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چـه  یزد در و کشور دست آوردهاي این تحولات در محصولات و چگونه توصیف شده است؟ عصر

 .باشداي میاسنادي وکتابخانه تحلیلی مبتنی برآثار-فرضیات مطرح توصیفی تبین بود؟

  هاي کلیديواژه

  .ترمه الّدین یزدي، مخمل،نسّاجی یزد، صفویه، غیاث

  

  مقدمه

دهـد کـه یـزد همیشـه در نسـاجی بهتـرین الگـو بـوده اسـت و هنـوز تاریخ یزد نشان مـی

) 15: 1382کنند. (علمـدار ،اي جهانی خودنمایی میههاي یزد در موزههاي تولیدات پارچهبازمانده

اي زیبا است برجسته بـر شود، نگارهتنها نشانه که در مورد نسّاجی در یزد دردوران مادها دیده می

روي سفال یافت شده در نارین قلعه میبد یزد(با تمدن هفت هزار ساله) که نقش ترکیب انسـان و 

اي دارد. (این نگاره در موزه مردم است که پوشش قباگونههاي کهن حیوان متعلق به دوران آیین

)در 1374حسین رافی میبدي، حدود بیست سال پـیش(شناسی میبد موجود است که توسط محمد

 1380و اسـلامی ندوشـن،23:  1387و شایسته فر،  13: 1380نارین قلعه میبد کشف شد. (یاوري،

ر صفوي بافندگی از مشاغل اصلی اهـالی یـزد در روزگا )14: 1387انصاري، 23:  1371پویا،121:

چه که مسلم است، این است، تولیـد منسـوجات یـزدي ). آن266: 1337بوده است. (آذر بیدگلی، 

هاي مرغـوب یـزد، در تمـام هـ .ش) پیش از رونق برخوردار بوده و پارچه1353سال ( 40تاحدود 

. امروزه هنر و صـنعت نسـاجی در )3و 22و3: 1364اند (توحیدي، نقاط دنیا شهرت و اعتبار داشته

گردد، به طوري که ایـن ترین، سودآورترین و پیشتازترین صنایع محسوب میاستان یزد، از اصیل

) از آنجا که  17: 79-80و1382(علمدار یزدي،. استان را دومین کانون نساجی کشور ساخته است

ین سطح ارتقا بخشیدند لذا پـیش تردر عصر صفوي نساجان یزدي میراث گذشته خود را به عالی

از بحث درباره ابعاد این شکوفایی، بررسی دو نکته اساسی ضروري اسـت: اول: عوامـل مـوثر در 

اقبال و گسترش صنعت پارچه بافی در یزد و دوم سیر تاریخی این صـنعت تـا دوران صـفوي. در 

  توان به عوامل زیر اشاره کرد:بعد نخست، می

در حیات سیاسی و اجتماعی، نه تنها در رشد تجارت و صـنایع مهـم امنیت و ثبات نسبی  -1

  کرد.نمود بلکه صنعتگران بسیاري را از دیگر مناطق به یزد جذب میمی
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به رغم شرایط نامطلوب اقلیمی، در تکیه اهالی به اقتصاد زراعـی، موقعیـت مواصـلاتی و  -2

رش تجـارت و صـنایع یـزد فـراهم هاي تجاري ایران زمینـه مسـاعدي را در گسـتپیوند با حوزه

  آورد.می

عنوان اقتصاد برتر، فضاي تجاري و صـنعتی موجـود با توجه به نبود تکافوي کشاورزي به -3

در یزد، زارعین یزدي را به تربیت درختان توت براي تهیه ابریشم خام هـدایت کـرد. (ایرانشـهر، 

1343 :1436(  

ترین ویژگی آن یعنی توسـعه زي، حائز برجستههاي کاریعنوان نماد برجسته تمدنیزد به -4

  ).  18: 1379صنایع دستی بود. (پاپلی یزدي و لباف خانیکی، 

اجی بنابر مقتضیات اقتصاد تجاري، وجود طبقه اي از تجار در منطقه، از دو سو به توسـعه نسـّ

ي. بـر پایـه رساند: الف ورود مواد مورد نیاز از دیگر مناطق. ب: صدور منسـوجّات تولیـدیاري می

توان تا قرون نخسـتین اسـلامی و حتـی قبـل آن شرایط مذکور هر چند قدمت نسّاجی یزد را می

)، اما از دوره ایلخانان به بعد، یزد در کنـار 287، 1374، ابن بلخی، 134: 1373رساند. (اصطخري،

دوران طلایی  توانکند. دوره صفوي میچند مرکز مهم پارچه بافی ایران ترقی بسیار زیاد تري می

هـاي پادشـاهان صـفوي هـا، چادرهـا و سـاز و برگدر صنعت پارچه بافی ایران دانسـت. در کاخ

تـرین رفـت. از بزرگها و ابزارهاي ساخته شده، از زیباترین انواع پارچه بـه کـار میها، پردهفرش

ت، مشـهد قـم، توان به شهر تبریز، یزد، اصفهان، کاشـان، رشـمراکز پارچه بافی در این دوره می

ساوه، سلطانیه، اردستان و شیروان اشاره کرد. ویژگی محصولات این شهرها نرمی و نازکی، دقـت 

هاست و در این میان یزد از مراکز اصلی نساجی و ابریشـم بـافی در بافت و چشم نواز بودن رنگ

تصـویرگران  هاي داراي نقـوش آدمـی کـهآید. تبریز و یزد به بافتن پارچـهاین دوره به شمار می

بافتنـد، شـهرت هـا را میپرداختند و هنرمندان آنها میمشهور عهد صفوي به ترسیم تصاویر آن

هایی که در این دوره خاصه در زمان شاه عباس اول بافته شده است، در تمام تاریخ داشتند. پارچه

کارگـاه شـاهی  هنر نساجی جهان همتا ندارد. در زمان همین پادشاه در اصفهان کارگاهی به نـام

دایر و از تمام هنرمندان زري بافی در خواستشد تا براي زنده کردن این هنـر بـه اصـفهان کـوچ 

هدف کلی این پژوهش بررسی و مقایسه سیر تحولـات تـاریخی در  .)31: 1363(اکرمن، "کنند. 

