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دانشیاردانشگاهتربیتمدرس 
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کارشناسارشدپژوهشهنر،عضوهیأت  
علمیدانشگاهپیامنور

 هماهنگی رنگ و نقش در تزیینات مسجد جامع یزد، زیلو و سفال میبد
چکیده:

استانیزددرفالتمرکزیومحدودهاقلیمگرموخشکایرانواقعشدهوبهجهتنوعآبو
هوایخشکمنطقهوشاخصههایطبیعیمنطقه،دارایویژگیهایخاصفرهنگوهنریشده
ایرانداشته،آثاریهنریارزشمندی اینمنطقهکهسابقهایطوالنیدرفرهنگسرزمین است.
ازگروهساختاروتزییناتمعماریتاصنایعدستیوهنرهایبومیخودبههمراهداشتهکههر
کدامدارایبارفرهنگی،هنریوحتیاقتصادیویژهاینیزبودهاند.هماهنگیمیاناجزاءتشکیل
دهندهبنابهویژهدرتزییناتمعماریوتأثیراتمختلفنقوشکهنوباستانیکهدرعرصههای
مختلفهنریبرروییکدیگرگذاشتهاند،امروزهآثاریارزشمندوماندگاررادرعرصهفرهنگ
وهنراینمنطقهبرجایگذاشتهاست.نقشهاورنگهایزیباودلانگیزیکهمیتوانآنهارااز
سطحکاشیهایالجوردینوسفیدمسجدجامعیزدتاسطحزیلوهاودرنهایتسفالینههایمنقوش
آبیوسفیدمیبدمشاهدهکرد.بررسیهایانجامشدهبررویرنگونقشاینتزیینات،نشاناز
هماهنگیمیانآنهاوهنرمنداناینعرصه،باپیشینةکهنازهرکداماست،بهطوریکهتفاوت
تکنیکهایساختاریکاشیکاری،زیلوبافیونقاشیرویسفالینهها،باعثشدهتانقشهادرهر
بخشباویژگیساختاریآنرشتههنرینیزهماهنگشدهونقشیمنحصررابیافریند.اینمقاله
سعیداردتابابررسینمونههایمشابهازهرسهرشتههنری)کاشیکاری،زیلوبافیونقاشیسفال(،

بهبررسیچگونگیاینهماهنگیوتاثیرنقشهابریکدیگربهپردازد.

اهداف مقاله:
بررسیوشناسایینقشهاورنگهایمورداستفادهدرتزییناتکاشیکاریمسجدجامع،زیلو.1

وسفالمیبد.
چگونگیهماهنگیوتأثیرپذیریرنگونقشدرهنرهایمذکور..2

سئواالت مقاله:
چهنقشورنگهاییبیشتردرتزییناتآثارهنری)کاشیکاریمسجد،زیلووسفال(منطقهیزد،.1

مورداستفادهقرارگرفتهاند؟
باتوجهبهتفاوتدرتکنیکهایاجراییمیانکاشیکاری،زیلوبافیونقاشیرویسفال،آیا.2

نقشهاورنگهایبهکاررفتهدراینهنرها،بایکدیگرمشابهوهمسوبودهاند؟

واژگان کلیدی:رنگونقش،مسجدجامعیزد،زیلووسفالمیبد،تطبیقومقایسه.
اینمقالهبرگرفتهازطرحپژوهشی:»اطلسصنایعدستیایران«استکهدرمرکزتحقیقاتهنراسالمینگارهدرحالانجاماست.
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مقدمه
فالت مرکزی قسمت در میباشد درکشور لحاظوسعت به استان سومین یزد، استان
وکویرهای ازفالتمرکزی یزدجزئی استان است.محدوده واقعشده ایران مرکزی
ایرانجایگرفتهاند.بخشبزرگیازمساحتمحدودهاستانراقسمتهاییازکویرهای

مختلفپوشاندهاست.
ناهمواریهای را آن اطراف و است ایران منطقه بزرگترین که مرکزی فالت در
ازحوزههای برخی ارتفاعاتو به ازحاشیهمتصل نظر مرتفعیمحصورکرده،صرف
مستقلداخلی،شرایطآبوهوایی،گرموخشکاستوازجملهمشخصههایآن،
زمستانسختوسردوتابستانهایگرموخشکاست.رطوبتکمونبودنابردرآسمان

باعثمیشود،دامنهتغییراتدمایهوادراینمناطقبسیارزیادشود.1
ازشهرهای بافرهنگاست،کهسنتهادرآن باستانیو استان،یزد،شهری مرکز
دیگرمحفوظترماندهوسبکوترکیبشهرکمتردستخوردهاست.یزدبهاستنادکتب
تاریخیونیزوضعشهرسازیآناززمانامرایدیلمیتاعصرصفوی،چندباروسعت
یافتهورویآبادانیدیدهاست.2شهردیگراستان،میبدنیزدرماینحوزهممتدوبستهای
ازکاشانتاکرماندرامتدادجهتشمالغربی-جنوبشرقیکشیدهشده،قرارگرفتهو
جزئیازدشتیزد-اردکانمیباشد.بیشترینفعالیتکشاورزیوصنایعاستاننیزدراین
دشتمتمرکزشدهاست.درصنایعدستیمیبد،زیلوبهدلیلاهمیتاقتصادیقابلتوجهو
همچنیننقشههایگوناگونخود،یکیازعرصههاینمایشذوقوهنربودهاست.هرچند
بیشترایننگارهها،نقشهایشناختهشدهایهستندکهریشهدرفرهنگباستانیدارند،اما
بسیاریازآنهاهمراهوهمگامباتحوالتاجتماعیرنگعوضکردهوحاملپیامهنری
عصرخودشدهاند.برخیازایننقوشبافرهنگاسالمیدرآمیخته،غنایبیشترییافتهاند.
ازآنجاییکهکارگاههایزیلوبافییککارگاهخانگیبوده،یکیازعناصرکالبدی
خانههابهشمارمیرفت.3همچنینبهدلیلوجودترکیباتخاکُرسدراینمنطقه،از
گذشتههایدور،سفالگریدرایناستان،بهویژهشهرمیبد،بهعنوانیکیازصنایعدستی
شاخص،ازرونقفراوانیبرخورداربودهاست.صنایعدستیرامیتواننقطهتبلورفرهنگ
یکمنطقهمحسوبکردکهارتباطمستقیمیبااقلیمونحوهزندگی،معیشتوتاریخمردم
یکمنطقهوقومدارد.باتوجهبهاینمباحث،تزییناتبهکاررفتهدرآثارسنتینیزمتأثر
ازفرهنگآنمنطقهخواهدبود.هماهنگیمیانرنگونقشدرآثارفرهنگوسنتیاین
منطقه،مقولهایستکهدراینمقالهبهپژوهشحولآنپرداختهونمونههاییازتشابهمیان
نقشهاورنگهایاستفادهشدهدرکاشیکاریمسجدجامعیزد،زیلوبافیوسفالشهر

میبد،موردبررسیوتحلیلقرارمیگیرد.

فرزانهسفالیي،پایداريعناصراقلیميدرمعماريسنتي.1
ایران،مجموعهمقاالتسومینهمایشبهینهسازيمصرف
مصرف بهینهسازي سازمان تهران، ساختمان، در سوخت

سوختکشور،1382،ص136.
ایرجافشار،یادگارهاییزد:معرفیابنیهوآثارباستانی،.2

تهران،انجمنآثارومفاخرفرهنگی،1347،ص17.
عیسیاسفنجاریکناری،میبدشهریکههست،تهران.3

سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،1385،صص17-
16و139.
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تزیینات مسجد جامع یزد
باقدمتیچندصدسالهمیباشد. نیزمسجدجامعآن یزد ارزشمندشهر بناهای از یکی
یکدیگر جوار در متمادی، سدههای در که شده بنا مسجدی سه برجای فعلی مسجد
ساختهشدهاند،اینسهنهایتاًدردورهقاجاربهمسجدیواحدیاصحنوسیعتبدیلشده
است.اولینمسجد،یامسجدجامععتیق،درنیمهدومسدهنهم/سومودرزمانحکومت
عمرولیثصفاریباطرحشبستانیساختهشد.اینمسجددرنیمهدومسدهیازدهم/نهم،در
زمانحکومتامرایکاکویییزد،تعمیرونوسازیشدودرجوارآن،منارهایاحداث
شدکهتاسدهپانزدهم/نهمبرپابود.آثارمسجداولیهتاسال1324/1906درشمالشرقی
صحنمسجدفعلیباقیبود.دومینمسجد،یامسجدجامعقدیم،درنیمهدومسدهیازدهم/
پنجم،درزمانحکومتعالءالدولهگرشاسببنعلیبنفرامرز،کاکویییزد،ساختهشد.
اینمسجدکهیکگنبدخانهویکیاچندایوانداشت،درسمتغربیمسجدعتیقبنا
شدهوتاسال1240/1824برپابود.سومینمسجد،یامسجدجامعنو،درنیمهاولسده
چهاردهم/هشتمبههمتسیدرکنالدینمحمدقاضیدرپشتقبلهمسجدجامعقدیمبنیان
نهادهشد.اینمسجدصحنیکوچکوگنبدخانهوایوانیعظیمداشت.درسال777/1375
اقداماتساختمانیشاهیحییبنمظفربهتزییناتکاشیکاریوسیعدرمسجدجامعنوو
احداثشبستانشرقیوَسرَدرعظیممسجدمنجرشد.کاراینتزییناتکاشیکاریتاسال

819/1416ادامهیافت.4
نقوشزیبایمسجدجامعیزدباتوجهبهتحقیقاتبهعملآمده،درنوعخودکمنظیر
استوبهمثابهمساجدجامعدیگر،شاملنقوشگیاهیچوناسلیمی،گلهایشاهعباسی،

