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چکیده

زيراندازهای پنبه ای ايران و هند از نوع بافته های تخت و 
بدون پرز هستند، هر دو سازگار با آب و هوای گرم بوده 
و در بعضی از نمونه هايشان شباهت هايی از لحاظ رنگ، 

نقوش و تركيب بندی ديده می شود.
اين بافته های پنبه ای همراه با نقاط مشتركشان، ويژگی 
شرايط  حتی  و  اعتقادی  روانی،  فرهنگی،  خاص  های 
خاص اقليمی بافندگان خود را )كه منجر به تفاوت بين 
بافته های دو كشور شده است( نيز انعكاس می دهند. در 
تحقيق پيش رو بر آن هستيم تا اين فرضيه كه »بين طرح، 
رنگ و تركيب بندی تعدادی از بافته های پنبه ای ايران 
و هند شباهت وجود دارد«، را به روش كتابخانه-ای و 

ميدانی مورد ارزيابی قرار دهيم.
مقاله حاضر به معرفی و بررسی بافته های پنبه ای ايران 

با عنوان داری خواهد  نمونه های هندی  نام زيلو و  با 
افتراق  پرداخت و سعی شده است تا وجوه اشتراك و 
آن ها مورد بررسی قرار گيرند. از آن جايی كه طرح و 
رنگ در اين بافته ها طی ساليان متمادی تابع روش های 
سنتی بوده و تغييرات جزيی و اندكی به خود پذيرفته اند، 
نبوده  در بررسی آن ها محدوده زمانی خاصی مد نظر 
است. هم چنين عالوه بر مطالعه ی تطبيقی بافته های 
دو كشور، تفاوت نمونه های قديمی با نمونه-های جديد 
آشكار خواهد شد؛ ضمن آن كه اين بررسی تنها نمونه 
هايی با رنگ های محدود )دو تا سه رنگ( را مد نظر 

خواهد داشت.

واژگان کلیدی: داری، زيلو، بافته های پنبه ای، طرح و 
رنگ، ايران و هند.

پیوند توفیقي      
عضو هیئت علمي دانشگاه شهرکرد

بررسی طرح و رنگ در 
بافته های پنبه ای هند و ایران
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مقدمه
های  ريشه  دارای  آسيايی  دو كشور  هندوستان  و  ايران 
كهن  دوران  در  مشترك  عقيدتی  و  فرهنگی  نژادی، 
می باشند. در اين بررسی در صدد معرفی مهم ترين بافته 
های پنبه ای ايران و هند و تطبيق آن ها می باشيم، اما پيش 
از آن به معرفی مختصری از شرايط تاريخی و جغرافيايی 

دو كشور می پردازيم. 
با  كشور هندوستان در جنوب آسيا واقع شده است و 
پيشينه اي كهن در برگيرنده اقوام و فرهنگ های مختلف 
است. اولين تمدن های هندوستان به اندازه ساير تمدن های 
هم زمانش در بين النهرين، يونان، مصر و ايران پيشرفته 

بودند )گودوين، 1383: 31(.
 آريايی ها كه ساكنان شمال هند را تشكيل می دهند، از 
ريشه ی هند و اروپايی و هم نژاد با آريايی های ايران 
بوده اند؛ اما به دليل تفاوت در شرايط تاريخی، اجتماعی 
اعتقادات  با  ديگر  اقوام  هندوستان و وجود  فرهنگی  و 
بسيار  كشور  اين  هنرهاي  در  تنوع  مختلف،  مذاهب  و 

گسترده است. 
اعصار  طول  در  تجاري  و  سياسي  فرهنگي،  تعامالت 
مختلف با كشورها و اقوام ديگر از جمله كشور ايران، 
موج اين تنوع را گسترده تر ساخته است. كشفيات اخير 
باستان شناسی شباهت های موجود بين تمدن های شوش 
و بين النهرين را با تمدن هايی كه از هزاره ی چهارم تا دوم 
در هاراپا و موهونجودارو در دره سند در بلوچستان و در 

جنوب شرقی افغانستان شكوفا شد را ثابت می كند. 
هم چنين مهاجرت آريايی ها به طرف پنجاب در خالل 
هزاره دوم قبل از ميالد هنوز هم يكی از منابع اصلی پيوند 

بين ايران و هند به شمار می رود )هااليد، 1376: 5(. 
شبه قاره هند در 2500 ق. م مركز شهرهای پيشرفته با هنر 
و صنايع مختلف بوده است. اولين تمدن توسعه يافته در 

هندوستان با عنوان تمدن دره رود سند شناخته می شود و 
مدارك بسيار ارزنده ای از اين عصر در دست می باشد 

)گودوين، 1383: 32(.
در دوره های بعد و خصوصاً در دوره هخامنشيان اين 
تأثيرات عميق تر گرديد؛ ارتباط و نفوذ ايرانيان در كشور 
هند به ويژه از عصر غزنويان و بعدها در عصر گوركانيان 
به قدری زياد شد كه حتی زبان ايرانی زبان رسمی دربار 
شد، و طبيعتاً زمينه های تأثيرگذاری دو فرهنگ بر يكديگر 

فراهم آمد. 
جواهر لعل نهرو معتقد است: »در ميان نژادها و ملت های 
بسياری كه با مردم هند و پاكستان روابط ديرين و نزديك 
داشته و بر فرهنگ يكديگر تأثيرگذار بوده اند، ايرانی ها از 

همه قديمی تر و مداوم تر بوده اند« )يكتايی، 1353: 39(.
نمادهای  و  ارواح  به  اعتقاد  و  انگاری   جان  اعتقادات 
حيوانی  در كنار ادياني همچون بوديسم، جينيسم، برهمايی 
و اسالم در سطح توده مردم باعث تركيبي از انديشه هاي 
عامه، خرافات و عقايد التقاطي است، به نحوي كه هر قوم 
اساطير، زيبايي شناسي و نقوش خاص خود را در هنرها 
و صنايع دستی اين كشور از جمله بافته ها به كار گرفته 

است. 
بافته های  قديمی ترين  اصيل ترين و  مهم ترين،  از  يكی 
هندوستان، داری است كه در ادامه به معرفی آن خواهيم 