صـفویه  کاربرد ترمه از هنر صِناعی(ساده ومعمولی) به هنرهاي زیبا (تزیینی و اشـرافی) در عهـد

 باشد.می



 

54     

  

54  

   

1395 ستانزمو  پاییز ،8 هشمار چهارم، سال  

 ترمه یزدي

) واژه ترمه با 123: 1369ترمه یا تیرمه پارچه نفیسی است که ازکُرك بافته شده (نظام الاطبا ،

لغتی است هندي و به معنی درخت سروي است کـه نـوك "میم "و کسر"ر"و سکون "ت"کسر 

هاي روي ایـن نقش). و به همین جهت 159:   1376پور، آن بر اثر نسیم خمیده شده باشد. (علی

هـا را بوتـه نامیدنـد (صـاحب نظـران اند کـه آنپارچه را به شکل سرونوك خمیده انتخاب نموده

معتقدند که طرح بوته از بادام یا گلابی یا آتش مقدس زردشت یا قطـره اشـک یـا قطـره آب یـا 

و هاي چرمی گرفته شده است و برخی علل وجودي سرو شکسته را در دل کـویر، خضـوع کیسه

جاي ایـران و اي دیگر سـرو را بـهدانند). عدهخشوع در مقابل عظمت الهی و آفرینش هستی می

ها) را نقوش گیاهی دیگـر از قبیـل: ها(بتهدانند. فواصل بین سروشکست آن در مقابل اعراب می

روح فـر،  79: 1379و اشـرفیان،  98: 1377کنند. (رضـوانی، هاي کوچک و... پر میگل برگ بته

) برخی معتقدند که نخستین بار تعریف ترمه در ایران رایج بـوده 14: 1389زحمتکش،  50: 1388

داننـد و سپس به کشمیر راه یافته است. اوایل حکومت صفویه را سر آغاز بافت ترمه در ایران می

و میـر  1809سال است که در ایـن اسـتان رواج دارد. (ایرانشـهر، ج دوم :  250و حداقل بیش از 

عنوان اي کـه بـه) و در این مسأله گفته شده است که: شـاهزاده61-59:  1383، 21ی، ششمس

گلاك، جی وگلـاك، ( برد این هنر را از ایران به کشمیر برد،گروگان در دربار تیمورلنگ به سر می

) و یا شاید بافندگانی که زین العابدین شهریار فرهنگ پرور سده نهم هجـري 213: 1355گارك، 

علی ا از ایران برد و یا بنا بر استناد به منابع کشمیر برخی مهاجرینی کـه همـراه میـر سـیدآنان ر

انـد. و آن را در کشـمیر رواج همدانی به کشمیر رفتند صنعت شال بافی را از ایران به کشمیر برده

اند اناصل بیگانه دارند و برازنده شـاه«اند که منسوجات پشمی دادند زیرا در تاریخ کشمیر نوشته

، شـماره 1385مجله مبلغان، مهر و شـهریور  گلی زواره،( ».بافند.ها را میها آنو اینک کشمیري

 ، مجلـه، آینـهعلی همدانی در توسعه هنر و صنایع دستی در کشـمیرنقش میر سیدعطایی،  و 82

هـاي هاي کشمیر معمولا داراي طرحش) فراورده1378میراث، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 

هـاي هاي کوچک مکرر داشـت. کـم کـم رنگ، طرحهاي کرمانکه فراوردهدرشت بود، حال آن

انـد زیـرا هاي تیره سرتاسـري بافتههاي اخیر ترمه را فقط به رنگتري متداول شد و در دههتیره

ها پوشیده است.ولی این مرحلـه نیـز در تحـول ترمـه دارد بـه سـر ر آن را در سوگوارينسل اخی

هاي فاخر را رواج دوباره داده است.(گلاك، رسد و کاربرد آن در دوخت لباس زنانه، حتی زربفتمی

ها به این کالا تا حدي بـود کـه یـک بـار عمـال علاقه انگلیسی) 213: 1355جی وگلاك، گارك، 
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ق القول قصد پایین آوردن نرخ آن را داشتند و خواسـتند بـا قیمـت نـازلی خریـداري انگیسی متف

گیري خود اعلام داشت در صورت تـداوم علی حائري از روحانیون برجسته با موضعکنند، ولی سید

ها را تحریم خواهد کرد که به این ترتیـب بـر اثـر ایـن مسـأله شیطنت، فروش ترمه به انگلیسی

و  39:1345اي بر این کالا وضع شده و خاتمـه یافـت.(آیتی، ردید، نرخ عادلانهاي تشکیل گجلسه

هاي شاه شدند و گلهاي یزدي راه راه که که در یزد بافته میترمه). 175:  1378تشکري بافقی، 

و شناسنامه صنایع دسـتی یـزد،  21،1345گویند. (عناویان،ها شال یزدي میعباسی داشتند به آن

هاي مختلف ي ترمه که شهرت جهانی دارد بیشتر در عرض) باید گفت: پارچه17و16و15: 1364

شود و تولید آن در شـهرهاي مشـهد، یـزد و کاشـان رواج دارد. سانتی متر) تهیه می 120تا  90(

و مجله تحقیق و  303و  302: 1361و راسخ، حسن بیگی، رسولی 193:  1390(عباسی ومقتدائی،

شاید نظر کسانی کـه معتقدنـد ترمـه . )155:  1364دستی استان یزد،بررسی وضع موجود صنایع 

تر از دیگران باشـد. بافنـدگان نخستین بار در کشمیر بافته شده است مقرون به حقیقت و مناسب

هاي لطیـف زیبـا هاي آن نواحی به تولید ترمـهکشمیري با استفاده از پشم و مرغوب و لطیف بره

اند. علاوه بر ساخت شبانی، موقعیت اجتماعی و هم جوار صادر کردهپرداخته و آن را به کشورهاي 

هـاي هاي مرتفـع هیمالیـا و درهسیاسی کشمیر نیز از جغرافیا تأثیر پذیرفته است. وجود رشته کوه

