاإلر میانۀ فلزي میلۀ: چپ. تر ضخیم رشتۀ  یک به رشته چند کردن تبدیل: راست 22 تصویر

  
  کشی هچلّ براي تابی تونه دستگاه با کار حال در نجیب رضا استاد: 23 تصویر           
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  تابی تونه دستگاه وسیلۀ به سرکار، در بافی یا گیس اي حلقه صورت به نخ دادن عبور: 24 تصویر

  ها هچلّ گرفتن راست و کردن باز. 2ـ8ـ4

 قـرار  تارهـا  بین بافته، عرض با متناسب میله دو. شود می پهن زمین روي دونفره چلّۀ منظور بدین

 تـاب  ه،چلّ به مهار هاي چوب از یکی ضرب با. شود کشیده می محکم طرف دو از ها هچلّ. گیرد می

  ).شود می گفته هچلّ پیچ کردن، باز( کنند می باز را هچلّ

ـ  و دهنـد  مـی  قـرار  کـار  سـر  قسـمت  در را چوبی ه،چلّ پیچیدن براي ـ  آن دور بـه  را هـا  هچلّ

  .برند می دستگاه کنار را شده پیچیده چلّۀ سپس پیچند، می

    دستگاه روي هچلّ ترتیب بستن. 3ـ8ـ4

 شـاغول  و دادن قـرار  مـوازي  ،با� تیر روي کار سر مهار، پایین نورد روي آن پیچیدن و هچلّ مهار

 قسـمت  دو به ها نخ کردن تقسیممهار،  چوب آوردن پایین، با� تیر روي ها هچلّ کردن جمع ،ها هچلّ

 ،پـایین  و بـا�  ۀسـاد  گُـرت  بستن، کلی و کمونه بستن، نقش گُرت، تارها کردن زیرورو و مساوي

  .)25 (تصاویر ها هچلّ فشار تنظیم

  نقش گُرت بستنـ 

 و گرفتـه  یاد قبل از که اي نقشه به توجه با استادکاران. شود می انجام زیلو حاشیۀ از بندي گُرت

    .بندند می شلیت به را ها گُرت دارند،  حافظه در

  )ساده گُرت( پایین و باإل شمشه گُرت بستنـ 

 هـاي  فاصـله  کـه  اخـت�ف  ایـن  با. است گلیم و قالی در کوجی بستن همانند گُرت، این بستن

  .است متفاوت ها آن
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  .کنند می مهار را پایین تَنگ باإل و. گیرد می صورت ها تَنگ از استفاده با: ها هچلّ فشار تنظیم :25 تصویر 

  اندازي نقش. 4ـ8ـ4

 زیلـو . گیرنـد  می قرار هم کنار اي دسته صورت به و ستزیلو روي اندازي نقش اصلی عامل شلیت

 بـر  شـده،  متنـوع  ها نقش که تدریج به و داشته پایین مج و میان مج با�، مج نام به مج سه اصل در

  .است شده  افزودهها  مج تعداد

 دسـته  بـه  شلیت چون گیرد؛ می کمک شلیت از نقش بافتن براي زیلو بافندۀ: شلیت انتخاب ـ

 نقـش  بـه  مربـوط  کهرا  شلیت هاي رشته همۀ بافنده استاد. است شده  تقسیم مختلف هاي رشته یا

 را هـا  آن سپس دارد، می نگه چپ دست با و کشد می عقب و به کند می جدا راست دست با ،باشد

 حالـت  همـان  در �زم زمان مدت در را شلیت شدۀ انتخاب هاي رشته کلی. اندازد می کلی ق�ب به

ـ  دهانه کردن بسته و باز کلید واقع در که را کمونه استاد، این از بعد. دارد می نگه  بـا�  اسـت،  هچلّ

 سـهولت  را بـافتن  عمل و کند می ایجاد تارها بین را فضایی اینکه ضمن حرکت دو این با. زند می

