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عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

چکیده
منطقــه ی یــزد محــل شــکل گیری هنرهــای متفاوتــی بــوده کــه بــا تأثیرپذیــری از اوضــاع خــاص حاکــم بــر منطقــه ،شــکل
گرفتــه اســت .هنــر فرش بافــی در ایــن اســتان بــه عنــوان يــك پديــدهي فرهنگــي هويــت 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
و اجتماعــی آن هــا ارتبــاط مســتقیم دارد مطــرح می شــود .هــدف از ایــن پژوهــش ،شــناخت تفصیلــی ویژگی هــای رنــگ در
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 دس ـتاندرکاران 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 واســطهی تنــزل دائمــی جایگاه فــرش ایــران از لحاظ
تثبیــت و رونــق جایــگاه بــازار بینالمللــی اهمیــت اساســی دارد و از دیگــر ســو بــا توجــه بــه
تحــوالت اجتماعــی و چش ـمانداز دهههــای آتــی بــازار فــرش کــه احتمــاالً بازارهــای خاصــی
بــا کاالیــی ویــژه خواهــد بــود ،حائــز اهمیــت اســت .بــا توجــه بــه اینکــه رنــگ اصلیتریــن
و مهمتریــن نقــش را در جــذب بیننــده دارد ،بــا ایــن حــال پژوهشــی بــا موضــوع پراهمیــت
رنــگ در هویت بخشــی بــه فــرش ایرانــی بــه ویــژه فــرش یــزد صــورت نگرفتــه اســت.
هنــر فرشبافــی در یــزد بــه عنــوان يــك پديــدهي فرهنگــي هويــت خــود را مرهــون
محیــط و بســتر فرهنگــی جامعــه و تاریــخ آن اســت .آن چــه در اينجــا مــورد توجــه قــرار دارد
مجمــوع ایــن عوامــل اســت کــه در رنــگ فــرش ایــن اســتان بــه عنــوان اثــر هنــری هنرمنــد،
بــا ویژگیهــا و خصوصیــات فرهنگــی و هویتــی خــاص آن منطقــه نمــود پیــدا میکنــد.
هنرمندانــی کــه هــر کــدام بنابر مقتضیــات خــود در چگونگــی تولید آن نقــش دارند،میکوشــند
تــا ایــن دســت بافتــه تولیــد شــود .یــک طــراح کــه دارای ذوق و ســلیقه خاصــی اســت ،در یــک
منطق ـهی خــاص زندگــی میکنــد کــه آن منطقــه طرحهــای مخصــوص بــه خــود را دارد .او
در جامع ـهای زندگــی میکنــد کــه بــر اســاس ارزشهــا ،هنجارهــا و باورهایــی خــاص شــکل
گرفتــه ،مســلماً دارای روحیــات و آموختههایــی اســت کــه در رنــگ و طــرح اثــر میگــذارد،
نــزد اســتادانی شــاگردی کــرده و از آنهــا آموختــه کــه آموزههــای آن اســاتید در طراحـیاش
دیــده میشــود ،یــک رنگــرز بــا آموختههــا و دانســتههایش ،بــا شــیوه خــاص خــود ،بــا مــواد
اولیـهای کــه در دســترس دارد ،بــا گیاهانــی کــه در منطقــه روییــده میشــود بــه رنــگ کــردن
خامههــای فــرش میپــردازد و بافنــدهای کــه در نهایــت ،شــکلدهنده نهایــی قالــی اســت
و گــره بــر تاروپــود قالــی میزنــد و عوامــل بســیار دیگــر ماننــد عوامــل فنــی ،مــوادی کــه
یــک رنگــرز مصــرف میکنــد ،نــوع پشــمی کــه از منطقــه یــا خــارج از آن بــه دســت رنگــرز
میرســد ،شــیوه شستشــوی پشــم ،نــوع خشــک کــردن آن پــس از رنگــرزی ،نــوع آبــی کــه
مصــرف میشــود و عوامــل دیگــر دخیــل در رنگــرزی ،شــرایط اقلیمــی ،اجتماعــی و سیاســی،
همگــی بایــد مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا چگونگــی شــکلگیری و بافــت قالــی بــه طــور
دقیــق مشــخص شــود .از ایــن رو شــناخت ایــن ویژگیهــا ایــن امــکان را فراهــم مـیآورد کــه
عــاوه بــر پرداخــتعلمــی 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
نمــود و بــه دنبــال آن بــا توجــه بــه گســترهی علمــی ایــن مقولــه در مســیر اعتــای ایــن
صنعــت ،فرهنــگ و میــراث مانــدگار گامهــای مطمئنــی برداشــت.
در ایــن پژوهــش عوامــل تأثیرگــذار در انتخــاب و کاربــرد رنــگ در فــرش یــزد مــورد
مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت .بدیــن ترتیــب ایــن فرضیــه مطــرح شــود کــه بــا توجــه
بــه این کــه بــه لحــاظ علمی،رنــگ مهمتریــن خصلــت شــی اســت کــه در اولیــن مرحلــه از
شــناخت اتفــاق میافتــد ،بــه نظــر میرســد کــه علیرغــم وجــود تنــوع رنگــی در فــرش
یــزد ،ترکیببنــدی رنگــی منطقــه بــا هویــت اقلیمــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا
ارتبــاط مســتقیم دارد.
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در برخــی مــوارد تنــوع رنگــی فــرش یــزد بــه  30رنــگ میرســد ،هــدف اصلــی ایــن
پژوهش،شــناخت تفصیلــی ویژگیهــای رنــگ فــرش ایــن منطقــه اســت .پرســش های ایــن
تحقیــق بدیــن شــرح اســت:آیا رنــگ فــرش فقــط بــر اســاس ذوق و ســلیقه طــراح اســت و
یــا نظــر کامــل یــک تولیــد کننــده در انتخــاب و کاربــرد آن دخیــل اســت؟ عوامــل دیگــری
شــکلگیری رنــگ فــرش یــک منطقــه چیســت؟عوامل مؤثــر بــر کاربــرد رنــگ در فــرش یــزد
چیســت و بســتگی و پیوســتگی ایــن ویژگیهــا بــا اقلیــم ،فرهنــگ ،اقتصــاد و اجتمــاع چگونــه
اســت؟
روش پژوهش

تحقیــق حاضــر بــه روش توصیفــی -تحلیلــی و از نــوع مطالعــات کیفــی اســت .متغیرهــای
مســتقل ایــن تحقیــق رنــگ و فــرش یــزد هســتند ،در ایــن مطالعــه بــا توصیــف و تحلیــل
رنــگ و ارتبــاط آن بــا فــرش یــزد ،بــه روش کتابخانـهای بــه جمـعآوری دادههــا پرداختــه شــده
اســت .همچنیــن از طریــق مصاحبــه بــا اســتادان متخصــص در حــوزهی فــرش یــزد ،جامعــه
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 مقالــهی نقــش و رنــگ در دســت بافتههای ســنتی یــزد ،نوشــتهی ســید مهــدی
آیتاللهــی ( ،)1372علــل و عوامــل پیدایــش نقــش و رنــگ ،بنــا بــه موقعیــت جغرافیایــی
هــر منطقــه ،نقــش اقلیــم کویــر در شــکلگیری هنرهــای ایــن اســتان ،صنعــت نســاجی و
رنگهــای مــورد پســند دوران گذشــته و اشــاره بــه رنگهــا در آثــار غیاثالدیــن پرداختــه
شــده اســت.
رنگ در فرش یزد

