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 بدیم یلویبر شناخت ز یامقدمه

 
 1ينيدكتر مهتاب مب

 2اينيپژمان الماس

 3يمیكر نبیز

 

 

 دهیچك

 یهايژگیگرم و خشک، واجد و یيو دارا بودن آب و هوا رانیا یاستقرار در فالت مركز یواسطهبه بديم شهرستان

منطقه  نیشاخص ا يدست عی. از صناكنديم زیمناطق كشور متما ریاز سا آن را يدست عیاست كه هنر و صنا يخاص يمياقل

اما با توجه به  ست؛ين سريم ریمردم كو راندازیز نیا قيدق ینهيشياشاره كرد كه شناخت خاستگاه و پ يلوبافیبه ز توانيم

. از رانیا یمركز يواجصنعت خاص ن-است بر هنر یبوده و شاهد يها قابل بررسقدمت آن لوها،یز یهاینگاربهيكت

 ي، نام مکانبافت خیردهنده، تابه نام بافنده و سفارش توانياست؛ م شدهيبافته و ثبت م لوهایز یهابهيكه در كت یموارد

ت، رنگ نوع باف لياز قب یهنر اتيبا توجه به خصوص بديم یلویاشاره كرد. ز یيآن وقف شده و القاب دعا یبرا لویكه ز

 مي، عدم تعلبافت یهانشدن دستگاه اي. اما با توجه به احرديمورد استقبال اقشار مختلف قرار گ توانديمخود  یبایو طرح ز

ال ركود صنعت، در ح-هنر نیمدرن و... ا يبافت، عدم تطابق آن با صنعت بافندگ یهانشدن دستگاه روزبافندگان جوان، به

ح، رنگ، نقش طر يو معرف يلوبافیز ینهيشيپ يدارد با بررس يسع یاو كتابخانه يدانيمطالعات م قیمقاله از طر نیاست. ا

 بپردازد. بديم نيرنشیمردم كو یدهنر در حال نابو نیا يبافت آن، به معرف يچگونگ نيچنو هم

 

 یک سطر فاصلهنقش و رنگ، بافت. بد،يم ،يلوبافی: زیدیكل واژگان

 

 مقدمه -1

زء لحاظ وسعت جاستان پهناور را كه به نیاز ا يعيوس یهااست؛ بخش دهیواقع گرد رانیا یدر فالت مركز زدیاستان 

ها ه سنتو بافرهنگ است ك يباستان یشهر زد،یپوشانده است. مركز استان،  ریكو شود،يسه استان بزرگ كشور محسوب م

 زيو ن يخید كتب تاربه استنا زدیتر دست خورده است. شهر كم بيكتر مانده و سبک و ترمحفوظ گرید یدر آن از شهرها

: 1374است )افشار،  دهید يآبادان یو رو افتهیچند بار وسعت  ،یتا عصر صفو يلمید یآن، از زمان امرا یوضع شهرساز

                                                 
 (dr.m.mobini@gmail.com)        نور، ایران اميگروه هنر، دانشگاه پ اریاستاد–1

 palmasinia@yahoo.com)پژوهشگر آزاد، كارشناس ارشد پژوهش هنر-2

  )zeynab.karimy@gmail.com(ارشد پژوهش هنر يكارشناس یدانشجو-3

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:palmasinia@yahoo.com
mailto:zeynab.karimy@gmail.com
http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

285 

 دهيشك يشرق نوبج - يكه از كاشان تا كرمان در امتداد جهت شمال غرب یاممتد و بسته یحوزه نيماب زين بدي(. م17ص

دشت متمركز  نیدر ا زياستان ن عیو صنا یكشاورز تيفعال نیترشياردكان است. ب - زدیدشت از  يشده، قرار گرفته و جزئ

از  يکیگوناگون خود،  یهانقشه نيچنقابل توجه و هم یاقتصاد تياهم ليدلبه لویز بد،يم يدست عیشده است. در صنا

نگ در فره شهیهستند كه ر یاشدهشناخته یهاها، نقشنگاره نیا ترشياست. هرچند ب هذوق و هنر بود شینما یهاعرصه

عصر خود  یهنر اميرنگ عوض كرده و حامل پ يها همراه و همگام با تحوالت اجتماعاز آن یاريدارند، اما بس يباستان

گاه كار کييبافلویز یهاكه كارگاه یي. از آنجااندافتهیيترشيب یغنا خته،يدرآم ينقوش با فرهنگ اسالم نیاز ا ياند. برخشده

 لویصنعت ز-(. هنر16و17: صص1386 ،یكنار ی)اسفنجار رفتيشمار مها بهخانه یاز عناصر كالبد يکیبوده،  يخانگ

 لودارد؛یافت زدر ب یاشهرستان قدمت چندصد ساله نیدارد. ا ریانکارناپذ یونديخطه پ نیبا فرهنگ ا بديدر شهرستان م يباف

 يخن راندازیز کیگرچه فقط  لوی. زكردنديمعاش م نيتأم لویاز بافت ز یریكو یخطه نیامردمان  يزمان كهیاگونهبه

، بافت و طرح و نقش آن کيفنون و تکن يشناخته شده است؛ اما بررس شود،يم يبها كه در تابستان باعث خنکكم

 یوهيو رنگ و شو طرح  نهيشيپ يرو، بررس شيپ ی. هدف مقالهاستدر پس هر تاروپودش  يفرهنگ یغنا یدهندهنشان

آن ممکن است در ظاهر مقرون به صرفه نباشد  اءيكه گرچه اح يرانیا يصنعت-در حال ركود است. هنر راندازیز نیبافت ا

 یياروست یهاو بافته هاراندازیاز ز لویكار گرفت. زروز به طیآن را طبق شرا توانياما با فراهم آوردن امکانات مناسب، م