  ).26 تصویر( کند میسر می هم را دلخواه بافتن نقش بخشد، می

  
  زاده در مرکز هنرهاي سنتی کاشان هاشم علیرضا آقاي توسط شلیت انتخاب: 26 تصویر

  پودکشی. 5ـ8ـ4

 و کلی زدن با� از پس. دده می انجام ماسوره پرتاب توسط) پودکش( بافنده استاد را کار این

 هچلّ ۀدهان در ،است شده پیچیده منظور این براي قبل از کهرا  اي ماسوره دست یک با کمونه،

  ).27 تصویر( کنند می پرتاب دیگر سمت به را ماسوره دیگر، دست با و دهند می قرار
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  وسیلۀ ماسوره انداختن توسط آقاي محمود هاشمی هپودگذاري ب :27 تصویر  

 ماسوره نخ رشته  یک عبور تا را پودکشی: زدن پنجهـ 

 وسیلۀ به زنی شانه آن از بعد. دهند می انجام هچلّ عرض در

  ).28 تصویر( گیرد می انجام پودها کوبیدن براي دفتین

  

  زیلو روي تکمیلی عملیات و آوردن پایین. 6ـ8ـ4

 دار از قـالی  ماننـد  ،شـد  آماده و بافته کام�ً زیلو که هنگامی

 ،شـده  برطـرف  آن احتمـالی  وعیوب اضافی هاي نخ و گردد می پهن صاف زمین روي و شده بریده

  .گردد می برداري بهره آماده

 اینکـه  بـراي . شـود  مـی  انجام سوزن و کناره رنگ و نخ از استفاده با: کردن پیچ کناره مرحلۀـ 

  ).29 (تصویر دهند می انجام را پیچ کناره عمل ،نشود باز یکدیگر از ها هچلّ

  
  کنارپیچ کردن نهایی توسط کارآموزان مرکز هنرهاي سنتی کاشان :29 تصویر

 زیلو در طرح کلی ساختار .9ـ4

 مـتن  و حاشـیه  از ترکیبـی  صـورت  بـه  و شـود  مـی  شـروع  حاشیه از »بندي گُرت« مثل زیلو بافت

 و دارد قـاب  یـک  حکـم  فقـط  متن براي حاشیه آن، سادۀ نوع در. است پیچیده و ساده صورت به

 را زمینـه  نقش توان می ،ساختار این در. شود می طراحی مایه نقش یک تکرار از استفاده با آن زمینۀ

 نـوع . )30 (تصـویر  شـود  مـی  بافته تک صورت به زمینه داخل در که گرفت نظر در آزادانه طرحی

 از پودگذاري زدن بعدپنجه: 28تصویر 
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 و تـر  بـزرگ  ابعـاد  نظـر  از کـه  است )31 (تصویر مساجد زیلوهاي به مربوط زیلو ساختار پیچیدۀ

 شـکلی  مسـتطیل  و مربع فضاي افقی، و عمودي هاي حاشیه از استفاده و زمینه فضاي دنکر تقسیم

 از هریـک  کـه  توضـیح  ایـن  بـا  شـود؛  مـی  دیـده  هـا  آن از ترکیبـی  یا ها مایه نقش اجراي جهت در

  ).2 نمودار( باشد داشته بعدي ردیف از متفاوت طرحی تواند می زمینه افقی هاي ردیف

  
  زیلو در طرح انواع :2 نمودار

  
 زاده هاشم آقاي بافت) سیلک سفال( آزاد طرح با: چپ؛ )چهارکَلوك نقش( مایه نقش تکرار با :راست: 30 تصویر

  )هنرهاي سنتی کاشان مرکز آرشیو(

  
  مساجد محرابی زیلوي عنوان به شطرنجی صف طرح: 31 تصویر
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 زیلو در حاشیه ساختار. 10ـ4