نقوشگلدانی،...،نقوشهندسی،گرهچینیونقوشکتیبهایوخطنگارههااست.5
مذهبی مکانهای و مساجد دیگر بسان یزد، جامع مسجد در کاررفته به رنگهای
مشخصومعیناست.کاشیکاریکهیکیازشیوههایتزییندراینبناستبیشترین
حضوررنگرادرخودداراست.رنگهایبهکاررفتهدرتمامیسطوحمسجدجامع،شامل

فیروزهای،الجوردی،سفید،مشکی،الکی،سبز،نارنجیوقهوهایاست.6
رنگبندیهایمتنوعدرنقوشتزیینیگیاهی،فیروزهای،الجوردی،سفیدواکردر
درجهاولاهمیتورنگهایدیگرمثلنارنجی،مشکی،قهوهایوسبزدرمرتبهدوم
اهمیتقراردارند.تعدادرنگهایبهکاررفتهدرنقوشهندسیمسجد،مانندنقوشگیاهی
است.باتوجهبهخشکوهندسیبودنایندستهازنقوشوتنوعکمتردرسطحرنگی،
نقوشهندسیبهعنوانمکملرنگوفرمدرکناردیگرعناصرقرارمیگیرند.سادهنگاری
درفرموتضادرنگیشدیدتردرنقوشهندسی،باعثایجادفضاییمتفاوتدرعناصر
تزیینیمسجدجامعشدهاست.قابهایباریکبانقوشهندسیسادهوتضادرنگیشدید

)فیروزهای،الجوردی،سفید(باعثجذابیتسطوحشدهاست.7

نقش و رنگ زیلوی میبد
زیلواززیراندازهاوبافتههایروستاییایراناستکهدرمناطقگرمایرانبهویژهیزدو
میبدبافتهمیشود.زیلوکهدرنوعبافتشباهتهاییباحصیرداردوهمانندآنبهعنوان
زیراندازمورداستفادهقرارمیگرفتهاست،احتماالًمرحلهتکاملیافتهحصیربافیبودهو

)بخش.4 جامع مساجد گنجنامه: حاجیقاسمی، کامبیز
دوم(تهران،دانشگاهشهیدبهشتیوانتشاراتروزنه،1383،

ص169.
منصورچیتی،بررسینقشمایههایگرافیکیکتیبههای.5

پایاننامه تیموریان، تا ازدورهسلجوقیان یزد مسجدجامع
کارشناسیارشدرشتهگرافیک،استادراهنما،محمدخزایی،

بهار1379،ص18.
منصورچیتی،بررسینقشمایههایگرافیکیکتیبههای.6

مسجدجامعیزد،پیشین،صص105-108.
مهنازشایستهفر،شهریارشکرپور،مقایسهطرحونقش.7

مطالعات دوفصلنامه یزد، جامع مسجد و میبد زیلوبافی
هنراسالمی،ش11،پاییزوزمستان،1388،صص28-29.
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بافندگانزیلوازصنعتحصیربافیالهامگرفتهاند.اینفرشارزشمندکهخاستگاهآنبه
درستیمشخصنیست،یکیازهنرهایمهمایرانیانبودهکهبهلحاظبهکارگیریموادو
مصالحوشیوهتهیهوهمچنیننقوشبدیعوبینظیرآنازجملهمهمترینهنرهاوصنایع
دستیایرانبهشمارمیآمدهاستوسدههادرمنازلواماکنمذهبیبهعنوانکفپوش
مورداستفادهداشتهاست.بااینوجوددرمتونگذشتهاززیلوکمتریادشدهوتنهاهرجا
سخنیازبنایمسجدیبوده،ازیلوبهعنوانفرشآننامبردهاند؛بدوناینکهبهمحل

بافتوتاریخآناشارهشود.8
رنگهاییکهدربافتزیلواستفادهمیشوند،همگیازگیاهانکویریتهیهمیگردند
کهعموماًگیاهروناس،برایایجادرنگهایطیفقرمز،نیلبرایطیفرنگهایآبی
وپوستگردوبرایطیفرنگهایقهوهایبهکارمیرود.علتاستفادهازرنگهای
گیاهیدرزیلو،ثابتماندنرنگآندرمقابلنورخورشیدومقاومتدربرابرشستشو
است.زیلوبرخالفسایرقالیهایایرانی،ازتنوعرنگیکمیبرخورداراستومعموالً
دورنگدارد:آبیوسفید،آبیوگلیوسبزوگلیازرایجترینرنگهاست.زیلوهایی
کهبارنگهایآبیوسفیدبافتهمیشود،مختصمساجدواماکنمتبرکهاست.زیلوهای
جوهریکهبارنگآبیوگلیبافتهمیشود،برایمصارفخانگیکاربردداشتهونسبتاً

ارزانقیمتاست.9
امادرکنارآنهاترکیباتگوناگونیشامل:آبیوسفید،مشکیوسفید،ملهوآبی،
قرمزوسفید،آبیوگلی،سبزونارنجی،فیروزهایوعنابیوهمچنینروناسیوسفید
بهچشممیخورند.نقوشبهکاررفتهدرزیلوازامکاناتترکیبوهمنشینیبسیارمناسبی
برخوردارند.اینموضوعسببشدهاستتابافندهباسلیقهونظرخودکهریشهدرسنتهای
گذشتهدارد،دستبهابداعاتنوینیدراثرخودبزند.ساختارنقوشبهگونهایاستکهبه
راحتیدرکناریکدیگرنشستهوبهتکمیلهممیپردازند.زیلودارایدوگروهنقشاست:
نقشحاشیه،کهدراصطالحبهآن»وج«گفتهمیشودونقش»کار«یا»زمینه«کهآنرا
بهنام»نقش«میشناسند.نقشحاشیهمعموالًثابتوآهنگیکنواختیدارد،امانقشزمینه

بستهبهذوقوسلیقهبافندهیامکانمورداستفادهتغییرمیکند.10

نقش و رنگ سفال میبد 
جنسخاکمنطقهیزد،ترکیبیازخاکهایُرسروشناستکهنسبتآندرمکانهای
مختلفمتفاوتاست.وسیعترینوضخیمترینمعادنخاکُرساستاندرحوالییزدتا
اردکانگستردهشدهاستوخالصترینوریزدانهترینآنهادرمحدودهمیبداستکهاز
گذشتههادورباعثرونقصنعتسفالگری،سرامیکسازیوکوزهگریدرمنطقهشده

است.11
است. رسیده ظهور به مستعد خاک و خام مواد وفور علت به میبد در سفالگری
قدیمیتریننشانههایسفالمیبدهماناتکههاییازسفالاستکهدرجرزهایقطور»نارین
قلعه«بهدستآمدهاست.»بهاستنادیافتههایفرهنگیوسفالینههایمکشوفهدرنارینقلعه،
پیشینهسکونتدرمنطقهبهاواخرهزارهچهارمتااواسطهزارهسومپیشازمیالدمیرسد.

تاکنوناینیافتههاکهنتریننشانههایاستقراردراستانیزدهستند«.12

قدیمی.8 زیلوهای از ارزشمندی مجموعه میبد شهر در
تا شده تالش و شده گردآوری نام همین به موزهای در
منطقهجمعآوریشود. ازمساجد اینفرشهایگرانبها
جامع مسجد زیلوی موزه این نفیس زیلوهای جمله از
)جواد است. 808/1405 سال به متعلق که میباشد میبد
تهران، یزد، زیلوی در اردکانی،پژوهشی علیمحمدی

فرهنگستانهنر،1386،صص1و14(.
نجفآباد،.9 ایران، دستی صنایع در سیری فنایی، زهرا

دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد،1387،صص32-33.
مهنازشایستهفروشهریارشکرپور،مقایسهطرحونقش.10

زیلوبافیمیبدومسجدجامعیزد،پیشین،ص27.
عیسیاسفنجاریکناری،میبدشهریکههست،پیشین،.11

ص17.
همان،ص19..12
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صنایعدستياستانیزدبهویژهصنعتسفالجلوهايازهنر،فرهنگوتمدنياستکه
روحهربینندهايرادرنقوشوظرافتخودغرقميکندواینازاعجابهنرمیبداستکه
گردشگرانرامتمایلميکندتاآنرابهعنوانسوغاتبهارمغانببرند.درگذشته،خاک
مصرفيسفالگريدرمیبدازمحليدرمجاورکورههايموجوددرلبدروازه؛روبروري
مسجدمهدیهاینشهرستانکهموسومبه،گلکنه،بودبرداشتميشدودرحالحاضر

خاکمصرفيازصحرايشمسآبادتهیهميشود.13
دراینمنطقهسفالگریباخاکسفیدانجاممیشودوپسازپختنسطحسفالآنرابا
الیهایازخاکسفیدخالصترکهترکیباتشدرهرمنطقهفرقمیکندوبهصورتدوغاب
درمیآید،میپوشانندوسپسبارنگهایمتنوعآنرانقاشیمیکنندودرنهایتتمام
سطحسفالرابالعابشفافبیرنگیپوشانیدهومیپزند.نقوشیکهرویسفالهایمیبد
بهچشممیخوردیکیتصویرخورشیداستکهدرواقعازخورشیددرخشانمناطقحاشیه
کویرالهامگرفتهشدهوبهصورتزننقاشیمیشودکهاصطالحاً»خورشیدخانم«نامیده
میشودودیگرتصویرگلهایتزیینی،ماهیوپرندهاستکهبهنظرمیرسدماهیرابه
کنایهازآبنقشمیزنند،کهدراینمنطقهاهمیتحیاتیدارد.بهعبارتدیگرنقوشاین
سفالهابازتابمحیطزندگیوآرزوهاوخواستههایپدیدآورندگانآناست.ایننقوش
بیشتربارنگهایآبی،سبز،زردوخطوطظریفسیاهنقاشیمیشودوازاصالتوزیبایی

خاصیبرخورداراست.14

بررسی رنگ و نقش در کاشی کاری مسجد جامع یزد، زیلو و سفال میبد 
دراینبخشسعیبرآناستتاباتوجهبهویژگیهایتکنیکیمتفاوتدراجرایکاشیکاری
مسجدجامع،زیلوبافیونقاشیرویسفالمیبد،نقوشورنگهایمشابهیکهدراینآثار
قابلمشاهدهاندراموردبررسیقراردادهوبهچگونگیاینهماهنگیوتاثیرمیاناینسهرشته
هنریبپردازیم.نمونههایانتخابشده،دردوگروهنقشورنگموردپژوهشقرارمیگیرند.