ها ستیزها به بافندگانی ماهرو عمیق و تاریک آن دیار، مردان آن نواحی را به دور از غوغاي جنگ

ست. از امتیازات دیگري که منطقه کشمیر به دلیل جبر جغرافیایی از آن بـر زبر دست بدل کرده ا

خور دار شده بود، همسایگی و هم جواري با دو کشـور پیشـرفته و بـزرگ منطقـه (هندوسـتان و 

گرفت. کشمیر را گراي به این دو کشور، صورت میهاي تجملایران)است که با صادرکردن پارچه

ها از کننده پارچه ترمه در آورده است. بیراه نیست که صنعت ترمه، بعـدترین صادر عنوان عمدهبه

هاي متأخرش توسط بافندگان ایرانی مورد تقلید و اقتباس قرار گرفتـه باشـد. دوره صفویه یا دوره

توان اقامه کرد، همانا نبودن پارچه ترمه پـیش از دلیل دیگري که در جهت تقویت این نظریه می

اند و معتقدند سـوك از رسـوبات ها طرح بوته را سوك نامیدهیران است. هنديدوران صفویه در ا

در مسیر عبورش از کشمیر به سمت جلگه هندوستان الهام گرفته است. (کاجی  "جومنا"رودخانه 

اي، بقچـه، عنوان پـرده). از ترمـه بـه213: 1355وگلاك، جی وگلاك، گـارك، 2: 1374و فیضی،

صـورت تکمیلـی آن کـه درپارچـه ظریـف و بهشـود. ضـمن آنفاده میرومیزي، جانمازي و...است

هاي زنانه و مردانه و پشتی را نیز تولید و عرضه نموده ایرانیان از قدیم ترمه را براي توان کیفمی

ي هر عروس حداقل یک شال کنند: مثلاً در شهر اصفهان مهریههاي خیلی مهم استفاده میسنت
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شـود. هاي ترمه خیلی اصیل و قـدیمی یافـت میقدیمی و سنتی پارچههاي ترمه است و در خانه

طور خلاصه ایرانیان براي پارچه ترمه ارزش خاصی قائل هستند و امروزه در کـل جهـان ترمـه به

ایران شناخته شده است که بیشترین طرفدار پارچه ترمه اروپائیان هستند .ترمه ایران در دوره شاه 

هاي تکامل خود دست یافت. حال حاضر پرورش کرم ابریشم در استانعبّاس به اوج شکوفایی و 

و کاجی و  9 5:  3گیلان، مازندران، خراسان، آذربایجان، اصفهان و یزد رایج است. (امیري، فصل 

بافتند و هم از ایـن جهـت بـه ((انگشـت ) در قدیم ترمه را با انگشتان دست می3: 1374فیضی، 

ترین مرکز ) یزد از دیرباز از مهم189، 190و179و178: 1390نی، باف)) هم شهرت داشت. (قهرما

دسـتگاه ترمـه بـافی  400-700تولید منسوجات ترمه ایران بوده است و سابقأ در این شهر حدود 

). همچنین برخی طرح ترمه را نشـان اقتـدار 8، :1372تیرماه 29وجود داشته است. (روزنامه ابرار، 

اند که اگر مشت را گـره کـرده بـه جـوهر آغشـته کنـیم و بـر گفته (نشان اقتدار را از این جهت

اند، شاید به ایـن اي بکوبیم، نقش ترمه بر کاغذ حک خواهد شد.) و وحدت ایرانیان دانستهصفحه

:  1355دلیل که لباس ترمه اکثراً خاص پادشاهان و امراء بوده است.(گلاك، جی وگلاك، گـارك، 

) درباره منشـأ اصـلی 20-21:  1345تی ایران و کشمیر(عناویان، هاي سلطن). در کتاب ترمه213

هـاي صـفوي طرح بته جقه این نظریه وجود دارد که مبدأ اصـلی طـرح بتـه جقـه را همـان گل

هـاي شـان تقـارن دارنـد. گلها نسبت به محـور عموديها و بوتهاند. در قرن هفدهم گلدانسته

بزرگ در قسمت فوقانی بوته دارند و گل فوقانی  صفوي که غالباً همان گل محمدي هستند. گل

شود. ایـن حالـت رفتـه رفتـه در میـان طراحـان به دلیل بزرگی وزنش گاه خمیده نشان داده می

صورت بقه جقه در آمـد و که در اواخر قرن هجده و نوزدهم میلادي بهمطلوب واقع گردید، تا این

هاي داد و تنها فرم آن باقی مانـد. بافـت ترمـه موجودیت اولّیه خود را که بوته گل باشد از دست

هاي کشـمیري بـه ي صفویه تا قاجار ترمهپشمی در کشمیرقبل از ایران متداول گردیده واز دوره

ها را در دنیا مشخص هاي عالی، این ترمهشوند. بافت بسیار ظریف و نقشه و طرحایران صادر می

هـاي کشـمیري شمیر از پشم بسیار لطیـف و نـرم برههاي ک). ترمه18: 1972اند.(عناویان، کرده

هاي بافـت کشـمیري پوسـت بـدن را ناراحـت شدند و به دلیل نرمـی ایـن پشـم ترمـهبافته می

هاي درباري و اشرافی در هندوستان و ایران به کار می رفتند.نمونـه کردند و غالباً براي لباسنمی

یافت شده اند که نشان می دهد بسـیاري از  هاي کشمیري جانماز، با طرح هاي کاملاً صفوي هم

بافتند. ترمه علاوه بر داخـل، ترمه هاي کشمیري را براي ایران و طبق سلیقه و دستور ایرانیان می

  نویسد:می "جی گلاك"در خارج از کشور نیز طرفدارانی داشت. چنانچه
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بـه یکـی از شد، خاصه هنگـامی کـه شـاه آن را طاق شال اغلب پیشکشی ممتاز دانسته می

هاي ضـروري ). یکـی از قسـمت213:  1355درباریان ببخشـد. (گلـاك، جـی وگلـاك، گـارك، 

هاي ایرانی در دوره شاه عبّاس و زمان بعد از او شال کمر بوده است که از ایـران بـه شـرق لباس

ترین آن اروپا راه یافته است. (چند نمونه کامل و چند قطعه در موزه مترو پولتین وجود دارد). عالی