 بـه  توجـه  بـا  هـا  حاشیه. باشد داشته کتیبه تواند می زیلو در حاشیه. است ثابت عموماً حاشیه نقش

 در گوشـه  نداشـتن  زیلـو  سازي حاشیه در توجهقابل  نکتۀ. شوند می بافته پهن یا باریک زیلو، ابعاد

 زیلـو  طراحـی  در عمـودي  و افقـی  حاشـیۀ  ت�قـی  محـل  به. است آن بودن دستوري علت به آن،

 45 گـردش  در مایـه  نقـش  یـک  دادن قـرار  بـا  عموماً »گوشه«. )32 (تصویر شود می گفته» گوشه«

  .شود می بافته و طراحی افقی و عمودي حاشیۀ ت�قی محل در اي درجه

.   

  زیلو در حاشیه ساختار :32 تصویر

  کاشان در زیلو نقوش. 11ـ4

 زیلوهـا،  در شـده  بافته نقوش از برخی )،33 (تصویر باغمیرانی عباس و سردابی غفار استاد گفتۀ به

 در یزد، استان در زیلو نقوش به نسبت آن نقوش طراحی در تغییرات با برخی و نام در تغییراتی با

  .کرد اشاره )1( به جدول توان می جمله  آن از .شوند می بافته کاشان

  
 که در حال حاضر مشغول به کار نیست.است آقاي باغمیرانی از پیشکسوتان زیلوبافی کاشان  :33 تصویر
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   کاشان و یزد استان در زیلو، نقوش برخی در تغییرات :1 جدول

 در نقوش نام  زیلو نقوش

  یزد استان

  نقوش نام

  کاشان شهر در

  در تغییر

  نقش طراحی

  
  )97: 1386 علیمحمدي،(

  

  کَله چهار

  

  کُلَک چهار

)Kolak(  

  

  

  .ندارد تغییري

  

  

  
  )88: همان(

  

  ساده بافتُک

)Baftok(  

  

  بلبلی چشم

  دار چشم

  

 استفاده درحاشیه

  .شود می

  

  
  )78: همان(

  

  آلوچه ۀکنگر

  

  مروك کنگره

)Muruk(  

  

  .ندارد تغییري

  

 
  )85: همان(

  

  بلبلی چشم

  

  عراقی

 ده در ده ۀانداز

 هم، بغل به بغل

 بافته ردیف

  .شود می

  
  )81: همان(

  

  چیتی

)Chiti(  

  

  دار ُدم پر هشت

  

 چهار بدون

  صلیبی ع�مت

 
  )93: همان(

  

 پرشاخ هشت

  کوچک گاوي

  

  خورشیدي پر هشت

  

  .ندارد تغییري

  

 
  )85: همان(

  

 شاخ پر هشت

  گاوي

  

  پر هشت

  

 پر هشت فقط

 بافته وسط

  .شود می
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  )86: همان(

 
 پر هشت

  خورشیدي

  

  گرِنه

)Gerene(  

  

  .ندارد تغییري

 
  )69: همان(

  

 پرجعبه هشت

  زنجیره

  

  دار دونوك مفشَلقه

)Mafshalghe(  

  

  

  .ندارد تغییري

 
  )69: همان(

  

  یا شیر پنجه

رتتوره پ 

  دار چشم

  

رتگُرگ پ  

)parte(  

  

  .ندارد تغییري

 
  )105: (همان

  

 شاخ پر هشت

 هشت یا گاوي

  توپر پر

  

  خورشید گل

  

 
 استفاده حاشیه در

  .شود می

 
  )105: همان(

  

  

  حاشیه

  

 
  )suje( سوجه

  

 حاشیۀ مخصوص

 نه مسجد زیلوي

  بازاري زیلوي

 
  )106: همان(

  

 
  سماور

  

 
  بریده ماروك

)Maruk(  

  

 وسط نقش فقط

  .شود می بافته

 
  )106: همان(

  

  

  عینک نقش

  

  