گروه اول: نقش
نقوشمورداستفادهدرهنرهایایرانی،شاملنقشهایگیاهیمثلاسلیمیهاوختاییهاو
نقوشهندسیمیباشد،کهدرتزییناتکاشیکاریمسجدجامعیزد،زیلووسفالمیبدنیز
قابلمشاهدهاست.بیشترنقوشمشترکمورداستفادهدرکاشیکاریمسجدجامعیزد،زیلو
وسفالمیبدنقوشهندسیوشکستهاست؛قابلذکراستکهنقوشگیاهیشاملاسلیمیو
انواعگلهایختاییبیشتردرکاشیکاریهایمسجدجامعدیدهمیشود،امادرزیلووسفال

میبدنیزنمونههاییبهدستآمدهاست.

نقوش گیاهی
نقوشگیاهی،مجموعهایازعناصرواشکالیاستکهبهصورتانتزاعیبودهوازگیاهان
خود به ایران هنر تزیینات در را گروه وسیعترین نقوش این شدهاند. گرفته الهام طبیعی
اختصاصدادهاند.اینگروهشاملانواعبندهاوپیچشهایاسلیمیوانواعگلهایچندپَر،

اناری،شاهعباسیو...میباشد.

برگرفتهازسایتسازمانمیراثفرهنگیوگردشگری.13
استانیزد،8:30َ،90/9/27،

http://www.yazdchto.ir/SC.php?type=component_
sections&id=61&t2=DT&sid=49.

کویرنشینان،.14 باورهای بازتاب میبد سفال نقوش
برگرفتهازمقالهایدرسایتتبیان،12:15َ،90/9/12،

h t t p : / / w w w . t e b y a n . n e t / i n d e x .
aspx?pid=934&articleID=637348. 
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انتزاعیترینودرعینحالتلطیفیافتهترینفرمحیاتوزندگی،درگیاهانجاریاست.بیدلیل
نیستکهاینمعنویترینشکلحیاتوزندگیدراماکنمقدسدیناسالم،اجازهحضورمییابدو
بهرشدوبالندگیخودادامهمیدهد.حتیمیتوانپذیرفتکهمهمتریندستهازنقوشاسالمیچون
هندسی،اسلیمیوختاییدارایخاستگاهگیاهیاند.گیاهانبهسببفرمپیکرهوساختارشکنندهو
ظریفشانونیززیباییرنگوتنوعشکلشانهموارهموردتوجههنرمندانمسلمانبودهاند.شایدایننقوش
گیاهی،نمادیازمومنانیهستندکهباجانوروحیتلطیفیافتهسعیدررشدوتعالیمعنویدارند.15
دربررسیتزییناتکاشیکاریمسجدجامعیزدبانقوشزیلووسفالمیبد،نقوشیمشابهدرگروه
پیچشهایاسلیمیمشاهدهمیشود،کهشایددرناموگروهنقشیمشابهیقرارنگیرند،امادرظاهر

بسیاربههمشبیهبودهومیتوانآنهارادرقالبیکگروهقرارداد.
دراکثرتزییناتکاشیکاریمسجدجامعیزدپیچشهایاسلیمیدرحاشیههایباریکبهشیوهای
زیبااجراشدهاندبهطوریکههماهنگیویژهومنحصربهفردیبادیگرنقوشوقالبهابرقرار
نمودهاند.یکیازاینبخشها،کاشیکاریَسرَدرمسجداست.ایننقوشدرسهرنگآبی،سفیدو
قهوهایبرزمینهالجوردیاجراشدهاست.عالوهبرحاشیهها،نقشاسلیمیدرقابهاییمربعشکل
نیزاجراشدهبهطوریکهازترکیبآنهاشمسههاییدوازدهپَربهدستآمدهاست.)تصاویر1-3(

حیوانی.15 انسانی، نقوش همپارتیان، تیرداد
وگیاهیسفالینههاینیشابور)قرونچهارمو
پنجمقمری(،پایاننامهکارشناسیارشد،استاد
دانشگاه هنر دانشکده خزایی، محمد راهنما:

تربیتمدرس،1382،ص60.
زیلوی.16 در پژوهشی علیمحمدی، جواد

یزد،پیشین،ص84.

تصویر 1- نمایی از تزیینات کاشی کاری َسرَدر ورودی مسجد جامع.

تصویر 2- نقوش اسلیمی در سطح کاشی کاری 

َسرَدر ورودی.

تصویر 3- پیچش اسلیمی در حاشیه های کاشی کاری 

َسرَدر ورودی.
بررویستونهااطرافورودیایوانمسجدنیزنقوشمتناوباسلیمیدرفرمیزیبابهرنگهایآبی،

سفیدوالجوردی،نقشبستهاست.)تصویر4(
برخالفکاشیکاری،شیوهبافتزیلوامکاناجراینقوشبههرشکلرابهبافندهنمیدهد،بااین
وجودتکنقشهایگیاهیدرزیلوهابافتهشدهاست.درحاشیهزیلوییمتعلقبه937/1531،ترکیبی
نزدیکبهنقوشمتناوباسلیمیاجراشده،ایننقشدرزیلوبافی،»مارپیچ«نامیدهشدهودرحاشیه

زیلوهابافتهمیشود.16)تصویر5(
بابررسینقوشزیلوها،میتوانچنینبرداشتنمودکهایننقوشدرمحیطفرهنگی-سنتیخود،
داراینامهاییهستندکهبیشترازرویشباهتآنهاباخودنقشاقتباسشدهتاپیشینهتاریخیشان.
بهنقوشمتناوباسلیمیدارد،نقش»گلدون« ازایننقشهادرزیلوبافیکهشباهت یکیدیگر
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میباشد،کههمچوننقشمارپیچبیشتردرحاشیهزیلوهااجراشدهاند.ایننقشرامیتوان
درحاشیهزیلوییبهتاریخ919/1498مشاهدهکرد.)تصویر6(ایننقشدراصلساقه
گلیبهصورتواژگوناست،امابرگهایآنبهشکلتکاسلیمیهاییاستکهازیک

ساقهمنشعبشدهاند.
درحاشیهزیلوییدیگربهتاریخ1274/1867ومتعلقبهدورهقاجار،نقشدیگری
دیدهمیشودکهدرزیلوبافیبهآن»ارهدوسر«گفتهمیشود.ایننقشهرچنداقتباسیاز
شکلارهدوسریاستکهدردستگاهزیلوبافیمورداستفادهاست،اماشیوهترکیببندی
آنتداعیکنندهنقوشمتناوباسلیمیوحتیبرگهایکنگرهداریاسوزنیشکلدر

حاشیهاست.17)تصویر7(

تصویر 4- نقوش متناوب اسلیمی بر ستون های اطراف َسرَدر 

ورودی.

همان،ص87..17

به  متعلق  زیلو  حاشیه  بر  اسلیمی  متناوب  نقش   -5 تصویر 

.937/1531

تصویر 6- نقش گلدون برگرفته از ساقه اسلیمی در حاشیه زیلویی به تاریخ 919/1498.

تصویر 7- نقش اره دوسر، برگرفته از برگ های کنگره دار یا سوزنی در حاشیه زیلویی به تاریخ 1247/1867.
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نقوشگیاهیدرسفالگریمیبد،جزءنقوشفرعیهستندودرمجموعهنقوشاصلی
جاینمیگیردچراکهغالباًازایننقوشبهعنواننقوشکمکیجهتپرکردنفضاهای
خالیبیننقوشاصلیبهرهمیگیرند.برگهایریزودرشت،شاخههایدوتاچندبرگی،
گلهایگرد،درخچههایشبیهبهدرختزندگیوحتیگلهایشاهعباسیرامیتوان

دربیننقوشتزیینیسفالهایمیبدپیداکرد.
دربیرونکاسهایازظروفسفالینمیبد،ترکیبمتناوبیازگلهااجراشدهکهبه
جهتظاهریشبیهاسلیمیاستامااینباربهجاینقوشاسلیمیطراحازگلشاهعباسی
دراینترکیباستفادهنمودهکهدرمیانآننقشپرندهنیزاجراشدهاست.)تصویر8(
بربیرونکاسهدیگری،نقوشیهمچونبرگهایسوزنیوگل،باترکیباترنگی