منطقــهی یــزد محــل شــکلگیری هنرهــای متفاوتــی بــوده اســت کــه بــا تأثیرپذیــری
از شــرایط خــاص حاکــم بــر منطقــه ،شــکل گرفتهاند.ایــن اســتان از گذشــته یکــی از مراکــز
مهــم تجــاری در کشــور بــوده اســت .سیســیل ادواردز در کتــاب قالــی ایــران ،در ایــن خصــوص
مینویســد« :یــزد در ایــران اصلــی قــرار دارد و شــهری اســت خــوب و اصیــل و تجــارت بســیار
خوبــی دارد( ».قلم ســیاه.)11 :1375 ،یــزد یکــی از اســتانهای مرکــزی و کویــری کشــور و
در بیــن اســتانهای خراســان ،شــیراز و اصفهــان و در «مســیر خلیــج فــارس و همچنیــن در
مســیر راه جنوبــی ایــران بــه هندوســتان نیــز واقــع شــده اســت»(علمدار یــزدی.)14 :1380 ،
وجــود راه ابریشــم کــه یکــی از شــاهراههای اقتصــادی کشــور محســوب میشــده اســت،
ســهم عمــدهای در پیشــرفت هنرهــای دســت باف بــه ویــژه در شــهر یــزد داشــته اســت .راه
یکــی از عمدهتریــن عوامــل زیربنایــی اقتصــادی و تجــارت یــزد محســوب میشــده اســت .از
چنیــن راهــی بایــد کاالیــی ارزشــمند کــه حاصــل فکــر ،تمــدن ،فرهنــگ و اقتصــاد ملتهــا
بــود ،تبــادل میشــد کــه ایــن خــود عامــل عمــدهی گرایــش بیشــتر مــردم یــزد ،بــه ســوی
صنعــت شــد؛ تــا آنجــا کــه امــروزه یــزد نهتنهــا 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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موجبــات پیشــرفت ایــن صنعــت را فراهــم نمود،گرایــش مــردم یــزد بــه صنعــت بافندگــی و
پاییــن بــودن ســطح دســت مزد و قناعــت کارگــر یــزدی بــوده اســت.
ایــن شــهر از گذشــته تــا بــه امــروز یکــی از مراکــز مهــم نســاجی ایــران علــی الخصــوص
بافــت انــواع پارچههــای ابریشــمی و شــال بــوده اســت .ســاکنان یــزد بــا توجــه بــه خصوصیــات
اقلیمــی و جغرافیایــی خــاص منطقـهی کویــر ،در زمینـهی صنایــع دســتی بــه ویــژه پارچهبافــی
و قالیبافــی ،پیــاده کــردن طــرح و نقــش و رنگــرزی بــه طریق ـهی ســنتی مهــارت داشــتند و
آثــار ارزشــمندی کــه سرشــار از روح و رنــگ بــود را خلــق کردنــد.در ایــن خصــوص میتــوان
گفــت کــه شــاید در ایــن اســتان «مهمتریــن امتیــاز دورهی صفویــه نســبت بــه دورههــای
دیگــر از نظــر بافندگــی ،نزدیکــی فــراوان هنــر نقاشــی بــا صنعــت بافندگــی بــود و از تطابــق
پارچههــا و نقاش ـیهای آن دوره بــه خوبــی میتــوان فهمیــد کــه طراحــان پارچههــای عالــی
همــان نقاشــان معــروف بودنــد کــه حتــی همــان رنگهــای کــدر و مالیــم کــه در نقاشـیهای
صفــوی مرســوم بــود بــرای اولیــن بــار در پارچهبافــی یــزد نیــز تجلــی کــرد .رنگهــای بــه
کار رفتــه در آثــار غیاثالدیــن ،بزرگتریــن طــراح آن دوره :نارنجــی ،ســبز زمــردی ،ســرخ
یاقوتــی ،ســرخ آتشــین ،ســرخ تیــره ،آبــی مالیــم ،آبــی تیــره ،ســیاه ،خاکســتری ،کــرم ،نقــرهای
اســت» (آیــت اللهــی.)31 :1372 ،
فــرش نیــز از جملــه هنرهــای اجتماعــی اســت کــه بــا نــوع زندگــی مــردم ایــن منطقــه
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 زمین ـهی قالیبافــی ایــن اســتان هســتند .بــه طــور کلــی ،شــیوهی
بافــت ایــن اســتان فارس ـیباف اســت کــه از گــره نامتقــارن اســتفاده میشــود ،رنگدانههــای
گیاهــی رایــج هــم بیشــتر در شــهرهای یــزد و ابرکــوه بــه چشــم می خــورد» (بصــام و دیگــران،
 .)201 :1383رنــگ در ایــن اســتان ویژگــی خــاص خــود را دارد .در واقــع نمیتــوان فرهنــگ
یــزد را بــدون رنــگ فیــروزهای آســمان و رنــگ خاکــی کویــر و بناهــای خشــتی و کاهگلــی
تصــور کــرد .همــان طــور کــه کاربــرد رنــگ در مســاجد ،ســفالها ،منســوجات ســنتی یــزد
از فامهــای خــاص رنگــی بــا شــدت رنگــی متناســبی پیــروی میکنــد ،رنــگ در فــرش ایــن
منطقــه هــم اینگونــه اســت .تعــداد رنگهایــی کــه در ایــن قالیهــا بــهکار مــیرود در
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 میگیــرد« .رنــگ غالــب در
قالــی یــزد الکــی یــا کــرم اســت و در حاشــیهی قالیهــای زمینــه الکــی از رنــگ ســرمهای و
در قالیهــای رنــگ کــرم از رنــگ خاکــی اســتفاده میشــود .ســایر رنگهــای بــه کار رفتــه
در قالــی یــزد عبارتنــد از :مشــکی ،قهــوهای ،آبــی ،فیــروزهای ،ســبز و نیلــی .روش بافــت در
قالیهــای یــزد بیشــتر دوپــود و در برخــی مناطــق عشــایری تک پــود و در برخــی مــوارد،
مشــابه بــا کرمــان ،ســه پود اســت» (همــان).
شــباهت ها و همســانی های متعــددی بیــن نگارههــای فــرش در نقــاط مختلــف ایــران
وجــود دارد .مشــابهت فرهنگــی بیــن اقــوام ،همچنیــن ســرعت ارتباطــات و انتقــال طــرح و
نقــش و عناصــر رنــگ و رنگــرزی فــرش بــه مناطــق مختلــف فرشبافــی میتوانســته موجبــات
ایــن شــباهت را فراهــم آورد؛ دربــارهی یــزد و کرمــان نیــز چنیــن اســت .در گذشــته بــه خاطــر
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پیشــرفت قابــل توج ـهای کــه فــرش ناحی ـهی کرمــان کســب کــرده بــود و بــه دلیــل وجــود
طراحــان و رنــگ رزان و تولیدکننــدگان خبــره ،بســیاری از تجــار معــروف غیربومــی عالق ـهی
زیــادی بــرای خریــد و فــروش ایــن قبیــل فرشهــا داشــتند .داد و ســتد ،مبادلــهی کاال بــا
کاال و بســیاری مــوارد دیگــر نظیــر ارزانتــر بــودن دســتمزد در ایــن منطقــه دلیلــی بــر ورود
فرشهــا بــا نقــوش اصیــل کرمانــی در یــک دورهی خــاص بــه منطقـهی یــزد شــد .هانگلدیــن
(تصویــر )۱در کتــاب قالیهــای ایرانــی مینویســد« :در ایــن شــهر محصولــی بســیار زیبــا
ولــی کام ـ ً
ا محــدود را داریــم کــه پــس از رهــا کــردن نقشهــای قدیــم ســنتی ،بــه شــدت
تحــت تأثیــر قالیهــای کرمــان قــرار گرفتــه اســت .بــه خصــوص از زمانــی کــه نقشــههای
قالــی مــورد اســتفاده اســت ،ایــن تأثیــر بیشــتر محســوس میباشــد (ترکیبــی از یــک ترنــج
مرکــزی کــه دارای آویزهایــی اســت ،و گلهایــی بــه صــورت دســته گل در زمین ـهی قالــی و
همچنیــن لچکهایــی درگوشــه) کــه بــه طــور کامـ ً
ا واضحــی تأثیــر ســبک غربــی در آن قابــل
تشــخیص اســت .ایــن قالیهــا را از طریــق چیرگــی رنــگ قرمــز حاصــل از قرمزدانــه ،رنــگ
آبــی روشــن یــا تیــره ،و همچنیــن از طریــق رگههــای آبــی رنــگ کــه در پشــت قالــی قابــل
رؤیــت اســت میتــوان تشــخیص داد .ایــن رگههــا مربــوط بــه نخهــای پودنــد کــه رنگشــان
آبــی اســت .ارتفــاع پــرز ایــن قالــی متوســط یــا بلنــد اســت .حالــت نرمــی و مخملــی پرزهــا
بــراق و پشــم آن از نــوع بــادوام میباشــد» (هانگلدیــن .)76 :1375 ،بعــد از نــزول قالــی کرمــان
بــر اثــر بیگرهبافــی مردمــان یــزد بــه دلیــل ســفارشهای زیــاد فــرش اصفهــان و عــدم
خطرپذیــری طراحــان یــزدی بــه تولیــد ایــن فرشهــا همــت گماردنــد کــه در حــال حاضــر
هــم آثــاری از طــرح و نقــش اصفهــان ،ناییــن و کاشــان در منــازل بــه چشــم میخــورد .البتــه
در طــی  30ســال گذشــته قالــی یــزد متأثــر از کاشــان شــده اســت کــه همچنــان ادامــه دارد
(تصویــر .)۲در حــال حاضــر طــرح و نقــش رایــج در نقــاط مختلــف اســتان ،طــرح لچــک ترنــج
کاشــان اســت بــه طــوری کــه هماکنــون فــرش یــزد بــا نقشـهی کاشــان شــناخته شــده اســت
(تصویــر .)۳در واقــع نیــاز شــدید بافنــدگان محــروم یــزدی بــه بافــت قالــی بــه عنــوان یکــی از
راههــای اصلــی امــرار معــاش در شــهر و روســتاها امــکان پذیــرش هــر گونــه سفارشــی را بــه
آنــان فراهــم مـیآورد بــه طــوری کــه امــروزه نقشـههای یکنواخــت و تکــراری مناطقــی نظیــر
کاشــان و نائیــن بــا فــروش بــاال را بــه نــام قالــی اردکان بــه فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه تحمیل
کردهانــد .بدیــن ترتیــب دســت یافتــن بــه ریش ـهی پیدایــش اولیــن ایــده و فکــر و ایــن کــه
کار توســط چــه کســی و در چــه زمــان صــورت گرفتــه ،امــکان پذیــر نیســت .بــا ایــن وصــف
علیرغــم توســعهی قالیبافــی ،اســتان یــزد در امــر تولیــد قالــی از ســبک خاصــی برخــوردار
نیســت«.در واقــع اســتان یــزد را میتــوان بــه دو ناحیــهی شــمال و جنــوب تقســیم نمــود
کــه ناحیـهی شــمال از ســبک کاشــان ،اصفهــان و نائیــن و ناحیـهی جنــوب از ســبک کرمــان
پیــروی مینمایــد» (وزیــری فــرد.)1381 ،
تاریخچ ـهی مشــخص و مســتندی در مــورد قدمــت اولیــن قالیهــای بافتــه شــده در یــزد
و شهرســتانهای تابع ـهی ایــن اســتان در دســت نیســت .البتــه تعــدادی از نقــوش اصیــل و
کهــن یــزد را طراحــان پارچههــای دســت باف روی کاغــذ شــطرنجی نقش ـهی فــرش منتقــل
کــرده و نقوشــی بــا اصالــت و هویــت یــزدی طراحــی کردهانــد کــه بــا کمــال تأســف امــروزه
از نمونههــای بدیــع و ارزنــدهی قالــی یــزد تعــداد انگشــت شــماری را میتــوان در برخــی
مجموعههــای شــخصی یافــت .کســانی که در زمینـهی داد و ســتد فــرش فعالیــت دارنــد تنهــا
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تصویر :1نقشهی قدیم کرمان در یزد
(مجموعهی شخصی آقای احمد زارع ،1350 ،نگارنده).