دارد و  ريبا حص یيهااز آنجا كه در نوع بافت شباهت لوی. زشوديبافته م بديو م زديژهیوق گرم بهاست كه در مناط رانیا

بافندگان  بوده و يربافيحص یافتهیتکامل یاست، احتماالً مرحله گرفتهيمورد استفاده قرار م راندازیعنوان زهمانند آن به

 یاز هنرها يکیست،يمشخص ن يدرسترزشمند كه خاستگاه آن بهفرش ا نیاند. االهام گرفته يربافياز صنعت حص لویز

له آن از جم رينظيو ب عینقوش بد نيچنو هم هيته یوهيمواد و مصالح و ش یريكارگلحاظ بهبوده كه به انيرانیمهم ا

پوش مورد ن كفعنوابه يها در منازل و اماكن مذهباست و سده آمدهيشمار مبه رانیا يدست عیها و صناهنر نیترمهم

بوده،  یمسجد یشده است و تنها هر جا سخن از بنا ادیتر كم لویوجود در متون گذشته از ز نیاستفاده داشته است. با ا

: 1386 ،ياردكان یمحمديلشود )ع یاآن اشاره خیبه محل بافت و تار كهنیاند؛ بدون اعنوان فرش آن نام بردهبه لویاز ز

 (.14و1صص

 

 يلوبافیز ینهیشیپ -2

است.  افتهیش گستر گرید یمحل به جاها نیبوده كه از ا بديدر م غانينام بشنبه يمحل زد،یدر استان  يلوبافیز خاستگاه

 یهااهنقاط با دستگ ترشياست كه در ب يتابستان یراندازیز شود،يم ادیهم از آن  يو شطرنج لوجیز یهاكه به نام لویز

 ی. ظاهرشوديم ديتول ميبافت گل یوهيبه ش زدیتهران، ساوه، كاشان و  یيستامناطق رو در يول شود؛يبافته م يبافندگ

 نی(. ا48: ص1370 ،یری)جزا ستين ميبا انواع گل سهیقابل مقا وجهچيهبه زيزمخت دارد و از نظر تنوع رنگ و نقش ن

 يبرخ يدارد. اكثر مردم و حت سو پال ميگلبه  زين یيهاو شباهت شوديبافته م شدهیرنگرز یاپنبه یهابا نخ راندازیز

وع بافت، و ن يبافته از لحاظ مواد خام مصرفدو دست نیا كهيدرحال ستنديقائل ن ميو گل لویز نيب يپژوهشگران، فرق
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 كهيدرحال مانديمصون م ریروان كو یهااز گزند شن ،یاداشتن تاروپود پنبه ليدلبه لویدارند. ز یاريبس یهاتفاوت

رز در بدون پ یهيخام اول یعنوان مادهكاربرد پنبه به یواسطهندارند. به يدر برابر توفان شن مقاومت يپشم یهافرش

 یهایماريروز بسبب ب يبافيوجود پشم در قال كهيدرصورت افتد،يكننده به خطر نمبافنده و مصرف يسالمت لو،یتاروپود ز

و مناطق  ریكو یهيدر مناطق حاش ژهیومرسوم بوده و به رانیا اطقمن یاريبسدر  يلوبافیخواهد شد. در گذشته، ز يتنفس

ه است. رونق فراوان داشت يلوبافیز بد،يخصوص شهرستان مو به زدیداشته است. در استان  یترشيگرم و خشک رواج ب

 يلوبافیكه ز دیآيبرم نيچن - يدگيدرصد پوس 50با حدود  - بديمسجد جامع م یراندازهایاز آثار و شواهد موجود در ز

از  توانيرا م يلوبافیز یهاکيمدعاست. تکن نیبر ا یشاهد یقمر یهجر 808 خیدارد كه وجود تار يطوالن یاسابقه

د را و مساجد خو ایاند و تکاهنر دوست بوده يمردمان بد،يم نيرنشیخطه جستجو كرد. مردم كو نیفرهنگ مردم ا یالالبه

ساده  به نقش و نگار نیكه مز كردنديم نیآذ یيهاسطح مساجد را با كفپوش ليدل نيهمبه ستند؛آرايم يدست یهابا هنر

 يلوبافینمونه از هنر ز نیرا متذكر شد. چند -متنوعش  یهابا نقش - لویكاربرد ز توانيراستا م نیو آراسته باشد كه در ا

محمد، پدر  نیالددركنياست. س بمطل نیا شده، گواه افتیبديكه در مساجد م یاو پرده يضلعبا نقش هشت

است.  كرده فایا ينقش مهم بديم يلوبافیدر رونق ز آمده،يشمار مبه زدیاستان  يكه از سادات و رجال نام نیالدرشمسيم

 اراندیاز خر يکیمساجد، خود  نیفرش ا نيتأم یبرا دیترديبنا نهاد كه ب زدیپنج مسجد بزرگ در  ات،يدر زمان ح یو

 ادیز ارياحتمال بسنام دارد كه به ينیالدركن زين لویز یهااز نقش يکیسازد؛يبوده است. خاطرنشان م بديم یلویز یهعمد

پوش عنوان كفبه لویاز ز هاارتگاهیاكثر مساجد و ز كهنیذكر شد، علت ا ترشيمانده است. چنانچه پ ادگاریبه یاز زمان و

 يعالوه، احساس آرامشاست. به یاماكن معنو گریكه مناسب مسجد و د ستآن ا يگیرايپيو ب يسادگ كنند،ياستفاده م

ن بود نینماد ران،یفرهنگ ا یهااز مشخصه يکیفراموش كرد.  دیرا نبا دهديبه انسان م هالویز ديو سف يكه رنگ آب