آبی،سبزوقهوهایبرزمینهسفیددیدهمیشود.)تصویر9(
برایطراحانسفالها،غیرازخطوطهندسی،گیاهاننیزوسیلهالهاموشکلسازیبودهاند.
ظروفسفالیزیادیدردستاستکهپرازنقوشگیاهیوازجمله»بتهجقه«18میباشد.19
ایننقشبررویظرفیسفالیپایهواساسبتهجقهرابرگویادرختسرومیتوان
دانست.»سیرتحولسروبهبتهفرایندیطوالنیوپرپیچوخماستودستکمبهسه
بهعنواندرحتمقدسو قابلتفکیکاست.مرحلهاول،منزلتخاصسرو مرحله
مظهررمزیمذهبیونشانهآیازخرمیوهمیشهبهاریومردانگیاستکهبهصورت
»طبیعی«ظاهرمیشودوحالتتزیینینداردومرحلهدومهمزمانبانفوذتمدناسالمی
وبهتبعآنجداشدنسروازریشههایباستانیاست.پسازاسالمسروتوسطهنرمند
ایرانیومسلمانبهنگارهایتزیینیوتجریدیتبدیلشد.دردورهاسالمینیزسرومفاهیم
رمزیخویشراهنوزهمدرقالبتجریدییدکمیکشد؛شگفتاستکهدراین
تطور،سروبیشتردرسفالینههایسدهنهم/سومدرری،گرگانونیشابورمشهوداست.
مرحلهسومکهاوجدرخششایننگاهمیباشد،دردورانزندیهوقاجاراستکهبه

مرحلهکمالمیرسد«.20
بتهجقههاهماندازهودرجهتهایمختلفنقشبستهاند.هرکدامازبتهجقههاخود
بهتنهاییباشاخوبرگوگلتزیینیافتهاست.ازخطوطمحیطیآنهابرگهاخارج

شدهاندودرونآنهاونیزالبالیبتهجقههامملوازنقوشگیاهیاست.)تصویر10(

ایرانیاناست.18 ایرانو بتهجقهسروسرافکندهکهنشان
زیورهای سایر و خاتمکاریها پارچهها، فرشها، روی
لغتنامه، دهخدا، علیاکبر ( میشود. دیده دستی صنایع

تهران،انتشاراتدانشگاهتهران،1338،ص55.
جلیلضیاءپور،نقوشزینتیدرایرانزمینازابتداتا.19

دورانماد،تهران،وزارتفرهنگوهنر،1353،ص206.
ایران،تهران،یساولی،.20 تورجژوله،پژوهشیدرفرش

1381،ص40.

تصویر 8- نقش متناوب گل بر حاشیه بیرونی سفال میبد.

تصویر 9- برگ های سوزنی و گل در بیرون کاسه ای سفالی.

تصویر 10- نقش بته جقه بر روی سفالینه ای از میبد. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

99

مهناز شایسته فر/ مهران بهزادی              هماهنگی رنگ و نقش در تزیینات مسجد جامع یزد، زیلو و سفال میبد/110- 91

عالوهبرنقوشبرگوبتهجقه،دیگرنقشبهکاررفتهبررویظرفیسفالینههایمیبد،
اماشیوهو بهاجرادرآمده، بهبیدقتی نقوشیریزازگلهایچندپَراست،کههرچند

طرحیمتفاوتترنسبتبهدیگرسفالینههامیباشد.)تصویر11(
فالتمرکزیایرانواستانیزدبهدلیلهمجواریبامناطقکویریوآبوهواری
گرموخشک،دارایویژگیهایمنحصربهفردیمیباشد.بایدتوجهنمودکهاینآب
وهواواقلیمنهتنهابرنوعمعماریوپوشاکمورداستفادهمردمتاثیرگذاربودهوهنرمند
سعینمودهتاباکمکازموادومصالحهماهنگبااقیلمشرایطیمطلوبرابرایزندگی
فراهمآورد؛بلکهبااستفادهازعناصربصریونقوشتزیینیمختلف،فضاییدلنشینوزیبا
برایبینندهخودبهوجودآوردند.مردماقلیمکویروگرموخشک،شایدبیشازدیگران
عالقمندبهاستفادهازنقوشگیاهیوعناصربصریالهامگرفتهشدهازطبیعتباشندتااز
اینطریقطبیعتخشکویکنواختخودراباروحلطیفوزیبایگلهایوگیاهان

انتزاعیدرهمآمیختهوجلوهایاززیباییبیکرانالهیرادرنظربینندهمنعکسنماید.
پیچشتاکهاوتناوباسلیمیها،بیشکالهامگرفتهازپیچششاخوبرگدرختان
وگیاهاناست؛هنرمندایناقلیمنیزمیکوشدتااینپیچوتابرادرمیانخطوطمنحنی
وشکستهتپههایشنیکویربهشکلیتصویروتجسمنمایدوباغیبهشتیرابررویزمین
زندهوجاویدنماید؛واسلیمیدرختیپیچوتابخوردهاستکهازدلزیلوهایساده
وکاشیهایرنگینمسجدجامع،روباآسمانداشتهوانسانزمینیرابهسویبارگاهی
باطراوتوابدیراهنماییمیکند.اینحسزیباهنرمندرابیشتربهاستفادهازایننقوش
درآثارهنریخودترغیبنمودهوازاینروینقوشاسلیمیرامیتوانهمبرکاشیهای

الجوردیوهمرویزیلوهایسفیدوآبیوسفالهایرنگینمیبدجستجوکرد.

نقوش هندسی
طرحهایهندسیدراصلبسیارسادهاند:آنهارامیتوانتنهابااستفادهازپرگاروخطکش
ودانستننحوهترسیممثلث،مربع،ششضلعی،ستارهوغیرهرسمکرد.طرحهارامیتوان
باکمالسهولت،بزرگیاکوچککرد.باتکراراینشیوههاوتقسیماتبعدیوافزودن

خطوطمستقیمومنحنی،میتوانطرحهاینامحدودیبهوجودآورد.21
نگارههایهندسی،باغنایفرهنگاسالمیپدیدآمدهاند.آنهارامیتوانرویانواع
مصالحیچونکاشی،آجر،چوب،ادواتبرنجی،کاغذ،گچ،شیشهواشیایبسیاربزرگ
مشاهدهکرد.نگارههایهندسیرویقالیها،تذهیبنسخههایخطیوکندهکاریهای
چوبیبهویژهرویدرها،گرهسازیهاومنابرمساجدایجادشدهاندونیزآنهارابهطور

بسیارمشهودروسسطوحمعماریمیتواندید.22
اصولهندسهدرتمامیهنرهایاسالمیاعمازمعماریوصنایعدستی،نمودارستو
بامفاهیمنمادینکیهانیوفلسفیپیوندمییابدویکیازکاربردهایآندرکنارهمقرار
گرفتنوتکرارالگوهایسادهمیباشدکهتابینهایتقابلیتگسترشدارد.نقوشهندسی
برپایهتعبیراتوفرمهایاصلی،دایره،مربع،مثلث،مستطیل،لوزی،بیضیوذوزنقه...
است،کهباابزارهاینقطه،خطوسطحساختهمیشوند.ایننقوشپیچشیدهوزیبا،ساختار

سادهایدارندوازتکرارواحدهایدایره،مربعومثلثبهدستمیآیند.23

تصویر 11- نقش گل های چندَپر بر روی بشقابی سفالی

محمدرضا.21 ترجمه اسالمی، طرحهای ویلسون، اِوا
ریاضی،تهران،سمت،1380،ص22.

سیدجانعباسوعامرشاکرسلمان،همآراستگیدر.22
نگارههایاسالمی،ترجمهآمنهآقاربیع،مشهد،بهنشر،چاپ

اول،1383،ص49.
گاستونوایه،هنراسالمیدرسدههاینخستین،ترجمه:.23

رحمانساروجی،انتشاراتگیالن،1363،صص75و33.
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ازجملهفرمهاییکهدرآثارهنریاقلیمگرموخشکیزدقابلمشاهدهاست.اشکال
مثلث،لوزیومربعاستکهدرحاشیهکاشیکاریها،زیلووسفالمیبدبهوفورمورد
استفادهقرارگرفتهاست.نقشلوزییامثلثاستکهدرنگاهاولبینندهرابهیادتپههاو
کوههایکمارتفاعشنیدرمنطقهکویرمیاندازدودرواقعهنرمندویاصنعتگرمنطقه
آنچهراکهدراطرافخودمشاهدهنمودهبهشکلیوبیانیسادهدرآثارخودمنعکس
نمودهاست.اینانعکاسدرگنبدمسجدجامعیزدبازمینهایخاکیرنگجلوهنموده
اجراشده زمینهایآجری در متناوب بهصورت لوزی نقش لوزی نقش بهطوریکه
)تصویر12( میشود. دیده کاشی زمینه در کنگره ریز نقوش نیز باریک حاشیه در و
ایننقوششکستهکهبیشترشامللوزی،کنگرهومربعبوده،درزیلوبافینیزبهوفور
مورداستفادهقرارگرفتهاست.بخشیاززیلوبانقوشچونکنگره،نقشششضلعیو
نقشمربعشکلیکهدرزیلوبافیبهنام»چرخدونهبری«شناختهمیشودایننقشبرگرفته
ازطرحچرخهاییاستکهپنبهدانههاراآسیابمیکردوروغنچراغیاروغنپنبهدانهاز
آنتهیهمیشد.پنبهکهدرزیلوبافینقشیاساسیوکاربردیداشت.همهاجزایمرتبطبا

آننیزدرنقوشزیلوموثربود.24)تصویر13(

جوادعلیمحمدیاردکانی،پژوهشیدرزیلوییزد،.24
پیشین،ص71.

یکیازنمونههایزیباوماندگارازقلعهها،نارینقلعه.25
منطقهمیبدوبرجوبارویآناست.ازدیگرنمونههاکه
بخشیازآثارآنهاباقیمانده،میتوانبهبرجوباروی
منطقه ارجنان برج میبد، شاهعباسی رباط میبد، شارستان
برج رباطات، منطقه انجیره کاروانسرای و برج عقدا،

حاجیآبادبافقوقلعهمروستاشارهنمود.
در.26 پژوهشی اردکانی، علیمحمدی جواد به: ر.ک

زیلوییزد،پیشین،ص64.