تصویر :2نقشهی قدیم کاشان در یزد
(مجموعهی شخصی آقای احمد زارع ،1350 ،نگارنده).

بــه یــادآوری اســامی اندکــی از هنرمنــدان و تولیدکننــدگان ایــن منطقــه
بســنده میکننــد.
طــرح و نقشهــای ایــن منطقــه بــا وجــود تنـ ّوع و غنــای آن چنــدان
شــناخته شــده نیســت .شــگرد بافــت و نــوع پشــم قالــی یــزد منحصــر بــه
فــرد اســت.به گفتـهی عــدهای از تولیدکننــدگان فــرش یــزد ،در گذشــته
طرحهایــی ماننــد احمــد مندآبــادی (احمــد محمدآبــادی) بــه نــام طــراح
آن کــه در روســتای محمدآبــاد یــزد کــه طرحــی بیشــتر بــا زمینــهی
ح هراتــی ،طــرح چهارخانــه یــا خشــتی در یــزد بافــت
ســرمهای بــود ،طــر 
میشــد.
از طرحهــای دیگــر ایــن منطقــه بــه طرحهــای ســردار جنگــی
کــه یکــی از طرحهــای قدیمــی و نامــی اســت میتــوان اشــاره کــرد.
«در گذشــته رنــگ زمین ـهی ایــن طــرح الکــی و حاشــیه ســرمهای 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،
افــروغ.)1389 ،
«همچنیــن طــرح گل ماهــی یکــی دیگــر از طرح هایــی اســت کــه در
یــک طــرح آن هفــت یــا هشــت رنــگ بــه کار میرفتــه اســت .ایــن طــرح
بیشــتر در زمینـهی ســرمهای و حاشــیه ســرمهای اجــرا شــده و در مســاجد
و تکایــا پهــن میشــده اســت» (همــان).
همانطــور کــه گفتــه شــد بــا ورود طرحهــای کرمــان بــه یــزد،
طرحهــای مخصــوص اســتان یــزد رفتــه رفتــه جــای خــود را بــه
طرحهــای کرمــان داده و تنــوع طرحهــای کرمــان بــا بافــت یــزد در
ایــن اســتان بیشــتر شــد بــه طــوری کــه امــروزه در ایــن شــهر ســالیانه
قالیهایــی بافتــه میشــود کــه بــه ســختی میتــوان آنهــا را از قالــی
کرمــان بازشــناخت .نمونــهای از طرحهــای کرمــان در یــزد ،طــرح اللــه
یــزدی میباشــد« .رنگهــا در طــرح اللــه یــزدی بــه طــور قطــع بایــد
در جــای مناســب خــود قــرار گیرنــد .مثــ ً
ا رنــگ الکــی در زمینــه و
فیــروزهای در لچکهــا ،ســرمهای در حاشــیهی پهــن ،الکــی در حاشــیه
باریــک و خاکــی در طرههــا .در طــرح اللــه یــزدی موتیفهــا ،رنگهــا
و حالتهایــی وجــود دارد کــه کامـ ً
ا منشــاء کرمانــی دارد و تحــت تأثیــر
ادوار مختلــف در طــرح کرمــان اســت» (همــان).
طــرح بنــد ماهــی کــه در یــزد بــا نــام طــرح شــرق لنــدن شــناخته
شــده اســت .طــرح طــال خونچــه نیــز از دیگــر طرحهایــی اســت کــه در
ایــن اســتان بافتــه میشــده اســت.
طرحهــای اســتان یــزد بــا نــام طراحــان و تولیدکننــدگان خــود نیــز
قابــل شناســایی هســتند؛ آقایانــی نظیــر گلــکار ،درخشــش ،بینــش ،امــام
حســینی ،غالمحســینی ،مســتوری ،یزدانپرســت ،مصــدق و ...کــه هــر
کــدام از تولیدکننــدگان خــاص یــک ســبک ،بــا رنگ بنــدی خــاص خــود
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تصویــر  :۳نمونههایــی از کاربــرد رنگهــای ســرد و روشــن در طرحهــای قالــی
یــزد (نگارنــده).
تصویر :۴طرح قالی یزد با رنگبندی روشن و زمینه خاکی
(مجموعهی شخصی آقای مصطفی مستوری ،1390 ،نگارنده).

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 طرحهــا و نقش ـههای دیگــری کــه متعلــق بــه اســتانها
و شهرســتانهای دیگــر نقــاط ایــران بــود در ایــن اســتان بافــت میشــد .در چنــد ســال اخیــر
طراحــان و تولیدکننــدگان موفقیتهایــی در خصــوص اصــاح ،ابــداع و همچنیــن احیــای
نقــوش و طرحهــای قدیمــی کســب کردهانــد.
در قالــی یــزد ،بیــن  12تــا  30رنــگ مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در گذشــته
رنــگ رایــج زمینــه اغلــب الکــی و ســرمهای و اکنــون از رنگهــای کــرم و ســبز اســتفاده
میکننــد .بــرای حاشــیه نیــز معمــوالً رنگهــای ســرمهای ،خاکــی و ترم ـهای در نظــر گرفتــه
میشــود .البتــه در طرحهــای دربــاری کــه جــز ِء قالیهــای خــاص ،اعــا و نفیــس و طبــق
ســفارش ،بــرای مشــتریان خــاص بافتــه میشــوند عــاوه بــر الکیهــای درخشــان و ســرمهای
از رنگهــای خاصــی ماننــد انــواع زرد و طالیــی ،ســبزهای خوشرنــگ اســتفاده میشــود و
در واقــع اکثــر سفارشــات بــازار کــه بــرای مــردم عــادی بــود طبــق رنگبنــدی کاشــان ،ناییــن،
اصفهــان بــا زمینـهی کــرم و رنگهــای ســرد و خاکــی کــه بــه نحــوی در ارتبــاط بــا طبیعــت
پیرامــون و نشــاندهندهی اقلیــم کویــر اســت بافتــه میشــود (تصویــر.)۴
در مــورد رنگ زاهــای موجــود در یــزد ،بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت؛ بــا اینکــه بســیاری
از تولیدکننــدگان فــرش ایــن منطقــه بــه اســتفاده از رنگزاهــای طبیعــی از لحــاظ کیفیــت
و مانــدگاری و زیبایــی فــرش نســبت بــه رنگزاهــای شــیمیایی آگاهنــد ،امــا بــه طــور کام ـ ً
ا
محســوس رواج رنگزاهــای شــیمیایی در بیــن تولیدکننــدگان روز بــه روز افزایــش یافتــه
اســت بــه طــوری کــه بســیاری از کارگاههــای رنگــرزی ســنتی در یــزد از فعالیــت بازمانــده و
یــا سیســتم رنگــرزی خــود را از طبیعــی بــه شــیمیایی تغییــر دادهانــد.
شــماری از رنگهایــی کــه در ایــن اســتان بیشــترین اســتفاده را دارنــد بــه شــرح زیــر از
چــپ بــه راســت معرفــی شــدهاند:
مشکی ( جفت )  -سر مها ی ( نیل )  -فیر و ز ها ی ( نیل )  -ا لما سی ( نیل )  -فیلی ( نیل  +پو ســت
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تصویر :۵پالت رنگی قالی یزد
(نگارنده).