شـود، جـنس مرغـوب آن از کشـمیر و شال، ترمه شال، نوعی پارچه نفیس که از کرك بافته می

:  1383کرمان است، کمري است که از طرف جرج برات بـه مـوزه اهـداء شـده اسـت. (دیمانـد، 

). در اوایل قرن سـیزدهم، در جهـت پیشـرفت و بـازدهی 190: 1387و رمضان خانی  247-248

ترین آن توسـط تکامل در بافت ترمه، تحولاتی در این کار صورت گرفت که مهم چنینبیشتر، هم

انجام گردید. او بافت با انگشت را که سواي تولیـد انـدك، خسـتگی  "رضا ترك"شخصی به نام 

اي را براي بافنده همراه داشت منسوخ کرد و بافت ترمه را با ماکو عملی گردانیـد و بیش از اندازه

یل بیشتري چون: ماکو، دفتین، و نقشه که توسط دو نفر، یکی اسـتادکار و دیگـري از ابزار و وسا

گرفت استفاده نمود. کار گوشواره کش را بعداً ماشـین ژاکـارد انجـام داد. گوشواره کش انجام می

معروف شد. (هم اکنون این ترمه بهترین نوع ترمـه  "رضا ترکی"ترمه بافته شده به این روش به

هاي بزرگی است در شهرهاي تبریز، مشهد، ارومیه و... بـه فـروش ه که داراي بتهاست). این ترم

). مرغوبیت ترمه اصیل دستباف به عواملی چون: هفت رنگ 11:  1364رفته است. (توحیدي، می

و  60و  40هاي اصیل و تار و پودي از مرسریزه نمـره بودن، رنگ آمیزي یکنواخت و ثابت، نقش

یعی بستگی داشت. این هنـر ظریـف شـعربافان یـزدي، در اواخـر قـرن کرك خالص و نازك طب

هاي ترمـه بـافی و بالـا رفـتن کیفیـت کـار ترمـه و همچنـین سیزدهم به علت کم شدن کارگاه

شد، از توجه بیشتري برخوردار شد و هاي متنوع که توسط ملاحیدر و جعفر نقشبند عرضه مینقش

ي کشمیري، گلـزاري، بتـه بـزرگ بـه بـازار عرضـه هاهـ.ش ترمه رضایی با نقش1360تا سال 

ترین هاي هاشـمی، سـالاري، ترمـه خجسـته، از قـدیمیگردید. علاوه بر ترمه رضـایی، ترمـهمی

اند. ترمه گویا در بـدو ورود از کشـمیر هایی هستند که مورد توجه علاقمندان به این هنر بودهترمه

وساختار و حیـات اقتصـادي یـزد،  50: 1379فیان، به ایران توسط زرتشتیان یزد رواج یافت. (اشرا

) برخی 190و179و178: 1390). در حال حاضر تولید ترمه نیمه دستی است. (قهرمانی309: 1385

، آقاي حسین خجسته، علی جوانعبارتند از: از ترمه بافان معروف یزدي در دوران صفوي و قاجار

اکبـر عاشـق طوسـی، صـادق، علیسـن ، حمحمد مشهدي موتاب(چهـار منـار)، مهدي طاووسی

م، بـا 1809) در سـال 235: 1376(وکیـل السـاداتی و سـعیدي، (کوچه بیـوك). حیدرخان بیوکی



 

58     

  

58 

    

1395 ستانزمو  پاییز ،8 هشمار چهارم، سال  

اختراع دستگاه تشکیل دهنده ژاکارد، توسط شارل ماري مکانسین فرانسوي، متولـدلیون، صـنعت 

درآمد (یاوري،  گرفت، به صورت مکانیزهصورت دستی انجام میبافندگی هنري که تا آن زمان به

 کـه شـدمی بافتـه» ابریشم شال «نام به مخصوصى و شال زربفت پارچه، یزد، در )22:  1389

 بسیار هاشال شد. اینمی تهیه کبود زاج و انار پوست نیل، گل زعفران، روناس، از هاى آنرنگ

 هاىالشـ تر ازقیمتـی نـازل کردنـد؛ امـا بـابرابـرى می کشمیرى هاىشال با و بودند مرغوب

). قهرمانی در مورد ارزش 78: 1386پور،و طالب 429: 1369 شدند. (عیسوى،می عرضه کشمیرى

نویسد: هیچ زن مشکل پسندي در انگلستان عصـر ویکتوریـا گنجـه ترمه براي زنان انگلیس می

شـد هاي خود را بدون شال ترمه نفیسی که معمولا از کشمیر ولی اغلـب از ایـران آورده میجامه

ــل نمیکا ــی گرفتهم ــا از فارس ــال را عین ــز واژه ش ــی نی ــان انگلیس ــت. در زب ــد و آن را دانس ان

اي نامند که به معناي زري پشمی دستباف است ولی اینک بـه معنـاي پارچـه) میshawlشال(

 ).)190و179و178: 1390اندازند. (قهرمانیاست دراز و بزرگ که بر روي دوش می

 یزدي مراحل بافت ترمه

  اد اولیه مصرفی ترمه یزدي:مو -الف

نخستین مرحله بافت ترمه تهیه کردن مواد اولیه آن اسـت. معمولـا ترمـه از پشـم و ابریشـم 

گیـرد زیـرا ترین پشمی است که در بافت ترمه مورد استفاده قـرار میبافند اما پشم سفید رایجمی

ه باید مرغوب باشد و الیـاف آمیزي نمود. پشم ترمرا با هر رنگی که دلخواه است رنگتوان آنمی

هاي نرم و محکم خوبی بوده و تا حد بلندي داشته باشد که گوسفندان ایران و کشمیر داراي پشم

اي را از که شاه عباس طراحان برجستهزیادي براق و سفید است. شاه عباس صفوي، به دلیل این

نیان تعلیم دهند به همـین دلیـل چین و ارمنستان به ایران دعوت کرد تا هنر نوین خود را به ایرا

  هاي آن زمان زیبایی و برجستگی خاصی پیدا کرد.ترمه

  ب) شستن پشم:

ترین پشم، اولین کار تمیز کردن پشـم از چربـی و چـرك موجـود در آن پس از تهیه مرغوب

  است.