پرداخت.
از  كه  است  آسيايی  كشورهای  از  ديگر  يكی  نيز  ايران 
بوده  ديگر  تمدن های  با  ارتباط  در  همواره  قديم االيام 
اين كشور فرهنگی غنی دارد و در طول اعصار  است. 
مختلف هنرها و صنايع مختلفی را به جهانيان معرفی كرده 
است. يكی از اين هنر- صنعت ها زيلو است كه در مناطق 
كويری ايران شكل گرفته و تكامل يافته است. اما كاربرد 
زيلو در فرهنگ و زندگی ايرانی چندان گسترده نبوده و 
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نيست؛ زيرا اوالً زيلو با شرايط اقليمی تمامی مناطق ايران 
هماهنگ نيست و ثانياً فرش ها و گليم های ايرانی كه از 
قديم االيام شناخته شده و از استقبال بيشتری برخوردار 
بودند، عرصه را برای خودنمايی زيلو محدود كرده اند. 
علی رغم تفاوت در شيوه های بافت داری و زيلو )روش 
بافت داری با بافت گليم های ايرانی نزديك است، اما زيلو 
طبق روشی پيچيده و تكامل يافته تر انجام می شود(، زمينه 
مورد وجود  دو  اين  تطبيق  برای  بسياری  های مشترك 
داشت؛ زيرا محدوديت های رنگی هر دو بافته و به ويژه 
شاخص بودن رنگ های آبی و سفيد، جنس پنبه ای هر 
دو بافته، شباهت طرح ها و هم چنين كاربرد مشترك اين 
بافته ها در مناطق گرمسيری خصوصاً جهت مفروش كردن 
مساجد )يعنی مهم ترين كاربرد مشترك هر دو بافته(، زمينه 

مناسبی را برای اين بررسی فراهم می آورد. 
به طور كلی داری و زيلو در وهله ی اول بسيار به هم 
شباهت دارند و اين شباهت ها در رنگ، طرح و نمای 
ممكن  و  ديده می شود  به وضوح  ها  آن  بافت  ظاهری 
است ما را در تشخيص آن ها دچار اشتباه كند. قبل از 
وارد شدن به بحث الزم به يادآوری است كه گرچه ظاهر 
بافت در هر دو مورد بسيار فشرده و شبيه به هم است، 
اما هر كدام با ابزار، تكنيك ها و روش خاص خود بافته 
شده اند )پرداختن به شيوه های بافت آن ها در اين مقال 

نمی گنجد(.
دارايی های  يا  ايكات  از  نمونه هايی  رنگ  و  طرح  البته 
ايران نيز به داری های هند شباهت دارند و حتی تعدادی 
غربی  شمال  در  آجانتا  غارهای  ديواری  نقاشی های  از 
هندوستان، زنانی را با لباس هايی كه نقش ايكات دارند 
نمايش می دهد )ياوری، 1380: 82(. اما بايد متذكر شد 
كه اين دو بافته تفاوت های بسياری نيز دارند كه در اين 

بررسی مد نظر نبوده اند.

داري    
بافت فرش پرزدار و بهره برداری از آن به خاطر گرمی هوا 
و رطوبت هميشگی موجود در كشور هندوستان، چندان 
مورد استقبال هندی ها قرار نگرفت )دانشگر، 1376: 570(.
اما بافت داری كه بافته ای پنبه ای است و با شرايط اقليمی 
اين  در  دور  بسيار  زمان های  از  می باشد،  هند هماهنگ 
كشور رواج داشته است. داری يك بافتۀ پنبه ای تخت، 
بدون پرز و اصوالً با بافت درشت می باشد كه با استفاده 
از الياف )تار و پود( پنبه ای بافته می شود. اين بافته ی 
تخت طرح و رنگ ساده و كاربردهای متنوعی دارد، به 
اين معنا كه مردم از داری در هر شكل، اندازه و قالبی در 
زندگی شان استفاده می كنند. هم چنين به دليل ساده بودن 
تكنيك بافت و ارزان بودن مواد مصرفی از قيمت پايينی 
برخوردار است. سؤال اين است كه اولين داري در چه 

زماني بافته شده است؟
گرچه جواب مشخصي براي اين سؤال وجود ندارد اما به 
هر حال بافت اولين نمونه ها به دوران پيش از تاريخ بر مي 
گردد. در زبان سانسكريت كه مربوط به هزاره دوم قبل از 
ميالد است، كلمه ی دارا  را حصيري مي دانند كه از ساقه 
هاي ني بافته شده باشد و كلمه ی داري  در زبان پنجابي، 

نپالي، هندي و بنگالي به معناي فرش است. 
كلمه ی دارا  در زبان سانسكريت به معناي خطوط پيوسته 
نقش  با  اوليه  هاي  بافته  و چون  است  لبه  يا  و حاشيه 
خطوط افقي بافته مي شدند، اين نام بر اين بافته مانده 

.)AHUJA, 1999: 28( است
به عنوان مهد تمدن هاراپا   تمدن ساكن در دره هندو  
شناخته می شود. شواهد به دست آمده بر اين امر متكي 
است كه احتماالً در هزاره ی چهارم و پنجم قبل از ميالد 
از هند پنبه به دست مي آمده و از اين پنبه در بافته ها 

استفاده مي شده است )همان: 29(.
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البته پيدا كردن داری های قديمي با كيفيت عالي تقريبًا 
مشكل و حتي غيرممكن است و اگر هم نمونه هايی يافت 

شود، به ندرت بيش از 100 سال قدمت دارند.
داري در اصل فرش مردمان فقير بوده كه بر روی دارهای 
به  و  می شود  بافته  مواد مصرفی  ترين  ارزان  با  و  افقی 
مرور زمان استفاده از آن در تمام دنيا معمول و متداول 
شده است. امروزه طراحان داخلي از داري ها در تزيين 
داخلي ساختمان ها بهره مي گيرند؛ به ويژه آن كه هزينه 
ی كمي را نيز در بر مي گيرد. حتي در مواردي آن را 
زير فرش هاي گران قيمت پهن مي كردند. طی ساليان 
متمادی بافندگان سراسر هند در كار بافت داری دست 
داشته، اما در بين بيست و هشت ايالت كشور هندوستان، 
روستاهای اياالت راجستان  )در شمال غربی هند(، اوتار 
پرادش  )در شمال هند( و تاميل نادو  )جنوبی ترين ايالت 

هند( بيشترين توليد را داشته اند.
داری های اوليه رنگ های محدود و ماليم داشته اند، اما 
امروزه از تنوع رنگي بااليي برخوردارند. آمريكا مهم ترين 
بازار داری های هند بوده و حتي بسياري از نمونه هاي 
جديد با تصاوير بافته هاي بومي آمريكا مزين شده است. 
در قرن 17 م. كمپانی هند شرقی توسط كشور انگلستان در 
اين سرزمين پا گرفت. كمپانی هند شرقی نقش مؤثری در 
معرفی كاالهای هندی به اروپا داشت. از جمله كاالهايی 
كه به اروپا معرفی شد، منسوجات پنبه ای و فرش هندی 
بود كه اين محصوالت نزد مقامات و شاهزادگان اروپايی 