گردو)-ساقچناری(نیل+پوســت گردو+جاشــیر)-فوالدی یــا دودی(نیل+پوســت گــردو)-
بیدمشــکی یــا ماشــی کــه بــه آن ارتشــی و یــا ملــهای هــم گفتــه میشود(پوســت
گردو+جاشــیر+روناس بــرای قرمــزی آن)-ســبز پررنگ(جاشــیر+نیل بــه نســبت ســبز مــورد
نیاز)-قهوهای(پوســت گردو+پوســت انار+روناس)-دارچینی(رونــاس +پوســت گردو)-خاکــی
یــا شتری(پوســت گردو+روناس)-نخودی(جاشیر+پوســت انار+اســپرک+برگ مو)-کــرم (کاه
گنــدم) یــا (روناس+جاشــیر) -پوســت پیازی(پوســت گردو+روناس)-مسی(روناس+اســپرک)-
الکی(روناس+جاشــیر بــرای زردی آن)-روناسی(روناس)-ســفید
البتــه ایــن رنگهــا در مناطــق مختلــف بــا اســامی دیگــری نام گــذاری میشــوند ،مثــاً
رنــگ بیدمشــکی کــه در قالیهــای یــزد کاربــرد دارد در کاشــان بــا نــام مل ـهای و در بعضــی
مناطــق بــا نــام ماشــی نامگــذاری شــدهاند .از کمرنــگ یــا پررنــگ کــردن هــر یــک از آنهــا
به وســیلهی دندانههــا و مــواد کمکی،رنگهایــی حاصــل میشــود کــه در بافــت قالیهــای
ایــن منطقــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
عوامل تأثیر گذار بر رنگ فرش یزد

در یــک تقســیمبندی ،عوامــل فرهنگــی ،عوامــل زمــان و مــکان و موقعیــت اقلیمــی و
جغرافیایــی کــه در رنــگ فــرش اســتان یــزد اثرگــذار اســت را میتــوان بررســی نمــود:
الف -موقعیت اقلیمی و جغرافیایی:
ویژگیهــای منطقــهای و جغرافیایــی چــون آب و هــوای گــرم و خشــک کویر،وســعت
منطقه،منابــع طبیعی،ثروتهــای زیرزمینــی و پراکندگــی جمیعــت تأثیــر عمــدهای بــر شــغل،
روحیه،اندیشــه و باالخــره فرهنــگ و هنــر فرشبافــی مــردم اســتان یــزد داشــته اســت .شــرایط
اقلیمــی و جغرافیایــی خــود شــامل عوامــل گوناگــون دیگــری اســت کــه تــا حــدودی بــه آنهــا
پرداختــه میشــود:
 .1آب و هوا و محل زندگی
آب و هــوای یــزد بــر منــش و رفتــار ،نــوع معمــاری ،پوشــاک ،خــوراک ،هنــر و صنعــت
ایــن اســتان تأثیــر گــذارده اســت .یــک فــرد یــزدی مســکن خــود را آن گونــه میســازد کــه
کاهــش گرمــای محیــط را بــه دنبــال داشــته باشــد .وضعیــت آب و هــوا در زندگــی عــادی
و روزمــره ایــن افــراد و جامعــه بیتأثیــر نبــوده اســت .همیــن طــور نــوع خــوراک شــخصی
کــه در ایــن منطقــه زندگــی میکنــد بــا نــوع خــوراک شــخصی کــه در منطق ـهی سردســیر
زندگــی میکنــد به طــور قطــع متفــاوت اســت .انســانها لبــاس خــودرا متناســب بــا آب و
هــوای منطقــه تهیــه میکننــد .هنــر و صنعــت مــردم ســاکن در نقــاط مختلــف کشــور بــا آب
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و هــوا و خلــق و خــوی مختلــف نیــز متفــاوت اســت .البتــه در نقــاط مختلــف جغرافیایــی کــه
از وضعیــت آب و هوایــی تقریب ـاً یکســانی برخوردارنــد وانســانهایی بــا ســنتها و اعتقــادات
مشــترک زندگــی میکننــد ،آثــار هنــری آنــان بــه دلیــل ســازگاری بــا محیــط مشــابه هــم
میباشــد .هــر چــه بیشــتر بــه مرکــز ایــران نزدیــک میشــویم شــاهد رشــد و گســترش
فرشبافــی و قالیبافــی خواهیــم بود.یزدشــهری اســت کــم بــاران و عــدم رونــق کشــاورزی
در آن یکــی از دالیــل گســترش و رونــق هنرهــا ،صنایــع دســتی و فــرش دســت باف در
ایــن اســتان میباشــد .در مناطــق مرکــزی ایــران و بــه خصــوص شــهرهایی ماننــد کاشــان و
اصفهــان کــه در همســایگی یــزد هســتند تنــوع رنگــی زیــادی دیــده میشــود .البتــه رنگهــا
ســرزندگی و طــراوت گلیمهــای مناطــق شــمالی کشــور را ندارنــد ،امــا ماتــی و خلــوص رنگــی
کمــی نیــز ندارنــد .رنگهــا بیشــتر در مایههــای روشــن بافتــه میشــوند از رنگهــای آبــی،
قرمــز و کــرم زیــاد اســتفاده میشــود و دیگــر رنگهــا نیــز هــر کــدام جایــگاه ویــژهای دارنــد.
میتــوان گفــت کــه پالــت رنگــی در هنــر مــردم هــر منطقــه تمامـاً بســتگی بــه آن ناحیــه
و امکاناتــش در زمینــهی رنــگ و مــواد اولیــه دارد .ســلیقهی آنــان نیــز در انتخــاب رنــگ
بــه علــل جغرافیایــی مختلــف و ترکیــب رنــگ و رنــگ آمیــزی نیــز بــه طــور طبیعــی تابــع
درخشــش هــوا ،مالیمــت محیــط ،و تنــد و تیــزی نــور یــا یکنواختــی آن قــرار دارد.
بــا ایــن اوصــاف میتــوان گفــت کــه رنــگ در فــرش یــزد مفهومــی کامــ ً
ا پیوســته بــا
هویــت و فرهنــگ کویــر اســت .انتخــاب رنگهــای قرمــز الکــی و ســرمهای در فرشهــای
اولیــه یــزد در حــدود  60تــا  70ســال پیــش در زمانــی صــورت میگیــرد کــه فــرش ایــران
دورهای از حضــور رنگهــای پرتنــوع و جــذاب را ســپری میکنــد (محــدوده از رنگهــای
الکــی روناســی ،قرمزهــا ،ســرمهای و پوســت گــردو و انــار) و ایــن جریــان در تمــام پهنــه
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 رنگهــای ســرد و روشــن در فــرش
یــزد تــا حــدودی برگرفتــه از رنگهــای موجــود در محیــط کویــر و طبیعــت اطرافشــان اســت.
حضــور رنگهــای ســرد در هنــر فرشبافــی ایــن اســتان ،نقــش آفتــاب و رنــگ خــاک ،از
غبــاری کــه در هــوا و فضــای کویــر جریــان دارد و بــر چهــره مــردم کویــر میتــوان مشــاهده
کــرد ،دلیلــی بــرای تأثیــر آب و هــوا در رنــگ فــرش ایــن منطقــه اســت.
 .2پوشش گیاهی منطقه و گیاهان رنگزای آن
رنگهــای گیاهــی هــر منطقــهای ،همــراه بــا طــرح و بافــت آن منطقــه میتوانــد
دســتبافتهای تولیــد کنــد کــه دارای هویــت اصیــل و هویتــی بومــی اســت و ایــن تــا آن
درجــه اهمیــت پیــدا میکنــد کــه میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه شناســنامه ایــن فــرش کام ـ ً
ا
مربــوط بــه همــان منطقــه اســت و از مصالــح و مــواد اولیــه بومــی همــان منطقــه تهیــه شــده
اســت و ایــن دلیلــی بــر ارزشــمندی ایــن کاالی تولیــدی میباشــد.
بدیهــی اســت کــه بــه همیــن نســبت ،تقریب ـاً میتــوان در نواحــی مختلــف ،تمایزاتــی را
بــه لحــاظ کاربــرد نــوع رنــگ پیــدا کــرد کــه بــا پوشــش گیاهــی منطقــه ،تطابــق دارد .ســن
گیــاه ،نــوع خاکــی کــه گیــاه در آن پــرورش مییابــد ،نــوع آب و هوایــی کــه گیــاه در آن رشــد
میکنــد همگــی میتوانــد باعــث متفــاوت شــدن رنگ دانههــای موجــود در گیــاه شــود.
در زیــر گیاهانــی کــه در رنگــرزی ایــن منطقــه اســتفاده میشــود ،همــراه رنــگ تولیــدی
آن بــه صــورت جدولــی دســته بنــدی شــده اســت:
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جدول  :1گیاهان رنگزای یزد به همراه رنگ تولیدی (رمضان خانی.)162 :1387 ،
رنگ

