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چکیده

ــه، شــکل  ــر منطق ــری از اوضــاع خــاص حاکــم ب ــا تأثیرپذی ــه ب ــوده ک ــی ب ــزد محــل شــکل گیری هنرهــای متفاوت ــه ی ی منطق
گرفتــه اســت. هنــر فرش بافــی در ایــن اســتان بــه عنــوان یــک پدیــده ي فرهنگــي هویــت خــاص خــود را مرهــون محیــط و بســتر 
فرهنگــی جامعــه اســت. بــا توجــه بــه این کــه رنــگ در بیــن عوامــل نقــش، بافــت و عوامــل فرعــی انــدازه و مــاده ی اولیــه، اصلی تریــن 
و مهم تریــن نقــش را در جــذب بیننــده دارد، ایــن فرضیــه کــه ترکیب بنــدی رنگــی منطقــه بــا هویــت اقلیمــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
ــگ در  ــای رن ــی ویژگی ه ــناخت تفصیل ــش، ش ــن پژوه ــدف از ای ــود. ه ــرح می ش ــتقیم دارد مط ــاط مس ــا ارتب ــی آن ه و اجتماع
فــرش اســتان یــزد اســت تــا به تــوان بــه ایــن مســأله پاســخ داد کــه عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد رنــگ در فــرش یــزد چیســت. بدیــن 
منظــور عواملــی نظیــر رنــگ در فــرش یــزد و عوامــل تأثیرگــذار در رنــگ فــرش یــزد کــه بــه اوضــاع اقلیمــی و جغرافیایــی، اوضــاع 
اجتماعــی و سیاســی و عوامــل فرهنگــی طبقه بنــدی شــد، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت، ویژگی هــای اقلیمــی آن، 
کــه منطقــه ای  اســت گــرم و کویــری، کــم بــاران و خشــک بــا انــواع گیاهــان رنــگ زا و کیفیــت آب هــای ایــن اســتان کــه از عوامــل 
تأثیرگــذار در رنــگ فــرش ایــن اســتان می باشــند مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ویژگی هــای فرهنگــی نیــز کــه شــامل تأثیــر 
از فرهنــگ پیشــین و شــهرهای هم جــوار، حفــظ ســاختار ســنتی، نــوع معمــاری، تأثیــرات حســی و عوامــل تحمیــل شــونده اســت و 
همچنیــن ویژگی هــای اقتصــادی و صنعتــی، وجــود صنایــع گوناگــون، نســاجی اســتان، عبــور جــاده ابریشــم از منطقــه، رویکردهــای 
معیشــتی و ویژگی هــای اجتماعــی نظیــر درون گرایــی، تولیــد در راســتای فرهنــگ بومــی، تناســب بــا طبقــه اجتماعــی، ویژگی هــای 
رنگــی فــرش یــزد بــه شــمار می آینــد کــه بــر هنــر و صنعــت و رنــگ فــرش آن تأثیــر گذاشــته و عوامــل مؤثــر بــر کاربــرد رنــگ در 
فــرش ایــن اســتان می باشــند. پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات کیفــی اســت کــه بــا روش توصیفــی- تحلیلــی  و اســتفاده از منابــع 

کتابخانــه ای و مصاحبــه بــه انجــام رســیده اســت.
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مقدمه 
امــروزه بســیاری از دســت اندرکاران تولیــد فــرش بــه موضــوع اهمیــت رنــگ و امــکان آن 
در توســعه و ایجــاد تحــول و پویایــی در آن بــه خصــوص از منظــر اقتصــادی واقــف هســتند. 
بنابرایــن از یــک ســو پرداختــن بــه آن بــه واســطه ی تنــزل دائمــی جایگاه فــرش ایــران از لحاظ 
تثبیــت و رونــق جایــگاه بــازار بین المللــی اهمیــت اساســی دارد و از دیگــر ســو بــا توجــه بــه 
ــازار فــرش کــه احتمــاالً بازارهــای خاصــی  تحــوالت اجتماعــی و چشــم انداز دهه هــای آتــی ب
ــن  ــگ اصلی تری ــه اینکــه رن ــا توجــه ب ــز اهمیــت اســت. ب ــود، حائ ــژه خواهــد ب ــی وی ــا کاالی ب
ــا موضــوع پراهمیــت  ــا ایــن حــال پژوهشــی ب و مهم تریــن نقــش را در جــذب بیننــده دارد، ب

رنــگ در هویت بخشــی بــه فــرش ایرانــی بــه ویــژه فــرش یــزد صــورت نگرفتــه اســت.
ــون  ــود را مره ــت خ ــي هوی ــده ي فرهنگ ــک پدی ــوان ی ــه عن ــزد ب ــی در ی ــر فرش باف هن
محیــط و بســتر فرهنگــی جامعــه و تاریــخ آن اســت. آن چــه در این جــا مــورد توجــه قــرار دارد 
مجمــوع ایــن عوامــل اســت کــه در رنــگ فــرش ایــن اســتان بــه عنــوان اثــر هنــری هنرمنــد، 
ــد.  ــدا می کن ــود پی ــه نم ــاص آن منطق ــی خ ــی و هویت ــات فرهنگ ــا و خصوصی ــا ویژگی ه ب
هنرمندانــی کــه هــر کــدام بنابر مقتضیــات خــود در چگونگــی تولید آن نقــش دارند،می کوشــند 
تــا ایــن دســت بافتــه تولیــد شــود. یــک طــراح کــه دارای ذوق و ســلیقه خاصــی اســت، در یــک 
ــه خــود را دارد. او  منطقــه ی خــاص زندگــی می کنــد کــه آن منطقــه طرح هــای مخصــوص ب
ــر اســاس ارزش هــا، هنجارهــا و باورهایــی خــاص شــکل  در جامعــه ای زندگــی می کنــد کــه ب
ــذارد،  ــر می گ ــگ و طــرح اث ــه در رن ــی اســت ک ــات و آموخته های ــه، مســلماً دارای روحی گرفت
نــزد اســتادانی شــاگردی کــرده و از آن هــا آموختــه کــه آموزه هــای آن اســاتید در طراحــی اش 
دیــده می شــود، یــک رنگــرز بــا آموخته هــا و دانســته هایش، بــا شــیوه خــاص خــود، بــا مــواد 
اولیــه ای کــه در دســترس دارد، بــا گیاهانــی کــه در منطقــه روییــده می شــود بــه رنــگ کــردن 
ــت  ــی اس ــی قال ــکل دهنده نهای ــت، ش ــه در نهای ــده ای ک ــردازد و بافن ــرش می پ ــای ف خامه ه
ــه  ــوادی ک ــی، م ــل فن ــد عوام ــر مانن ــل بســیار دیگ ــد و عوام ــی می زن ــود قال ــر تاروپ ــره ب و گ
یــک رنگــرز مصــرف می کنــد، نــوع پشــمی کــه از منطقــه یــا خــارج از آن بــه دســت رنگــرز 
ــوع آبــی کــه  ــوع خشــک کــردن آن پــس از رنگــرزی، ن می رســد، شــیوه شستشــوی پشــم، ن
مصــرف می شــود و عوامــل دیگــر دخیــل در رنگــرزی، شــرایط اقلیمــی، اجتماعــی و سیاســی، 
ــه طــور  ــی ب ــت قال ــا چگونگــی شــکل گیری و باف ــرد ت ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م ــی بای همگ
دقیــق مشــخص شــود. از ایــن رو شــناخت ایــن ویژگی هــا ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه 
عــالوه بــر پرداخــت  علمــی بــه مقولــه رنــگ در فــرش یــزد، و کاربــردی کــردن آن در صنعــت 
فــرش بتــوان از انــزوای ایــن مؤلفــه اساســی و تأثیــرات منفــی آن بــر فــرش ایرانــی جلوگیــری 
ــن  ــالی ای ــه در مســیر اعت ــن مقول ــی ای ــه گســتره ی علم ــه ب ــا توج ــال آن ب ــه دنب ــود و ب نم

صنعــت، فرهنــگ و میــراث مانــدگار گام هــای مطمئنــی برداشــت.
ــورد  ــزد م ــرش ی ــگ در ف ــرد رن ــاب و کارب ــذار در انتخ ــل تأثیرگ ــش عوام ــن پژوه در ای
مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت. بدیــن ترتیــب ایــن فرضیــه مطــرح شــود کــه بــا توجــه 
ــه از  ــن مرحل ــه در اولی ــت شــی اســت ک ــن خصل ــگ مهم تری ــه لحــاظ علمی،رن ــه ب ــه این ک ب
ــرش  ــی در ف ــوع رنگ ــود تن ــم وج ــه علی رغ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــاق می افت ــناخت اتف ش
یــزد، ترکیب بنــدی رنگــی منطقــه بــا هویــت اقلیمــی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی آن هــا 

ــاط مســتقیم دارد. ارتب
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ــن  ــی ای ــدف اصل ــد، ه ــگ می رس ــه 3۰ رن ــزد ب ــرش ی ــی ف ــوع رنگ ــوارد تن ــی م  در برخ
ــن  ــش های ای ــت. پرس ــه اس ــن منطق ــرش ای ــگ ف ــای رن ــی ویژگی ه ــناخت تفصیل پژوهش،ش
ــر اســاس ذوق و ســلیقه طــراح اســت و  ــرش فقــط ب ــگ ف ــن شــرح اســت:آیا رن ــق بدی تحقی
ــرد آن دخیــل اســت؟ عوامــل دیگــری  ــا نظــر کامــل یــک تولیــد کننــده در انتخــاب و کارب ی
شــکل گیری رنــگ فــرش یــک منطقــه چیســت؟عوامل مؤثــر بــر کاربــرد رنــگ در فــرش یــزد 
چیســت و بســتگی و پیوســتگی ایــن ویژگی هــا بــا اقلیــم، فرهنــگ، اقتصــاد و اجتمــاع چگونــه 

اســت؟

روش پژوهش
تحقیــق حاضــر بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و از نــوع مطالعــات کیفــی اســت. متغیرهــای 
ــل  ــف و تحلی ــا توصی ــه ب ــن مطالع ــزد هســتند، در ای ــرش ی ــگ و ف ــق رن ــن تحقی مســتقل ای
رنــگ و ارتبــاط آن بــا فــرش یــزد، بــه روش کتابخانــه ای بــه جمــع آوری داده هــا پرداختــه شــده 
ــا اســتادان متخصــص در حــوزه ی فــرش یــزد، جامعــه  اســت. همچنیــن از طریــق مصاحبــه ب
شناســی، روان شناســی و اطالعــات گــردآوری شــده از مرکــز ملــی و شــرکت ســهامی فــرش 

ایــران نیــز بــه تکمیــل و بررســی داده پرداختــه شــده اســت.