 یاهاز عرصه یاريبساست در توانسته  قیطر نیو از ا باشديم یمعنو يمفهوم یهر رنگ دارا كهیاگونههاست؛ بهرنگ

 اناهياز گ يهمگ لو،یمورد استفاده در بافت ز یها(. رنگشگفتاري: پ1380 ار،يداشته باشد )اردالن و بخت ينقش مهم يهست

ردو و پوست گ يآب یهارنگ فيط یبرا ليقرمز، ن فيط یهارنگ جادیا یروناس برا اهيكه عموماً گ شونديم هيته یریكو

نوع رنگ در مقابل  نیثابت ماندن ا لو،یدر ز ياهيگ یها. علت استفاده از رنگروديكار مبه یاهقهو یاهرنگ فيط یبرا

دارا بوده و  يمك يتنوع رنگ ،يرانیا یهابافتهدست ریبرخالف سا لویمقاومت در برابر شستشو است. ز زيو ن دينور خورش

 یهاكه با رنگ یيلوهایهاست. زرنگ نیترجیاز را "يسبز و گُل" و "يو گُل يآب"، "ديو سف يآب"معموالً دو رنگ دارد: 

 شود،يافته مب يو گُل يآب یهاكه با رنگ یجوهر یهالویمختص مساجد و اماكن متبركه است. ز شود،يبافته م ديو سف يآب

و  یبا خردمند يرانیر اها در هن(. رنگ33: ص1387 ،یياست )فنا متيقكاربرد داشته و نسبتاً ارزان يمصارف خانگ یبرا

. كاربرد درويكار مبه گذارد،يها بر روح مرنگ يهماهنگ ايبيترك یواسطهكه به يراتيرنگ و تأث نیاز هر مفهوم نماد يآگاه

 ترشيكه در ب دي(. رنگ سف43: ص1382 ،یدري)ح هاستزيچ يآسمان تيواقع یادآوریمنظور به ترشيها برنگ يسنت

وب محس يرنگ در عالم روحان نیتراز قداست و آرامش است و پرمضمون ينشان پوشاند،يمامسجد ر يداخل یمواقع فضا
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 یاست كه در همه يدارد. رنگ یاريقدرت بس عتيمتوجه درون است كه در طب شهيبخش و همآرامش يرنگ ،ي. آبشوديم

(. از آنجا 93: ص1384 ان،يمصدق) كنديم رييآن است كه تغ يو روشن يژگیتنها و خورد؛يبه چشم م عتيساعات در طب

اما  (2و 1)تصاویراست؛ يكار رفته در آن، رنگ آببه یهارنگ نیترياز اصل يکیرود،يشمار مساده به یراندازیز لویكه ز

و  یاروزهيف ،يسبز و نارنج ،يو گُل يآب د،يقرمز و سف د،يو سف يمشک د،يو سف يشامل آب يگوناگون باتيدر كنار آن، ترك

 اريسب ينيو همنش بياز امکانات ترك لویكار رفته در ز. نقوش بهخورديبه چشم م ديو سف يوناسر نيچنو هم ينابع

، اقدام به گذشته دارد یهادر سنت شهیكه ر یاقهيموضوع سبب شده است تا بافنده با نظر و سل نیبرخوردارند. ا يمناسب

ته و به نشس گریکدیدر كنار  يراحتاست كه به یاگونهتار نقوش به. ساخدیخود بنما یساختهدر دست ينیابداعات نو

 و نقش شوديگفته م« وج»كه در اصطالح به آن  «هيحاش»دو گروه نقش است: نقش  یدارا لوی. زپردازنديهم م ليتکم

 نهيمدارد، اما نقش ز يتکنواخیمعموالً ثابت بوده و آهنگ  هي. نقش حاششناسنديم« نقش»نام كه آن را به «نهيزم» ای« كار»

 يلوبافی(. خاستگاه ز27: ص1388و شکرپور،  فرستهی)شا كنديم رييمکان مورد استفاده، تغ ایبافنده  یقهيبسته به ذوق و سل

 دارد. يطوالن یاسابقه بديصنعت در م-هنر نیا گر،ید یجا ایباشد  بديخواه م

 

 
 جد و اماكن متبركه )نگارندگان(.مخصوص مسا ديو سف يآب یهابا رنگ لویز -1 ریتصو

 

 
 مخصوص مساجد و اماكن متبركه )نگارندگان(. ديو سف يآب یهابا رنگ لویز -2 ریتصو

 

 بدیكشت آن در م ینهیشیپنبه و پ -3

 ایزرد و  د،يسف یهااست و گل يدگیبر یدارا شیها. برگرسديم زيمتر ن 2كه ارتفاعش به  ياست علف ياهيگ پنبه

درون  -همان تخم پنبه  درواقع -ها پنبه كه تخمک ینام غوزهگردو به کیياندازهاست به يآن كپسول یوهيد. مدار يصورت

 لياز قب طیشرا ریدر نظر داشت كه سا دیبا يدارد، ول يآن به نوع پنبه بستگ رقطريپنبه نظ افيال اتيآن قرار دارند. خصوص
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 يفیشريحاج) گذارديم ريآن تأث تيدر مرغوب زيو نور آفتاب ن ادیرطوبت ز رينظ یجو طیشرا نيچنو هم نيمناسب بودن زم

 ها پنبه را به دو نوعآن نیترمتداول يپنبه وجود دارد، ول یبرا يمختلف ياهيگ یبند(. طبقه81: ص1363نژاد، و ساسان

 دیجد یايدن یا پنبهر یيکایآمر یو پنبه میقد یايدن یرا پنبه یيايآس یكه اصطالحاً پنبه كنديم ميتقس یيکایو آمر یيايآس