محبوبيت بسياری كسب كردند.
طی سال ها منسوجات هندی عالوه بر اروپا به چين، 
آفريقا  از  هايی  قسمت  و  ايران  عربستان،  برمه،  ژاپن، 

فرستاده می شدند )لعل نهرو، 1377: 806(.
همان طور كه گفته شد، بافته هاي هندي قرن ها صادر مي 
شدند؛ اما خريداران اروپايي بعد از نمايشگاه بزرگ لندن 

در سال 1851 به كيفيت بافته هاي هندي پی بردند )ظاهراً 
شخصی به نام ديويد بلك  در معرفی داری های هندی به 
اروپا نقشی مؤثر ايفا كرده است(. اين نمايشگاه باشكوه 
بيش از شش ميليون تماشاگر را به خود جذب كرد و با 

سود بسياري همراه شد. 
تأثير اين نمايشگاه نيم قرن بعدتر در نمايشگاه فرش دهلي 
نمايش  به  داری های  اكثر  شد.  منعكس  سال 1902  در 
در آمده در نمايشگاه دهلي در كارگاه زندان هاي هند 
بافته شده بودند، به ويژه در زندان مركزي ياراودا . به اين 
ترتيب زندان ها سفارشات بسياري گرفتند و ناگزير بودند 
تا سرسختانه كار كنند تا جواب گوي سفارشات باشند. در 
كنار صادرات اين بافته به اروپا و آمريكا، نمايشگاه ها نيز 

در معرفي اين بافته به جهان مؤثر بودند.
داري ها در تمام هند كاربرد داشتند. يعني همان طور كه 
مهاراجه ها از اين بافته براي مفروش كردن سالن كاخ هاي 
خود بهره مي بردند، روستاييان نيز انواع ساده تر آن را در 

زندگی روزمره به كار می گرفتند. 
متنوعی  كاربردهای  ها  داري  كلي،  بندي  در يك جمع 
داشته و از آن ها به عنوان روميزي، بالشتك، زيرانداز، 
رختخواب پيچ، روانداز، سجاده، گهواره نوزاد، پوشش ميز 
تابوت و انواع زيراندازهاي شكرگزاری، پوشش حيوانات، 
ديوار آويز، پادري و حتي به عنوان پيشكش به شاكتي  

)الهه مادر( استفاده مي شده است.

تاریخ پیدایش و تکامل داري
مختلفی  عوامل  هند  داری های  تكامل  و  پيدايش  در   
تأثيرگذار بوده است. حدود 3000 ق. م.، كشت پنبه توسط 
تمدن هاراپا در دره هندو وجود داشته است. در اين منطقه 
اولين ابزار ريسندگي، تابندگي، ماسوره ها و خمره هاي 
رنگرزي كشف شده اند؛ هم چنين ُمهرهاي گلي كه در 
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لوتال  كشف شدند، مراحل بافندگي آن دوران را نمايش 
می دهند. تمدن ساكن در دره هندو در حدود 1800 ق. م. 

.)AHUJA, 1999: 28( از بين رفت
متون دوره ودايی در حدود 1000 ق. م. به بافته اي كه در 
آن پشم به كار رفته اشاره دارند. اورنا  در متون ودايي به 
معناي پشم است. ظاهراً در اين دوره از پشم برای بافت 

منسوجات بيشتر استفاده می شده است.
 دوره بوديست  در 566 ق. م. را دوران پيدايش داری می 
دانند. از حدود قرن 5 ق. م. كلمه ی كارپاسا  به معناي 
كتان در متون ودايي ديده می شود )همان: 30(. اولين تكه 
پاره از داري در سال 1901 م. در نيا  واقع در جاده ابريشم 

توسط سر مارك آريل استين  حفاري شد )تصوير 1(. 
م.   6 و   5 قرون  در  آجانتا  غارهاي  فرسك  نقاشی های 
نمايانگر آن است كه در اين دوره داري بافته مي شده 
است. با معرفی دين اسالم، تأثيرات دين تازه وارد نيز بر 
داري ها نمايان شد. كتاب »آيين اكبری« در حدود سال 

1590 م. 
به داری های شطرنجي كه در دوران سلطنت  اكبر شاه بافته 
مي شده، اشاره دارد. در حدود 1650، طرح هاي گل دار و 
حيواني به عنوان مشخصه ی بافته هاي مغولي نمايان مي 
شوند؛ به عبارتی در خالل قرن 17 م.، هنر هند به سمت 
 .)Milanesi, 1999: 137( نمايش سبك مغولی متمايل شد
در قرن 18 م. سبك گل دار بسيار فراگير شد و اين سبك 
نه تنها در منسوجات و بافته ها، بلكه در معماری و ساير 
هنرها نيز نمايان شد و موج اين سبك حتی تا ايران نيز 

)Berinstain, 1996: 201( .رسيد

تولید در روستاها و زندان ها
داري ها اصوالً توسط زنان روستايي و براي استفاده در 
زندگی روزمره بافته مي شدند. ظاهراً تعدادي از اين داري 

ها براي جهيزيه دختران بافته مي شده و به هيچ عنوان 
براي فروش در نظر گرفته نمي شدند. كم كم با معرفي 
اين بافته ها به بازار، توليدكنندگان و بافندگان، آن را با نياز 
و تمايل بازار و خريداران هماهنگ كردند؛ به نحوي كه بر 
خالف انواع روستايي آن كه با رنگ های طبيعي و محدود 
بافته مي شدند نمونه هايی با رنگ های آنيلي شاد و طرح 
هاي متنوع به بازار آمدند. به اين ترتيب اين صنعت از 
حالت روستايي خود خارج شده و اين مسئله منجر به 

تفكيك وظايف طراح، رنگرز و بافنده شد.
ناگفته نماند كه شاهزادگان، اشراف و مالكان متمول از 
حاميان اين بافته ها محسوب مي شدند و در كاخ های 
بسياري از افراد صاحب شهرت، كارگاه هاي بافت داري 
برپا بوده و يا آن كه آن ها نمونه-هاي مرغوب را جمع 
آوري مي كردند؛ البته حمايت خانواده هاي صاحب نام 
از اين صنعت بيشتر با مقاصد تجاری صورت مي گرفت. 
به اين ترتيب بافت داری های كتاني بزرگ زير حمايت 
مهاراجه ها و اشراف به ويژه در شمال شرقي راجستان 
رونق يافت و حتی از طرح فرش ها در داری ها استفاده 

می شد.  
كم كم با از بين رفتن حمايت اشراف و دربار در اواخر 
قرن 19 م.، توليد داري محدود به توليدات خانگي شد و 
بعدها به عنوان نوعي كار درماني در زندان ها ادامه يافت. 
ظاهراً بافت زيرانداز در زندان ها به عنوان جايگزيني براي 
كارهاي سخت به خودكفايي بيشتر زندان ها كمك مي 
كرد. زندان مركزي جايپور به عنوان يك كانون موفق در 
سال 1864 م. با سرپرستي ساواي رام سينگ دوم  )دوران 