  ج) سفید کردن پشم:

زار پهـن ا در چمـنها رپشم -1شود: در ایران از دو روش براي سفید کردن پشم استفاده می
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کردند تا پس از جذب شبنم و تبخیر آن در روز سفیدتر گردد و ایـن عمـل را چنـدین مرحلـه می

  استفاده از مشتقات گوگرد براي سفید کردن پشم. -2دادند انجام می

  د) ثابت کردن رنگ:

از هاسـت کـه یکـی ها به اندازه کافی سفید شدند، نوبت رنـگ نمـودن آنکه پشمبعد از این

  باشد.ترین مراحل تهیه پشم براي بافت ترمه میمهم

  هاي طبیعی و گیاهی:ه) رنگرزي به وسیله رنگ

شود. این رنگ ممکن است از ریشـه، هاي ایرانی معمولا از گیاهان طبیعی تهیه میرنگ ترمه

  ها، گل، میوه و یا پوست گیاهان بدست آید.تنه، برگ

  یزدي: ابزار کار و شیوه بافت ترمه

هاي نساجی سـنتی، چـوبی اسـت و در خـود دستگاه بافندگی ترمه، تقریبا شبیه سایر دستگاه

هاي بافنـدگی در زمـان شود. تعـداد دسـتگاهگران محلی ساخته میمناطق تولید و توسط صنعت

رسیده است اما در زمـان حـال ایـن صـنعت دسـتی دستگاه می 700الی  500قدیم در یزد حدود 

  )159: 1387،  13و12صدري، فصل( ه است.تقریباً منسوخ شد

  علل نابودي ترمه در ایران:

، یعنی در اواخر حکومت قاجاریه با گسترش مناسبات سـرمایه 19صنعت بافت پارچه در قرن 

صورت جبري و اجتناب ناپذیر به فراخناي گیتی هجوم آورده بود و در پی غارت مـواد داري که به

کالا و سود بیشتر، مواجه بود. ساختار ایران در آن مقطع دچـار  خام و تصاحب بازارها جهت فروش

یک ضعف مضاعف بود: از یک طرف به دلیل ضعف تاریخی و اقتصادي ـ اجتماعی امکان توسعه 

دار قوي با پشتوانه ملی را عاجز بود و از سـوي داري و به تبع آن ظهور یک طبقه سرمایهسرمایه

گونـه تحـرك و پویـایی را در روس و انگلیس بـود کـه هیچ دیگر، وابستگی حکومت به استعمار

انگیخت و سعی در فروپاشی صـنایع داخلـی و نـابودي همـه جانبـه آن اقتصاد ملی ایران بر نمی

هاي اقتصادي و کنترل و تحت نفوذ در آوردن سیاست کرد و در نهایت با تسلط یافتن بر حوزهمی

جامه عمل بپوشانند. علاوه بر این موارد پـایین بـودن  داخلی و خارجی توانستند به نیات شوم خود

هاي پارچـه مقدار کم بافت در طول روز ـ ظهور ماشـین –گرانی مواد اولیه  –قدرت خرید مردم 

عنوان عوامـل مـؤثر در منسـوخ توان بـههاي بازرگانی را در اواخر دوره قاجاریه میبافی و رقابت
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  )21ومیرشمسی، ش 1: شماره1341صنعت ترمه به شمار آورد. (ذکاء، 

  ارزشیابی هنر ترمه

  هاي ترمه وجود دارد:اي از اثرات و معانی که در رنگگوشه

رنـگ  -ي مهربانی، مهمان نوازي. رنگ قرمز سمبل حیات، زنـدگی، انقلـاب رنگ زرد نشانه

رنـگ سـبز نشـانه  -اي اسـت بـه فضـاي لایتنـاهی روحمعناي ایمان و اشارهآبی خیراندیشی به

رنگ بنفش صفت گرم و سرد، شور و هیجـان، سـتایش و  -نشانه خوش قلبیامیدواري، آرامش، 

  عظمت.

 انواع ترمه

  ترمه نخی .2     ترمه ابریشمی. 1

هـاي باشـد. در طرحترمه نخی که کاربرد آن در پشت پشتی، جانماز، رومیزي، سجاده و... می

منظور از سنگین باف همان بافت بـا تـراکم بالـا شود. (اي تولید میاي، سالاري و بتهتوتی، جرقه

  ) 8و9و10و11و12: 1364و توحیدي، 145: 1387باشد). (شایسته فر، می

  بررسی عناصر به کار رفته در ترمه

تأثیر رنگ  -1هاي ایرانی را باید از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: راز جذابیت و زیبایی ترمه

هاي ایـران و تـرین رنگـی کـه در ترمـهتـرین و معروفمه. مهمنقش بته جقه در تر -2در ترمه 

اي تیره را به وجـود رفته است، رنگ نیلی بوده است که از آبی روشن تا سورمهکشمیر به کار می

ها رنگ زرد اسپرك بـوده اسـت. دلیـل آورده است. بعد از رنگ نیلی، دومین رنگ اصلی در ترمه

م تأثیر بسیار شگفت انگیز رنگ آبی و زرد در کنار هم بـوده عمده به کار بردن این دو رنگ در ه

هـاي است. سومین رنگ اصلی و آخرین رنگ، رنگ قرمز است،که از ریشه رونـاس کـه در رنگ

  آید.خورد به دست میهاي کشمیر و ایران زیاد به چشم میمتداول در ترمه

  ها در ترمهتأثیر رنگ

اصول رنگ "ز مورد بحث قرار داده است. او در کتاب نی "ویلهم استوالد"هماهنگی و رنگ را 

هاي مختلف خوشـایندند هاي معینی از رنگآموزد که مجموعهتجربه به ما می«نویسد: می "خود
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آید که چه چیزي این تـأثیر را معـین تفاوت. این سؤال پیش میهایی ناخوشایند یا بیو مجموعه

ها روابط منظمی وجـود دارد. یندند که در میان آنهایی خوشاکند؟ جواب چنین است: آن رنگمی