و  یاقتصاد تياست كه اهم يبها و باارزش(. پنبه از محصوالت گران96نژاد، همان: صو ساسان يفیشري)حاج ندیگو

 يط دبياند. در شهرستان مداده ديسف یكه به آن لقب طال یيتا جا افته؛یدر جهان  يخاص یو تجار یكشاورز تيموقع

منطقه، به كشت  نیخاص ا یيايجغراف تيعلت داشتن موقعبه یقمر یهجر 100 یست بعد از هجرت در سنهنخ یهاسال

ندهزار چ يعمر طوالن یاپنبه یهاست. مصرف پارچهآن سال فمعر بديدر م يلوبافیصنعت ز-آوردند. امروزه هنر یپنبه رو

 یژهیو اتي. از خصوصرديآن را بگ ینون نتوانسته است جاتاك يفيل چياست كه ه یاارزنده ينساج یساله دارد. پنبه ماده

 یایزام یاريدوام و استحکام و بس ،يخنک ،ينرم ،يمناسب و نسبتاً ارزان، سبک متيسهولت كشت و زرع، ق ف،يل نیا

 یادیزارزش  یدر نوع خود دارا یاساقه افي(. اگرچه ال111نژاد، همان: صو ساسان يفیشرينام برد )حاج دیرا با گرید

 لویت زباف یپنبه كه آن را برا افيمهم ال اتي. از خصوصرسديآن هرگز به پنبه نم تياهم ياست، ول يدر صنعت نساج

 افيال شیباعث شده است كه با وجود افزا تيخصوص نیمتفاوت است. ا یهاگبه جذب رن لیمناسب كرده، تما اريبس

 1350و  1340 یآن تا دهه یایداشته است كه بقا یادیرواج ز بديمخود را حفظ كند. كشت پنبه در  تيپنبه اهم ،يمصنوع

 يخن یهابافته رتصوبه شده،يداشته و اگر هم صادر م يمصرف داخل بديم ی. محصول پنبهخورديبه چشم م يشمس

را  كار آنهبود كه مردان پنب یاپنبه یهامختلف مردم از پارچه یهاكرباس و پالس بوده است. لباس قشر لو،یمانند ز

 یهااندازریعالوه بر ز بد،يم یریگرم و كو ی. در هوادنديسیريآن را م يو سنت یيابتدا یهاو زنان با دستگاه كاشتنديم

الف . برخكننديم یادیبه خنک ماندن بدن كمک ز زين ينخ یالبسه شوند،يكه موجب خنک شدن فضا م یاپنبه-ينخ

 یبرا كه باشديم یااز نخ پنبه لویاست، مواد خام ز ريمناطق سردس یو مناسب برا كه اغلب از پشم ميگل یهيمواد اول

سازگار است،  یریعشا ديتول یوهيو ش یشتدامداريبا مع ميدارد. گل یيكارا اريبس ریكو یهيخصوص حاشبه ريمناطق گرمس

 یاژهیمت و. پنبه مقاودیآيدست ماز پنبه بهبوده چرا كه تاروپود آن  یيروستا یجامعه يدر تطابق با زندگ لویز كهيدرحال

و  يفیشريها شسته شوند )حاجها و باربار تواننديم یاپنبه یدر مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان دارد، البسه

 يرانیا یيهااست. فرش شدهياستفاده م زيبافت انواع فرش ن یدور، از پنبه برا اريبس یهانژاد، همان(. البته از گذشتهساسان

 یالوله هيبپنبه ش اهيگ یهااند كه تاروپودشان از پنبه است. سطح مقطع رشتهمانده يباق يشمس یمتعلق به قرن دهم هجر

 كنديتر منخ را راحت یهارشته يسندگیر ،يژگیو نيو هم شونديم دهيچيدور هم پ يعيطب طورها بهصاف است. رشته

قرار  گریکدیدر كنار  الکینخ  8تا  6و معموالً  شوديم ليتشک شدهدهيتاب یاپنبه از نخ لوی(. ز24: ص1389)استون، 

 (.48: ص1370 ،یری)جزا رسنديو به مصرف پود م شونديم دهيتاب رند،يگيم

 

 هالویز یرنگرز -4
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 دستکیو  قيدق ،يرنگ یهافيتوص نیاست؛ اما متأسفانه ا نيزممشرق یهايدر قال يفن فياغلب شامل توص رنگ،

 صيكه چشم انسان قادر است حدود دوهزار رنگ را تشخ يوقت ست،يچندان روشن و واضح ن یارنگ قهوه ي. معرفستندين

 یبندو طبقه سهیاست؛ اما در مقا زيبرانگشک ها،گرن صيو اصطالحات در تشخ دستکیبدهد. اگرچه استاندارد رنگ 

 یمطالعه یكار را برا ،يشرق یهايقال یسهیاست. شناخت رنگ و مقابرخوردار  یادیاز ارزش ز نيزممشرق یهايقال

اند كه با شده ليتشک يزرد، قرمز و آب يها از سه رنگ اصل(. تمام رنگ25: ص1389)استون،  كنديتر مها راحتآن

. رسدير منظكه به يو رنگ شوديكاال بازتاب م یكه از رو یاز جهت نور يعنیند؛یآيدست ممختلف و متنوع به یهانسبت

 يانواع متفاوت تيها از نظر جنسرنگ از نظر جنس است. رنگ يمعرف م،یآن را دار یيو شناسا حياما آنچه كه قصد توض

 یيايميش یها( و رنگياهيو گ يواني)ح يعيطب یهااند از: رنگعبارت ،كه موارد مصرف مختلف دارند یيهادارند. رنگ