پیشینه ی پژوهش 
در مقالــه ی نقــش و رنــگ در دســت بافته های ســنتی یــزد، نوشــته ی ســید مهــدی 
ــی  ــت جغرافیای ــه موقعی ــا ب ــگ، بن ــش و رن ــش نق ــل پیدای ــل و عوام ــی )13۷2(، عل آیت الله
ــاجی و  ــت نس ــتان، صنع ــن اس ــای ای ــکل گیری هنره ــر در ش ــم کوی ــش اقلی ــه، نق ــر منطق ه
ــه  ــن پرداخت ــار غیاث الدی ــا در آث ــه رنگ ه ــاره ب ــته و اش ــند دوران گذش ــورد پس ــای م رنگ ه

شــده اســت.

رنگ در فرش یزد
ــری  ــا تأثیرپذی ــه ب ــوده اســت ک ــی ب ــای متفاوت ــزد محــل شــکل گیری هنره ــه ی ی منطق
ــر منطقــه، شــکل گرفته اند.ایــن اســتان از گذشــته یکــی از مراکــز  از شــرایط خــاص حاکــم ب
مهــم تجــاری در کشــور بــوده اســت. سیســیل ادواردز در کتــاب قالــی ایــران، در ایــن خصــوص 
می نویســد: »یــزد در ایــران اصلــی قــرار دارد و شــهری اســت خــوب و اصیــل و تجــارت بســیار 
ــور و  ــری کش ــزی و کوی ــتان های مرک ــی از اس ــزد یک ــیاه، 13۷۵: 11(.ی ــی دارد.« )قلم س خوب
ــارس و همچنیــن در  در بیــن اســتان های خراســان، شــیراز و اصفهــان و در »مســیر خلیــج ف
مســیر راه جنوبــی ایــران بــه هندوســتان نیــز واقــع شــده اســت«)علمدار یــزدی، 13۸۰: 1۴(. 
ــت،  ــده اس ــوب می ش ــور محس ــادی کش ــاهراه های اقتص ــی از ش ــه یک ــم ک ــود راه ابریش وج
ــزد داشــته اســت. راه  ــژه در شــهر ی ــه وی ســهم عمــده ای در پیشــرفت هنرهــای دســت باف ب
ــزد محســوب می شــده اســت. از  ــی اقتصــادی و تجــارت ی یکــی از عمده تریــن عوامــل زیربنای
چنیــن راهــی بایــد کاالیــی ارزشــمند کــه حاصــل فکــر، تمــدن، فرهنــگ و اقتصــاد ملت هــا 
ــه ســوی  ــود، تبــادل می شــد کــه ایــن خــود عامــل عمــده ی گرایــش بیشــتر مــردم یــزد، ب ب
صنعــت شــد؛ تــا آن جــا کــه امــروزه یــزد نه تنهــا بــه ســبب معمــاری و بناهــای خاصــش، بلکــه 
بــه ســبب وجــود صنایــع گوناگــون از جملــه صنعــت بافندگــی شــناخته شــده اســت. آن چــه 
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ــه صنعــت بافندگــی و  موجبــات پیشــرفت ایــن صنعــت را فراهــم نمود،گرایــش مــردم یــزد ب
ــوده اســت.  ــودن ســطح دســت مزد و قناعــت کارگــر یــزدی ب پاییــن ب

ایــن شــهر از گذشــته  تــا بــه امــروز یکــی از مراکــز مهــم نســاجی ایــران علــی الخصــوص 
بافــت انــواع پارچه هــای ابریشــمی و شــال بــوده اســت. ســاکنان یــزد بــا توجــه بــه خصوصیــات 
اقلیمــی و جغرافیایــی خــاص منطقــه ی کویــر، در زمینــه ی صنایــع دســتی بــه ویــژه پارچه بافــی 
و قالی بافــی، پیــاده کــردن طــرح و نقــش و رنگــرزی بــه طریقــه ی ســنتی مهــارت داشــتند و 
آثــار ارزشــمندی کــه سرشــار از روح و رنــگ بــود را خلــق کردنــد.در ایــن خصــوص می تــوان 
ــای  ــه دوره ه ــبت ب ــه نس ــاز دوره ی صفوی ــن امتی ــتان »مهم تری ــن اس ــاید در ای ــه ش ــت ک گف
دیگــر از نظــر بافندگــی، نزدیکــی فــراوان هنــر نقاشــی بــا صنعــت بافندگــی بــود و از تطابــق 
ــی  ــوان فهمیــد کــه طراحــان پارچه هــای عال ــی می ت ــه خوب پارچه هــا و نقاشــی های آن دوره ب
همــان نقاشــان معــروف بودنــد کــه حتــی همــان رنگ هــای کــدر و مالیــم کــه در نقاشــی های 
ــه  ــای ب ــرد. رنگ ه ــی ک ــز تجل ــزد نی ــی ی ــار در پارچه باف ــن ب ــرای اولی ــود ب ــوی مرســوم ب صف
ــرخ  ــردی، س ــبز زم ــی، س ــراح آن دوره: نارنج ــن ط ــن، بزرگ تری ــار غیاث الدی ــه در آث کار رفت
یاقوتــی، ســرخ آتشــین، ســرخ تیــره، آبــی مالیــم، آبــی تیــره، ســیاه، خاکســتری، کــرم، نقــره ای 

اســت« )آیــت اللهــی، 13۷2: 31(.
ــا نــوع زندگــی مــردم ایــن منطقــه  فــرش نیــز از جملــه هنرهــای اجتماعــی اســت کــه ب
تطابــق دارد و بخشــی از اعتقــادات مذهبــی، تاریــخ، معمــاری، طبیعــت و گویــش مــردم ایــن 
نواحــی نیــز، بــر آن نقــش بســته و نقــش قابــل توجهــی در رشــد اقتصادی کشــور داشــته اســت. 
»مناطقــی چــون اردکان، ابرکــوه یــزد، مهریــز، خاتــم، تفــت، صــدوق، بافــق، طبــس و میبــد 
از جملــه مراکــز فعــال در زمینــه ی قالی بافــی ایــن اســتان هســتند. بــه طــور کلــی، شــیوه ی 
ــارن اســتفاده می شــود، رنگدانه هــای  ــره نامتق ــه از گ ــن اســتان فارســی باف اســت ک ــت ای باف
گیاهــی رایــج هــم بیشــتر در شــهرهای یــزد و ابرکــوه بــه چشــم می خــورد« )بصــام و دیگــران، 
13۸3: 2۰1(. رنــگ در ایــن اســتان ویژگــی خــاص خــود را دارد. در واقــع نمی تــوان فرهنــگ 
ــی  ــای خشــتی و کاه گل ــر و بناه ــی کوی ــگ خاک ــروزه ای آســمان و رن ــگ فی ــدون رن ــزد را ب ی
ــزد  ــگ در مســاجد، ســفال ها، منســوجات ســنتی ی ــرد رن تصــور کــرد. همــان طــور کــه کارب
ــا شــدت رنگــی متناســبی پیــروی می کنــد، رنــگ در فــرش ایــن  از فام هــای خــاص رنگــی ب
ــی رود در  ــه کار م ــا ب ــن قالی ه ــه در ای ــی ک ــداد رنگ های ــت. تع ــه اس ــم این گون ــه ه منطق
ارتبــاط بــا کیفیــت قالــی، نقشــه و یــا محــل بافــت آن، تــا حــدودی متفــاوت اســت. رنگــرزی 
در ایــن اســتان هــم بــه صــورت شــیمیایی و هــم گیاهــی صــورت می گیــرد. »رنــگ غالــب در 
قالــی یــزد الکــی یــا کــرم اســت و در حاشــیه ی قالی هــای زمینــه الکــی از رنــگ ســرمه ای و 
ــه  ــه کار رفت ــای ب ــایر رنگ ه ــود. س ــتفاده می ش ــی اس ــگ خاک ــرم از رن ــگ ک ــای رن در قالی ه
ــت در  ــی. روش باف ــروزه ای، ســبز و نیل ــی، فی ــد از: مشــکی، قهــوه ای، آب ــزد عبارتن ــی ی در قال
ــوارد،  ــی م ــود و در برخ ــایری تک پ ــق عش ــی مناط ــود و در برخ ــتر دوپ ــزد بیش ــای ی قالی ه