ها را که تأثیر تفاوت خواهد بود. گروهی از رنگها ناخوشایند یا بیبدون این رابطه منظم، تأثیر آن

توانیم ادعا کنیم که هارمونی مسـاوي اسـت نامیم، بنابر این میها خوشایند است هماهنگ میآن

ــا نظــم ) 10نامه هنرهــاي تجســمی: ش و فصــل 79:  1378یتــی، و آ123: 1383(اســتوالد،». ب

اي خاص از زندگی انسان نیست. انسان پیوسته با طبیعت در پذیري از طبیعت مربوط به دورهتأثیر

ارتباط بوده و هست. البته نوع تأثیرپذیري و تأثیرگذاري او از طبیعت مربوط به نوع ارتبـاطش بـا 

شناسد. این مسأله سبب ایجاد تفاوت در انواع آثار به ت میآن و نگرش خاصی دارد که او از طبیع

). درخـت در عقایـد و فرهنـگ اقـوام و ملـل مختلـف 25: 1382شود. (احسـنت، وجود آمده می

ها درخـت خرمـا محتـرم ها و کلدانیها و فینیقیعنوان مثال، در اعتقادات بابلیدار است، بهریشه

شده است. درخت سرو نیز نزد ایرانیان ندگی محسوب میها درخت زبوده و درخت مو نزد آشوري

ها سبز است و سبزي خودنمایی است از حیـات و سمبل درخت زندگی است چرا که در تمام زمان

بقا و زندگی.در فرهنگ اسلامی درخت نماد زندگی و معرفت نور و نعمت الهی است که در قـرآن 

هم غذاسـت و هـم از چـوب آن بـراي روشـنایی نیز از آن یاد شده است، مانند درخت زیتون که 

شده است. به عقیده گروهی از هنرمندان پیدایش نقوش تزیینی و نباتی در اسـلام بـر استفاده می

هـاي دراز و انـد کـه راهکردههاي بی آب و علـف زنـدگی میگرفته از کسانی است که در بیابان

هاي اند که در آن درختاره در پی دنیایی بودهاند و هموگرماي شدید و غبار راه را به همراه داشته

تـر هاي جاري باشد و چنین چیزهایی در نظرشان از هـر چیـز گرامیهاي خنک و آبسبز و سایه

بوده است و به دیده ایشان بهشت جایی نبوده است جز یک باغ سرسبز. در هنر مردم بلوچ دیـده 

شان به جبـران هايلباس و گلیم و دست بافت هایی درشود که آنان با نقش گل و گیاه و بوتهمی

  ). 27: 1382اند.(احسنت، طبیعت بی آب و علف خود پرداخته

شـود، کلمـه اصل سرو: درخت همیشه سبز را که در عربی سرو و گاه شجره الحیاه نامیده می

لبنـان  طور خود رو وجود دارد و دراند و آن نام درختی است که در جزیره سیسیل بهاکدي دانسته

شود. سرو در اسـاطیر ) که با کلمه سرو هم ریشه است، نیز کاشته میcypruهاي قبرس (و کوه

یونان نشانه سوگواري و اندوه و از دست دادن یار است. هنگام سوختن خوشبو است و بدین علت 

و در  انـدکردهمورد توجه بوده است و از قدیم چوب و درخت آن را فنا ناپذیر و جادویی تصـور می

عنوان مثال، کشتی نوح، اند؛ بهدادهها مورد استفاده قرار میها و گردونهها، کشتیساختن مجسمه
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) سـداب و هـوم murdمطابق تورات، از چوب سرو بوده است. سرو راست قامـت ماننـد مـورد (

درخـت مقدس از دیرباز علامت و نشانه خاص ایرانیان بوده که مطابق روایات ایرانی، زرتشت این 

را از بهشت آورد و در پیش آتشکده کاشت. بنابراین روایات، زرتشت دو شاخه سرو از بهشت آورد، 

(فارمر) نزدیک سبزوار بکاشت که هـر دو » فریومد«یکی را در کاشمر (کشمیر) و یکی را در دیه 

اعی ببالید و تنومند گشت.در شاهنامه از این درخت مقدس سخن رفته است.در فرهنگ فارسی انو

اش راست است. سـروناز کـه اند که از این قرار است: سرو سهی که دو شاخهبراي سرو ذکر کرده

هاي آن راست رسته اسـت و یـا چـون از قیـد هایش متمایل است. سرو آزاد که چون شاخهشاخه

شود. سرو سـیاه کجی و ناراستی و پیوستن به شاخ درختان دیگر فارغ است به این نام خوانده می

). به نظر برخی هم 245: 1370شود. (یاحقی، به درخت ناز یا به تازي صنوبر الصنار اطلاق می که

ها رمـزي از انتساب صفت آزادگی به سرو یادگار ارتباط آن با ناهید است کـه در اسـاطیر افسـانه

عنوان یک نماد، در فرهنگ فارسی انواع گونـاگونی دارد: رود. سرو بهآلودگی و آزادي به شمار می

اي که معشوق خوش قامت را به سرو خرامان و معشوق خوش رفتـار و سرو خرامان و سرو خمره

اند (معین، هاي ریز شبنمی و ساقه برافراشته تشبیه کردهاي با برگخوش حرکت را به سرو خمره

سیاري براي سرو از قبیل: راسـتین، بلنـد، سـرافراز، ). در شعر و ادب فارسی صفات ب193:  1371

سرکش، تازه، جوان، جوانه، نوخاسته، سیاه دوست، پابرجا، پادرگل، پایدار، چمنزار بستانی، بوستان، 

آزادي و.... ذکر شده است. و در موارد بسیار، سرو کنایه از قامت معشوق است که با صفاتی از این 

سیم اندام، طوبی، خرام، خوشخرام، پریشان خـرام، متانـت خـرام و آید: موزون، سیمین، قبیل می

شک باورهاي دینـی و اعتقـادات مـذهبی مـردم را نیـز در ). بی245: 1370پروا خرم.( یاحقی،بی

توان دید کـه در تـزیین برخـی از توان نادیده گرفت و برخی نقوش را میشان نمیساختار زندگی

عنوان نمونه، نقـش مایـه سـرو، در گرفته است؛ بهفاده قرار میلوازم و ضروریات زندگی مورد است

بخشیده است. شاید علت انتخاب سرو به هاي مینیاتور و اثر هنري، سرسبزي و شادابی مینقاشی

عنوان نقشی غالب در هنرهاي بومی و ملی مقاومت این درخت در برابر عوامل نامساعد جـوي و 

  پیوسته سبز بودن آن است.