 ،یری( )جزاميمستق یهاو رنگ وياكتیر یهارنگ ،يخم یهارنگ ،یادندانه یهارنگ ک،يالمت یهارنگ ،یدياس یها)رنگ

. كنديم یادیكرد، كمک ز فیآن رنگ را بتوان تعر یلهيوسكه به يتيفيها، شناخت ك(. در بحث رنگ نخ19: ص1370

زرد،  ،يها )قرمز، نارنجآن باتينگ و تركر في. فام عبارت است از: طيو درخشندگ هیاند از: فام، ساعبارت هاتيفيك نیا

. شوديم نييها تعرنگ نیدر ا یو خاكستر ديسف اه،يس یهابا حضور رنگ زيرنگ ن یهی(. سایابنفش و قهوه ،يسبز، آب

و  اهيس باتيشاد و درخشنده، فاقد ترك يدر رنگ. رنگ یخاكستر ایديسف اه،يس زانياز: م ستهم عبارت ا يدرخشندگ

 لویكه در بافت ز یيها(. رنگ43: ص1389هاست )استون، رنگ باتيترك ایرنگ خالص  کينیاست. ا یكسترخا ایديسف

 روناس است. اهيها اغلب گساخت آن یهيلاو یكه ماده يقرمز، سبز و نارنج د،يسف ،ياند از: آبعبارت رود،يكار مبه

 

 لویانواع رنگ قرمز در ز یهیروش ته -5

غالباً از نوع  د،یرويم رانیكه در ا ي. روناسافتیها كشور ترشيدر ب توانيروناس را م یمختلف بوته انواع

Rubiaperegina یدهنده. قسمت رنگرسديم متريسانت 100تا  50است. طول آن به  ادیشاخ و برگ ز یبوده و دارا 

كرمان و  جان،یآذربا یهادر استان ترشي. روناس بشونديم واناتيها و ساقه، خوراک حآن است. برگ یشهیروناس، ر

و  روديفرو م نيروناس تا دو متر در زم یشهی. ردیرويم رانیآن در تمام ا يگرچه نوع وحش شود،يم افتیمازندران 

روناس  یساله 7 اهي(. گ21: ص1370 ،یری)جزا ابدیيم شیآن افزا يرنگ یاز عمرش بگذرد، مقدار ماده ترشيهرچه ب

 لیتبد دار شود،نم ياست كه وقت رنگياقوتیجوهر  یدارا اهيگ نیاست. ا ريس يرنگ ارغوان یداشته و دارا یترشيرنگ ب

. دهديم يو ثابت بایمخلوط شود، رنگ قرمز ز Cuso4به فرمول  ديبا زاج سف بيترك نیا يخواهد شد. وقت نیزاريبه شکر ال

 یدر تورات و قبور فراعنه یشناخته شده است. وجود شواهد ياهيز گرنگ قرم نیترادوامعنوان بدراز به انيروناس از سال

 دكردنيو استفاده م شناختنديروناس را م ام،یا نیترمیاز قد رانیمصر دال بر استفاده از روناس در آن زمان است. در ا

 یرهي. چنانچه به شدهديم یاقهوه-قرمز گزاج آهن )زاج زرد( به روناس اضافه شود، رن ي(. وقت20همان: ص ،یری)جزا

 کی«اوشيخون س. »ندیگو ياصطالح دوغكه آن را به دهديدست مبه یاروناس دوغ افزوده شود، رنگ قرمز درخشنده
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 يو رنگ دشويكار برده مها بهرنگ ریسا بيبا ترك يمیقد یهااست كه اغلب طبق دستورالعمل يبه نارنج لیرنگ قرمز ما

 بيها اگر با روناس تركرنگ نیكرد؛ ا هيته توانيرا از پوست گردو م یاو قهوه اهيس یها. رنگروديم شمارهب يصمغ

 .دیآيدست مبه یشوند، رنگ شتر

 

 لویز یبرا يرنگ الك یهیروش ته -6

 يکیياهیكه در حفار رنگيارغوان ياز لباس یيهااست. تکه يثبت شده، رنگ ارغوان خیكه در تار يوانيرنگ ح نياول

از دو نوع حلزون كه متعلق به  ي. رنگ ارغواندهديم يرنگ گواه نیدست آمده است، بر قدمت ابه يونانیيهاامگاهاز آر

استان كه از زمان ب یگرید يواني. رنگ حآمديدست مبزرگ داشتند، به یادهانهبا  چيمارپ يو هر دو صدف اندترانهیمد یایدر

شره ح نی. ادیآيدست مبه ابيكم یحشره ينوع یشدهخشک یهاكه از بدن قرمزدانه است گرفت،يمورد استفاده قرار م

در سال  بارنيماده، نخست نیا كاربرد. كنديم ينام بلوط سبز و بلوط مازو زندگبه ترانه،یمد يدر دو نوع درخت بلوط نواح

كرده و در  سيروز خ 6تا  4را و قرمزدانه  ي(. رنگ الك18همان: ص ،یریاست )جزا دهيبه ثبت رس الديقبل از م 1727

 مودنيالزم است. بعد از پ یترزمان كم گراد،يسانت یدرجه 60تا  50 نيب یيگرم و با دما یيالبته در جا گذارند؛يآفتاب م

 قه،يدق 5اگر پس از گذشتن  خته،یر شهيش یاز آن را رو یصورت كه مقدار نیبه ا كنند؛يم یريگرنگ را نمونه نمراحل،یا

گذرانده  يانبوه، رنگ را از صاف ديتول یشده است. برا يط يخوبرنگ به یهيمراحل ته كهنیا يعنیحاصل شد،  ريس يرنگ

 همان(. ،یریدارد )جزا یآوراعجاب يضدرنگ تياست كه خاص یيهانگ. قرمزدانه از ركننديآن اقدام م ديو به تول