ــان، ســه پود اســت« )همــان(.  ــا کرم مشــابه ب
ــران  ــف ای ــاط مختل ــرش در نق ــای ف ــن نگاره ه ــددی بی ــانی های  متع ــباهت ها و همس ش
ــال طــرح و  ــن ســرعت ارتباطــات و انتق ــوام، همچنی ــن اق وجــود دارد. مشــابهت فرهنگــی بی
نقــش و عناصــر رنــگ و رنگــرزی فــرش بــه مناطــق مختلــف فرش بافــی می توانســته موجبــات 
ایــن شــباهت را فراهــم آورد؛ دربــاره ی یــزد و کرمــان نیــز چنیــن اســت. در گذشــته بــه خاطــر 
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ــه دلیــل وجــود  ــود و ب پیشــرفت قابــل توجــه ای کــه فــرش ناحیــه ی کرمــان کســب کــرده ب
طراحــان و رنــگ رزان و تولیدکننــدگان خبــره، بســیاری از تجــار معــروف غیربومــی عالقــه ی 
ــا  ــه ی کاال ب ــا داشــتند. داد و ســتد، مبادل ــل فرش ه ــن قبی ــروش ای ــد و ف ــرای خری ــادی ب زی
کاال و بســیاری مــوارد دیگــر نظیــر ارزان تــر بــودن دســتمزد در ایــن منطقــه دلیلــی بــر ورود 
فرش هــا بــا نقــوش اصیــل کرمانــی در یــک دوره ی خــاص بــه منطقــه ی یــزد شــد. هانگلدیــن 
ــا  ــیار زیب ــی بس ــهر محصول ــن ش ــد: »در ای ــی می نویس ــای ایران ــاب قالی ه ــر1( در کت )تصوی
ــه شــدت  ــی کامــاًل محــدود را داریــم کــه پــس از رهــا کــردن نقش هــای قدیــم ســنتی، ب ول
ــه های  ــه نقش ــی ک ــوص از زمان ــه خص ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــای کرم ــر قالی ه ــت تأثی تح
ــج  ــی مــورد اســتفاده اســت، ایــن تأثیــر بیشــتر محســوس می باشــد )ترکیبــی از یــک ترن قال
ــه صــورت دســته گل در زمینــه ی قالــی و  مرکــزی کــه دارای آویزهایــی اســت، و گل هایــی ب
همچنیــن لچک هایــی درگوشــه( کــه بــه طــور کامــاًل واضحــی تأثیــر ســبک غربــی در آن قابــل 
ــگ  ــه، رن ــز حاصــل از قرمز دان ــگ قرم ــق چیرگــی رن ــا را از طری ــن قالی ه تشــخیص اســت. ای
آبــی روشــن یــا تیــره، و همچنیــن از طریــق رگه هــای آبــی رنــگ کــه در پشــت قالــی قابــل 
ــد کــه رنگشــان  ــه نخ هــای پودن ــوط ب ــن رگه هــا مرب ــوان تشــخیص داد. ای ــت اســت می ت رؤی
آبــی اســت. ارتفــاع پــرز ایــن قالــی متوســط یــا بلنــد اســت. حالــت نرمــی و مخملــی پرزهــا 
بــراق و پشــم آن از نــوع بــادوام می باشــد« )هانگلدیــن، 13۷۵: ۷۶(. بعــد از نــزول قالــی کرمــان 
ــدم  ــان  و ع ــرش اصفه ــاد ف ــفارش های زی ــل س ــه دلی ــزد ب ــان ی ــی مردم ــر بی گره باف ــر اث ب
ــد کــه در حــال حاضــر  ــه تولیــد ایــن فرش هــا همــت گماردن خطرپذیــری طراحــان یــزدی ب
هــم آثــاری از طــرح و نقــش اصفهــان، ناییــن و کاشــان در منــازل بــه چشــم می خــورد. البتــه 
در طــی 3۰ ســال گذشــته قالــی یــزد متأثــر از کاشــان شــده اســت کــه هم چنــان ادامــه دارد 
)تصویــر2(. در حــال حاضــر طــرح و نقــش رایــج در نقــاط مختلــف اســتان، طــرح لچــک ترنــج 
کاشــان اســت بــه طــوری کــه هم اکنــون فــرش یــزد بــا نقشــه ی کاشــان شــناخته شــده اســت 
)تصویــر3(. در واقــع نیــاز شــدید بافنــدگان محــروم یــزدی بــه بافــت قالــی بــه عنــوان یکــی از 
راه هــای اصلــی امــرار معــاش در شــهر و روســتا ها امــکان پذیــرش هــر گونــه سفارشــی را بــه 
آنــان فراهــم مــی آورد بــه طــوری کــه امــروزه نقشــه های یکنواخــت و تکــراری مناطقــی نظیــر 
کاشــان و نائیــن بــا فــروش بــاال را بــه نــام قالــی اردکان بــه فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه تحمیل 
کرده انــد. بدیــن ترتیــب دســت یافتــن بــه ریشــه ی پیدایــش اولیــن ایــده و فکــر و ایــن کــه 
کار توســط چــه کســی و در چــه زمــان صــورت گرفتــه، امــکان پذیــر نیســت. بــا ایــن وصــف 
ــی از ســبک خاصــی برخــوردار  علی رغــم توســعه ی قالی بافــی، اســتان یــزد در امــر تولیــد قال
ــود  ــیم نم ــوب تقس ــمال و جن ــه ی ش ــه دو ناحی ــوان ب ــزد را می ت ــتان ی ــع اس ــت.»در واق نیس
کــه ناحیــه ی شــمال از ســبک کاشــان، اصفهــان و نائیــن و ناحیــه ی جنــوب از ســبک کرمــان 

ــرد، 13۸1(. ــری ف ــد« )وزی ــروی می نمای پی
تاریخچــه ی مشــخص و مســتندی در مــورد قدمــت اولیــن قالی هــای بافتــه شــده در یــزد 
ــل و  ــدادی از نقــوش اصی ــه تع ــن اســتان در دســت نیســت. البت ــه ی ای و شهرســتان های تابع
ــزد را طراحــان پارچه هــای دســت باف روی کاغــذ شــطرنجی نقشــه ی فــرش منتقــل  کهــن ی
کــرده و نقوشــی بــا اصالــت و هویــت یــزدی طراحــی کرده انــد کــه بــا کمــال تأســف امــروزه 
ــی  ــوان در برخ ــماری را می ت ــت ش ــداد انگش ــزد تع ــی ی ــده ی قال ــع و ارزن ــای بدی از نمونه ه
مجموعه هــای شــخصی یافــت. کســانی که در زمینــه ی داد و ســتد فــرش فعالیــت دارنــد تنهــا 
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بــه یــادآوری اســامی اندکــی از هنرمنــدان و تولیدکننــدگان ایــن منطقــه 
ــد. ــنده می کنن بس

طــرح و نقش هــای ایــن منطقــه بــا وجــود تنــّوع و غنــای آن چنــدان 
شــناخته شــده نیســت. شــگرد بافــت و نــوع پشــم قالــی یــزد منحصــر بــه 
فــرد اســت.به گفتــه ی عــده ای از تولیدکننــدگان فــرش یــزد، در گذشــته 
طرح هایــی ماننــد احمــد مندآبــادی )احمــد محمدآبــادی( بــه نــام طــراح 
ــه ی  ــا زمین ــتر ب ــی بیش ــه طرح ــزد ک ــاد ی ــتای محمدآب ــه در روس آن ک
ســرمه ای بــود، طــرح  هراتــی، طــرح چهارخانــه یــا خشــتی در یــزد بافــت 

می شــد.
از طرح هــای دیگــر ایــن منطقــه بــه طرح هــای ســردار جنگــی 
ــرد.  ــاره ک ــوان اش ــت می ت ــی اس ــی و نام ــای قدیم ــی از طرح ه ــه یک ک
»در گذشــته رنــگ زمینــه ی ایــن طــرح الکــی و حاشــیه ســرمه ای بــود. 
امــروزه تغییراتــی در ایــن فــرش رخ داده و رنــگ آن کمــی تغییــر کــرده 
اســت. رنــگ متــن فــرش کــرم و حاشــیه خاکــی شــده اســت« )رســتگار، 

ــروغ، 13۸9(. اف
»همچنیــن طــرح گل ماهــی یکــی دیگــر از طرح هایــی اســت کــه در 
یــک طــرح آن هفــت یــا هشــت رنــگ بــه کار می رفتــه اســت. ایــن طــرح 
بیشــتر در زمینــه ی ســرمه ای و حاشــیه ســرمه ای اجــرا شــده و در مســاجد 

و تکایــا پهــن می شــده اســت« )همــان(.
ــزد،  ــه ی ــان ب ــای کرم ــا ورود طرح ه ــد ب ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
طرح هــای مخصــوص اســتان یــزد رفتــه رفتــه جــای خــود را بــه 
ــزد در  ــت ی ــا باف ــان ب ــای کرم ــوع طرح ه ــان داده و تن ــای کرم طرح ه
ایــن اســتان بیشــتر شــد بــه طــوری کــه امــروزه در ایــن شــهر ســالیانه 
ــی  ــا را از قال ــوان آن ه ــختی می ت ــه س ــه ب ــود ک ــه می ش ــی بافت قالی های
ــه  ــزد، طــرح الل ــان در ی ــه  ای از طرح هــای کرم ــان بازشــناخت. نمون کرم
ــد  ــع بای ــور قط ــه ط ــزدی ب ــه ی ــرح الل ــا در ط ــد. »رنگ ه ــزدی می باش ی
ــه و  ــی در زمین ــگ الک ــاًل رن ــد. مث ــرار گیرن ــود ق ــب خ ــای مناس در ج
ــا، ســرمه ای در حاشــیه ی پهــن، الکــی در حاشــیه  ــروزه ای در لچک ه فی
ــا  ــا، رنگ ه ــزدی موتیف ه ــه ی ــرح الل ــا. در ط ــی در طره ه ــک و خاک باری
و حالت هایــی وجــود دارد کــه کامــاًل منشــاء کرمانــی دارد و تحــت تأثیــر 

ــان(.   ــان اســت« )هم ــرح کرم ــف در ط ادوار مختل
ــام طــرح شــرق لنــدن شــناخته  ــا ن طــرح بنــد ماهــی کــه در یــزد ب
شــده اســت. طــرح طــال خونچــه نیــز از دیگــر طرح هایــی اســت کــه در 

ــه می شــده اســت. ــن اســتان بافت ای
ــا نــام طراحــان و تولیدکننــدگان خــود نیــز  طرح هــای اســتان یــزد ب
قابــل شناســایی هســتند؛ آقایانــی نظیــر گلــکار، درخشــش، بینــش، امــام 
ــر  ــه ه ــدق و... ک ــت، مص ــتوری، یزدان پرس ــینی، مس ــینی، غالمحس حس
کــدام از تولیدکننــدگان خــاص یــک ســبک، بــا رنگ بنــدی خــاص خــود 

تصویر1: نقشه ی قدیم کرمان در یزد
)مجموعه ی شخصی آقای احمد زارع، 1350، نگارنده(.

تصویر2: نقشه ی قدیم کاشان در یزد
)مجموعه ی شخصی آقای احمد زارع، 1350، نگارنده(.
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در یــزد بودنــد. بــه طــوری کــه از گذشــته طــرح شــرق لنــدن در یــزد در انحصــار آقــای یــزدان 
پرســت یــا مصــدق بــود. 