. )Ahuja, 1999: 6(ساخته شد )سلطنت 1880-1835
زندان ها الياف پنبه اي خود را بيشتر از احمد آباد كه 
يك مركز مهم ريسندگي بود وارد مي-كردند. نقشه ها 
نيز بيشتر از نقشه فرش و گليم های آسياي مركزي، تركي 
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تصوير1: اولين تکه پاره داری يافت شده از جاده ابريشم
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البته هر زندان نقشه هاي  اقتباس مي-شدند.  و فارسي 
مخصوص به خود را هم در اختيار داشت؛ نكته ی حائز 
اهميت اين است كه انتقال هاي دوره اي مقام هاي رسمي 

زندان ها عامل ترويج اين نقشه ها بود.
مثل  هنري  مدارس  و  ها  آموزشگاه  ها،  زندان  كنار  در 
مدرسه بزرگ بمبئی   نيز به هنرجويان آموزش بافت و 

طراحي مي دادند.    
توليد داري در زندان ها گرچه باعث معرفي و رونق اين 
صنعت شد، اما كم كم باعث بروز نتايج منفي شد؛ زيرا 
در حالي كه توليد در زندان ها پر رونق شده بود، كارخانه 
هاي محلي كم كم خالي شدند و بخش خصوصي نيز در 
مضيقه قرار گرفت. از طرفي كيفيت داری های بافت زندان 
ها به مرور كاهش يافت و اين مسئله به دليل سفارشات 
بسياري بود كه از گوشه و كنار كشور دريافت مي كردند. 
ناگفته نماند كه از قرن 19 م. بسياری از كارگاه ها نيز 
تحت مالكيت شركت های انگليسی و يا اروپايی قرار 

 .)Milanesi, 1999: 143( گرفتند
در فاصله سال هاي 1905-1895 م.، صادرات فرش و 
داري از هند و از طريق بمبئي، به ويژه به سمت بازار 
آمريكا، دو برابر شد. اما قوانين آمريكا مانع از وارد كردن 
دست بافته های ساخت زندان ها شد و به اين ترتيب، اين 
صنعت در خارج از زندان ها رونق خاصي يافت. مدتی 
بعد كارخانه هاي ماشين هاي ريسندگي و رنگرزي آنيلي 
نيز به وجود آمدند و به علت رقابت شركت ها و تقاضاي 
كار، صنعت رو به ترقي گذاشت. اين مسئله در حالي بود 
كه كارخانه هايي كه تحت نظر اروپايي ها بودند نقشه ها 
و امكانات خوبي در اختيار داشتند، اما رقباي هندي به 
دليل كمبود نسبي هزينه ها، فضا و زيربنا مجبور به تأسيس 
كارگاه  در مكان هاي نامساعد بودند و توان رقابت با 
كارخانه هاي اروپايي را نداشتند. الزم به ذكر است كه در 

دوران جنگ جهانی به دليل آن كه حمل و نقل كاال نمی 
توانست به آسانی صورت پذيرد، صنايع داخلی هند كه 
شامل صنايع بافندگی نيز می شد، به سرعت رشد يافتند 

)لعل نهرو، 1377: 1288(.

کاربرد داري در میان اشراف، کادر سلطنتي و متمولین
داري از جمله وسايلي بوده كه به عنوان پيشكش بين 

حاكمان رد و بدل مي شده است.
به اين شكل كه اشراف و مقامات رسمي به هنگام مسلط 
شدن بر نواحي جديد، اغلب داری های ابريشمي مرغوبي 
را به عنوان نماد تشخص به اربابان خود تقديم مي كردند. 
هم چنين در قلمروهاي اسالمي سرزمين هند، منسوجات 
با كيفيت به عنوان نشانه هاي تمول محسوب مي-شدند. 
اذعان  بايد  ها  داري  و  فرش  كاربرد  تفاوت  مورد  در 
به اشراف و نخبگان اختصاص  بيشتر  داشت كه فرش 
مي يافت، در حالي كه از داري ها براي نشستن خادمان 
و بازديدكنندگانی كه از اهميت كمتري برخوردار بودند 
استفاده مي شد. در مواردي نيز داري ها زير فرش هاي 

مرغوب پهن مي-شدند.
اما واقعاً چرا فرش های گره دار بر روي داري ها گسترده 

مي شدند؟ 
از اين فرش هاست،  شايد يكي از داليل آن محافظت 
است؛  مرطوب  موسمی  بادهاي  وجود  اصلي  دليل  اما 
زيرا تأثير رطوبت بر فرش هاي پشمي زيان آور است. 
برای حفاظت در تابستان فرش ها را مي پيچند و كنار مي 
گذارند و تنها از داري ها استفاده مي كنند، و در فصول 
سرد سال فرش ها را بر روي داري ها پهن مي كنند. البته 
داری های بزرگ تشريفاتي براي تاالر كاخ هاي درباري 
اختصاص داده شده بودند و فقط در موقعيت هاي خاص 

باز مي شدند )تصوير 2(.
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 در دوران حاكميت انگليس بر هند، توليد داري در كارگاه 
هاي زندان رونق يافت و مأموران دولت مستعمراتي از 
داری های بزرگ با طرح هاي راه راه و هندسي و نقشه 
مي  استفاده  هايشان  خانه  و  ادارات  در  خشتي  هاي 

. )Ahuja, 1999: 23(كردند

انواع نقشه ها
داری های هند نقشه هاي متنوعي داشتند كه هم شامل 
نقشه هاي اصيل و قديمي و هم شامل نقشه هاي جديد 
می شدند و همان طور كه گفته شد، عوامل متعددي بر اين 
تنوع و دگرگوني تأثيرگذار بوده  است. بعضي از طرح ها 
كاماًل بومي و بعضي وارداتي اند كه در نتيجۀ ارتباطات 
هند با كشورهاي ديگر به واسطه تجارت و نفوذ دول 
استعماري در بين آن ها بوده است. طرح داري ها را می 
توان به دو گروه قديمی و جديد تقسيم كرد. البته بايد 
به  قديمی،  نقشه-های  بافت  نيز  امروزه  كه  شد  يادآور 
خصوص در روستاها، همچنان دنبال می شود. اين نمونه 
ها دارای نقوش ساده تر بوده و از محدوديت رنگی )دو يا 
سه رنگ( برخوردارند. در مقابل، طرح های جديدی كه از 
قرن 19 مطرح شدند از تنوع طرح و رنگ بااليی برخوردار 
بوده و خود را با هر نوع فرهنگ و سليقه ای تطبيق داده 
اند، حتی طرح های نيمه گردان و گردان هم در اين نمونه 
ها به كار گرفته شدند؛ مانند نمونه هايی كه تقليدی از طرح 
های فرانسوی و يا طرح های عصر ويكتوريای انگليس 
هستند. اگرچه داری ها از تنوع بسيار بااليی نسبت به زيلو 
برخوردارند، اما در اين مقال تمركز خود را بر نقشه های 
اصيل و قديمی دو تا سه رنگ كه توليد آن ها همچنان 