 

 لویبنفش در ز-يرنگ آب یهیروش ته -7

 ليهرودوت روش كاربرد ن ح،يمس الديقبل از م 450سال  يط قتيداشتند. درحق یيآشنا ليبا ن انهتریمد ينواح مردم

. دندكرياستفاده م اهيگ نیبودند كه از رنگ ا يكسان نياول يآمده است كه مردمان هند شرق گرید یيرا شرح داده؛ در جا

 ايشکل گل اقاقبه لياست. گل ن متريسانت 2حداكثر آن  یضخامت تنه كندويآن دو سال عمر م یاست كه بوته ياهيگ لين

ف در انواع مختل يو ارغوان يو صورت ديسف یهارنگ كند،يهم متصل است. رنگ آن در انواع مختلف فرق مو به یاشهیر

خل در دا قهيدق 20 تا 5مدت رنگ به يو روشن یريو آب را نظر به س میسد تيدروسولفيه اک،يآمون ل،ي. نشوديم دهید

همان:  ،یریاست )جزا يعيطب یهارنگ نیتراز باثبات يکيلي. نكننديخشک م يعيطب یسپس با هوا دارند،يحمام نگه م

 یمقدار آورند،يدرمينرم ريشکل خمكرده و آن را به سيساعت خ 12مدت را با پوست گردو به ي(. جوهر آب20ص

وشانده ج نیرا در ا لویبافت ز یپنبه برا افيسپس ال جوشانند؛يزرد، پوست انار و زاج به آن اضافه كرده و م یلهيحل

 از يکیبنفش خواهد بود كه -ي. رنگ حاصل، آبكننديآهن اضافه م یو پس از آن براده دهنديصورت گرم قرار مبه

 است. لویها در بافت زرنگ نیترپركاربرد
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 لویز یبرا یخاكستر-یرنگ قهوه ا یهیروش ته -8

 سانده،يساعت خ 24مدت ها را بهكرده و سپس آن بيترك گریکدیبلوط و زاج با را  یزرد، مازو یلهيحلآهن،  سولفات

 2مدت آورده و به رونيب ليبماند. نخ را از پات یسازساعت در حالت آماده 24مدت تا به دهنديرا در آن قرار م افيال

قرن  یهمي. تا ندیآيدست مبه یخاكستر-یارنگ قهوه ب،يتترنیبد جوشانند؛يم گراديسانت یدرجه 100 یساعت در دما

و استخراج  یآورمربوط به جمع يپررونق عیو صنا شناختنديم يو معدن ينبات ،يوانيرا فقط از منابع ح نينوزدهم، مواد رنگ

 یرنگرز يعيا مواد طب، ب1850از سال  شيشده تا پبافته یهاميگل یوجود داشت. لذا، همه ايدر سراسر آس يمواد خام رنگ

 یكه درباره يحاتي(. البته تمام توض10، ص1378اواخر هم ادامه داشت )هال و بارنارد،  نيكه تا هم یاست؛ كار شدهيم

 و بردنديكار مبه لویز یهانخ یرنگرز یرا برا یيهاروش نيچن بديكه مردم م یهامربوط به دهه م،یرنگ آورد یهيته

داشته است؛ از جمله: مقرون به  زين يگذشته، اشکاالت یهایها منسوخ شده است. رنگرزاز آن یرايمتأسفانه امروزه بس

نبودن  ي، عملهارنگ يبرخ زيسرعت جذب ناچ ن،یيپا یانبوه، مقاومت شستشو ديتول یها برارنگ نیا یهيصرفه نبودن ته

 يعيطب یهارنگ ديها و... تولتوسط آن يرنگ یهاديتمام ش ديها در صنعت امروز، عدم تولرنگ نیاز ا یادسته ديتول

معدود كه  یجز مواردبه يصنعت و هنر سنت نیبعد، ابه 1350ادامه داشته است و از سال  1349صورت انبوه تا سال به

 یهاحدافندگان واب يسپرده شده است. البته برخ يبه دست فراموش پردازند،يم افيال یبه كار رنگرز نيشيپ یوهيهنوز به ش

 نيكمک گرفتند كه هم یيايميش یهاخود، از رنگ یلوهایو تنوع رنگ ز یسرعت رنگرز شیافزا یبرا يلوبافیكوچک ز

 شده است. يلوبافیز یهاكارگاه يبرخ یايعامل، باعث اح

 

 لوینقوش ز -9

ا دنبال گذشت زمان ببهباستان دارند و  رانیدر فرهنگ ا شهیاست كه ر یاشدهشناخته یهانگاره لوها،یغالب ز نقوش

محسوب  يسبز است سمبل جاودانگ شهيهم كهنیسبب اعنوان مثال، سرو بهاند. بهكرده دايتطابق پ يرانیا-يفرهنگ اسالم

 ،يالمیا ،یو حرمت برخوردار است. آثار و شواهد آن در هنر آشور تاز قداس يباستان یهاو در اغلب فرهنگ شوديم

 يبزرگ يشده است. اسکلت چوب تيجقه ظاهر و تثبصورت بتهنقش در ترمه به نیاست. امشهود  يو هخامنش يساسان

از  يمقطع شود،درواقعيدر مراسم عاشورا استفاده م بدياز جمله م رانیا یهاشهر یاريدر بس زياكنون ننام نخل كه همبه

سرو است؛  شکلبه قاًيسرو نام دارد كه دق زين بدينخل م ينيتزئ یاز اجزا يکین،یقسمت سرو است. عالوه بر ا نیتربلند

 یدونهو گردياند. نقش كل)ع( زده نيامام حس کرياست كه به پ یيهارياند و نماد تمجسم كرده زهين هيآن را شب یهابرگ