البتــه در گذشــته در اســتان یــزد طرح هــا و نقشــه های دیگــری کــه متعلــق بــه اســتان ها 
و شهرســتان های دیگــر نقــاط ایــران بــود در ایــن اســتان بافــت می شــد. در چنــد ســال اخیــر 
ــای  ــن احی ــداع و همچنی ــالح، اب ــوص اص ــی در خص ــدگان موفقیت های ــان و تولیدکنن طراح

ــد. ــب کرده ان ــی کس ــای قدیم ــوش و طرح ه نق
در قالــی یــزد، بیــن 12 تــا 3۰ رنــگ مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. در گذشــته 
ــتفاده  ــبز اس ــرم و س ــای ک ــون از رنگ ه ــرمه ای و اکن ــی و س ــب الک ــه اغل ــج زمین ــگ رای رن
می کننــد. بــرای حاشــیه نیــز معمــوالً رنگ هــای ســرمه ای، خاکــی و ترمــه ای در نظــر گرفتــه 
ــق  ــس و طب ــال و نفی ــاص، اع ــای خ ــزِء قالی ه ــه ج ــاری ک ــای درب ــه در طرح ه ــود. البت می ش
ســفارش، بــرای مشــتریان خــاص بافتــه می شــوند عــالوه بــر الکی هــای درخشــان و ســرمه ای 
ــود و  ــتفاده می ش ــگ اس ــبز های خوش رن ــی، س ــواع زرد و طالی ــد ان ــی مانن ــای خاص از رنگ ه
در واقــع اکثــر سفارشــات بــازار کــه بــرای مــردم عــادی بــود طبــق رنگ بنــدی کاشــان، ناییــن، 
اصفهــان بــا زمینــه ی کــرم و رنگ هــای ســرد و خاکــی کــه بــه نحــوی در ارتبــاط بــا طبیعــت 

ــر۴(. ــه می شــود )تصوی ــر اســت بافت ــم کوی پیرامــون و نشــان دهنده ی اقلی
در مــورد رنگ زاهــای موجــود در یــزد، بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت؛ بــا اینکــه بســیاری 
ــه اســتفاده از رنگ زاهــای طبیعــی از لحــاظ کیفیــت  ــن منطقــه ب ــرش ای از تولیدکننــدگان ف
و مانــدگاری و زیبایــی فــرش نســبت بــه رنگ زاهــای شــیمیایی آگاهنــد، امــا بــه طــور کامــاًل 
ــه  ــش یافت ــه روز افزای ــدگان روز ب ــن تولیدکنن ــیمیایی در بی ــای ش ــوس رواج رنگ زاه محس
اســت بــه طــوری کــه بســیاری از کارگاه هــای رنگــرزی ســنتی در یــزد از فعالیــت بازمانــده و 

یــا سیســتم رنگــرزی خــود را از طبیعــی بــه شــیمیایی تغییــر داده انــد. 
ــه شــرح زیــر از  ــد ب شــماری از رنگ هایــی کــه در ایــن اســتان بیشــترین اســتفاده را دارن

ــی شــده اند:  ــه راســت معرف چــپ  ب
پوســت  نیل+ فیلی) - نیل( سی) لما ا - نیل( ی) ه ا ز و فیر - نیل( ی) مه ا -سر مشکی)جفت(

ــی  ــای قال ــن در طرح ه ــرد و روش ــای س ــرد رنگ ه ــی از کارب ــر 3: نمونه های تصوی
یــزد )نگارنــده(.

تصویر۴: طرح قالی یزد با رنگ بندی روشن و زمینه خاکی 
)مجموعه ی شخصی آقای مصطفی مستوری، 1390، نگارنده(.
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گــردو(- دودی)نیل+پوســت  یــا  گردو+جاشــیر(-فوالدی  گردو(-ساق چناری)نیل+پوســت 
بیدمشــکی یــا ماشــی کــه بــه آن ارتشــی و یــا ملــه ای هــم گفتــه می شود)پوســت 
ــورد  ــبز م ــبت س ــه نس ــیر+نیل ب ــبز پررنگ)جاش ــزی آن(-س ــرای قرم ــیر+روناس ب گردو+جاش
نیاز(-قهوه ای)پوســت گردو+پوســت انار+روناس(-دارچینی)رونــاس +پوســت گردو(-خاکــی 
یــا شتری)پوســت گردو+روناس(-نخودی)جاشیر+پوســت انار+اســپرک+برگ مو(-کــرم )کاه 
ــپرک(- ــت گردو+روناس(-مسی)روناس+اس ــت پیازی)پوس ــیر(- پوس ــا )روناس+جاش ــدم( ی گن

آن(-روناسی)روناس(-ســفید زردی  بــرای  الکی)روناس+جاشــیر 
ــاًل  ــذاری می شــوند، مث ــا اســامی دیگــری نام گ ــف ب ــا در مناطــق مختل ــن رنگ ه ــه ای البت
ــام ملــه ای و در بعضــی  ــا ن ــرد دارد در کاشــان ب رنــگ بیدمشــکی کــه در قالی هــای یــزد کارب
ــا نــام ماشــی نام گــذاری شــده اند. از کم رنــگ یــا پررنــگ کــردن هــر یــک از آن هــا   مناطــق ب
ــای  ــت قالی ه ــه در باف ــود ک ــل می ش ــی حاص ــواد کمکی،رنگ های ــا و م ــیله ی دندانه ه به وس

ــرار می گیــرد. ایــن منطقــه مــورد اســتفاده ق

عوامل تأثیر گذار بر رنگ فرش یزد
ــی و  ــت اقلیم ــکان و موقعی ــان و م ــل زم ــی، عوام ــل فرهنگ ــیم بندی، عوام ــک تقس در ی

ــود: ــی نم ــوان بررس ــت را می ت ــذار اس ــزد اثرگ ــتان ی ــرش اس ــگ ف ــه در رن ــی ک جغرافیای
الف- موقعیت اقلیمی و جغرافیایی:

ــعت  ــک کویر،وس ــرم و خش ــوای گ ــون آب و ه ــی چ ــه ای و جغرافیای ــای منطق ویژگی ه
منطقه،منابــع طبیعی،ثروت هــای زیرزمینــی و پراکندگــی جمیعــت تأثیــر عمــده ای بــر شــغل، 
روحیه،اندیشــه و باالخــره فرهنــگ و هنــر فرش بافــی مــردم اســتان یــزد داشــته اســت. شــرایط 
اقلیمــی و جغرافیایــی خــود شــامل عوامــل گوناگــون دیگــری اســت کــه تــا حــدودی بــه آن هــا 

ــود: ــه می ش پرداخت
آب و هوا و محل زندگی  .1

ــر و صنعــت  ــوع معمــاری، پوشــاک، خــوراک، هن ــار، ن ــر منــش و رفت ــزد ب آب و هــوای ی
ایــن اســتان تأثیــر گــذارده اســت. یــک فــرد یــزدی مســکن خــود را آن گونــه می ســازد کــه 
ــادی  ــی ع ــوا در زندگ ــت آب و ه ــال داشــته باشــد. وضعی ــه دنب ــط را ب ــای محی کاهــش گرم
ــوع خــوراک شــخصی  ــن طــور ن ــوده اســت. همی ــر نب ــه بی تأثی ــراد و جامع ــن اف ــره ای و روزم
ــوع خــوراک شــخصی کــه در منطقــه ی سردســیر  ــا ن کــه در ایــن منطقــه زندگــی می کنــد ب
ــا آب و  ــب ب ــودرا متناس ــاس خ ــان ها لب ــت. انس ــاوت اس ــع متف ــور قط ــد به ط ــی می کن زندگ
هــوای منطقــه تهیــه می کننــد. هنــر و صنعــت مــردم ســاکن در نقــاط مختلــف کشــور بــا آب 

تصویر5: پالت رنگی قالی یزد 
)نگارنده(.
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و هــوا و خلــق و خــوی مختلــف نیــز متفــاوت  اســت. البتــه در نقــاط مختلــف جغرافیایــی کــه 
ــادات  ــا ســنت ها و اعتق ــد وانســان هایی ب ــاً یکســانی برخوردارن ــی تقریب از وضعیــت آب و هوای
ــا محیــط مشــابه هــم  ــه دلیــل ســازگاری ب ــان ب ــار هنــری آن ــد، آث مشــترک زندگــی می کنن
ــترش  ــد و گس ــاهد رش ــویم ش ــک می ش ــران نزدی ــز ای ــه مرک ــتر ب ــه بیش ــر چ ــد. ه می باش
ــاورزی  ــق کش ــدم رون ــاران و ع ــم ب ــت ک ــهری اس ــم بود.یزدش ــی خواهی ــی و قالی باف فرش باف
ــت باف در  ــرش دس ــتی و ف ــع دس ــا، صنای ــق هنره ــترش و رون ــل گس ــی از دالی در آن یک
ایــن اســتان می باشــد. در مناطــق مرکــزی ایــران و بــه خصــوص شــهرهایی ماننــد کاشــان و 
اصفهــان کــه در همســایگی یــزد هســتند تنــوع رنگــی زیــادی دیــده می شــود. البتــه رنگ هــا 
ســرزندگی و طــراوت گلیم هــای مناطــق شــمالی کشــور را ندارنــد، امــا ماتــی و خلــوص رنگــی 
ــی،  ــای آب ــه می شــوند از رنگ ه ــای روشــن بافت ــا بیشــتر در مایه ه ــد. رنگ ه ــز ندارن کمــی نی
قرمــز و کــرم زیــاد اســتفاده می شــود و دیگــر رنگ هــا نیــز هــر کــدام جایــگاه ویــژه ای دارنــد.