منبع رنگ

نارنجی -قرمز

ریشه روناس

بنفش -قرمز

جفت

قرمز -قهوهای

برگ حنا

قرمز

زعفران

آبی یا آبی تیره

نیل

زرد

اسپرک

زرد

ریشه توت

قهوهای -خاکستری

پوست گردو

زرد پررنگ

زردچوبه

زرد روشن

برگ مو

زرد روشن

برگ توت

زرد -قهوهای

برگ چای

قهوهای -خاکستری

پوست انار و پوست گردو

بنفش و سیاه

کنده درخت بقم

قرمز مایل به قهوهای

پوست بلوط

قرمز -قهوهای

برگ جفت ،پوست بلوط و برگ سماق

قهوهای -قرمز

برگ سماق

قهوهای -زرد

پوست درخت

قهوهای

پوست خشخاش

اکثــر ایــن گیاهــان رنــگ زا در پوشــش گیاهــی ایــن اســتان یافــت میشــوند ،ولــی بیشــترین
تولیــدات اســتان مربــوط بــه گیــاه رونــاس اســت ،بــه طــوری کــه مــزارع کشــت ایــن گیــاه
در یــزد و شهرســتانهای آن بــه وفــور یافــت میشــود .در گذشــته رنــگ قرمــز رونــاس
مطلوبتریــن رنگــی بــوده اســت کــه در اکثــر ترمــه و قالیبافــی یــزد از آن اســتفاده
میکردنــد .رنگــی کــه از رونــاس در منطقــه یــزد بــه دســت میآیــد بــا رنگــی کــه از همیــن
گیــاه در منطقــه کاشــان یــا خراســان بــه دســت میآیــد ،متفــاوت اســت .رونــاس از یــزد بــرای
رنگــرزی بــه هندوســتان ،ســوریه ،ترکیــه و همچنیــن کشــورهای اروپایــی صــادر میشــده
اســت .جنــس رونــاس یــزد در رنــگ آن تأثیرگــذار اســت .از ریشــه گونــهای کــه در ایــن
منطقــه میرویــد الکــی کممایهتــری نســبت بــه گونههــای مناطــق سردســیر بــه دســت
میآیــد .رنــگ الکــی بــه دســت آمــده از آذربایجــان و خراســان کــه مناطــق سردســیر هســتند
بــا رنگهــای بدســت آمــده از رونــاس یــزد ،کرمــان و فــارس کــه مناطــق گرمســیر محســوب
میشــوند ،تفــاوت بــارزی دارد بــه طــوری کــه ایــن تفــاوت در رنــگ قالیهــای مناطــق
مختلــف کام ـ ً
ا مشــهود اســت.
 .3عوامل طبیعی دخیل در رنگرزی؛ مانند :آب و تابش آفتاب
آب:یکــی از دالیــل تفــاوت رنــگ بــا یــک گیــاه مشــترک یــا یکــی از دالیــل عــدم
یکنواختــی رنــگ خامــه فــرش میتوانــد نــوع آب منطقــه باشــد .آب منطقــه یــزد از جملــه ،آب
شهرســتانهای اردکان ،میبــد ،عقــدا و ...دارای امــاح زیــادی اســت و از درجــه خلــوص باالیــی
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برخــوردار نیســت بــه طــوری کــه ایــن امــاح در رنگــرزی بــر روی مــواد رنــگ زا و الیــاف تأثیــر
گذاشــته و رنگهــای حاصلــه تــا حــدودی از شــفافیت و درخشــندگی برخــوردار نیســتند.
تابــش آفتــاب :منطقــه یــزد دارای آفتــاب بســیار شــدید اســت و رنــگ رزان خامههــای
رنــگ شــده را معمــوالً در ســایه میخشــکانند تــا از نقــص ذکــر شــده در امــان باشــند.
 .4مواد اولیه طبیعی (پشم ،پنبه ،ابریشم و )...
پنبــه"« :پــوالک" در ســفرنامهاش در اینبــاره نوشــته اســت :کشــت پنبــه از گونــهی
زرد آن کــه الیــاف کوتــاه و خشــن دارد کمتــر اســت و بیشــتر از نــوع زیبــای ســفید آن بــه
طــور وســیع در اطــراف اصفهــان ،یــزد ،شــیراز ،آبــاده نزدیــک تخــت جمشــید و ...رواج دارد»
(رمضان خانــی.)128 :1387 ،
ابریشــم :ابریشــم را میتــوان از تولیــدات عمــدهی یــزد کــه بهتریــن ابریشــم ایــران نیــز
محســوب میشــود ،به شــمار آورد .همچنیــن از ایــن ابریشــمها بــرای بافــت قالیهــای
ابریشــمی نفیــس بــا رنگهــای بــراق و زیبــا در ایــن اســتان اســتفاده میشــود.
پشــم :پشــم گوســفند در نســاجی یــزد کاربــرد دارد .ایــن پشــم دارای رنگهــای ســفید،
ســیاه ،قهــوهای ،خاکســتری و بیشــتر زرد مایــل بــه شــیری اســت کــه ایــن خــود میتوانــد
عاملــی بــرای کــدر شــدن رنگهــای حاصــل از رنگــرزی بــا ایــن الیــاف شــود« .الیــاف پشــم
گوســفندان یــزدی زبــر و ضخیــم بــوده و خاصیــت جــذب رنــگ ایــن الیــاف بســیار خــوب
اســت؛ بنابرایــن از آنهــا بــه تنهایــی یــا مخلــوط بــا الیــاف پشــم خارجــی بــرای تهیــهی
نخهــای پــرز و همچنیــن پــود قالیهــای ایــن اســتان اســتفاده میشــود» (رمضان خانــی،
.)173 :1387
ب -اوضاع اجتماعی و سیاسی
رنــگ فــرش یــک منطقــه ممکــن اســت بــه ســبب اوضــاع و احــوال زمانــی در دورههــای
مختلــف دچــار تغییراتــی گــردد کــه بخشــی از ایــن تغییــرات بــه عواملــی همچــون
سیاس ـتگذاری دولــت در خصــوص اقتصــاد و بــه ویــژه در مــورد فــرش ،بحــث صــادرات آن،
تأســیس کارگاههــای جمعیبافــی دولتــی و در برخــی مــوارد شــرایطی کــه در یــک زمــان
خــاص در یــک مــکان بــر کل یــک جامعــه و یــا یــک منطقــه تحمیــل میشــود بســتگی دارد
ماننــد :جنــگ ،رفــاه نســبی ،فقــر و بدبختــی ،توســعهی صلــح ،گســترش راههــا ،توســعهی
ارتباطــات و...
 .1تأثیر سیاستگذاری دولت در خصوص فرش و فرشبافی
ایـن سـؤال شـاید بـه ذهـن خطور کنـد کـه سیاسـتگذاری دولت در رنـگ فرش هـم تأثیر
میگـذارد؟.در واقـع تصمیم هـای دولتـی در یزد در خصـوص تولید ،تجارت و صـادرات این هنر-
ً
مثلا واردات مـواد رنگزای شـیمیایی،
صنعـت ،تصمیـم در خصـوص چگونگـی تهیـه مـواد اولیه
اختصـاص زمینهـای بایـر بـرای کاشـت گیاهـان رنـگ زا ،ایجـاد اتحادیههـا و تعاونیهـا بـرای
بهبـود کیفیـت تولیـدات و همچنین آشـنایی تولیدکننـدگان و طراحان و رنـگ رزان با رنگهای
مـورد پسـند بـازار طبـق رنگبنـدی 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
رنگبنـدی فـرش ایـن منطقـه تأثیـر گذار بوده اسـت.
.2عوامل تحمیل شونده بر جامعه ی هنرمند
عواملــی کــه در یــک دوره بــر جامعــه و یــا بــر یــک منطقــه تحمیــل میشــوند و
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میتواننــد در اقتصــاد ،فرهنــگ ،روحیــه و روان آن جامعــه و بــه تبــع آن شــهرهای آن جامعــه
تأثیــر بگذارنــد .مثـ ً
ا جنــگ ،اختالفــات قبیلـهای ،وضــع نامســاعد اقتصــادی مملکــت یــا یــک
قــوم خــاص ،عواملــی ماننــد بیمــاری فراگیــر ،توســعهی صلــح ،گســترش راههــا و توســعهی
ارتباطــات ،حــوادث طبیعــی دورهای خــاص و مــوارد دیگــر بــر روی هنــر و صنعــت آن جامعــه
و یــا قــوم تأثیــر میگــذارد .بنابرایــن دنیــای پیرامــون یــک هنرمنــد و یــا یــک صنعتگــر بــدون
شــک بــرروی صنعــت و یــا هنــر وی تأثیرگــذار اســت .در ایــن خصــوص میتــوان بــه گســترش
راههــا و حضــور جــادهی ابریشــم کــه باعــث توســعهی ارتباطــات و مســیری بــرای انتقــال
فرهنــگ بــه ایــن اســتان بــود اشــاره کــرد .ایــن عامــل منجــر بــه پیدایــش ســفارش هایی
از ســوی کشــورهای دیگــر از جملــه هنــد شــده بــود کــه بــر اســاس آن تولیدکننــدگان،
قالیهایــی بــا رنگبنــدی خــاص و بــه صــورت محــدود تولیــد میکردنــد .همچنیــن عواملــی
نظیــر فقــر طبیعــت و بــه گفتــه ی تولیدکننــدگان فــرش دســت باف ،دوران جنــگ ایــران و
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
طرحهــا بــا رنگ بنــدی مناطــق دیگــر شــدند.
ج -عوامل فرهنگی
این قسمت میتواند شامل تقابل و جابجایی فرهنگها و پیشرفت فناوری باشد.
مجموعــه هنجارهــا ،قوانیــن ،عرفهــا و ســنتهایی کــه درون فرهنگــی ماننــد فرهنــگ
یــزد شــکل گرفتــه و بایــد از ســوی آنــان رعایــت شــود ،مســلماً بــر روی فــرد و هنــر او تأثیــر
میگــذارد .او در جامع ـهای زندگــی میکنــد کــه شــامل یــک ســری محدودههایــی اســت کــه
بایــد مــورد توجــه او باشــد و وی ملــزم بــه رعایــت آنهــا میباشــد.
جامعــه نقــش بســیار پررنگــی بــر شــکلگیری و خلــق یــک اثــر و یــا صنعــت دارد.
باورهــای بومــی ،مذهبــی کــه هنرمنــد و جامعــه بــدان وابســته اســت ،آداب و رســومی کــه
در جامعــه هنرمنــد عــرف اســت ،همــه در اثــر هنــری نقــش دارنــد .اگــر بــه اســتان یــزد