ده وجود آوررا به یپردازنقش یهاشبکه نیترعیاز بد يکیشود،يم قيتلف ياز اسالم با خط كوف عدكه در هنر ب ديخورش

صورت و سرو به دي. نقش كلرديگي)ع( م يمبارک حضرت محمد )ص( و امام عل يخود را از اسام یگاه اجزا است كه

 یاژهیكاركرد و د،ينقش سرو و كل زين يمذهب ی. در معمارشوديمساجد و اماكن متبركه بافته م یلویز یبرا ياختصاص

نقوش بهره  نیها از اامامزاده حینخل و ضر نيچنمساجد هم یجرهدر و پن یهاگنبدها و شبکه يدارد. پوشش سطح خارج
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و  کیه سه ب ک،ینسبت دو به  کیها و با ها به موازات تاربرجسته است كه نخ يراهصورت راهبه لویاند. سطح زگرفته

 كهیطوربه رد؛يگير مقرا ترميضخ یهااز پود فیهر رد نيب نه،ياز پود زم فیسه رد ای. دو شونديم دهيچيپ کیبه  پنج

 رينظ ي(. نقوش17، ص1378شده است )هال و بارنارد،  دهيپنج تار با پود پوش ایدو، سه  یلهيوسكامالً به لویسطح ز

 بديم یهاافتهبدست ریو سا هالویوفور در زكه به اندیيهانقش گریخورند، از ديبه چشم م زين هيپر كه در گنبد سلطانهشت

كه  مشبک جلوه كرده است ينيصورت حصارچبه بديو نقش آن در م ستين ینقش نوظهور زي. كنگره نردخويبه چشم م

است. استفاده از نقوش و  بدفراوانيآن در م یمورد استفاده یو نمونه شوديها مشاهده مبامو حفاظ پشت هاريدر بادگ

 يتثنقاعده مس نیاز ا زين یبديم یلویت و بافندگان زهر منطقه معمول اس یهنرها ریها و سابافتهدر دست عتيمظاهر طب

 .انددهیآفر یدینقوش جد عت،ينبوده و گاه با الهام از طب

 

 بدیم یهالویانواع نقوش در ز -10

و  اشندبيمتنوع م اريبس لویدر ز هي. نقوش حاشنهيزم ایو نقوش كار  هيدو نوع نقش وجود دارد: نقوش حاش لویز در

 یشکل و نحوه نه،يو زم هيهركدام از نقوش حاش (3)تصویر .شوديبافته م هيپانزده حاش نه،يبه نقوش زم دنيرس یبرا يگاه

كه مجال پرداختن به انواع  ديام نیبه ا م،یاانواع آن اكتفا كرده ويمقاله به ذكر اسام نیبافت خاص خود را دارند كه در ا

ست كه در ا يبيترتبه - نهيبه سمت زم رونياز ب - لویز یهيحاش نقوش يشود. اسام سريم يآت یهادر مقاله لوینقوش ز

 .11كش،  .10كنگره  .9چهاركش  .8بند و گُل  .7چهاركش  .6كنگره،  .5كش  .4مداخل  .3كش، .2كناره،  .1: دیآيادامه م

 .نهينقش زم تاًیچهاركش و نها .14كنگره،  .13كش، سه.12مهر، 
 

 
 )نگارندگان(. لویز یهنيو زم هينقوش حاش -3 ریتصو

 . شونديصورت خطوط ساده بافته مهستند كه به لویز یهينقوش حاش نيو كناره: از اول كش

 به سر پرنده دارد.  یيهااست كه شباهت لویز یهينقش حاش ني: نام دوممداخل

ست ا یو مواز یعمودكه دو رشته خطوط  روديكار مبه لویز یهياست كه در بالفت حاش ياز نقوش گرید يکی: كش

 و در مقابل مداخل قرار دارد. 

 دارند.  گریکدیاز  یترشيب یتفاوت كه فاصله نیكش است با ا هيشب یو مواز ی: خطوط عمودچهاركش
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ا است ب يضلعهشت یهااست )منظور از گل، نقش گلمين کیصورت كامل و گل به کیينقش دارا نیو گُل: ا بند

 (.شوديبافته م يه در وسط نقش اصلك یگریهر نقش د ایستاره 

 است.  یصورت سه خط موازنقش به نی: اكشسه

. نقوش است کنواختیثابت و  هيمختلف دارند، نقش حاش یيهاكه نقشه و كاربرد یيهالویدر ز يحت رياخ یهاسال در

 یهاتک نخبه تک يلوبافیاصطالح ز)مج در  شوديها افزوده متر باشد، بر تعداد مجونگارو پرنقش تردهيچيهرچه پ لویز

قش كناره ن یآن برا یعدد است كه چهار تا زدهيبافت نقش، س یمج برا نیتر(. كمشوديگفته م لویز یعمود یبنددسته

 یاراد تواننديتعداد مج هستند، نم نیتركم یكه دارا هالوینوع ز نی. اشودياستفاده م نهينقش زم یآن برا یو هفت تا

كار گرفته به یترشيب یهامج دیبا تردهيچيبا نقوش پ یيهالویبافت ز یباشند. برا يسینوهيو حاش نهيزم یدهيچينقوش پ

تک کمج ت یهادهند. تعداد نخ ليمج را تشک کیدو نخ،  ايکیباشند، الزم است هر  تردهيچيكه نقوش پ يشود. در مواقع

نفر استادكار  کینفر الزم است،  2حداقل  لویز یدهيچينواع نقوش ساده و پبافتن ا یاست. برا رييعدد قابل تغ 700تا  80از 