می تــوان گفــت کــه پالــت رنگــی در هنــر مــردم هــر منطقــه تمامــاً بســتگی بــه آن ناحیــه 
ــگ  ــاب رن ــز در انتخ ــان نی ــلیقه ی آن ــه دارد. س ــواد اولی ــگ و م ــه ی رن ــش در زمین و امکانات
ــع  ــه طــور طبیعــی تاب ــز ب ــگ آمیــزی نی ــگ و رن ــی مختلــف و ترکیــب رن ــل جغرافیای ــه عل ب

ــرار دارد.  ــا یکنواختــی آن ق ــور ی درخشــش هــوا، مالیمــت محیــط، و تنــد و تیــزی ن
ــا  ــاًل پیوســته ب ــی کام ــزد مفهوم ــرش ی ــگ در ف ــه رن ــت ک ــوان گف ــن اوصــاف می ت ــا ای ب
ــای  ــرمه ای در فرش ه ــی و س ــز الک ــای قرم ــاب رنگ ه ــت. انتخ ــر اس ــگ کوی ــت و فرهن هوی
ــران  ــی صــورت می گیــرد کــه فــرش ای ــا ۷۰ ســال پیــش در زمان ــزد در حــدود ۶۰ ت اولیــه ی
ــای  ــدوده از رنگ ه ــد )مح ــپری می کن ــذاب را س ــوع و ج ــای پرتن ــور رنگ ه دوره ای از حض
ــه  ــام پهن ــان در تم ــن جری ــار( و ای ــردو و ان ــت گ ــرمه ای و پوس ــا، س ــی، قرمزه ــی روناس الک
جغرافیایــی تولیــد فــرش در ایــران اعــم از کرمــان و اصفهــان و خراســان و تبریــز و کاشــان و 
کردســتان و یــزد کیفیــت مشــابهی دارد. امــروزه حضــور رنگ هــای ســرد و روشــن در فــرش 
یــزد تــا حــدودی برگرفتــه از رنگ هــای موجــود در محیــط کویــر و طبیعــت اطرافشــان اســت. 
ــاک، از  ــگ خ ــاب و رن ــش آفت ــتان، نق ــن اس ــی ای ــر فرش باف ــرد در هن ــای س ــور رنگ ه حض
غبــاری کــه در هــوا و فضــای کویــر جریــان دارد و بــر چهــره مــردم کویــر می تــوان مشــاهده 

کــرد، دلیلــی بــرای تأثیــر آب و هــوا در رنــگ فــرش ایــن منطقــه اســت.
2. پوشش گیاهی منطقه و گیاهان رنگزای آن

رنگ هــای گیاهــی هــر منطقــه ای، همــراه بــا طــرح و بافــت آن منطقــه می توانــد 
ــا آن  ــن ت ــت و ای ــی اس ــی بوم ــل و هویت ــت اصی ــه دارای هوی ــد ک ــد کن ــت بافته ای تولی دس
درجــه اهمیــت پیــدا می کنــد کــه می توانیــم ادعــا کنیــم کــه شناســنامه ایــن فــرش کامــاًل 
مربــوط بــه همــان منطقــه اســت و از مصالــح و مــواد اولیــه بومــی همــان منطقــه تهیــه شــده 

ــد. ــدی می باش ــن کاالی تولی ــمندی ای ــر ارزش ــی ب ــن دلیل ــت و ای اس
ــوان در نواحــی مختلــف، تمایزاتــی را  ــه همیــن نســبت، تقریبــاً می ت بدیهــی اســت کــه ب
بــه لحــاظ کاربــرد نــوع رنــگ پیــدا کــرد کــه بــا پوشــش گیاهــی منطقــه، تطابــق دارد. ســن 
گیــاه، نــوع خاکــی کــه گیــاه در آن پــرورش می یابــد، نــوع آب و هوایــی کــه گیــاه در آن رشــد 

ــود. ــاه ش ــود در گی ــای موج ــدن رنگ دانه ه ــاوت ش ــث متف ــد باع ــی می توان ــد همگ می کن
در زیــر گیاهانــی کــه در رنگــرزی ایــن منطقــه اســتفاده می شــود، همــراه رنــگ تولیــدی 

آن بــه صــورت جدولــی دســته بنــدی شــده اســت:

عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد
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جدول 1: گیاهان رنگزای یزد به همراه رنگ تولیدی )رمضان خانی، 13۸۷: 1۶2(.
منبع رنگرنگ

ریشه روناسنارنجی- قرمز

جفتبنفش- قرمز

برگ حناقرمز- قهوه ای

زعفرانقرمز

نیلآبی یا آبی تیره

اسپرکزرد

ریشه توتزرد

پوست گردوقهوه ای- خاکستری

زردچوبهزرد پررنگ 

برگ موزرد روشن

برگ توتزرد روشن

برگ چایزرد- قهوه ای

پوست انار و پوست گردوقهوه ای- خاکستری

کنده درخت بقمبنفش و سیاه

پوست بلوطقرمز مایل به قهوه ای

برگ جفت، پوست بلوط و برگ سماققرمز- قهوه ای

برگ سماققهوه ای- قرمز

پوست درختقهوه ای- زرد

پوست خشخاشقهوه ای

اکثــر ایــن گیاهــان رنــگ زا در پوشــش گیاهــی ایــن اســتان یافــت می شــوند، ولــی بیشــترین 
ــه طــوری کــه مــزارع کشــت ایــن گیــاه  ــاس اســت، ب ــه گیــاه رون ــوط ب تولیــدات اســتان مرب
ــاس  ــز رون ــگ قرم ــته رن ــود.  در گذش ــت می ش ــور یاف ــه وف ــتان های آن ب ــزد و شهرس در ی
مطلوب تریــن رنگــی بــوده اســت کــه در اکثــر ترمــه و قالی بافــی یــزد از آن اســتفاده 
می کردنــد. رنگــی کــه از رونــاس در منطقــه یــزد بــه دســت می آیــد بــا رنگــی کــه از همیــن 
گیــاه در منطقــه کاشــان یــا خراســان بــه دســت می آیــد، متفــاوت اســت. رونــاس از یــزد بــرای 
ــده  ــادر می ش ــی ص ــورهای اروپای ــن کش ــه و همچنی ــوریه، ترکی ــتان، س ــه هندوس ــرزی ب رنگ
ــن  ــه در ای ــه  ای ک ــه گون ــت. از ریش ــذار اس ــگ آن تأثیرگ ــزد در رن ــاس ی ــس رون ــت. جن اس
ــت  ــه دس ــیر ب ــق سردس ــای مناط ــه گونه ه ــبت ب ــری نس ــی کم مایه ت ــد الک ــه می روی منطق
می آیــد. رنــگ الکــی بــه دســت آمــده از آذربایجــان و خراســان کــه مناطــق سردســیر هســتند 
بــا رنگ هــای بدســت آمــده از رونــاس یــزد، کرمــان و فــارس کــه مناطــق گرمســیر محســوب 
ــق  ــای مناط ــگ قالی ه ــاوت در رن ــن تف ــه ای ــوری ک ــه ط ــارزی دارد ب ــاوت ب ــوند، تف می ش

مختلــف کامــاًل مشــهود اســت.

3. عوامل طبیعی دخیل در رنگرزی؛ مانند: آب و تابش آفتاب
ــدم  ــل ع ــی از دالی ــا یک ــترک ی ــاه مش ــک گی ــا ی ــگ ب ــاوت رن ــل تف ــی از دالی آب:یک
یکنواختــی رنــگ خامــه فــرش می توانــد نــوع آب منطقــه باشــد. آب منطقــه یــزد از جملــه، آب 
شهرســتان های اردکان، میبــد، عقــدا و... دارای امــالح زیــادی اســت و از درجــه خلــوص باالیــی 
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برخــوردار نیســت بــه طــوری کــه ایــن امــالح در رنگــرزی بــر روی مــواد رنــگ زا و الیــاف تأثیــر 
ــا حــدودی از شــفافیت و درخشــندگی برخــوردار نیســتند. ــه ت گذاشــته و رنگ هــای حاصل

ــای  ــگ رزان خامه ه ــت و رن ــدید اس ــیار ش ــاب بس ــزد دارای آفت ــه ی ــاب: منطق ــش آفت تاب
ــند. ــان باش ــده در ام ــر ش ــص ذک ــا از نق ــکانند ت ــایه می خش ــوالً در س ــده را معم ــگ ش رن

۴. مواد اولیه طبیعی )پشم، پنبه، ابریشم و ...(
ــه ی  ــه از گون ــت پنب ــت: کش ــته اس ــاره نوش ــفرنامه اش در این ب ــوالک" در س ــه: »"پ پنب
ــه  ــوع زیبــای ســفید آن ب ــاه و خشــن دارد کمتــر اســت و بیشــتر از ن زرد آن کــه الیــاف کوت
طــور وســیع در اطــراف اصفهــان، یــزد، شــیراز، آبــاده نزدیــک تخــت جمشــید و... رواج دارد« 

.)12۸  :13۸۷ )رمضان خانــی، 
ــز  ــران نی ــن ابریشــم ای ــزد کــه بهتری ــوان از تولیــدات عمــده ی ی ابریشــم: ابریشــم را می ت
محســوب می شــود، به شــمار آورد. همچنیــن از ایــن ابریشــم ها بــرای بافــت قالی هــای 

ــود. ــتفاده می ش ــتان اس ــن اس ــا در ای ــراق و زیب ــای ب ــا رنگ  ه ــس ب ــمی نفی ابریش
ــرد دارد. ایــن پشــم دارای رنگ هــای ســفید،  پشــم: پشــم گوســفند در نســاجی یــزد کارب
ــد  ــن خــود می توان ــه شــیری اســت کــه ای ــل ب ســیاه، قهــوه ای، خاکســتری و بیشــتر زرد مای
ــا ایــن الیــاف شــود. »الیــاف پشــم  عاملــی بــرای کــدر شــدن رنگ هــای حاصــل از رنگــرزی ب
ــاف بســیار خــوب  ــن الی ــگ ای ــت جــذب رن ــوده و خاصی ــم ب ــر و ضخی ــزدی زب گوســفندان ی
ــه ی  ــرای تهی ــی ب ــم خارج ــاف پش ــا الی ــوط ب ــا مخل ــی ی ــه تنهای ــا ب ــن از آن ه ــت؛ بنابرای اس
ــی،  ــود« )رمضان خان ــتفاده می ش ــتان اس ــن اس ــای ای ــود قالی ه ــن پ ــرز و همچنی ــای پ نخ ه