نــگاه کنیــم درمییابیــم کــه بســیاری از آثــار هنــری و صنایــع دســتی خلــق شــده توســط
هنرمنــدان و صنعتگــران ایــن منطقــه از تأثیــرات اجتماعــی جامعــه خــود برکنــار نبودنــد .در
شــهرهای کوچــک و روســتاهای اســتان یــزد مشــاهده میشــود کــه در طــی چنــد ســال اخیــر
طــرح و رنــگ فــرش ایــن منطقــه کــه بــا رنــگ زمینـهی روشــن بافتــه میشــود ،دچــار تغییــر
نشــده اســت؛ چــرا کــه هنــوز بافنــدگان تکبــاف ایــن مناطــق در شــرایط ســنتی خــود بــه
بافــت طــرح یکســان مشــغول هســتند و فــرش ایــن منطقــه هنــوز هــم بــا یــک طــرح و رنــگ
خــاص مــورد شناســایی اســت .میبینیــم کــه فرهنــگ و هویــت جامعـهی ســنتی یــزد بســیار
ســخت و دیــر دچــار تغییــر میشــود و اهالــی ســعی برحفــظ ارزشهــا و ســنتهای منطقــه
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 میتوانــد بــر روی رنــگ هنــر آنــان و فــرش اســتان
تأثیــر گــذار بــوده باشــد ،باورهــای مذهبــی و عقایــد دینــی آنهاســت؛ به طــوری کــه یکــی
از علــل وفــور بــهکار بــردن رنگهــای آبــی فیــروزهای و الجــوردی در هنــر آنــان (در کنــار
باورهــای ایرانــی) مذهــب و عرفــان اســت .رنــگ «الجــورد» بــرای مــردم ایــن منطقــه جنبـهی
اعتقــادی دارد و تقریبــاً در تمــام هنرهــای آنــان نظیــر ،ســفالگری ،کاشــیکاری ،معمــاری،
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زیلوبافــی ،قالیبافــی و حتــی نســاجی و در بافــت انــواع پارچههــای اعــا نظیــر ترمه کاربــرد
دارد .همچنیــن رنــگ «فیــروزهای» کــه تداعــی کننــدهی آســمان کویــر و بیشــترین کاربــرد آن
را در ابنیـهی مذهبــی و مقــدس شــاهد هســتیم ،همــراه «زرد» کــه آن نیــز رنگــی مقــدس بــه
معنــی نــور ،الوهیــت و پیامبــری میباشــد و رنــگ «قرمــز الکــی» کــه بــه وفــور و از گیاهــان
رنگزایــی کــه در اقلیــم کویــر از ریش ـهی رونــاس در ایــن منطقــه گرفتــه میشــد ،در کنــار
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 ،بیتکلــف و ســنت گــرا اســت ،رنــگ
«اُکــر» ،رنــگ خــاک کویــر و بناهــای خشــتی و کاهگلــی کــه بــا کــم و زیــاد شــدن تنالیتـهی آن
رنــگ خــاک محــل ســکونت آنــان بــود ،بــه نوعــی در فرهنــگ عامـهی یــزد کاربــرد زیــاد دارد:
 .1تقابل و جابجایی فرهنگها
ً
احتیاجــی نیســت کــه فرهنگهــای مختلــف حتم ـا از ســرزمینها و کشــورهای گوناگــون
باشــند ،بلکــه ممکــن اســت دریــک کشــور فرهنــگ اقــوام گوناگــون و یــا مناطــق مختلــف
در هــم اثــر بگذارنــد و از هــم تأثیــر بپذیرنــد .در مــورد اقــوام و شــهرهای ایــران نیــز ایــن
مســئله صــادق اســت .بــه طــوری کــه روســتاها و شــهرهای کوچــک ممکــن اســت تحــت تأثیــر
فرهنــگ شــهرهای بزرگتــر قــرار گرفتــه و فرهنگشــان تغییــر کنــد .البتــه ازدســت دادن
ســنتهای گذشــته بــه خصــوص درمــورد هنــر و صنعــت باعــث از دســت رفتــن هویــت آن
قــوم و ملــت میگــردد.
صنایعــی نظیــر نســاجی ،ســفال و ســرامیک ،شــیرینیپزی ،بافندگــی و ...و حتــی معــادن
ارزشــمندی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد ســبب مهاجــرت تعــداد زیــادی نیــروی کار و بــه
دنبــال آن تبــادل و جابه جایــی فرهنگــی از شــهرها و حتــی کشــورهای مختلــف بــه ایــن
اســتان شــده اســت.
انتقــال و جابهجایــی رنــگ رزان ،طراحــان ،بافنــدگان و تولیدکننــدگان فــرش از منطق ـهی
کرمــان بــه یــزد موجــب شــد کــه ایــن بافنــده ،رنگــرز ،طــراح و صنعتگــر آموختههــا و
تجربههایــی کــه بــه همــراه داشــت و مربــوط بــه فرهنــگ منطقــه ،شــهر و روســتای خــود
را کــه در آن میزیســته ،در منطقــه یــزد کــه بــه آن نقــل مــکان کــرده منتقــل نمایــد.
همینطــور طراحــان اصفهانــی و یــا کاشــانی کــه بــه شهرســتان یــزد ســفر کردنــد مطمئن ـاً
برایشــان ســخت خواهــد بــود کــه گذشــته و آموزههــای چندیــن ســاله خــود را بــه فراموشــی
به ســپارند و اینــک خــود را بــا طراحــی طرحهــای فــرش یــزد و منطقــه جدیــد تطابــق دهنــد.
از ای ـنرو ممکــن اســت ایــن طــراح در شــهر یــزد بــه طراحــی فرشهــای کاشــان و اصفهــان
کــه همانــا بیشــتر طرحهــای لچــک و ترنــج شاهعباســی اســت به پــردازد .بدیــن ترتیــب
مســئله مهاجــرت ،یکــی از عواملــی میشــود کــه در رنــگ فــرش ایــن منطقــه تأثیــر گــذارده
اســت.
گاهــی بــازار فــرش و مشــتریان آن ،مناطــق مختلــف فرشبافــی را تحــت تأثیــر قــرار
می دهنــد و موجــب میشــوند کــه ایــن مناطــق بــا رویکــرد بــه بــازار بــه ســمتی گرایــش
پیــدا کننــد کــه آنهــا طالــب آنند.مثـ ً
ا در دورهای 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 فرشهــا بــا همــان طــرح و رنــگ کــرده تــا آنــان نیــز بتواننــد در ایــن
میــان جایــگاه اقتصــادی خــود را بــه دســت آورند.اگــر در دورهای رنگهــای روشــن خریــدار
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بیشــتری داشــته باشــد ،مناطــق فرشبافــی نزدیــک و گاهــی دور ســعی میکننــد همــان
ترکیــب رنگــی را بــرای بــازار تولیــد کننــد تــا از گــود رقابــت اقتصــادی عقــب نماننــد .ایــن
مســئله در خصــوص رنگهــای فــرش کاشــان و ناییــن کــه امــروزه در یــزد بــه وفــور یافــت
میشــود نیــز صــادق اســت.
 .2پیشرفت فناوری
فنــاوری نیــز از عوامــل مهمــی اســت کــه بــر رنــگ فــرش اســتان تأثیــرگذاشــته اســت.
عواملــی نظیــر کارگاههــا و کارخانههــای رنگــرزی ،شــیوههای رنگــرزی و میــزان آشــنایی
رنگــرز بــا رنگــرزی و همچنیــن تهیـهی طــرح و نقشــه توســط طــراح و رنــگ و نقطـهی آن را
میتــوان از علــل توســعه و پیشــرفت فنــاوری در ایــن اســتان بــه شــمار آورد.
الف .کارگاهها و کارخانههای رنگرزی
در خصــوص رنــگ فــرش در ایــن منطقــه میتــوان گفــت کــه کارگاههــا و کارخانههــای
رنگــرزی بزرگــی در شــهر یــزد وجــود دارد کــه بــا پیشــرفت دانــش و فنــاوری ،کیفیــت و
یک دســت شــدن خامههــای رنگــرزی شــده را بیشــتر از مناطــق روســتایی و عشــایر در آن
مشــاهده میکنیــم.
ب .شیوههای رنگرزی و میزان آشنایی رنگرز با رنگرزی
ً
شــیوههای رنگــرزی رنــگ رزان تجربــی هــر منطقــه بــا هــم متفــاوت اســت؛ مث ـا روش
رنگــرزی بــا رونــاس در یــزد بــا روش رنگــرزی آن در منطقــه خراســان تفــاوت دارد .ایــن
تفاوتهــا ناشــی از انتقــال تجربیاتــی اســت کــه از اســتاد کاری بــه شــاگردانش منتقــل شــده
و ســپس آنهــا نیــز همــان شــیوه را انتقــال دادنــد.
بــه غیــر از تفــاوت در نســخههای اســتادان رنگــرز و عوامــل مؤثــر بــر رنــگ یــک گیــاه
کــه باعــث تغییــرات شــیدهای رنگــی میشــود؛ میــزان آشــنایی یــک رنگــرز بــا شــیوههای
درســت و صحیــح رنگــرزی خامههــا نیــز در رنــگ فــرش یــزد موثــر اســت.
ج .تهیه طرح و نقشه توسط طراح و رنگ و نقطه آن
ســلیقه و مهــارت یــک طــراح و یــا یــک اســتادکار رنــگ و نقطــه و آشــنایی آن بــا علــم
همنشــینی رنــگ در نــوع رنگبنــدی فــرش مؤثــر اســت .وقتــی در فرشبافــی از رنــگ
صحبــت میکنیــم ،دو مفهــوم در ذهــن مــا شــکل میگیــرد ،یکــی رنــگ و رنگــرزی اســت و
دیگــری اســتادانه کنــار هــم چیــدن رنگهاســت .رنــگ و نقطــه کــردن در فــرش یــا همــان
رنــگ آمیــزی طــرح از عواملــی اســت کــه میتوانــد تعییــن کننــده رنــگ فــرش ایــن منطقــه
بــه خصــوص فرشهــای شــهری اســتان باشــد.
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