تصویر 12- نقوش لوزی و کنگره بر سطح گنبد مسجد جامع.

تصویر 13- نقوش کنگره شش ضلعی و مربع )چرخ دونه بری( 

در حاشیه زیلو.

نقشکنگرهرامیتوانتاثیرگرفتهازکنگرههایباالیقلعهها،برجها،دژها،رباطها
ومیلهاییدانستدرمنطقهگرموخشکاقلیمیزد،آثارمتعددیازآنهاازدورههای
مختلفتاریخیبرجایماندهواینکدرکناردیگرعناصرتزیینی،بهعنواننقشیمکملو
منحصر،مورداستفادهقرارگرفتهاست.25پسمیتوانریشهایننقشرادرمعماریجست

کهبهدیگرهنرهایمنطقهمنتقلشدهاست.
یکیازنقشهاییکهدرزیلوبافیمورداستفادهاستترکیباتیازنقشلوزیاستکه
درزیلوبافیبراساسشکلحاصلشده،بانامهایمختلفشناختهمیشوندیکیازآنها
نقش»پیله«استکهاحتماالًبهسبباینکهحاشیههایپلکانینقش،چلیپایمرکزرادر
میانگرفتهاند،بهپیلهشهرتیافته،چنانکهپیلههستهمرکزیرادربرمیگیرد.26دیگر
نقشمورداستفادهدراینزیلوکهدرحاشیهبهکاررفته،مربعیاستکهمشابهآندر

نقوشتزیینیمعماریایرانبهفراوانییافتمیشود.)تصویر14(
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درحاشیهزیلوییدیگرعالوهبرنقشکنگره،نقشلوزیاجراشدهکهنمونههاییاز
آندرآجرکاریهایوسفالینههااستفادهزیادیداشتهواحتماالًازمعماریبهزیلوراهیافته

است.)تصویر15(
نقوششکستهمربعولوزیدرتزییناتسفالینههایمیبدنیزبسیارکاربردداشتهودر
واقعجزءیکیازنقوشاصلیدرتزییناتسفالینههامیباشدوبسیاریسفالهایمیبدرابا
نقوشمربعولوزیشکلباضربدریدرمیانمربع،شناختهمیشود.ایننقشدرسفالگری
بهنام»چادرشبی«معروفاست.کهشباهتزیادیبهنقشترکهسبددارد.کاربرداین
نقشبسیارزیاداستویکازنقوشخاصمیبداستکهبررویاکثرآثاربهخصوص
ظروفیکهدرزندگیروزمرهکاربردبیشتریدارند،دیدهمیشود.دررنگآمیزیاین
نقشبیشتررنگهایآبیوقهوهایکاربردداردوبهندرتازرنگهایزردومشکینیز
استفادهمیکنند.ساختارایننقشبهگونهایاستکهمربعهایکوچکدرکنارهمقرار
میگیرندوکلطرحراتشکیلمیدهند.اینطرحمعموالًدرزمینهسفیدانجاممیشود.
مربعهابهصورتیکدرمیانرنگآمیزیشدهوبدونرنگهستند.درمربعهایبدون
رنگ،اقطارمربعرسممیشود.رسماقطارمربعوتراکمآنباعثمیشودکهنقشخطاط
راستدرکلطرحجلوهزیادیداشتهباشدکهنقشخطوطراستدرکلطرحجلوه
زیادیداشتهباشد،نوارهایباریکحاویاشکاللوزیدرحاشیهاینطرحبرزیباییآن

میافزاید.27)تصویر16(
عالوهبرنقشهایلوزیومثلث،یکیازکهنتریننقوشهندسیهنرایرانی،یعنیچلیپا،
نیزدرتزییناتآثاراینمنطقه،مشاهدهمیشود.»ازدورانقبلازتاریخدرهنرسفالگری
فالتایران،تصویریکهفضاراچهارقسمتمیکندومرکزآننقطهدرمحورهاییک
صلیباست.اینطرحراپیاپیدرهستهتجلیاتروحایرانیمیبینیموتشکیلدهندهفضایی

مثالیاستکهقبلوبعدازاسالمیعنصرغالببراندیشهوپندارایرانیبودهاست«.28

همان،ص91..27
سنتی،.28 هنرهای در نمادگرایی مهاجر، افشار کامران

نشریههنرنامه،ش1379،6،ص55.

تصویر 14- نقش پیله مشابه چلیپا بر سطح زیلو.

تصویر 15- نقش کنگره و لوزی در حاشیه زیلو.

تصویر 16- نقش مربع )چادرشبی( بر سطح پارچ سفالی.
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چلیپادارایچهارجهتوچهاررأساست؛عددچهارنیزچهقبلازاسالمیوچهبعد
ازاسالمهموارهتقدسواحترامداشتهوعددتکاملوتعادلبودهکهباخصلتاستوارو
متعادلودارایقدرتبصریچلیپاهماهنگگشتهاست.هنرمندان،ایننقشمایهرادر
آجرکاری،گچبری،کاشیکاری،منبتکاریومشبککاریبهروشهایمختلفبهکار
بردهاندوازحضورپُربارآندرجهترسیدنبهمقاصدوآمالخوددرمعماریودیگر

هنرهایمختصدوراناسالمیسودجستهوبهرهبردهاند.29
نقشچلیپابررویکاشیکاریطاقنمایَسرَدرورودیمسجدجامعیزد،درتکنیک
کاشیمعرقورنگبندیسفید،الجوردی،آبیفیروزهایدرکنارنقوشدیگر،مشاهده

میشود.)تصویر17(
هنرمندباامتدادخطوطچلیپایشکسته،نقشهشتضلعیراتکمیلنموده،چراکه
»نقشهشتضلعیویاستارههشتپَربهتنهاییقابلیتگسترش،تکثیروتوسعهرانداردو

درهمنشینیباچلیپاامکانگسترشمییابد«.30
نقشهندسیچلیپادرزیلوبافینیزبهجهتویژگیهایبافتوتهیهآنبسیارمورد
استفادهبودهاست.یکیازجملهنقوش،ترکیبیازنقشچلیپااستکهبهخطوطاطراف
خودمتصلاستایننقشنشاندهندهکلیدهاییاستکهدرکناریکدیگرقرارگرفتهاند
وطرحگردونهمهردرابتداوانتهایهرنقشقرارگرفتهاست.ایننقشدرمتنزیلوها
کاربردداشتهودرعینحالبهحصیرهایبافتهشدهنیزبسیارشبیهبودهاست.31)تصویر18(
بهجرأتمیتوانگفتنقطهشروعبیشترنقوشونقشمایهها،نقشچلیپااست؛چلیپایی
کهدرمرکزدرچهارجهتاصلیحرکتنموده،باحرکتهایگوناگونخوداشکال
متنوعیرابهوجودمیآوردکهدرنهایتبههشتضلعیمنتهیمیشوند.بهعبارتدیگر،
مرکزیتمربعیوجودداردکهدرسیرروندگسترشخودهشتضلعیتبدیلمیشود.
هشتضلعینسبتبهمربعازقابلیتبیشتریبرخورداراست،چراکهازجنبشوحرکت
دومربعبریکدیگربهوجودمیآیدوخودمقدمهایبرایتبدیلشدنبهدایرهمیباشد.32
بررویزیلوییمحرابینقشچلیپادرونفرمی5ضلعی،بادیگرنقوششکستهچونمربع

وکنگرهبافتهشدهاست.)تصویر19(

فصلنامه.29 کامل، انسان رمز چلیپا، اسفندیاری، آپهنا
بهار فرهنگوهنرجهاددانشگاهی،سالاول،شماره1،

1388،صص10-11.
همان،ص11..30
جوادعلیمحمدیاردکانی،پژوهشیدرزیلوییزد،.31

پیشین،ص94.
نشانه.32 و نماد آشوری، محمدتقی محبی، حمیدرضا

محرابی)صف(، طرح تاریخی زیلوهای نقشپردازی در
فصلنامهگلجام،شماره1،زمستان1384،صص47-48.

تصویر 17- نقش چلیپا بر کاشی کاری َسرَدر ورودی مسجد 

جامع.

تصویر 18- نقش چلیپا در البه الی حصیر های بافته شده در 

سطح زیلو.