 مفشَلقه

)Mafshalghe(  

  

  

  .ندارد تغییري
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  )106: همان(

  

 
 
  

  دوسر اَره 

  

 
 
  

  اَره وابر

)vabor arre(  

  

 
 
  

  .ندارد تغییري

  

 گیري نتیجه. 5

  :دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج

هـاي   حرفـه  و داشـته  وجود زیلوبافی متعدد هاي کارگاه یک قرن، از بیش در کاشان شهر در ـ

 دسـتگاه،  نصـب  و ساخت بافندگی، دوانی، هچلّ رنگرزي، مثل آن، با مرتبط هاي حوزه در متعددي

در واقع مردم این منطقه، خود تولیدکنندۀ تمامی  .است بوده زیلو فروش پیچی و ماسوره زنی، پنجه

  .اند دهمراحل یک زیلو بو

 و خشـک  وجـود  با کاشان، غربی شمال مناطق ویژه در روستاها به در پنبه بزرگ کشتزارهاي ـ

      .است بوده زیلوبافی اولیۀ مواد تأمین براي منبعی گذشته در منطقه، این بودن آب کم

 خصـوص  (بـه  هـا  کارخانـه  به حرفه این زیلوبافان جذب به کاشان، منجر شهر شدن صنعتی ـ

 انـد)  داشـته  سـزایی ب تأثیر سنتیهاي  بافته رونق کاهش در ماشینی که نساجی و فرش هاي کارخانه

  .ده استش

 حتـی  و اند دیده  آموزش شاگردي و استاد صورت به کاشان، شهر بافندگی پیشکسوتان بیشتر ـ

. انـد  کـار کـرده   بـه  شـروع  خـانواده،  اعضـاي  از یکی کنار در زن، شاگرد پنجه عنوان به کودکی در

  .  است سال 55 با�ي ها آن سنی میانگین

 نـام  در تغییراتی ها آن از برخی و است کرده تبعیت رایج، لهجۀ از کاشان، در زیلو نقوش نام ـ

 سـنتی  نقوش بافت به تمایل بیشتر بافندگان. اند داشته نسبت به استان یزد زیلو نقوش طراحی یا و

 هـاي  دستگاه ابعاد. شود می دیده کمتر نقوش، و ها رنگ در شدن روز به و تغییر دارند، جامانده به و

  .ده استکر تغییر نیز آن جنس و شده تر کوچک بافت

 فـروش  و بافـت  بـازار  ماشینی، هاي فرش خرید به آوردن روي و کرده تغییر نیز مردم ۀسلیق ـ

 مرکـز  بـه  مخـتص  دولتـی،  بخـش  در حوزه این در فعالیت. است کشانده رکود به را زیرانداز این
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 از محـدودي  تعداد دارد آمادگی مرکز این. است زیلوبافی فعال دستگاه دو با کاشان هنرهاي سنتی

  .دریزي شو برنامه ها آن شغلی ۀآیند مینکه باید براي تأ دهد آموزش را جوانان

 پیشکسـوتان  ازکارافتـادن  بـا . کارنـد  بـه  مشـغول  حوزه این در مانده باقی نیروي اندك امروزه ـ

 زنـده  .رود مـی  سـنتی)  نسـاجی  غنـی  ۀپیشین (با شهر این در بومی هنر این رفتن یاد از بیم ،بافنده

 هـاي  ارگان و خصوصی و دولتی بخش جانبۀ همه همکاري به نیاز بومی هنر این دوام و داشتن نگه

    .است آن فروش و توزیع و دیده آموزش جوان نیروي جذب بسترسازي براي مختلفی

 صـندلی  مبـل و  متنوع از قبیل رویۀ جدید وهاي  صنعت گردشگري در کنار تعریف کارکرد ـ

جملـه راهکارهـاي پیشـگیري از فرامـوش      توانـد از  می بومی ۀبافت خودرو براي این دست منزل و