.)1۷3  :13۸۷
ب- اوضاع اجتماعی و سیاسی 

رنــگ فــرش یــک منطقــه ممکــن اســت بــه ســبب اوضــاع و احــوال زمانــی در دوره هــای 
مختلــف دچــار تغییراتــی گــردد کــه بخشــی از ایــن تغییــرات بــه عواملــی همچــون 
سیاســت گذاری دولــت در خصــوص اقتصــاد و بــه ویــژه در مــورد فــرش، بحــث صــادرات آن، 
ــان  ــک زم ــه در ی ــرایطی ک ــوارد ش ــی م ــی و در برخ ــی دولت ــای جمعی باف ــیس کارگاه ه تأس
خــاص در یــک مــکان بــر کل یــک جامعــه و یــا یــک منطقــه تحمیــل می شــود بســتگی دارد 
ــعه ی  ــا، توس ــترش راه ه ــح، گس ــعه ی صل ــی، توس ــر و بدبخت ــبی، فق ــاه نس ــگ، رف ــد: جن مانن

ــات و... ارتباط
1. تأثیر سیاست گذاری دولت در خصوص فرش و فرش بافی 

ایـن سـؤال شـاید بـه ذهـن خطور کنـد کـه سیاسـت گذاری دولت در رنـگ فرش هـم تأثیر 
می گـذارد؟.در واقـع تصمیم هـای دولتـی در یزد در خصـوص تولید، تجارت و صـادرات این هنر- 
صنعـت، تصمیـم در خصـوص چگونگـی تهیـه مـواد اولیه مثـاًل واردات مـواد رنگزای شـیمیایی، 
اختصـاص زمین هـای بایـر بـرای کاشـت گیاهـان رنـگ زا، ایجـاد اتحادیه هـا و تعاونی هـا بـرای 
بهبـود کیفیـت تولیـدات و همچنین آشـنایی تولیدکننـدگان و طراحان و رنـگ رزان با رنگ های 
مـورد پسـند بـازار طبـق رنگ بنـدی روز دنیـا، تبلیغـات گسـترده جهانـی دولت در امـر صادرات 
و فـروش فـرش، رسـیدگی بـه امـور اشـتغال و بیمه رنـگ رزان، طراحـان و بافنـدگان، در رنگ و 

رنگ بنـدی فـرش ایـن منطقـه تأثیـر گذار بوده اسـت.
2.عوامل تحمیل شونده بر جامعه ی هنرمند 

عواملــی کــه در یــک دوره بــر جامعــه و یــا بــر یــک منطقــه تحمیــل می شــوند و 
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می تواننــد در اقتصــاد، فرهنــگ، روحیــه و روان آن جامعــه و بــه تبــع آن شــهرهای آن جامعــه 
تأثیــر بگذارنــد. مثــاًل جنــگ، اختالفــات قبیلــه ای، وضــع نامســاعد اقتصــادی مملکــت یــا یــک 
ــح، گســترش راه هــا و توســعه ی  ــر، توســعه ی صل ــد بیمــاری فراگی ــی مانن ــوم خــاص، عوامل ق
ارتباطــات، حــوادث طبیعــی دوره ای خــاص و مــوارد دیگــر بــر روی هنــر و صنعــت آن جامعــه 
و یــا قــوم تأثیــر می گــذارد. بنابرایــن دنیــای پیرامــون یــک هنرمنــد و یــا یــک صنعتگــر بــدون 
شــک بــرروی صنعــت و یــا هنــر وی تأثیرگــذار اســت. در ایــن خصــوص می تــوان بــه گســترش 
ــال  ــرای انتق ــیری ب ــات و مس ــعه ی ارتباط ــث توس ــه باع ــم ک ــاده ی ابریش ــور ج ــا و حض راه ه
ــفارش هایی  ــش س ــه پیدای ــر ب ــل منج ــن عام ــرد. ای ــاره ک ــود اش ــتان ب ــن اس ــه ای ــگ ب فرهن
ــدگان،  ــاس آن تولیدکنن ــر اس ــه ب ــود ک ــده ب ــد ش ــه هن ــر از جمل ــورهای دیگ ــوی کش از س
ــا رنگ بنــدی خــاص و بــه صــورت محــدود تولیــد می کردنــد. همچنیــن عواملــی  قالی هایــی ب
ــران و  ــگ ای ــرش دســت باف، دوران جن ــدگان ف ــه ی تولیدکنن ــه گفت ــت و ب ــر طبیع ــر فق نظی
عــراق کــه بــه دنبــال خــود فقــر مالــی، فرهنگــی را بــه دنبــال آورد عوامــل تأثیرگــذار در رنــگ 
فــرش ایــن منطقــه بــود، بــه طــوری کــه بــرای تأمیــن نیــاز خــود ناگزیــر بــه تقلیــد و تولیــد 

ــدند.  ــر ش ــق دیگ ــدی مناط ــا رنگ بن ــا ب طرح ه
ج- عوامل فرهنگی 

این قسمت می تواند شامل تقابل و جابجایی فرهنگ ها و  پیشرفت فناوری باشد.
ــگ  ــد فرهن ــی مانن ــه درون فرهنگ ــا و ســنت هایی ک ــن، عرف ه ــا، قوانی ــه هنجاره مجموع
یــزد شــکل گرفتــه و بایــد از ســوی آنــان رعایــت شــود، مســلماً بــر روی فــرد و هنــر او تأثیــر 
می گــذارد. او در جامعــه ای زندگــی می کنــد کــه شــامل یــک ســری محدوده هایــی اســت کــه 

بایــد مــورد توجــه او باشــد و وی ملــزم بــه رعایــت آن هــا می باشــد.
ــت دارد.  ــا صنع ــر و ی ــک اث ــق ی ــکل گیری و خل ــر ش ــی ب ــیار پررنگ ــش بس ــه نق جامع
ــدان وابســته اســت، آداب و رســومی کــه  ــه ب ــد و جامع ــی کــه هنرمن ــی، مذهب باورهــای بوم
ــزد  ــتان ی ــه اس ــر ب ــد. اگ ــش دارن ــری نق ــر هن ــه در اث ــت، هم ــرف اس ــد ع ــه هنرمن در جامع
ــق شــده توســط  ــع دســتی خل ــری و صنای ــار هن ــه بســیاری از آث ــم ک ــم درمی یابی ــگاه کنی ن
هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن منطقــه از تأثیــرات اجتماعــی جامعــه خــود برکنــار نبودنــد. در 
شــهرهای کوچــک و روســتا های اســتان یــزد مشــاهده می شــود کــه در طــی چنــد ســال اخیــر 
طــرح و رنــگ فــرش ایــن منطقــه کــه بــا رنــگ زمینــه ی روشــن بافتــه می شــود، دچــار تغییــر 
ــه  ــن مناطــق در شــرایط ســنتی خــود ب ــاف ای نشــده اســت؛ چــرا کــه هنــوز بافنــدگان تک ب
بافــت طــرح یکســان مشــغول هســتند و فــرش ایــن منطقــه هنــوز هــم بــا یــک طــرح و رنــگ 
خــاص مــورد شناســایی اســت. می بینیــم کــه فرهنــگ و هویــت جامعــه ی ســنتی یــزد بســیار 
ــر دچــار تغییــر می شــود و اهالــی ســعی برحفــظ ارزش هــا و ســنت های منطقــه  ســخت و دی
خــود دارند.یــزد از گذشــته بــه پایــگاه اعتقــادات مذهبــی شــهرت داشــته، فرهنــگ خــود را بــر 
اســاس اعتقــادات و باورهــای مذهبــی شــکل داده و هویــت مذهبــی را در آثــار خــود نمایــان 
ســاخته. بدیــن ترتیــب یکــی از عواملــی کــه می توانــد بــر روی رنــگ هنــر آنــان و فــرش اســتان 
ــد دینــی آن هاســت؛ به طــوری کــه یکــی  ــوده باشــد، باورهــای مذهبــی و عقای ــر گــذار ب تأثی
ــار  ــان )در کن ــر آن ــروزه ای و الجــوردی در هن ــی فی ــای آب ــردن رنگ ه ــه کار ب ــور ب ــل وف از عل
باورهــای ایرانــی( مذهــب و عرفــان اســت. رنــگ »الجــورد« بــرای مــردم ایــن منطقــه جنبــه ی 
ــاری،  ــی کاری، معم ــفالگری، کاش ــر، س ــان نظی ــای آن ــام هنره ــاً در تم ــادی دارد و تقریب اعتق
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ــرد  ــر ترمه کارب ــال نظی ــای اع ــواع پارچه ه ــت ان ــی نســاجی و در باف ــی و حت ــی، قالی باف زیلوباف
دارد. همچنیــن رنــگ »فیــروزه ای« کــه تداعــی کننــده ی آســمان کویــر و بیشــترین کاربــرد آن 
را در ابنیــه ی مذهبــی و مقــدس شــاهد هســتیم، همــراه »زرد« کــه آن نیــز رنگــی مقــدس بــه 
معنــی نــور، الوهیــت و پیامبــری می باشــد و رنــگ »قرمــز الکــی« کــه بــه وفــور و از گیاهــان 
ــاس در ایــن منطقــه گرفتــه می شــد، در کنــار  ــر از ریشــه ی رون رنگ زایــی کــه در اقلیــم کوی
رنــگ »ســبز« کــه طــراوت و نشــاط طبیعــت زیبــای ایــران را دارد و رنگــی روحانــی بــوده و بــه 
ائمــه نســبت داده شــده و رنــگ افــراد ســازگار بــا محیــط، بی تکلــف و ســنت گــرا اســت، رنــگ 
»اُکــر«، رنــگ خــاک کویــر و بناهــای خشــتی و کاه گلــی کــه بــا کــم و زیــاد شــدن تنالیتــه ی آن 
رنــگ خــاک محــل ســکونت آنــان بــود، بــه نوعــی در فرهنــگ عامــه ی یــزد کاربــرد زیــاد دارد:

1. تقابل و جابجایی فرهنگ ها
احتیاجــی نیســت کــه فرهنگ هــای مختلــف حتمــاً از ســرزمین ها و کشــورهای گوناگــون 
ــف  ــا مناطــق مختل ــون و ی ــوام گوناگ ــگ اق ــک کشــور فرهن باشــند، بلکــه ممکــن اســت دری
ــن  ــز ای ــران نی ــوام و شــهرهای ای ــورد اق ــد. در م ــر بپذیرن ــم تأثی ــد و از ه ــر بگذارن ــم اث در ه
مســئله صــادق اســت. بــه طــوری کــه روســتاها و شــهرهای کوچــک ممکــن اســت تحــت تأثیــر 
ــت دادن  ــه ازدس ــد. البت ــر کن ــان تغیی ــه و فرهنگش ــرار گرفت ــر ق ــهر های بزرگ ت ــگ ش فرهن
ــت آن  ــر و صنعــت باعــث از دســت رفتــن هوی ــه خصــوص درمــورد هن ســنت های گذشــته ب