تصویر 19- نقش چلیپا در میان دیگر نقوش در سطح زیلو.
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بررویسفالهایمیبد،نقشیاجرامیشودکهبهلحاظشکلظاهریآن،شبیهبهچلیپایی
استکهدرمرکزآنگلیقرارگرفتهوچهارطرفآننیزبرگهایکوچکاستایننقش
درسفالگریمیبدبهنامپتوییشناختهمیشود)نقشگلیباچهاربرگ(اطرافایننقشنیزبا
نقشلوزیهایکوچکبهرنگهایآبیالجوردیولیموییاجراشدهاست.)تصویر20(
ایننقشهرچنددرظاهرشکلیازچلیپانیست،امانوعفرمآنرامیتوانمتأثرازنقشکهن

چلیپادانستکهبانقوشگیاهیگلوبرگتلفیقشدهاست.
دیگرنقوشهندسی،انواعگرههاوشمسههاهستندکهترکیباتیزیباازنقوشهندسیرا
ایجادمینمایند.ایننقشهاتحتتاثیرعرفانومعنویتاسالمیشکلگرفتهاند،چراکهبیشترین
ارتباطرابامفاهیمیچونخداوند،نوروآسماندارند.33شمسهیاخورشیددرنزدعرفاو
متصوفهاسالمی،نمادانوارحاصلازتجلیاتالهیوحقیقتنورخداوذاتاحدیتاست.34
عالوهبرمفاهیمعرفانی،ازدیدگاهیمتفاوتتروقدیمیتر،نقوششمسهوستارههشتپرکهاز
چرخشدوربعدرهمپدیدآمدهوباتوجهبهکثرتکاربرددرتزییناتهنردوراناسالمی
بهخصوصدرطرحهایکاشیکاریمیتوانآنراستارهایرانینیزنامید،همچنینمیتواند
نمادیازگردونهخورشید)چلیپاباشد؛زیراازسویینقششمسهبیشترینشباهتراباشکل
ظاهریخورشیدیداشتهوعددهشتنیزازدیرباز،عددرمزیخورشیددرسراسراروپا،

آسیاوآفریقامحسوبمیشدهاست.35
تقریباًدرتمامیبخشهایمهمکاشیکاریشدهمسجدجامعیزد،نقششمسههشت
پَردرابعاد،اندازهوتزییناتمختلفاجراشدهاست.درفضایشبستانوگنبدخانه،تزیینات
کاشیکاریحاشیهپایینیدیوارهایاطرافَسرَدرورودی،همچنیندرمرکزطاقهایشبستان
داخلیکهشمسه8تنددرزمینهآجرکاریاجراشدهودرزیرطاقَسرَدرورودیترکیبیازگره
هشتدیدهمیشودکهباگرههایریزتروانواعگلهایختاییپرشدهاست.)تصاویر21-24(
نقششمسههشتپَردرنقوشزیلوبافینیزبسیارمورداستفادهقرارگرفتهواستادکاران
زیلوباف،هشتپَررابهعنوانیکیازنقوشاصلیومهمکهقابلیتبسیاریداردانتخاب
کردهوبهانواعگوناگونآراستهاند.ازآنجملهمیتوانبههشتپربرگبیدی،چیتی،چشم
دار،شاخکاری،رکتهدونی،خورشیدی،مربعی،گلگرینه،توخالی،پنجهگرگی،ساده،

توپرومخلوطاشارهکرد.36)تصاویر25-26(

تصویر 20- نقش چلیپا )پتویی( در سطح بشقاب های سفالی.

هاشمحسینی،کاربردتزیینیومفهومینقششمسهدرمجموعهشیخصفیالدیناردبیلی،دوفصلنامهمطالعاتهنراسالمی،ش14،بهاروتابستان،1390،ص11..33
جعفرسبحانی،فرهنگاصطالحاتوتعبیراتعرفانی،تهران،انتشاراتطهوری،1370،ص459..34
رقیهراسختلخداش،تجلیتخیلمقدسدرنقشمایههایسفالوسرامیکدوراناسالمی،فصلنامهنقشمایه،سالاول،ش2،پاییزوزمستان1387،صص70-71..35
جوادعلیمحمدیاردکانی،پژوهشیدرزیلوییزد،پیشین،ص98..36
رامونامحمدی،نقشخورشیددرهنرهایاسالمی،دوفصلنامهنقشمایه،ش2،پاییزوزمستان1387،ص52..37

تصویر 21- نقش شمسه هشت َپر در کاشی کاری گنبدخانه مسجد.

به  تصویر 22- نقش شمسه هشت پر در کاشی کاری صحن 
شبستان مسجد.

تصویر 24- شمسه هشت َپر در زیر طاق َسرَدر ورودی مسجد.

تصویر 23- شمسه هشت َپر بر طاق شبستان مسجد 
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پیشتراشارهشدکهنقششمسه،برگرفتهازنقشتمثیلیخورشیداست؛»نقشخورشیدازهمانروزیکهانسانآنراشناختدرتخیل
انساندرادوارگوناگونعجینشدهوباسادهترین،زیباترینوحتیگاهپیچیدهتریناشکالنمودیافتهوباپسزمینههایفکریگوناگونی

یکیازقدیمیترینوجاودانهتریننمادهاشدهاست«.37
نقشخورشیدازآندستهنقوشیاستکههرچنددردورههایقبل،درزمرهنقوشتصویریرسمیایرانیانبوده،اماامروزهکاربردو
مقامآنبهعنواننقشونگاریمیانهشناختهمیشودونقشخورشیدخانم،باچشمانیکشیده،گونههابرجسته،بینیکوچک،تزییناتو

فرقبازشدهواشکالمختلفگرادگرددایرهمیانی،تداعیکنندهگرماونورخورشیداست.
امروزهوجودایننقشبررویسفالینههایمیبدوالالجیننشاندهندهسابقهتاریخیایننقشدراینمناطقوپذیرشذهنیمدرمو
هنرمنداندرموردآناست.استادکارانمیبدی،اطرافنقشخورشیدخانمرابانقوشیمانندماهی،پرندهونقوشتزیینیپرمینمایند.
ویژگینقشخورشیدخانممیبدی،سادگی،صداقتوشادیموجوددرآناست.خورشیدخانممیبدیبهرنگآبیمالیمبرزمینهسفید
نقشمیشود.کهشایدآرزویمردمآفتابزدهکویرباشد؛چراکهمعناینقشخورشیدبرایساکنانکویر؛چندینبرابرمردمدیگرمناطق

استزیراکهآنهابههرجاکهمینگرندتنهاخورشیدودرخششآنرامیبینند.38)تصویر27(
تصویرمشهورخورشیدخانماولینبارتوسطهنرمندسفالگرمرتضیآقایی،درشهرستانمیبدبررویسفالوسرامیکبهکاررفتو
درحالحاضرازنقوشرایجوشاخصوبومیمنطقهیزدقلمدادمیشود.ایننقشدرسال1350/1971درنمایشگاهجهانیمونیخآلمان

برندهمدالطالوجایزهجهانیصنایعدستیشد.39

همان،ص58..38
نقشخورشیدخانم،سرامیکدورهمعاصروبسایت.39

مجموعهفرهنگیتاریخیسعدآباد،12:30،90/9/29
 www.sadmu.com/menu1/Description.a&px?id=1025.

تصویر 25- شمسه هشت پر در حاشیه زیلو.

تصویر 27- نقش خورشیدخانم در مرکز کاسه و بشقابی سفالی.

تصویر 26- شمسه هشت پر در حاشیه زیلو.
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نقشنمادینشمسهبهصورتهایمختلفیتوسطهنرمندانکارشدهاست؛گاهیشبیه
قرصخورشیدهمراهباپرتوهایکوچکویابهصورتجمعکثیریازتکرارشعاعها
بهگونهایکهکلسطحراپوششدادهاست.گاهیدرداخلقرصخورشید،صورت
انسانی)بهشکلمونث(باابروهایبههمپیوستهوخالسیاهبرگونههانقششدهاست.
نمادخورشید)شمسه(دربیشترآثارهنراسالمیدیدهمیشود،دارایمعانیومفاهیمنمادین
فراوانیمیباشد.ازجملهمیتوانآنرابهعنواننمادالوهیتونوروحدانیتاشارهکرد)آیه
35سورهنور(ایننمودگاهیهمبهشکلقندیلدرآثارهنراسالمیتجلیپیداکردهاست.40

گروه دوم: رنگ 
یکیازمشخصههایفرهنگایراننمادینبودنرنگهااست.بهطوریکههررنگدارای
یکمفهوممعنویمیباشدوازاینطریقتوانستهدربسیاریازعرصههایهستینقش

مهمیداشتهباشد.41
رنگهادرهنرایرانیباخردمندیوآگاهیازهردومفهومنمادینرنگوتاثیرات
کلماتیکهبهواسطةترکیبیاهماهنگیرنگهابرروحمیگذارد،برکارمیرود.کاربرد
تقلیدرنگهای تا است واقعیتآسمانیچیزها یادآوری منظور به بیشتر سنتیرنگها

طبیعیاشیاءدرکاربردیاینچنین.42
رنگآمیزییکیازراههایتزییندرمعماریاست.سابقهکاربردرنگدرتزیینبنابه
گذشتههایدوربازمیگردد،رنگهاییمانندآبی،سفیدوزردکهنشانهآسمان،آبو
زمینمیباشند.بامشاهدهاینرنگهادرتزیینبناهابیاختیاریکحالتآرامشواحساس
متعالیبرایشخصایجادمیشود.درابتدابیشترازچندرنگخاصازجملهآبیفیروزهای
وسبزاستفادهمیشد.درهرحالبیشترازرنگهایآسمانی،مالیموآرامبخشمانندآبی
روشنکهرنگیبهشتیاستاستفادهمیشددرواقعبهکارگیریانواعرنگهایمتنوعو

توازنعالیطرحدرتزیینآثارتوانست،تاثیرمستقیمیدربینندهایجادنماید.43
نقوشکاشیکاریمسجد ترکیببندیدورنگآبیالجوردیوسفید،درالبالی
جامع،زیلوبافیوسفالگریمیبد،جلوهایزیباتربهآثارهنریاینمنطقهدادهوروحانسانها

رابهسویآرامشوپاکیالهیراهنماییکردهاست.
سفیددرفرهنگایرانیاندارایمعانیگوناگونیمیباشد.هنرمندباآوردنرنگسفید
درآثارهنری،سعیدرنشاندادنپاکیوصفاوخلوصدارد.سفیدسمبلشادیوپاکی
وخنککنندگیاست؛رنگسفیدراسمبلصلحمیدانندوبههمینجهترنگپرچم
صلحاست.سفیددربعضیازکشورهارنگعزاوماتماستودرمراسمعزاداریاستفاده

میشود،بهعنوانمثالهندیهادرمراسمعزاجامهسفیدبرتنمیکنند.44
رنگسفیدکهدربیشترمواقعفضایداخلیمسجدرامیپوشاند،نشانیازقداستو
پاکیوآرامشاستوپرمضامینترینرنگدرعالمروحانیاست.وقتیدرمساجدبه
کارمیرود،شکلتوحیدیبهخودمیگیردودرجهتبیانحاالتقدسیوعبادتگریو
نیایشگریبهکارمیرود.اینرنگدرجوارسایررنگهاجلوهایدیگربهرنگهابخشیده
است.خطسفیدبررویآبیالجوردیشکوهچشمگیریداردکهاگرهمبینندهپیامکتیبه

رادرکنکند،زیباییآنرادرکخواهدکرد.)تصویر28(

تاویل.40 هنراسالمی، در نمادگرایی محمدخزایی،
نمادیننقشدرهنرایران،مجموعهمقاالتاولینهمایش
اسالمی،1381، هنر مطالعات موسسه تهران، هنراسالمی،

ص132.
سنت.41 وحدت: حس بختیار، الله و اردالن نادر

عرفانیدرمعماریایرانی،ترجمهحمیدشاهرخاصهانی،
نشرخاک،1380،پیشگفتار.