 . زننيدفت ایشاگرد  کیاست و  یانداختن نقش و پودگذار یكه كار و لوبافیز

نقوش  نیترشدههستند. شناخته يمجزدهيو در موارد خاص حداكثر س يمجهفت شوند،يكه بافته م یيهالویز ترشيب

 ،یريپر، بالنگ، زنجشامل: پرتوره، زلفک، بند، بافته، سرو، اطلس، هشت يمج( نقوش هفتالفاست:  ریها به شرح زآن

 (5)تصویر. يتيپر و چهشت د،يگره، كل ،يشامل: بند روم يمجزدهي( نقوش سب( 4)تصویر. یديدوبند و طرح كل

 

 
 

به سفارش  لویز نیاست. ا نهيكش و طرح زمش كش، مداخل، بند و گُل، سهنقو یدارا ؛يمجهفت یبا نقشه لویمورد الف: ز یمثال برا -4  ریتصو

 متر مربع بافته شده است. 3در  ميو ن 2 یدر اندازه 1375اصفهان و در سال  يفرهنگ راثيم

 
 

دست هنرمند پالس به یگاه موزهدر كار لویز نیاست. ا نهيكناره و نقش زم یهانقش یدارا ؛يمجزدهيس یبا نقشه لویمورد ب: ز یمثال برا -5 ریتصو

 شده است. فتهمتر مربع با 3در  ميو ن 2 یدر اندازه یتخته به سفارش آستان قدس رضو 34، به تعداد 1374در سال  يباغستان بيحب لوباف،یز
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 یریگجهینت -11

رونق  یزكشاور گذشته كه یهااست. در دهه یكشاورز داتيبه تول يو متک یيروستا يصنعت-در اصل هنر يلوبافیز

. دشيها انجام مخانواده یبا مشاركت اعضا لویز يبافندگ یهااز كار یاكار ارزان بوده است، بخش عمده یرويداشته و ن

؛ كالف رنگ كردن را به عهده داشت زينفر ن کینفر كار بافتن و  کیزدن،  نينفر كار دفت کیييروستا یدر هر خانواده

نظم از هم  نیا ،یساختار اقتصاد ريي. با تغشدنديبرپا م ياز منازل مسکون يدر اتاق لویفت زبا یهاكارگاه ليدل نيهمبه

ساده و  دازرانیز کیگرید لویو ز افتيشیو دستمزدها افزا ديتول ینهیهمان نسبت هم هزكار كم شد و به یرويگسست. ن

 یاز موارد عمده يکیچنانچه ذكر شد،  بافته را گرفت.دست نیا یمحسوب نشد و موكت جا انيروستائ یارزان برا

ه و صدر اسالم ساد يكفپوش مساجد مانند اماكن مذهب دادنديم حيترج انيبان ن،یاز ا شيمساجد بودند. پ لو،یمصرف ز

 نیگزیجا ينيرنگارنگ و اكثراً ماش یهاصنعت، فرش-هنر نیعلت ركود ابه رياخ یسه دهه يط يباشد، ول شیآاليب

 تيفيكيب یهارنگ توانيرا م يكنون یشدهبافته یهالویمعدود ز تيفيكاهش ك یهاعلت گریاند. از دشده ساده یهالویز

اند. نداشتن مهندس نساج و طراح، گرفته ار لياص یهارنگ یجا راستاندارد،يغ یيهاآن دانست كه رنگ یهادوام پودو كم

 نهيمز نیدر ا يرو آورده، تبحر خاص لویكه به بافت ز يكسان ترشيب ر،ياخ یهااست. در دهه لویعلل ركود ز گریاز د

 از جمله لویرفتن بازار فروش شده است. ز نينامرغوب بوده و باعث از ب دشدهيتول یلویز جه،ياند؛ درنتنداشته

 یدازهانآن به یايو اح يمعرف یمسئول، برا یهانهاد گریو د يدست عیكه سازمان صنا شوديمحسوب م یيهابافتهدست

 ربطیذ یهازماندر دستور كار سا يسنت راندازیز نیتوجه به ا يستیاند كه باتالش نکرده يسنت یهابافتهدست ریو سا ميگل

ها را در ارامترپ نیاندركاران، ادست ن،يرنشیمردم كو يصنعت سنت-نهنریا یايتوسعه و اح یبرا شوديم هي. توصرديقرار گ

بافت و  هيمواد اول متيآوردن ق نیيپا -2باال.  تيفيبا ك یهالویز دياستادكاران ماهر به تول قیتشو -1نظر داشته باشند: 

كارگران مورد  یمهيمشکل ب حل -4. لوبافیكارگران ز یبرا يو رفاه يفراهم آوردن وسائل بهداشت -3. یرنگرز ینهیهز

 اشاره.
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 ،"(یتا اواسط دوره صفو ي)از دوره سلجوق ياسالم یمعمار ناتينقش رنگ در تزئ"(، 1382عصمت، ) ،یدريح -

 مدرس. تيدانشگاه ترب فر،ستهیارشد، استاد راهنما: مهناز شا يشناسكار نامهانیپا

دوفصلنامه  ،زدیجامع  و مسجد بديم يلوبافیطرح و نقش ز سهیمقا(، 1388مهناز و شکرپور، شهریار، ) فر،شایسته -

 .11شماره  ،يمطالعات هنر اسالم يپژوهش-يعلم
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 آباد.آباد، نجفواحد نجف يدانشگاه آزاد اسالم ،رانیا يدست عیدر صنا یريس(، 1387زهرا، ) ،یيفنا -

 ، كتاب آبان، تهران.نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد(، 1384) ده،يطرقبه، وح انيمصدق -

 تهران. ،يساولیاهلل افسر، انتشارات مترجم: كرامت ،يرانیا یهاميگل(، 1378) کالس،يآلستر و بارنارد، ن هال، -
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