ــردد. ــت می گ ــوم و مل ق
صنایعــی نظیــر نســاجی، ســفال و ســرامیک، شــیرینی پزی، بافندگــی و... و حتــی معــادن 
ارزشــمندی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد ســبب مهاجــرت تعــداد زیــادی نیــروی کار و بــه 
ــن  ــه ای ــف ب ــورهای مختل ــی کش ــهرها و حت ــی از ش ــی فرهنگ ــادل و جابه جای ــال آن تب دنب

اســتان شــده اســت.
انتقــال و جابه جایــی رنــگ رزان، طراحــان، بافنــدگان و تولید کننــدگان فــرش از منطقــه ی 
ــا و  ــر آموخته ه ــراح و صنعتگ ــرز، ط ــده، رنگ ــن بافن ــه ای ــد ک ــب ش ــزد موج ــه ی ــان ب کرم
ــه، شــهر و روســتای خــود  ــگ منطق ــه فرهن ــوط ب ــراه داشــت و مرب ــه هم ــه ب ــی ک تجربه های
ــد.  ــل نمای ــرده منتق ــکان ک ــل م ــه آن نق ــه ب ــزد ک ــه ی ــته، در منطق ــه در آن می زیس را ک
ــد مطمئنــاً  ــه شهرســتان یــزد ســفر کردن ــا کاشــانی کــه ب همین طــور طراحــان اصفهانــی و ی
برایشــان ســخت خواهــد بــود کــه گذشــته و آموزه هــای چندیــن ســاله خــود را بــه فراموشــی 
به ســپارند و اینــک خــود را بــا طراحــی طرح هــای فــرش یــزد و منطقــه جدیــد تطابــق دهنــد. 
از ایــن رو ممکــن اســت ایــن طــراح در شــهر یــزد بــه طراحــی فرش هــای کاشــان و اصفهــان 
ــب  ــن ترتی ــردازد. بدی ــت به پ ــی اس ــج شاه عباس ــک و ترن ــای لچ ــتر طرح ه ــا بیش ــه همان ک
مســئله مهاجــرت، یکــی از عواملــی می شــود کــه در رنــگ فــرش ایــن منطقــه تأثیــر گــذارده 

اســت.
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــی را تح ــف فرش باف ــق مختل ــتریان آن، مناط ــرش و مش ــازار ف ــی ب گاه
ــش  ــه ســمتی گرای ــازار ب ــه ب ــرد ب ــا رویک ــن مناطــق ب ــه ای ــوند ک ــد و موجــب می ش می دهن
پیــدا کننــد کــه آن هــا طالــب آنند.مثــاًل در دوره ای کــه طــرح و رنــگ خــاص کرمــان و کاشــان 
مــورد توجــه بــازار بــه خصــوص بــازار جهانــی فــرش قــرار گرفــت شــهرهایی ماننــد یــزد ســعی 
بــه تولیــد و بافــت ایــن فرش هــا بــا همــان طــرح و رنــگ کــرده تــا آنــان نیــز بتواننــد در ایــن 
ــدار  ــه دســت آورند.اگــر در دوره ای رنگ هــای روشــن خری ــگاه اقتصــادی خــود را ب میــان جای

عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد



دوفصل نامه، دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره چهارم -پاییز و زمستان 92
38

ــان  ــد هم ــعی می کنن ــی دور س ــک و گاه ــی نزدی ــق فرش باف ــد، مناط ــته باش ــتری داش بیش
ــا از گــود رقابــت اقتصــادی عقــب نماننــد. ایــن  ــازار تولیــد کننــد ت ــرای ب ترکیــب رنگــی را ب
ــور یافــت  ــه وف ــزد ب مســئله در خصــوص رنگ هــای فــرش کاشــان و ناییــن کــه امــروزه در ی

ــز صــادق اســت.  ــود نی می ش
2. پیشرفت فناوری

فنــاوری نیــز از عوامــل مهمــی اســت کــه بــر رنــگ فــرش اســتان تأثیــر  گذاشــته اســت. 
ــنایی  ــزان آش ــرزی و می ــیوه های رنگ ــرزی، ش ــای رنگ ــا و کارخانه ه ــر کارگاه ه ــی نظی عوامل
رنگــرز بــا رنگــرزی و همچنیــن تهیــه ی طــرح و نقشــه توســط طــراح و رنــگ و نقطــه ی آن را 

ــه شــمار آورد. ــن اســتان ب ــاوری در ای ــل توســعه و پیشــرفت فن ــوان از عل می ت
الف. کارگاه ها و کارخانه های رنگرزی

ــا و کارخانه هــای  ــوان گفــت کــه کارگاه ه ــه می ت ــن منطق ــرش در ای ــگ ف در خصــوص رن
ــت و  ــاوری، کیفی ــش و فن ــرفت دان ــا پیش ــه ب ــود دارد ک ــزد وج ــهر ی ــی در ش ــرزی بزرگ رنگ
ــایر در آن  ــتایی و عش ــق روس ــتر از مناط ــده را بیش ــرزی ش ــای رنگ ــدن خامه ه ــت ش یک دس

ــم.  ــاهده می کنی مش
ب. شیوه های رنگرزی و میزان آشنایی رنگرز با رنگرزی

ــاًل روش  ــاوت اســت؛ مث ــا هــم متف ــه ب ــی هــر منطق ــگ رزان تجرب شــیوه های رنگــرزی رن
ــن  ــاوت دارد. ای ــان تف ــه خراس ــرزی آن در منطق ــا روش رنگ ــزد ب ــاس در ی ــا رون ــرزی ب رنگ
تفاوت هــا ناشــی از انتقــال تجربیاتــی اســت کــه از اســتاد کاری بــه شــاگردانش منتقــل شــده 

ــد.  و ســپس آن هــا نیــز همــان شــیوه را انتقــال دادن
ــاه  ــک گی ــگ ی ــر رن ــر ب ــل مؤث ــاوت در نســخه های اســتادان رنگــرز و عوام ــر از تف ــه غی ب
ــا شــیوه های  ــرز ب ــک رنگ ــزان آشــنایی ی ــرات شــیدهای رنگــی می شــود؛ می ــه باعــث تغیی ک

ــر اســت. ــزد موث ــرش ی ــگ ف ــز در رن ــا نی ــح رنگــرزی خامه ه درســت و صحی
ج. تهیه طرح و نقشه توسط طراح و رنگ و نقطه آن 

ــا علــم  ــا یــک اســتادکار رنــگ و نقطــه و آشــنایی آن ب ســلیقه و مهــارت یــک طــراح و ی
ــگ  ــی از رن ــی در فرش باف ــت. وقت ــر اس ــرش مؤث ــدی ف ــوع رنگ بن ــگ در ن ــینی رن هم نش
صحبــت می کنیــم، دو مفهــوم در ذهــن مــا شــکل می گیــرد، یکــی رنــگ و رنگــرزی اســت و 
ــا همــان  دیگــری اســتادانه کنــار هــم چیــدن رنگ هاســت. رنــگ و نقطــه کــردن در فــرش ی
رنــگ آمیــزی طــرح از عواملــی اســت کــه می توانــد تعییــن کننــده رنــگ فــرش ایــن منطقــه 

ــد. ــتان باش ــای شــهری اس ــه خصــوص فرش ه ب

تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
ــر اســاس ارزش هــا، باورهــا،  ــد ب فرهنــگ مردمــی کــه در یــک ســرزمین زندگــی می کنن
آداب و رســوم، دیــن و مذهــب، تاریــخ، هنــر، صنعــت و... شــکل می گیــرد کــه تعییــن کننــده ی 
ــان، اعــم از  ــوع و شــیوه ی زندگــی آن ــن تأثیــر را در ن ــان اســت. ای ــوع زندگــی آن کیفیــت و ن
رفتــار، پوشــش، زبــان، خــوراک، هنــر و حتــی نحــوه و دالیــل انتخــاب و کاربــرد رنــگ در تمــام 

ــرد. ــوان مشــاهده ک ــان می ت ــی آن ــای زندگ زمینه ه
ــیر  ــی مس ــور، یعن ــادی کش ــاهراه اقتص ــیر ش ــری در مس ــل قرارگی ــه دلی ــزد ب ــتان ی اس
جــاده ی ابریشــم، کــه بــه گونــه ای نیــز کانــال ارتباطــی شــرق و غــرب بــود، شــهری تجــاری و 
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صنعتــی بــه شــمار می رفــت. ایــن جــاده  مســیری بــرای داد و ســتد کشــورهای چیــن و هنــد 
بــا ترکیــه، کرانه هــای شــرقی مدیترانــه و کشــورهای اروپایــی بــود و مســلماً یکــی از کاالهایــی 
کــه در آن زمــان بــه دلیــل رفــت و آمــد زیــاد بازرگانــان و تجــار یــزد بــه کشــور هنــد احتمــاالً 
جابه جــا می شــد فــرش آن منطقــه بــود کــه بعضــی از تولیــدات عــالوه بــر رنگ بنــدی خــاص 
منطقــه کــه خــود وام گیرنــده از شــهرهایی نظیــر کرمــان بــود، طبــق ســفارش و رنگ بنــدی 

ــد.  ــه می ش ــد بافت ــرای هن ــر ب ــر و تندت ــای زنده ت ــا رنگ ه خــاص ب
صنایعــی نظیــر نســاجی، ســفال و ســرامیک، شــیرینی پزی، بافندگــی و... و حتــی معــادن 
ارزشــمندی کــه در ایــن منطقــه وجــود داشــت ســبب مهاجــرت تعــداد زیــادی نیــروی کار و 
ــن  ــه ای ــف ب ــی فرهنگــی از شــهرها و حتــی کشــورهای مختل ــادل و جابجای ــال آن تب ــه دنب ب