معماری.42 تزیینات در رنگ نقش حیدری، عصمت
استاد باستانشناسی، ارشد، کارشناسی پایاننامه اسالمی،
،1382 مدرس، تربیت دانشگاه شایستهفر، مهناز راهنما:

ص43.
پایاننامه.43 سینما، تصویر در رنگ حمیدتوکلی،

کارشناسیارشدپژوهشهنر،استادراهنما،علیاکبرعالمی،
دانشگاهتربیتمدرس،1378،ص83.

معماری.44 تزیینات در رنگ نقش حیدری، عصمت
اسالمی،پیشین،ص31.
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وحیدمصدقیان،نقشورنگدرمسجدگوهرشاددر.45
تهران،کتابآبان،1384،صص92-93.

کاشی کاری  بر  سفید  و  آبی  رنگ  ویژه  جلوه  تصویر 29- 
فضای گنبدخانه مسجد جامع.

دربسیاریجاهاسفیدسادهباهدفتأثیروگیرندگیبهکاررفتهاندکهبانزدیکیبه
نقاطآبیتندبرارزشآنافزودهاست.)تصویر29(

الجوردرنگعالممثالاستووسعتدرونوبیکرانگیآسمانرانشانمیدهد.رنگ
آبی،رنگیآرامشبخشوهمیشهمتوجهدروناستکهدرطبیعتقدرتبسیاریدارد.
رنگیاستکهدرهمهساعاتدرطبیعتبهچشممیخوردویژگیوروشنیآناستکه
تغییرمیکند.45درکاشیکاریمساجدبهویژهمسجدجامعیزداستفادهزیادیازاینرنگ
شدهاست،بهطوریکهدرتزییناتکاشیکاریَسرَدرورودیوایوانوشبستانمسجد،
رنگالجوردبهعنوانرنگزمینهدرکناررنگسفید،جلوهایزیباوروحانیبهفضای

مسجددادهاست.)تصویر30(

تصویر 30- رنگ الجوردی در زمینه کاشی کاری ایوان اصلی مسجد.

تصویر 28- جلوه و شکوه خط و نقش سفید بر لعاب الجوردی کاشی کاری محراب مسجد.
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نیز سیر و روشن کبود نیلوفری، نیلگون، نیلی، چون دیگری نامهای با آبی، رنگ
بهکاررفتهاست.بادیدنرنگآبییکنوعپاکی،آرامش،صفایباطنیوایماندرذهن
شخصتداعیمیشود.اینرنگآرامودرونگراست؛شخصرابهطرفخودکشیدهو
دردرونآرامشمیدهد.میتوانگفتخداوندآنرابرایتسکینوآرامشناراحتیها،
رنجهادرزندگیروزمرهبرفرازکرهخاکیآفریدهاست.درفرهنگاسالمی،خرقههای
صوفیانه،رنگآبیاست.46زیلونیزبهجهتآنکهفرشیسادهودرویشگرایانهاست،
رنگآبیجزءاصلیرنگبندیآنبودهکهبیشترتزیینکنندهشبستانمساجدباطرحهای

محرابیمیباشد.)تصویر31(
رنگآبیتیره،احساسبزرگیوقدرترانشانمیدهدونشانهوقاروتحولاست.
آبیهنگامیکهبهسویسیاهمیرود،بیشترنمایشاندوهغیرقابلتحملاست،امااگراین

تیرگیزیادنباشد،جذابیتوعمقدهیآبی،دوچندانمیشود.47
ساختسفالینههایآبیوسفید،براینخستینبارهمزمانباورودظروفچینیآبی
بتوان نیمهدومسدهچهاردهم/هشتمصورتگرفت.شاید وسفید،بهدنیایاسالم،در
گفتتوسعهوگسترشساختاینسفالهادرایران،ازدورهایلخانیوبهطورمداوم،
دردورههایتیموریوصفویبهتاثیرازنقشمایههایچینیدرمشهد،اصفهان،کاشان
وکرمانآغازشد.48درنهایتهمزمانباوروداروپاییان،سفالآبیوسفیددرسهشهر،
مشهد،کرمانویزدفراگیرشد.49درواقعپسازدورانصفویهباحملهافغانهاوهمچنین
ورودظرفچینیبهایران،سفالگریازرونقافتادوتنهاساختظروفسفالیمحلیدر
یزد،همدان،شهرضا،سیستانوبلوچستان،خراسان،کرمان،اصفهان،شیرازوتبریزادامه
یافتوبهساختظروفتجملیپرداختند.50اینسفالینههایمحلیبیشتردرکارگاههای
سفالشهرمیبدتهیهشدهاند.رنگیکهدرسفالمیبدبسیارمطرحبوده،رنگالجورداست
کهنشانازپهنهآسمانزاللکویرداشتهوازمعادنکبالتشهرمیبدبهدستمیآمده

است.)تصویر32(
پایاننامه.46 سینما، تصویر در رنگ توکلی، حمید

کارشناسیارشدپژوهشهنر،استادراهنما:علیاکبرعالمی،
دانشگاهتربیتمدرس،1378،ص72.

معماری.47 تزیینات در رنگ نقش حیدری، عصمت
اسالمی،پیشین،ص33.

بهنظربسیاریازمحققیناینسفال،ازدورهایلخانیدر.48
ایرانرواجپیدامیکند،ولیبرخیدیگرقدمتساختاین
اولیهاسالم)سدههاینهم-دهم/سوم- نوعسفالراسده
چهارم(میدانندکهنوعیازآنمعروفبهنقاشیزیرلعاب
کبالتومتشکلازلعابنخودیونقوشالجوردیاست.
اینگونهظروفبانقشمایهگلهایچندپَر،برگنخلو
گاهکتیبهکوفی،درمراکزصنعتی-هنرینیشابوروشوش
ساختهمیشد.ازسدههاییازدهمودوازدهم/پنجموششم
بالعابپاشیدهآبیبهشکل نیزنمونههایظروفسفالی
خطوطآبیبرزمینهلعابنخودیساختریبهجایمانده
براساس آبی و سفید لعاب تجزیه روحفر، )زهره است.
ش32، تاریخ، و باستانشناسی مجله پیکسی، آزمایش

نشردانشگاهی،ص48(.
49. Geza Feherevari, Pottery of the Safavid and Qajar 
periodsin, (Islamic pottery, a comperehensive study 
Based on the Barlow Collection, faber & faber, London, 
1973, P.139.

فرزانهقائینی،موزهآبگینهوسفالینههایایران،تهران،.50
فرهنگی، تولیدات و انتشارات فرهنگی: میراث سازمان

1383،ص62.

تصویر 31- رنگ آبی زمینه در زیلوی محرابی.

تصویر 32- رنگ آبی الجوردی در زمینه سفید سفالینه های میبد.
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نتیجه گیری
دوعنصرنقشورنگ،تأثیرشگرفیدرانعکاسوانتقالمفاهیممختلفدرآثارهنری
دارند؛مفاهیمیکههرکدامریشهدرباورهایکهنسرزمینایرانداشتهوطیدورههاو
زمانهاهماهنگیویژهایدرترکیبوتزیینهنرهایسنتیوبومیبرقرارنمودهاست.با
بررسیرنگونقشبهکاررفتهدرکاشیکاریمسجدجامعیزد،زیلوبافیوسفالگری
شهرمیبد،نشانمیدهدکه،بسیاریازنقشهاباپیشینهایهرچندکهنتوانستهانددرطی
دورههایمختلفهنریهمراستابارشدوگسترشدرشاخهخود،بانحوهاجرایآنها
بررویآثارمختلفهنرینیزهماهنگشدهودرکنارمحدودیتهاییکهدرتکنیک
اجراییآنهاوجوددارد،ریشهاصلیخودراهمچنانحفظنمایند؛ازجملهاینگروه،
نقوشاسلیمیوگلهایختاییاستکهدرتزییناتهرسهرشتهباشاخصهاییمنحصر،
بهاجرادرآمدهاند.گروهیازنقشهانیزتأثیرمستقیمیازمحیطاجرایخودمیگیرندو
بهنوعیانعکاسآثاردیگریازمنطقهدرهنرهایسنتیوبومیهمانمنطقههستند؛از
ایندستهمیتوانبهنقوششکستهایکهدرسطحوسیعیازکاشیکاریمسجدجامع،
زیلوبافیوسفالمیبدمورداستفادهقرارگرفته،اشارهنمود.رنگهانیزتأثیرمستقیمیاز
اقلیموبافتمحیطیوباورهایکهن،برآثارهنریدارند.رنگسفیدوآبیکهبهطور
شاخصدرسطحکاشیکاریمسجدجامع،زیلوبافیوسفالگریمیبد،مشاهدهمیشود،
گویایباورهاییکهنازانعکاسرنگسفیدبهعنوانرنگیخالصوپاکومتأثراز
رنگخورشیدکهدرسطحوسیعکویربرزمینمیتابدورنگآبیانعکاسآسمانزالل
کویربرسطحزیلووکاشیاست،تاازاینطریقروحخستهانسانهارادرمحیطیبااقلیم

گرموخشک،بهآرامشوخنکایبهاریبرساند.
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فهرست تصاویر
تصویر1.نماییازتزییناتکاشیکاریَسرَدرورودیمسجدجامع.