فرهنــگ مردمــی کــه در یــک ســرزمین زندگــی میکننــد بــر اســاس ارزشهــا ،باورهــا،
آداب و رســوم ،دیــن و مذهــب ،تاریــخ ،هنــر ،صنعــت و ...شــکل میگیــرد کــه تعییــن کننــدهی
کیفیــت و نــوع زندگــی آنــان اســت .ایــن تأثیــر را در نــوع و شــیوهی زندگــی آنــان ،اعــم از
رفتــار ،پوشــش ،زبــان ،خــوراک ،هنــر و حتــی نحــوه و دالیــل انتخــاب و کاربــرد رنــگ در تمــام
زمینههــای زندگــی آنــان میتــوان مشــاهده کــرد.
اســتان یــزد بــه دلیــل قرارگیــری در مســیر شــاهراه اقتصــادی کشــور ،یعنــی مســیر
جــادهی ابریشــم ،کــه بــه گونـهای نیــز کانــال ارتباطــی شــرق و غــرب بــود ،شــهری تجــاری و
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صنعتــی بــه شــمار میرفــت .ایــن جــاده مســیری بــرای داد و ســتد کشــورهای چیــن و هنــد
بــا ترکیــه ،کرانههــای 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 میشــد فــرش آن منطقــه بــود کــه بعضــی از تولیــدات عــاوه بــر رنگبنــدی خــاص
منطقــه کــه خــود وام گیرنــده از شــهرهایی نظیــر کرمــان بــود ،طبــق ســفارش و رنگبنــدی
خــاص بــا رنگهــای زندهتــر و تندتــر بــرای هنــد بافتــه میشــد.
صنایعــی نظیــر نســاجی ،ســفال و ســرامیک ،شــیرینیپزی ،بافندگــی و ...و حتــی معــادن
ارزشــمندی کــه در ایــن منطقــه وجــود داشــت ســبب مهاجــرت تعــداد زیــادی نیــروی کار و
بــه دنبــال آن تبــادل و جابجایــی فرهنگــی از شــهرها و حتــی کشــورهای مختلــف بــه ایــن
اســتان شــده اســت.
آب و هــوای کویــر مســیر تفکــر ،خلــق و خــوی ،نــوع زیســت و اقتصــاد و هنــر ایــن شــهر
را تعییــن میکنــد .یــزد دارای ســاختاری ســنتی بــوده و همــواره ســعی در حفــظ ارزشهــا و
ســنتهای اصیــل ملــی و مذهبــی خــود داشــته اســت .فرهنــگ جامعـهی یــزد ،كــه هنرمنــد
یــزدی در آن زندگــي ميكنــد داراي چارچوبهــا و هنجارهــاي خاصــي اســت كــه هنرمنــد
هــم از آنهــا تأثیــر پذيرفتــه و هــم ناگزيــر از رعايــت برخــي از آنهــا اســت ،بــه گونـهای کــه
ایــن تأثیرپذیــری و الهــام بخشــی را در انتخــاب رنــگ در هــر یــک از هنرهــای آنــان ازجملــه
هنــر فرشبافــی شــاهد هســتیم.
کنتــرل زاویــهی تابــش خورشــید و گرمــای بیــش از حــد آن ،نــوع معمــاری خاصــی را
بــرای ایــن منطقــه رقــم زده اســت .تأثیــری کــه ایــن نــور بــر منــازل و فضــای شــهری داشــته
منجــر بــه ایــن شــده کــه اهالــی یــزد در معمــاری ایــن منطقــه کاربــرد رنگهــای ســرد را
بــرای کاهــش گرمــای محیــط بــه وفــور اســتفاده کننــد .در معرفــی هویــت شــهرهای کویــری
از جملــه یــزد ،میتــوان گفــت چشــم مــردم کویــر عــادت بــه دیــدن رنــگ خــاک دارد.
رنــگ بناهــا نیــز بــر ایــن اســاس ،اغلــب بــه رنــگ خــاک ایــن منطقــه ،ســرخ و قهــوهای یــا
اُکــر میباشــد .آنهــا رنــگ را از محیــط برگرفتــه و در ترکیبــی از تنالیتههــا و واریتههــای
متنــوع ،بــه بیانگــری بصــری خــود هویــت بخشــیدند .از ســفید کائولــن تــا عنابیهــای اُخــرا و
ســبزهای اکســید ســرب تــا زردهــای گوگــردی و از آبیهــای نیلــی تــا الجــوردی هــر چیــزی
را جــان بخشــیدند.
البتــه ایــن نکتــه را نبایــد فرامــوش کــرد کــه در یــک برهــهی زمانــی ،در گذشــته در
تمــام پهنـهی جغرافیایــی تولیــد فــرش در ایــران از آذربایجــان گرفتــه تــا خراســان و از شــمال
تــا جنــوب و ...رنگهــای الکــی و ســرمهای بــه عنــوان رنــگ زمینــه بیشــترین کاربــرد را
داشــتهاند و یــزد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت ،بــه طــوری کــه در گذشــته
زمین ـهی اکثــر فرشهــای تولیــدی آن بــا زمین ـهی الکــی و ســرمهای بــود .ولــی اکنــون (از
 50ســال پیــش تاکنــون) بــه علــت ســفارش و مســیر حرکــت بازارهــای داخلــی و خارجــی بــه
ســمت رنگهــای بــا تنالیت ـهی ســرد و روشــن ،ایــن رنگهــا رو بــه ســمت رنگهــای ِکــرم و
ســبز و تنالیتههــای روشــن رفتــه اســت .در قالــی یــزد بیــن  12تــا  30رنــگ مختلــف مــورد
اســتفاده واقــع میشــود کــه البتــه اســامی تعــدادی از آنهــا بــر اســاس گویــش و نــوع رنــگ
خــاص رایــج در منطقــه نامگــذاری شــده اســت.
مشــابهت فرهنگــی بیــن اقــوام و ملــل گوناگــون بــه دلیــل نزدیکــی و مبادالتــی کــه بیــن
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آنهــا برقــرار میشــد ،موجبــات ایــن را فراهــم آورده کــه در نقــاط مختلــف جغرافیایــی کــه
از وضعیــت آب و هوایــی تقریبــاً یکســانی برخوردارنــد و گروههــای انســانی ،بــا ســنتها و
اعتقــادات مشــترک ســاکن هســتند ،نتیجـهی آثــار هنــری آنــان بــه دلیــل ســازگاری بــا محیط