اســتان شــده اســت.
آب و هــوای کویــر مســیر تفکــر، خلــق و خــوی، نــوع زیســت و اقتصــاد و هنــر ایــن شــهر 
را تعییــن می کنــد. یــزد دارای ســاختاری ســنتی بــوده و همــواره ســعی در حفــظ ارزش هــا و 
ســنت های اصیــل ملــی و مذهبــی خــود داشــته اســت. فرهنــگ جامعــه ی یــزد، کــه هنرمنــد 
ــد  ــه هنرمن ــاي خاصــي اســت ک ــا و هنجاره ــد داراي چارچوب ه ــي مي کن ــزدی در آن زندگ ی
هــم از آن هــا تأثیــر پذیرفتــه و هــم ناگزیــر از رعایــت برخــي از آن هــا اســت، بــه گونــه ای کــه 
ایــن تأثیرپذیــری و الهــام بخشــی را در انتخــاب رنــگ در هــر یــک از هنرهــای آنــان از  جملــه 

ــی شــاهد هســتیم.  ــر فرش باف هن
ــاری خاصــی را  ــوع معم ــش از حــد آن، ن ــای بی ــید و گرم ــش خورش ــه ی تاب ــرل زاوی کنت
بــرای ایــن منطقــه رقــم زده اســت. تأثیــری کــه ایــن نــور بــر منــازل و فضــای شــهری داشــته 
ــرد رنگ هــای ســرد را  ــه کارب ــن منطق ــزد در معمــاری ای ــی ی ــن شــده کــه اهال ــه ای منجــر ب
بــرای کاهــش گرمــای محیــط بــه وفــور اســتفاده کننــد. در معرفــی هویــت شــهرهای کویــری 
ــاک دارد.  ــگ خ ــدن رن ــه دی ــادت ب ــر ع ــردم کوی ــم م ــت چش ــوان گف ــزد، می ت ــه ی از جمل
رنــگ بناهــا نیــز بــر ایــن اســاس، اغلــب بــه رنــگ خــاک ایــن منطقــه، ســرخ و قهــوه ای یــا 
ــای  ــا و واریته ه ــی از تنالیته ه ــه و در ترکیب ــط برگرفت ــگ را از محی ــا رن ــد. آن ه ــر می باش اُک
متنــوع، بــه بیانگــری بصــری خــود هویــت بخشــیدند. از ســفید کائولــن تــا عنابی هــای اُخــرا و 
ســبزهای اکســید ســرب تــا زردهــای گوگــردی و از آبی هــای نیلــی تــا الجــوردی هــر چیــزی 

را جــان بخشــیدند. 
ــته در  ــی، در گذش ــه ی زمان ــک بره ــه در ی ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه را نبای ــن نکت ــه ای البت
تمــام پهنــه ی جغرافیایــی تولیــد فــرش در ایــران از آذربایجــان گرفتــه تــا خراســان و از شــمال 
ــرد را  ــترین کارب ــه بیش ــگ زمین ــوان رن ــه عن ــرمه ای ب ــی و س ــای الک ــوب و... رنگ ه ــا جن ت
ــته  ــه در گذش ــوری ک ــه ط ــت، ب ــوده اس ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــز از ای ــزد نی ــته اند و ی داش
ــون )از  ــی اکن ــود. ول ــه ی الکــی و ســرمه ای ب ــا زمین ــر فرش هــای تولیــدی آن ب ــه ی اکث زمین
۵۰ ســال پیــش تاکنــون( بــه علــت ســفارش و مســیر حرکــت بازارهــای داخلــی و خارجــی بــه 
ســمت رنگ هــای بــا تنالیتــه ی ســرد و روشــن، ایــن رنگ هــا رو بــه ســمت رنگ هــای ِکــرم و 
ســبز و تنالیته هــای روشــن رفتــه اســت. در قالــی یــزد بیــن 12 تــا 3۰ رنــگ مختلــف مــورد 
اســتفاده واقــع می شــود کــه البتــه اســامی تعــدادی از آن هــا بــر اســاس گویــش و نــوع رنــگ 

ــذاری شــده اســت.  ــه نام گ ــج در منطق خــاص رای
مشــابهت فرهنگــی بیــن اقــوام و ملــل گوناگــون بــه دلیــل نزدیکــی و مبادالتــی کــه بیــن 
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آن هــا برقــرار می شــد، موجبــات ایــن را فراهــم آورده کــه در نقــاط مختلــف جغرافیایــی کــه 
ــنت ها و  ــا س ــانی، ب ــای انس ــد و گروه ه ــانی برخوردارن ــاً یکس ــی تقریب ــت آب و هوای از وضعی
اعتقــادات مشــترک ســاکن هســتند، نتیجــه ی آثــار هنــری آنــان بــه دلیــل ســازگاری بــا محیط 
کامــاًل مشــابه هــم باشــد. دربــاره ی یــزد و کرمــان نیــز چنیــن اســت. شــاید بــه دلیــل ارزان تــر 
بــودن دســتمزد نیــروی کار در ایــن منطقــه، نقشــه های اصیــل کرمــان کــه بــه دلیــل وجــود 
ــی و  ــای داخل ــاد بازاره ــیار زی ــای بس ــره و تقاض ــدگان خب ــگ رزان و تولیدکنن ــان و رن طراح
ــع  ــزد شــد. در واق ــود وارد ی ــرای فرش هــا مــورد توجــه تجــار معــروف غیربومــی ب خارجــی ب
حــس رقابــت بــرای کســب وضعیــت مناســب بــازار، ســبب مهاجــرت عــده ای از ایــن اســاتید بــه 
ایــن اســتان شــد. کــه پــس از آن هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه نقشــه های یکنواخــت و تکــراری 
مناطقــی نظیــر کاشــان را بــه نــام قالــی اردکان در فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه وارد کــرده بــه 
ــزد را شــامل می شــود، عــدم ریســک پذیری طراحــان و  طــوری کــه امــروزه اکثــر تولیــدات ی
ــازار  ــه خاطــر وضعیــت ب ــد ب ــا رنگ بنــدی جدی ــی ب ــزدی در ایجــاد طرح های تولیدکننــدگان ی
باعــث شــده کــه ماننــد گذشــته بــه بافــت آن مشــغول باشــند. افزایــش ســرعت ارتباطــات و 
انتقــال طــرح و نقــش و عناصــر رنــگ و رنگــرزی فــرش بــه مناطــق مختلــف فرش بافــی عــالوه 
ــه  ــزد ب ــازار از فــرش نائیــن و اصفهــان باعــث شــده اســت کــه ی ــر اســتقبال فوق العــاده ی ب ب
تقلیــد از طــرح و رنــگ فرش هــای آن هــا نیــز بپــر دازد. همچنیــن بــه علــت در اختیــار بــودن 
انــواع رنگ هــا، ماننــد دیگــر مناطــق فرش بــاف بــرای زیبایــی بیشــتر فرش هایشــان از همــه ی 

ــد. ــتفاده می نماین ــی اس ــای رنگ طیف ه
ــا یکنواختــی آن، وضعیــت خاک،تبــادل  ــور ی عواملــی مثــل آب و هــوا، تنــدی و شــدت ن
فرهنگــی و مجموعــه الگوهــای رفتــاری و فرهنگــی نیــز برهنــر و صنعــت و رنــگ فــرش یــزد 
تأثیــر گذاشــته اســت. پیشــرفت فنــاوری نظیــر وجــود کارخانه هــای رنگــرزی و ورود وســایل و 

ــوده اســت. ــرای ایــن تأثیرگــذاری ب دســتگاه هاي جدیــد دلیــل دیگــری ب
پوشــش گیاهــی خــاص ایــن اســتان منجــر بــه کشــت گیاهــان رنگ زایــی ماننــد رونــاس، 
ــرد داشــته،  ــی کارب ــه کــه در قالی باف ــر پنب ــار و ... و گیاهــان دیگــری نظی اســپرک، گــردو، ان
ــه خاطــر دارا بــودن ناخالصي هــا،  شــده اســت. آب اســتان یــزد ازجملــه عواملــي اســت کــه ب
ــم  ــوع ابریش ــد، ن ــم می باش ــر و ضخی ــم زب ــوع پش ــه از ن ــوع آن ک ــم و ن ــگ پش ــن رن همچنی
مرغوبــی کــه تولیــد آن ســابقه ی زیــادی در ایــن اســتان داشــته، آشــنایي رنــگ رزان یــزدی بــا 
ــا  رنگ هــا و شــیوه ی رنگــرزي باعــث جلــوه ی بهتــر و بیشــتر رنگ هــا شــده و در شــفافیت، ی

تیرگــي، درخشــش و مــات شــدن رنــگ فــرش یــزد تأثیرگــذار بــوده اســت.
عواملــی کــه بــر جامعــه هنرمنــد تحمیــل شــده و هنرمنــد ناگزیــر از رعایــت آن هاســت در 
شــکل گیري طــرح و رنــگ فــرش ایــن منطقــه مؤثــر اســت، بــه طــوری کــه بــرای تأمیــن نیــاز 

ــا رنگ بنــدی مناطــق دیگــر می شــوند.  ــه تقلیــد و تولیــد طرح هــا ب خــود ناگزیــر ب
اکنــون دولــت نیــز بــا اجــراي برنامه هــاي مختلــف بــر رواج فرش بافــی،  افزایــش صــادرات،  
اســتفاده از گیاهــان رنگــزا و تعییــن طــرح و رنــگ خــاص فــرش، بــر رنگ بنــدی فــرش یــزد 
تأثیــر گذاشــته اســت. در واقــع دولــت مي توانــد بــا سیاســت هایي کــه در قبــال فــرش پیــش 
ــه در  ــي ک ــي باف ــاي جمع ــاد کارگاه ه ــد. ایج ــر باش ــود آن موث ــا رک ــق و ی ــرد در رون مي گی
ایــن اســتان برپــا شــده، برگــزاري دوره هــاي آموزشــي بــرای افزایــش کیفیــت،  محدودیــت در 
ــر  ــود و... تدابی ــت می ش ــه یاف ــه در منطق ــان ک ــتر گیاه ــرد بیش ــیمیایي و کارب ــاي ش رنگ ه
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اســتان یــزد در ایــن بخــش از فعالیــت دولــت در خصــوص حفــظ هویــت، اصالــت و نگهــداری 
ــن منطقــه می باشــد.  ــن در ای ــن هنــر دیری و احیــای ای
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