تصویر2.نقوشاسلیمیدرسطحکاشیکاریَسرَدرورودی.
تصویر3.پیچشاسلیمیدرحاشیههایکاشیکاریَسرَدرورودی.
تصویر4.نقوشمتناوباسلیمیبرستونهایاطرافَسرَدرورودی.
تصویر5.نقشمتناوباسلیمیبرحاشیهزیلومتعلقبه937/1531.

تصویر6.نقشگلدونبرگرفتهازساقهاسلیمیدرحاشیهزیلوییبهتاریخ919/1498.
تصویر7.نقشارهدوسر،برگرفتهازبرگهایکنگرهداریاسوزنیدرحاشیهزیلوییبهتاریخ1247/1867.

تصویر8.نقشمتناوبگلبرحاشیهبیرونیسفالمیبد.
تصویر9.برگهایسوزنیوگلدربیرونکاسهایسفالی.

تصویر10.نقشبتهجقهبررویسفالینهایازمیبد.
تصویر11.نقشگلهایچندپَربررویبشقابیسفالی.

تصویر12.نقوشلوزیوکنگرهبرسطحگنبدمسجدجامع.
تصویر13.نقوشکنگرهششضلعیومربع)چرخدونهبری(درحاشیهزیلو.

تصویر14.نقشپیلهمشابهچلیپابرسطحزیلو.
تصویر15.نقشکنگرهولوزیدرحاشیهزیلو.

تصویر16.نقشمربع)چادرشبی(برسطحپارچسفالی.
تصویر17.نقشچلیپابرکاشیکاریَسرَدرورودیمسجدجامع.

تصویر18.نقشچلیپادرالبهالیحصیرهایبافتهشدهدرسطحزیلو.
تصویر19.نقشچلیپادرمیاندیگرنقوشدرسطحزیلو.
تصویر20:نقشچلیپا)پتویی(درسطحبشقابهایسفالی.

تصویر21.نقششمسههشتپَردرکاشیکاریگنبدخانهمسجد.
تصویر22.نقششمسههشتپردرکاشیکاریصحنبهشبستانمسجد.

تصویر23.شمسههشتپَربرطاقشبستانمسجد.
تصویر24.شمسههشتپَردرزیرطاقَسرَدرورودیمسجد.

تصویر25.شمسههشتپردرحاشیهزیلو.
تصویر26.شمسههشتپردرحاشیهزیلو.

تصویر27.نقشخورشیدخانمدرمرکزکاسهوبشقابیسفالی.
تصویر28.جلوهوشکوهخطونقشسفیدبرلعابالجوردیکاشیکاریمحرابمسجد.

تصویر29.جلوهویژهرنگآبیوسفیدبرکاشیکاریفضایگنبدخانهمسجدجامع.
تصویر30.رنگالجوردیدرزمینهکاشیکاریایواناصلیمسجد.

تصویر31.رنگآبیزمینهدرزیلوییمحرابی.
تصویر32.رنگآبیالجوردیدرزمینهسفیدسفالینههایمیبد.

فهرست منابع
اردالن،نادروبختیار،الله،حسوحدت:سنتعرفانیدرمعماریایرانی،ترجمهحمیدشاهرخاصفهانی،نشرخاک،1380..1
اسفنجاریکناری،عیسی،میبدشهریکههست،تهران،سازمانمیراثفرهنگیوگردشگری،1385..2
اسفندیاری،آپهنا،چلیپا،رمزانسانکامل،فصلنامهفرهنگوهنرجهاددانشگاهی،سالاول،شماره1،بهار1388،صص5-20..3
افشار،ایرج،یادگارهاییزد:معرفیابنیهوآثارباستانی،تهران،انجمنآثارومفاخرفرهنگی،1347..4
افشارمهاجر،کامران،نمادگراییدرهنرهایسنتی،نشریههنرنامه،ش1379،6،صص50-63..5
توکلی،حمید،رنگدرتصویرسینما،پایاننامهکارشناسیارشدپژوهشهنر،استادراهنما،علیاکبرعالمی،دانشگاهتربیتمدرس،1378..6
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گرافیک،.7 رشته ارشد کارشناسی پایاننامه تیموریان، تا سلجوقیان دوره از یزد مسجدجامع کتیبههای گرافیکی مایههای نقش بررسی منصور، چیتی،
استادراهنما،محمدخزایی،بهار1379.

حاجیقاسمی،کامبیز،گنجنامه:مساجدجامع)بخشدوم(تهران،دانشگاهشهیدبهشتیوانتشاراتروزنه،1383..8
حسینی،هاشم،کاربردتزیینیومفهومینقششمسهدرمجموعهشیخصفیالدیناردبیلی،دوفصلنامهمطالعاتهنراسالمی،ش14،بهاروتابستان،1390،صص7-24..9
حیدری،عصمت،نقشرنگدرتزییناتمعماریاسالمی،پایاننامهکارشناسیارشد،باستانشناسی،استادراهنما:مهنازشایستهفر،دانشگاهتربیتمدرس،1382..10
خزایی،محمد،نمادگراییدرهنراسالمی،تاویلنمادیننقشدرهنرایران،مجموعهمقاالتاولینهمایشهنراسالمی،تهران،موسسهمطالعاتهنر.11

اسالمی،1381،صص125-142.
دهخدا،علیاکبر،لغتنامه،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران،1338..12
راسختلخداش،رقیه،تجلیتخیلمقدسدرنقشمایههایسفالوسرامیکدوراناسالمی،فصلنامهنقشمایه،سالاول،ش2،پاییزوزمستان1387،صص13.70-71
روحفر،زهره،تجزیهلعابسفیدوآبیبراساسآزمایشپیکسی،مجلهباستانشناسیوتاریخ،ش32،نشردانشگاهی،صص48-50..14
ژوله،تورج،پژوهشیدرفرشایران،تهران،یساولی،1381..15
سبحانی،جعفر،فرهنگاصطالحاتوتعبیراتعرفانی،تهران،انتشاراتطهوری،1370..16
سفالیي،فرزانه،پایداريعناصراقلیميدرمعماريسنتيایران،مجموعهمقاالتسومینهمایشبهینهسازيمصرفسوختدرساختمان،تهران،سازمان.17

بهینهسازيمصرفسوختکشور،1382.
شایستهفر،مهنازوشهریارشکرپور،مقایسهطرحونقشزیلوبافیمیبدومسجدجامعیزد،دوفصلنامهمطالعاتهنراسالمی،ش11،پاییزوزمستان،1388،.18

صص25-42.
ضیاءپور،جلیل،نقوشزینتیدرایرانزمینازابتداتادورانماد،تهران،وزارتفرهنگوهنر،1353..19
عباس،سیدجانوشاکرسلمان،عامر،همآراستگیدرنگارههایاسالمی،ترجمهآمنهآقاربیع،مشهد،بهنشر،چاپاول،1383..20
علیمحمدیاردکانی،جواد،پژوهشیدرزیلوییزد،تهران،فرهنگستانهنر،1386..21
فنایی،زهرا،سیریدرصنایعدستیایران،نجفآباد،دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد،1387..22
قائینی،فرزانه،موزهآبگینهوسفالینههایایران،تهران،سازمانمیراثفرهنگی:انتشاراتوتولیداتفرهنگی،1383..23
محبی،حمیدرضا،محمدتقیآشوری،نمادونشانهدرنقشپردازیزیلوهایتاریخیطرحمحرابی)صف(،فصلنامهگلجام،شماره1،زمستان1384،صص42-60..24
محمدی،رامونا،نقشخورشیددرهنرهایاسالمی،دوفصلنامهنقشمایه،ش2،پاییزوزمستان1387،صص51-60..25
مصدقیان،وحیده،نقشورنگدرمسجدگوهرشاددرتهران،کتابآبان،1384..26
وایه،گاستون،هنراسالمیدرسدههاینخستین،ترجمه:رحمانساروجی،انتشاراتگیالن،1363..27
ویلسون،اِوا،طرحهایاسالمی،ترجمهمحمدرضاریاضی،تهران،سمت،1380..28
همپارتیان،تیرداد،نقوشانسانی،حیوانیوگیاهیسفالینههاینیشابور)قرونچهارموپنجمقمری(،پایاننامهکارشناسیارشد،استادراهنما:محمدخزایی،.29

دانشکدههنردانشگاهتربیتمدرس،1382.
30. Geza Feherevari, Pottery of the Safavid and Qajar periodsin, (Islamic pottery, a comperehensive study Based on the Barlow Collec-
tion, faber & faber, London, 1973.

سایت ها
برگرفتهازسایتسازمانمیراثفرهنگیوگردشگریاستانیزد،8:30َ،90/9/27،.31

http://www.yazdchto.ir/SC.php?type=component_sections&id=61&t2=DT&sid=49.
نقوشسفالمیبدبازتابباورهایکویرنشینان،برگرفتهازمقالهایدرسایتتبیانس،12:15َ،90/9/12،.32

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=637348.
نقشخورشیدخانم،سرامیکدورهمعاصروبسایتمجموعهفرهنگیتاریخیسعدآباد،33.12:30،90/9/29

www.sadmu.com/menu1/Description.a&px?id=1025.
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