  »سروخمیده«ه بُته جِق

  ترین شکل آن شباهت زیادي به برگ دندانه دار دارد.بته: یک دسته برگ است و ساده

  ».هودرسی«شهرستان » هویس«جقه: پرك، ناقه کهنسال، نام دهی در بخش 
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، 1355بته جقه: نقش سرو سرافکنده که نشـان راسـتی و فروتنـی ایرانیـان اسـت. (دهخـدا، 

  )124:2ج

جا هاي بهطور که در تصاویر پارچههاي صفوي است. همانهمان گل »بته جقه«منشأ اصلی 

شود. طبق نظر کارشناسان و هنر دوسـتان در زمینـه وجـه تشـابه مانده از دوران صفوي دیده می

توان چنین گفت: آن را به درخـت نخـل، میـوه، کـاج، هاي طبیعی، میبا پدیده» بته جقه«نقش 

و بال پرنده در لحظه جمع شدن، شعله آتش مقدس زرتشتیان  قطره باران، درخت سرو، سر پرنده

در مسیر خود » جومنا«سیمرغ؛ بادام، مشت بسته به نشانه اتحاد و حتی به شیارهایی که رودخانه 

توان آن را در نـامی کـه ایرانیـان اند. میکند تشبیه کردهاز کشمیر به جلگه هندوستان ایجاد می

نامند که معنی لغـوي آن یـک ها این طرح را بُته میستجو کرد. آناند جقدیمی به این طرح داده

دسته برگ است. مردم ایران به سبب عشقی که به اختـراع انـواع مختلفـی از اشـکال هنـري و 

اند که انواع گونـاگونی دارد. بتـه میـري پیچیده از یک موضوع دارند، این نقش را به وجود آورده

اي (سرو بزرگ) بته بادامی (سروبادامی) و بتـه متوسط) بته خرقهاي (سرو (سرو کوچک)، بته ترمه

هاي همان گل» بته جقه«ترین حدس براي به وجود آوردن طرح اي (سرو خمیده). اما درستجقه

هـاي هـاي محمـدي و گلهاي صفوي که غالباً همان گلصفوي و سپس سرو خمیده است. گل

قانی بوته دارند و گل فوقانی در اثر وزنـش گـاه لاله عباسی است که یک گل بزرگ در قسمت فو

معروف است. چرا که پیرامـون » مشبک«ُشود.این نوع بته جقه به بته جقه خمیده نشان داده می

هاي گل با سرگل خمیده رفته رفته در میان طراحان بته جقه مرزبندي نشده است.این حالت بوته

ورت بته جقه در آمد و موجودیت اولیه خـود را کـه صکه در اوایل قاجار بهمطلوب واقع شد تا این

بوته گل یا سرو گل خمیده بود از دست داد و فقط شکل اولیه از آن باقی ماند. مدت چندین سال 

است که اصل و منشاء طرح ایرانی کاج مورد بحث و گفتگوي پژوهشگران قرار گرفته اسـت کـه 

  در این میان آن را به:

اي و شـکل باسـمه –کیسه چرمـی  –گلابی  –بادام  –نخل  –کاج  –آتش مقدس زرتشت 

و حتـی  -مشت بسته برروي یک سطح گلی یا گچی ((که در واقع بی شباهت به آن هم نیست))

کنـد به شیارهایی که رودخانه جومنا در مسیر خود از دره کشمیر به جلگـه هندوسـتان ایجـاد می

از نمادهاي شاخص و مقدس ایرانیان باستان ). درخت سرو 14: 1389اند. (زحمتکش، تشبیه کرده

طوري که گفتن زمان مشخص براي پیدایش آن در هنرها کاري غیـرممکن آید، بهبه حساب می

هایی از قالی پازیرك مربوط به سده پنجم قبل از اي از این نقش در تزیین قسمتباشد. نمونهمی
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هجـري قمـري و در یـا در  4قـرن  هاي مسجدي در بلخ مربوط بهمیلاد است و در نقوش ستون

هجري منقوش به این نگاه خود  7و  6اي در کاشان و ري مربوط به قرن ظرف سفالین مکشوفه

تواند، بیانگر قدمت و سابقه دیرینه این نقش در هنرهاي آذینـی ایـران بـه حسـاب بیایـد. در می

رفتـه و بـا تمـام  هـا، بـه کـارهاي تخت جمشید هم به کرات براي تزیین حواشـی مجارينقش

هـاي بعـد، تغییراتـی در طـرح سـرو ایجـاد ها حجاري شده است. در دورهجزییات بر روي سنگ

کند. نوع بته خمیده در اثر باد مرحله صورت ساده و ابتدایی شکل آن را دگرگون میشود که بهمی

تـه جقـه پـیش بعد این روند است و به تدریج این تغییر در جهت زیبایی و جلـوه دادن بـه فـرم ب

مانـد. تزیینـات اي از آن بـاقی میرود که نهایتا شکل سرو اولیه کاملاً از بین رفته و تنها شمهمی

هاي بعد بـه چون گل و بوته و پرندگان و حتی ترکیبی از چند نمونه داخل هم در دورهالحاقی هم

  ).30: 1382(احسنت. خوردچشم می

  انواع ترمه

پـود  از دو سري نخ تار وکه  شده از الیاف بسیار لطیف استگرانبهاي بافته پارچهنوعی ترمه 

که با دست بافت بافته شده باشد به نحوي که پود در پشت پارچه به صورت آزاد و تـراکم پـودي 

کـه از  هاي اصیل و سنتی ایـران اسـتکرك و پشم یا ابریشم با طرحجنس آن از  آن زیاد باشد.