  پیشین خود باشد.هاي  بومی ع�وه بر کاربرد شدن این هنر
  

نوشت پی  

  .است دهکر تهیه اول ۀنگارند را ها عکس همۀ* 

 منابع

انتشـارات و آمـوزش   جـا:   بـی زاده،  ، ترجمۀ سیروس ابراهیمکهن ایرانی صنایع دستی، 1372 اي وولف، هانس،

  .انق�ب اس�می

   .95ـ75): 16( گلجام، »و هند ایران اي پنبه هاي در بافته رنگ و طرح بررسی«، 1389 ،پیوند توفیقی،

 منظري حریم و عرصه دهی سامان و صیانت«، 1396 ،، جوادزاده حسینمجید و  منتظرظهوري، ،محسن جاوري،

   .31ـ3): 11( کاشان نامه پژوهش مجله، »سیلک باستانی ۀتپ

    .انتشارات سروش :، تهراننگاهی به تاریخ درخشان فرش کاشان، 1388 امیرحسین، سازیان، چیت

   .آگاه انتشارات :تهران، ایران در شهرنشینی ،1363 ،ريحائ محمدرضاحایري،  و گیتیاعتماد،  ،فرخ حسامیان،

   .دعوت نشر :تهران، کاشان فرزانگان و هنر تاریخی، آثار در جستارهایی، 1389 ،حسین حیدري،

   .طباطبایی ع�مه نشر :تهران، ایران فرش جامع فرهنگ، 1372 احمد، دانشگر،

   .ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان :تهران، کاشان فرهنگ تاریخ، 1395،محمود بیدگلی، سادات

 - اصفهان سنتی نساجی ،زوال به رو دستی صنایع احیاي در فرهنگی کارآفرینی نقش، 1395 ،ناهید صیدیوسفی،

 دانشـکده ، اصـفهان  هنـر  دانشـگاه ، فرهنگـی  کـارآفرینی ، ارشـد  کارشناسـی  نامۀ پایان، بافی مخمل و بافی زري

  .کارآفرینی و هنر عالی هاي پژوهش

   .57ـ39): 28( گلجام، »اس�می بافی فرش هاي حوزه در صف ۀسجاد طرح به نگاهی«، 1394 ،حسین کمندلو،

 ،  ایران اس�می جمهوري هنر فرهنگستان :تهران، یزد  زیلوي در  پژوهشی، 1386 ،جواد اردکانی،  علیمحمدي

  .کتاب نشر بنگاه ترجمه و :، تهران3معین، چ محمدۀ ، ترجماس�م تا آغاز ایران از، 1349 ریمان، گیرشمن،

 پردازي زیلوهاي تاریخی طرح محرابی، نماد و نشانه در نقش«، 1384محمدتقی، محبی، حمیدرضا و آشوري، 
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   .60ـ42): 1( گلجام، »صف) میبد

  .اقبال نشر :محمدعلی خلیلی، تهران ۀ، ترجماس�م از تاریخ صنایع ایران بعد، 1366 زکی، محمدحسن،

   .طهوري ۀکتابخان :ستوده، تهرانمنوچهر به کوشش ، العالم من المشرق الی المغرب حدود، 1362ناشناس، 

   .اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسۀ :تهران دانشگاه، کاشان اجتماعی تاریخ، 1345 ،حسن نراقی،

 نشر :شایان، تهران الفت نیلوفر و همایونفر شیرین ترجمۀ، گلیم ،1377 ،لوچیک جوزه ویووسکا، آلستر و هال،

  .کارنگ

De moubray, amicia and Black, David, 1999, Carpet for the homes ،London, Laurence king 

publishing. 
Spuhler, Friedrich, 1978, Islamic carpet and textile in the Keir collection, London: Faber and Faber 
limited. 
Tanavoli, Parviz, 1988, Persian flatweave, Translate Amin Neshati, England: The antique collectors` 
club ltd.  
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