کامـ ً
ا مشــابه هــم باشــد .دربــارهی یــزد و کرمــان نیــز چنیــن اســت .شــاید بــه دلیــل ارزانتــر
بــودن دســتمزد نیــروی کار در ایــن منطقــه ،نقش ـههای اصیــل کرمــان کــه بــه دلیــل وجــود
طراحــان و رنــگ رزان و تولیدکننــدگان خبــره و تقاضــای بســیار زیــاد بازارهــای داخلــی و
خارجــی بــرای فرشهــا مــورد توجــه تجــار معــروف غیربومــی بــود وارد یــزد شــد .در واقــع
حــس رقابــت بــرای کســب وضعیــت مناســب بــازار ،ســبب مهاجــرت عــدهای از ایــن اســاتید بــه
ایــن اســتان شــد .کــه پــس از آن هــم شــاهد ایــن هســتیم کــه نقشـههای یکنواخــت و تکــراری
مناطقــی نظیــر کاشــان را بــه نــام قالــی اردکان در فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه وارد کــرده بــه
طــوری کــه امــروزه اکثــر تولیــدات یــزد را شــامل میشــود ،عــدم ریس ـکپذیری طراحــان و
تولیدکننــدگان یــزدی در ایجــاد طرحهایــی بــا رنگبنــدی جدیــد بــه خاطــر وضعیــت بــازار
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 فرشبافــی عــاوه
بــر اســتقبال فوقالعــادهی بــازار از فــرش نائیــن و اصفهــان باعــث شــده اســت کــه یــزد بــه
تقلیــد از طــرح و رنــگ فرشهــای آنهــا نیــز بپــر دازد .همچنیــن بــه علــت در اختیــار بــودن
انــواع رنگهــا ،ماننــد دیگــر مناطــق فرشبــاف بــرای زیبایــی بیشــتر فرشهایشــان از هم ـهی
طیفهــای رنگــی اســتفاده مینماینــد.
عواملــی مثــل آب و هــوا ،تنــدی و شــدت نــور یــا یکنواختــی آن ،وضعیــت خاک،تبــادل
فرهنگــی و مجموعــه الگوهــای رفتــاری و فرهنگــی نیــز برهنــر و صنعــت و رنــگ فــرش یــزد
تأثیــر گذاشــته اســت .پیشــرفت فنــاوری نظیــر وجــود کارخانههــای رنگــرزی و ورود وســايل و
دســتگاههاي جديــد دلیــل دیگــری بــرای ایــن تأثیرگــذاری بــوده اســت.
پوشــش گیاهــی خــاص ایــن اســتان منجــر بــه کشــت گیاهــان رنگزایــی ماننــد رونــاس،
اســپرک ،گــردو ،انــار و  ...و گیاهــان دیگــری نظیــر پنبــه کــه در قالیبافــی کاربــرد داشــته،
شــده اســت .آب اســتان یــزد ازجملــه عواملــي اســت كــه بــه خاطــر دارا بــودن ناخالصيهــا،
همچنیــن رنــگ پشــم و نــوع آن کــه از نــوع پشــم زبــر و ضخیــم میباشــد ،نــوع ابریشــم
مرغوبــی کــه تولیــد آن ســابقهی زیــادی در ایــن اســتان داشــته ،آشــنايي رنــگ رزان یــزدی بــا
رنگهــا و شــيوهی رنگــرزي باعــث جلــوهی بهتــر و بيشــتر رنگهــا شــده و در شــفافيت ،یــا
تيرگــي ،درخشــش و مــات شــدن رنــگ فــرش یــزد تأثیرگــذار بــوده اســت.
عواملــی کــه بــر جامعــه هنرمنــد تحميــل شــده و هنرمنــد ناگزيــر از رعایــت آنهاســت در
شــكلگيري طــرح و رنــگ فــرش ایــن منطقــه مؤثــر اســت ،بــه طــوری کــه بــرای تأمیــن نیــاز
خــود ناگزیــر بــه تقلیــد و تولیــد طرحهــا بــا رنگ بنــدی مناطــق دیگــر میشــوند.
اکنــون دولــت نيــز بــا اجــراي برنامههــاي مختلــف بــر رواج فرشبافــی ،افزايــش صــادرات،
اســتفاده از گياهــان رنگــزا و تعیيــن طــرح و رنــگ خــاص فــرش ،بــر رنگبنــدی فــرش یــزد
تأثیــر گذاشــته اســت .در واقــع دولــت ميتوانــد بــا سياس ـتهايي كــه در قبــال فــرش پيــش
ميگيــرد در رونــق و يــا ركــود آن موثــر باشــد .ايجــاد كارگاههــاي جمعــي بافــي کــه در
ایــن اســتان برپــا شــده ،برگــزاري دورههــاي آموزشــي بــرای افزایــش کیفیــت،محدوديــت در
رنگهــاي شــيمیايي و کاربــرد بیشــتر گیاهــان کــه در منطقــه یافــت میشــود و ...تدابیــر
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اســتان یــزد در ایــن بخــش از فعالیــت دولــت در خصــوص حفــظ هویــت ،اصالــت و نگهــداری
و احیــای ایــن هنــر دیریــن در ایــن منطقــه میباشــد.
نتیجهگیری

عوامــل مؤثــر در کاربــرد رنــگ در فــرش یــزد را میتــوان بــه صــورت زیــر تقســیمبندی
نمــود:
الف .ویژگیهای اقلیمی
 .1منطقهای گرم
 .2کویری
 .3کم باران و خشک
 .4آفتاب درخشان و شدت نور
 .5پوشش گیاهی و انواع بومی گیاهان رنگزا
 .6کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
ب .ویژگیهای فرهنگی
 .1تأثیر از فرهنگ پیشین خود (آیینها و باورها)
 .2حفظ ساختار سنتی و هویتی
 .3تناسب با معماری
 .4تأثیر از فرهنگهای همجوار
 .5متأثر از تأثیرات حسی و روان شناختی
 .6عوامل تحمیل شونده بیرونی (مانند سفارش مشتری)
ج .ویژگیهای اقتصادی و صنعتی
 .1وجود صنایع گوناگون مرتبط در حوزهی نساجی
 .2عبور جاده ابریشم از منطقه
 .3رویکردهای معیشتی
د .ویژگیهای اجتماعی
 .1درون گرایی
 .2در راستای فرهنگ بومی
 .3متناسب با طبقه اجتماعی
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