ادامه دارد قرار داده ايم.
1- نقشه هاي راه راه: داری های راه راه از اصيل ترين 
نمونه ها محسوب مي شوند. شواهد موجود بر اين امر 

مي  راه  راه  منسوجات  ها  تمدن  بيشتر  كه  است  متكي 
بافتند؛ زيرا اجرای اين نقشه براي بافنده بسيار راحت تر 
است. نقاشي ها و مينياتورهاي هندي منابع مستندي از 
كاربرد داری های راه راه با رنگ های سفيد، قرمز و آبي 

نيلي محسوب مي شوند )تصوير 3(.
انواع راه راه آبي و سفيد دوام بيشتري نسبت به انواع ديگر 
داشته و بيش از نيمي از نمونه-هاي بافته شده در اواخر 

قرن 19 به اين شكل بوده اند.
 البته نمونه هاي راه راه، خود به انواع ديگري تقسيم مي 
شدند؛ مثاًل پاتي  كه با مجموعه اي از انواع آبي ها عمومي 
ترين نقشه بود؛ يا بعضي ها كه با نوارهاي نازك مزين 
بودند و بعضي ديگر با نوارهاي پهن؛ بعضي از نمونه ها 
در داخل راه راه هاي متن طرح محراب را نمايش می دهند 
و بعضي ديگر در وسط راه ها موتيف هاي قالب شكل 
دارند. به هر شكل فراگيرترين طرح داری، نمونه های راه 
راه بوده و حتی امروزه در دكوراسيون جديد هم از آن 

بهره گرفته اند. 
2- طرح محرابي: اين طرح سال ها در كشورهاي اسالمي 
استفاده مي شده، اما كسي دقيقاً نمي داند اولين نمونه از 
چه زماني به هند آمد. طرح هاي محرابي خود به چند 
صورت ارائه مي-شوند: بعضي از نمونه ها جايگاه تك 
نفره و بعضي از نوع جانمازهاي چند جايگاهي هستند؛ 
نمونه هايی از اين جانمازها المپ و يا قنديلي را با زنجير 
از سقف محراب نشان می دهد كه نمادي از اهلل است. 
بعضي هم گنبد و مناره مساجد را به تصوير كشيده اند. 
جانمازهاي محرابي همگي پنبه اي هستند و به هيچ وجه 

از پشم در بافت آن ها استفاده نمي شود.
 بيشتر اين جانمازها در شهرها و در كارگاه زندان ها طی 
ميان  اين  توليد مي شدند. در  سال های 1800 و 1900 
نمونه هايی بسيار ظريف و ابريشمي نيز براي تعدادي از 
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تصوير2: نمايی از يک داری تشريفاتی راه راه

تصوير3: مينياتور هندی)كاربرد داری در زندگی روزمره(
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تاجران متمول مسلمان بافته شده است )تصاوير 5 و 4(.
3- طرح هاي تكراری: از جمله طرح هاي اصيل است 
كه سراسر متن با يك يا دو موتيف پر می شود. اين طرح 
ها اصوالًٌ به صورت شكسته و هندسی می باشند؛ مهم ترين 
اين نقوش عبارتند از: لوزی، مربع، ستاره و چند ضلعی، 
سواستيكا، نقوش قالب شكل و يا گل ها و ديگر موتيف 
های گياهی كه در متن تكرار می شوند. البته قابل ذكر 
است كه گاه با اندك تغييراتی بر روی اجزاء پركننده ی 
متن، تركيب های متنوعی با اسامی گوناگون به وجود می 

آيد )تصوير 6(.
4- طرح درختی: مشخصه ی بارز اين طرح، ارائه نقش 
درخت زندگي در متن بافته است. البته 80% اين طرح 
ها عالوه بر نقش درخت، داراي ترنج لوزي شكلی نيز 

می باشند )تصوير 7(. 

زیلو
ايران نيز يكی ديگر از كشورهای آسيايی است كه در آن 
بافت قالی و ساير منسوجات از پيشينه ای كهن برخوردار 
است. زيلو يكی از زيراندازها و بافته های روستايی ايران 
است كه در مناطق گرم ايران بافته می شود و به دليل خنك 
بسيار  گرمسير  و  كويری  مناطق  در  زندگی  برای  بودن 
مناسب است. در حال حاضر تعداد اندكی از بافندگان اين 
حرفه باقی مانده اند. زيلو در نقش و بافت شباهت بسياری 
به حصير دارد و تكنيك بافت آن تكامل يافته شيوه ی 
حصيربافی است. زيلوها دارای تنوع رنگی پايين )دو رنگ 
و سه رنگ( بوده و به دليل پنبه ای بودن ارزان هستند. در 
مورد اين كه اين هنر در چه زمان و از كدام نقطه ی ايران 
نشأت گرفته است نمی توان به طور صريح اظهار نظر 
كرد، اما شواهد موجود نشان می دهند كه در قرون اوليه 
اسالمی، زيلو جزو فرش های شناخته شده بوده است و 

بافت آن در اغلب نقاط پهناور ايران رواج داشت؛ به ويژه 
آن-كه زيلو در اماكن مذهبی كاربرد فراوان داشته است. 
»حدود العالم« از جمله منابع مهم تاريخی است كه در آن 
زيلو را از توليدات مهم شهرهای آذربايجان، فارس، جهرم 

و سيستان می داند )علی محمدی اردكانی، 1386: 2(.
 عالوه بر مناطق ياد شده، بايد اذعان داشت كه قدمت 
شهر ميبد به دوران پيش از اسالم می رسد و از آنجايی كه 
زيلو را از ابداعات ميبدی ها می دانند، قدمت زيلوبافی هم 
ريشه در دوران باستانی دارد و به مرور زمان استادكاران 

ميبدی اين هنر را گسترش و اشاعه داده اند.
 به اين ترتيب زيلو در شهرهای يزد، اردكان، ميبد، تفت، 
اصفهان، كاشان، مازندران، دامغان، سمنان، شيراز و آباده 
توليد می شود؛ اما مرغوب ترين نمونه ها مربوط به ميبد 

و اردكان هستند. 
اين بافته به دليل دوام نسبتاً پايين آن عمر طوالنی نداشته 
و كهن ترين نمونه ای كه امروزه حفظ شده است مربوط 
به مسجد جامع ميبد می باشد. اين زيلوی سه رنگ )آبی، 
سفيد و قرمز( در ابعاد 7/6×3/1 سانتی متر بافته شده و 
متعلق به 808 ه. ق است )همان: 14 ( )تصوير شماره 8(.

رنگ بندی زيلوی مورد نظر با كاشی های باالی محراب 
گنبدخانه نيز قرابت دارد؛ به اين معنا كه كاشی های اين 
است  شده  مزين  آبی  و  سفيد  رنگ های  با  نيز  قسمت 

)اسفنجاری كناری، 1385: 112(.
البته انتساب قديمی ترين زيلوی جهان به نمونۀ مسجد 
بوده  قومس  شهر  زيلوی  كشف  از  قبل  ميبد،  جامع 
زيلويی  قديمی ترين  كه  شده  ثابت  امروزه  زيرا  است؛ 
كه از حفريات باستان شناسی به دست آمده تكه های 
زيلوی شهر قومس )پايتخت اشكانيان( می باشد و اين 
مسئله تاريخ بافت زيلو را حداقل به قرن 6 م. می رساند     

)ژوله، 1381: 11(.
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 امروزه تالش هايی در جهت جمع آوری نمونه های 
قديمی انجام شده است و زيلوهايی از قرون دهم تا اواخر 
قرن چهاردهم جمع آوری شده اند كه مدارك معتبری از 

سير تحوالت طرح و رنگ را در اختيار ما قرار می دهد.
تار و پود زيلو از نخ پنبه است و در ابعاد گوناگون و 
حتی گاهی نامتعارف بافته می شود. مرغوب ترين نوع 
زيلو تفتال نام دارد كه به رنگ سبز و نارنجی است. در 
حال حاضر نمونه های با رنگ های آبی و قرمز جزو نمونه 
های نامرغوب و ارزان محسوب می شوند. به طور كلی 
زيلوها از لحاظ تركيب رنگ به انواع آبی و سفيد، مشكی 
و سفيد، مله و سفيد، مله و آبی، قرمز و سفيد، سبز و 
نارنجی، فيروزه ای و عنابی، قهوه ای و سفيد و سبز و 

سفيد ارائه می شوند.
پنبه محسوب می شد  مراكز كشت  از  ميبد  در گذشته 
به  متمايل  آن  كه رنگ  مله  نام  با  ای  پنبه  آن جا  در  و 
زرد بود كاشته و با همان رنگ طبيعی در زيلوبافی مورد 
استفاده قرار می گرفت. اين نخ با عنوان نخ رسمی شناخته 
می شود و زيلويی كه با اين نخ تهيه می شود از استحكام 
و ظرافت خاصی برخوردار است؛ اما از آنجايی كه توليد 
و مصرف زيلو در منطقه نسبتاً زياد است، از پنبه-های 
ايرانی و خارجی هم بسيار استفاده می شود. نخ ها در قديم 
به صورت دست ريس تهيه می-شدند، اما از دهه چهل 
به بعد و پس از تأسيس كارخانجات متعدد، استفاده از نخ 
های ماشين ريس كارخانه ای رواج يافت. اين نخ ها با 

عنوان هندی شناخته می شوند.
رجال نامی و تاجران يزدی در رونق و اعتالی زيلوی 
منطقه نقش قابل توجهی را ايفا كرده اند؛ زيرا اهميت به 
فرهنگ وقف در جامعه ايرانی باعث شده است كه اين 
افراد برای كسب نام نيك و كمك به مكان های عمومی 
و مذهبی مرتباً به بافندگان سفارش بافت دهند. كتيبه های 

موجود بر روی اين زيلوها اسناد معتبری هستند كه نام 
زنان و مردان بسياری را معلوم می سازد؛ انسان هايی كه با 
وقف زيلوهای سفارشی خود نقشی قابل توجه در اعتال و 

ترويج صنعت زيلوبافی داشته اند.

ویژگی های طرح و رنگ
زيلو يك بافتۀ دو رويه است كه بافتن آن با روش بافت 
گليم تفاوت دارد و حتی هر روی آن می تواند نقشی 
جداگانه داشته باشد. بافت زيلو اغلب توسط دو نفر بافنده 
تهيه می شود )يك نفر استادكار و يك نفر پنجه زن(؛ كار 
استاد نقش انداختن و پودكشی است و پنجه زن هم پودها 
را با شانه می كوبد. بافت زيلو در عين سادگی، پيچيدگی 
های خاص خود را نيز دارد. البته بايد توجه داشت كه هر 
چه نقش پيچيده تر باشد، روش كار هم پيچيده تر خواهد 
شد. مرغوبيت يك زيلو به نحوه ی بافت، ميزان تراكم، 
تنوع نقوش، نخ مصرفی و كيفيت رنگی آن بستگی دارد. 
اگر زيلو دارای تراكم كم باشد، فرسايش آن نيز سريع 
تر اتفاق خواهد افتاد و بالعكس. زيلوها در غالب موارد 
دو رنگ بوده و نمونه های سه رنگ به ندرت ديده می 
شوند. رنگ الياف در نمونه های قديمی و نمونه های 
مرغوب فعلی گياهی است؛ اما امروزه به سبب استفاده از 
رنگ های شيميايی كم دوام، زيلوهای توليدی پس از چند 
مرحله شستشو دچار تداخل رنگی شده و كيفيت خود را 

از دست می دهند.
زيلوها از نظر كاربرد و رنگ به سه گروه تقسيم می شوند:
1( نمونه های آبی و سفيد كه مختص مساجد و اماكن 
متبركه است و برای هماهنگی با كاشی های فيروزه ای يا 
نيلی و گچ بری های مساجد به اين شكل بافته می شوند. 
اين نمونه كه با عنوان زيلوی مسجدی هم شناخته می شود 
با استفاده از الياف مرغوب و به شكل فشرده بافته شده 
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تصوير5: طرح صف در داری

تصوير6: طرح تکراری در داریتصوير4: طرح محرابی در داری
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تا استحكام الزم را برای استفاده های مكرر داشته باشد.  
2( زيلوهای تفتال با رنگ سبز و گلی يا نارنجی كه نمونه 
ای مرغوب است و به عنوان پيشكش و برای مصارف 

تشريفاتی و خاص مورد استفاده قرار می گيرد.
3( نمونه های جوهری كه اصوالً به رنگ آبی و گلی يا 
آبی و قرمز بافته می شوند. اين زيلوها نسبت به بقيه ارزان 

تر بوده و برای مصارف خانگی كاربرد دارند.

نقشه های مورد استفاده
زيلوها به دليل روش خاص بافت آن دارای نقش های 
هندسی بوده و به صورت متقارن ترسيم می شوند. نقش 
پردازی در آن ها به نحوی است كه با حداقل رنگ، جلوه 
و زيبايی داشته باشند. بافندگان برای تزيين زيلوها از نقش 
های مختلفی استفاده می كنند. تعدادی از اين نقش مايه 
ها ريشه در فرهنگ های باستانی ايران داشته؛ تعدادی از 
فرهنگ و هنر اسالمی اقتباس شده اند؛ نمونه هايی از نگاره 
های ساير منسوجات مانند گليم الگوبرداری شده اند و 
تعدادی هم نقش های خاص زيلو و از ابداعات بافندگان 

آن است.
تركيب بندی و نقشه های رايج در بافت زيلو به انواع زير 

تقسيم می شوند:
1-  قاب قابی: از آنجايی كه نگاره های پركننده ی زيلو 
بسيار متنوع هستند، بافندگان با تقسيم بندی متن، امكان 
استفاده از نگاره های مختلف را در كار فراهم می آورند. 
البته گاهی هم تمامی قاب ها را با يك نگاره پر می كنند. 
قاب ها به شكل مربع و مربع مستطيل بوده و گاه بر تارك 
قاب نقشی مشابه جای قفل كليد می نشانند كه به عنوان 

كليد شناخته می شود )تصوير 9(.
قابل توجه آنكه نقوش مورد استفاده در طرح قاب قابی 
و طرح تكراری عموماً مشترك بوده و تنوع گسترده ای 

را شامل می شوند. هر يك از نقوش نيز با اسامی خاصی 
شناخته می شوند كه ذكر نام آن ها در اين مقال نمی گنجد.

2-  محرابی: از رايج ترين نقشه هاست و در غالب موارد، 
متن زيلو با يك محراب پر می شود و گاهی هم با دو يا سه 

محراب )تصوير 10(.
البته بايد در اين قسمت به پارچه ای تمام پنبه ای با نام 
احرامی اشاره كرد كه در شهر يزد بافته می شود و حدود 
رنگ  دو  با  همواره  ها  احرامی  دارد.  قدمت  سال   500
متضاد سفيد و سياه و يا آبی و سفيد و در مواردی هم سبز 
و سفيد بافته می شوند و تنها به عنوان سجاده مورد استفاده 

قرار می گيرند )رمضانخانی، 1387: 241-242(. 
روش بافت آن متفاوت از زيلو و داری بوده و در اين 
بحث نمی  گنجد. گاهی نيز از تكرار نقش محرابی در 
نام صف  با  كه  ايجاد می شود  ای  نقشه  يكديگر  امتداد 
شناخته می شود. اين نمونه ها جهت استفاده در مساجد، 

حسينيه ها و مصلی بافته می شوند )محبی، 1384: 5(. 
های  نقشه  قديمی ترين  از  كه  نقشه  اين  محرمات:   -3
ايرانی در منسوجات و پارچه بوده است، به زيلو هم راه 
يافت؛ اما جالب آن است كه بافندگان تنها از محرمات 
افقی در كارشان بهره برده-اند و در غالب موارد هم نقشۀ 

محرمات را با نقوش ديگر درآميخته اند.
4- درختی: در نمونه های محرابی، خشتی مستطيلی و 
سرتاسری از نقش درخت استفاده می شود كه به صورت 
هندسی است و غالباً شامل درخت سرو بسيار ساده و فاقد 

تزيينات و ريزه كاری است )تصوير 11(.
5-  تكراری: از رايج ترين نقشه های مورد استفاده در 
زيلو است. در اين نمونه ها متن زيلو با انواع نقوشی كه 
قابليت تكرار داشته باشند پر می شود و از آنجايی كه آرايه 
های تزيينی در زيلوها بسيار زياد بوده، تنوع بی نظيری را 

شامل می شوند )تصوير 12(.
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تصوير7: طرح درختی در داری
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تصوير9: طرح قاب قابی در زيلو با نقش كليد 

تصوير10: طرح محرابی )صف( در زيلو 

تصوير12: تکه پاره زيلو با طرح تکراری 

تصوير شماره 8: زيلوی قديمی ميبد
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تصوير11: طرح درختی در زيلو 
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6- كتيبه ای: گرچه كاربرد كتيبه ها بيشتر در حواشی 
است، اما گاه نيز متن كتيبه در وسط زيلو و به عنوان نقش 
اصلی قرار می گيرد. اين نمونه ها كه هم در گذشته و هم 
در حال حاضر توليد می شوند؛ اصوالً كوچك سايز بوده 
و در مساجد و بقاع متبركه كاربرد دارند. خط نگاری ها 

شامل اشعار، آيات و روايات است.
به طور كلی كتيبه ها ممكن است در حواشی هر نقشه ای 
به كار گرفته شوند و شامل اطالعاتی از قبيل نام نگاره، 
نام واقف، سال بافت، محل بافت، نام بافنده و سفارش يا 
التماس دعای واقف می باشد. )حصاری نوری، 1382: 2(.
نقوش مورد استفاده همگی از اصالت برخوردار بوده و 
از طريق تطبيق نمونه های قديمی و نمونه های جديد 
می توان متوجه شد كه تغيير چندانی در نقشه ها صورت 
نگرفته و تغييرات تنها در ريزنقش ها و رنگ بندی بعضی 

از نمونه های جديد نمايان شده است.
متنوع  بسيار  ها  نقشه  اين  در  استفاده  مورد  های  نگاره 
بوده و هر كدام اسامی خاصی دارند كه از آن ها برای 
پر كردن محراب، قاب ها، ستون ها، حاشيه ها و متن 
زيلو استفاده می شود. تعداد اين نگاره های پُركننده به 140 
نگاره می رسد و تعدادی از آن ها در انحصار زيلوهای 
منطقه يا شهری خاص هستند )مانند نقوش ديگ، آلوچه، 
غزن قفلی، گچ كن و جناغی كه از نقوش خاص ميبد و 

اردكان می باشند(.
در جداول پيش رو ويژگی های داری و زيلو به نحوی 
تنظيم شده است كه بتوان به نتايج حاصل از تطبيق دو 
بافته دست يافت؛ اما قبل از آن الزم به ذكر است كه هر 
دو بافته دارای ابعاد متنوعی بوده و همواره خود را با هر 
مكان و با هر وسعتی تطبيق داده اند. داری ها نمونه های 
بسيار خاصی نيز دارند كه برای قصر يا مكان های خاص 
در نظر گرفته می شدند و به همين دليل بعضی از آن ها 

در ابعاد بسيار بزرگی ايجاد شده اند. هم چنين از آنجايی 
كه زيلو در كنار كاربردهای معمولی خود برای استفاده در 
مكان های خاص همچون مساجد و بقاع متبركه مورد 
استفاده قرار می گرفت، نمونه هايی با ابعاد بسيار بزرگ 

برای مفروش كردن اين مكان ها بافته می شدند. 
در پايان بايد خاطر نشان شد كه تفاوت بافته های پنبه ای 
)با محدوديت رنگی( هر دو كشور در ادوار مختلف بسيار 
ناچيز و جزيی بوده و متأسفانه تحقيقات مدونی هم در 
اين راستا انجام نگرفته است؛ بنابراين بررسی دقيق روند 
تغييرات نياز به كنكاش بيشتری خواهد داشت. اميد است 
اين تحقيق زمينۀ بررسی های گسترده تری را در آينده 

فراهم آورد.
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ايرانی و 
اسالمی 
تا عصر 
حاضر

صادرات 
كم به 

كشورهای 
عربی

عمودیزيادمردان

جدول شمارۀ 2: تطبيق طرح های مشترک در زيلو و داری

جدول شمارۀ 1: معرفی ويژگی های داری و زيلو

زیلودارینقشه ها

شلوغ و مزين به موتيف  های بسيار ظريفساده و با تزئينات مختصرمحرابی

استفاده از نقوش درشت و خلوتتكراری
)به مرور زمان موتيف  ها ريزتر و تركيب  بندی  ها شلوغ  تر و 

همچنين تنوع و تعداد رنگ ها بيشتر شدند(

نقوش ريز

راه راه 
)محرمات(

نقش  دار شلوغساده و به ندرت نقش  دار خلوت

نقش  دار شلوغساده و اصوالً فاقد تزئيناتصف

شلوغ همراه با تنوع زياد نقش درخت- گاه از نقش ترنج نيز درختی
همراه با درخت استفاده می شود

خلوت- استفاده از نقش درخت سرو به صورت ساده
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نتیجه گیري
زيلو و داری دو بافتۀ پنبه ای آسيايی می باشند. با توجه 
به آن چه در اين بررسی آمد، می توان نتيجه گرفت كه 
تمدن های ايران و هند گرچه شرايط جغرافيايی، مذهبی، 
فرهنگی و اقتصادی متفاوتی داشته اند، اما نگاه زيباشناختی 
آن ها در بعضی از جنبه ها به هم نزديك شده است. البته 
به طور قطع نمی توان مشخص كرد كه اين شباهت ها 
حاصل تعامالت فرهنگی و هنری دو كشور بوده است 
و يا بر حسب اتفاق اين نزديكی رخ داده است، اما ريشه 
های مشترك كهن و تعامالت ديروز و امروز نمی تواند 
در اين نزديكی و قرابت بی تأثير بوده باشد. در يك جمع 

بندی كلی نتايج زير از تحقيق پيش رو حاصل شد:
- مهم ترين جفت های رنگی مشترك شامل آبی و سفيد، 
سرمه ای و سفيد، آبی و سرمه ای و سبز و نارنجی می 

شوند.
- كاربرد نقش ها يا موتيف های مشترك مانند ستاره، 
نقوش چهارپاره، صليب،  ساواستيكا، درخت، محراب، 
 ... نقوش شانه ای شكل، نقش مداخل و  نقش چشم، 
در هر دو بافته نشان از ريشه های مشترك باستانی و يا 

تأثيرگذاری و تأثيرپذيری در ادوار مختلف دارد.
- طرح های محرابی، صف، تكراری، درختی و محرمات 
در هر دو بافته مشترك می باشند؛ با اين تفاوت كه هر كدام 
ويژگی های خاص خود را از لحاظ شلوغی و خلوتی و 

نوع نقوش پركننده دارند.
- طرح های محرابی و صف در هر دو كشور جهت 
هماهنگی با تعاليم و دستورات اسالمی و كاربرد خاص 

در اين راستا توليد می شوند.
نمونه های مورد مطالعه مشخص شد كه  بررسی  با   -
بافندگان داری و زيلو هر دو تمايل به تقسيم فضای متن 
داشته و كمتر نمونه ای با متن يكپارچه ديده می شود. شايد 

يكی از داليل اين تقسيم بندی، تنوع موتيف ها و عالقه 
بافندگان در به كارگيری تعداد بيشتری از آن ها بوده باشد، 
و البته اين فضای چند تكه زمينه ی مناسبی برای گردش 
تناوبی رنگ ها )كه تعداد آن ها محدود می باشد( فراهم 

می آورد.
و  بسيار ساده  قديمی  زيلوهای  و  ها  داری  نقشه ی   -
خلوت و اصوالً شامل دو تا سه رنگ بوده اند، اما از اواخر 
قرن 18 ميالدی به بعد تنوع طرح و رنگ در هر دو بافته 
افزايش يافت. البته قابل ذكر است كه متمايل شدن به طرح 
های غربی كه در داری های قرن 19 ميالدی به بعد بسيار 
فراگير شد، هرگز در زيلوهای ايرانی عملی نشده و ماهيت 
در عصر حاضر(  در طرح و رنگ )حتی  ها  آن  ايرانی 
حفظ شده است. به عبارتی كاربرد نگاره های اصيل در 
زيلوهای ايرانی نسبت به داری های هندی دوام بيشتری 
داشته و كمتر دچار دگرگونی شده اند. به نظر می رسد به 
دليل پيچيده بودن تكنيك بافت زيلو نسبت به بافت داری 
و محدود شدن بافت آن به تعداد محدودی از بافندگان، 
تغيير و تحول در آن با سرعت كمتر و احتياط و تعصب 
بيشتر اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر زيلوهای ايرانی 
طی چند دهه ی اخير رنگ و تركيب بندی قديمی را تا 
حد زيادی حفظ كرده و تنها ريزنقش های پر كننده ی 

متن در آن ها متنوع تر شده است. 
اقشار  ادوار مختلف تحت حمايت  بافته طی  - هر دو 
شأن  و  مقام  نمايانگر  و  اند  گرفته  قرار  جامعه  متمول 
صاحبان آن ها می باشند. به اين ترتيب زيلوهای ايرانی به 
واسطه ی كتيبه هايی كه بر روی آن ها نقش می شود، در 
حين نمايش زيبايی شناسی خاص خود، اطالعاتی جامعه 
شناختی، اعتقادی و فرهنگی را به مخاطبان انتقال می دهند. 
نام واقف، تاريخ بافت،  بافنده،  نام  اين اطالعات شامل 
جنسيت اهدا كننده و دعا يا سخن واقف می باشد؛ اين در 
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حالی است كه داری های هندی فاقد كتيبه بوده و تنها در 
نمونه های محدودی سال بافت آورده شده است. 
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