هاي منحنـی ماننـد نقش سرواژه ترمه) :1371عین، د. (مباشمی ایراننفیس  نساجی صنایع دستی

، 1386،عرفـانی. (رودترمـه بـه کـار مـیهاي مختلـف در در رنگ عباسیهاي شاهگلو  بته جقه

  ).32: 13شانزدهم، ش  ماهنامه سفر

سانتی متر بوده و بیشتر  50×50ـ شال چارقدي: منشأ آن کشمیر است و اندازه آن در حدود 1

شود و هم لچک ترنجی آن متداول بوده است و هـم نـوع گلـدار جهت رومیزي و بقچه تولید می

اي شبیه به کندوي زنبور عسل که داخل هر ترمه است، با نقشه شال بندي: نوعی دیگر از -2آن.

شوند و گاه از خطوط پهن مارپیچ خانه یک طرح گل است. بندها گاه از یک گیاه پیچ تشکیل می

شال راه راه: این شـال بـه دو  -3شود.از این شال بیشتر براي دوخت بقچه و رومیزي استفاده می

شود که در گذشته در ایران بسـیار متـداول بـوده و نـوع راه می نوع راه پهن و راه باریک تقسیم

شـال  -4کردنـد. بریدند و براي سـجاف یـا حاشـیه اسـتفاده میصورت اریب میباریک آن را به

شـده هاي کشمیري است و نیاز به پشم بسیار لطیف دارد. در گذشته بافته میاتابکی: از نوع ترمه

هـاي بالایی هم داشته است. این شال بیشـتر در دوخـت لباسو چون خیلی دیر بافت بوده قیمت 
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شـال «هـا هاي پشمی ایران و هند کـه بـه آنشال کشمیري (شال -5فاخر کاربرد داشته است. 

هایی است کـه بـه دسـت انسـان اطلاق گردیده است به احتمال قوي زیباترین پارچه» کشمیري

شـاخ گـوزنی، نقـش درختـی، شـاه عباسـی و  صورت بته جقـه،اند) این شال بیشتر بهبافته شده

شال زمـردي: نـوعی  -6گرفته است. کمربندي تزیین شده و براي دوخت لباس استفاده قرار می

خصـوص هـاي بسـیار زنـده بهاعلاي شال کشمیري است که زمینه نیلی با نقش بته جقه و رنگ

انواع بسیار عـالی کشـمیر شال رضایی: این شال نیز از  -7رنگ سبز زمردي در آن نمایان است. 

شوند. شال هاي درشت دارد که از روي یکدیگر رد میاست. نقشه آن تکراري نیست و معمولاً بته

توانستند در قطعات بزرگ ببافند و قطعـات کوچـک را اش نمیرضایی را به دلیل ظرافت و زیبایی

: از انـواع بسـیار اعلـی شال امیري -8کردند. پس از بافتن با مهارت خاصی به یکدیگر وصل می

شال کرمان: به تمام  -9شود. کشمیري است. عموماً نقش بته جقه و شاخ گوزنی در آن دیده می

جا بـوده هایش متأثر از اقلیم آنشود و انواع گوناگونی دارد و رنگهاي بافت کرمان گفته میشال

گونه کـه اشـاره شود. همانهاي بافت یزد گفته میهاي یزدي به ترمهشال یزد: ترمه -10است. 

هـاي شـاه عباسـی دارنـد کـه البتـه بسـیار قـدیمی و نایـاب شد یا اکثراً راه راه هستند و یـا گل

  )94:  1377باشند.(رضوانی، می

  ترمه خجسته

هـ ش با مدیریت مرحوم حسین عباس (خجسته) آغـاز بـه کـار  1280ترمه خجسته در سال 

جان، تولید کنندگان و نقش بندان ترمه و از شاگردان هنري ترین نسانمود. ایشان یکی از معروف

غیاث الّدین نقش بند یزدي بود که نقش مهمی در توسعه و معرفی هنر ترمه داشـت. بسـیاري از 

هاي ابتکاري که ایشان طی عمر پربرکت خویش بـه بـازار عرضـه نمـوده یـا بـه ها و نقشطرح

اکنـون بـه صـورت گسـترده در زش داده است همفراگیران (از جمله فرزندش خلیل خجسته) آمو

هـ ش . ترمه خجسته با مدیریت حاج خلیل 1325حال استفاده است. پس از فوت ایشان در سال 

اي متدین که هـ ش. در خانواده1299مرحوم خلیل خجسته در سال .خجسته به فعالیت ادامه داد 

سـالگی وارد صـنعت  14ابتـدایی در سـن به امر نسّاجی اشتغال داشتند به دنیا آمد. پـس از دوره 

نسّاجی شد و از دوران جوانی با توجه به علاقه خاصی که به هنر بافنـدگی داشـت بـه خلاقیـت و 

هاي پیراهنی مردانه نوآوري در این صنعت و تولید انواع منسّوجات اعم از دستمال، کراوات، پارچه

تباف و.. بـا مـارك خجسـته پرداخـت. هاي دسو زنانه، رومیزي، روتختی، شمد، چادر شب، فرش
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اي داشـت. مرحوم حاج خلیل خجسته در امر نقش بندي ترمه دسـتی و بافـت آن مهـارت ویـژه

باشد بخشی هایی از آن موجود میهاي گلستان، قاب قرآنی، شبنم، دیبا، تاجی و.... که نمونهطرح

آمیزي تارهـاي دارایـی رنـگباشـد. دارایـی بـافی و هاي ایشان در صنعت ترمه بافی میاز تلاش

صورت دسـتباف و با توجه به مشکلات نساجی به .هاي خاص ایشان بود(بستن پیچون) از مهارت

صـورت چند دسـتگاه بـافنگی بامـاکو را به 1346مصرف بالاي ترمه و منسوجات ایشان در سال 

مه را ابداع نمود که روش بافت ماشینی تر 1348قطعه قطعه از ژاپن به ایران وارد نموده و تا سال 

ها با مدیریت ایشان کلیه محصولات آغازگر فصل نوینی در تولید ترمه ایران گشت. طی این سال

خجسته علی الخصوص ترمه خجسته به شهرت جهانی رسیده و به یک برند تبدیل شـد. ایشـان 

اجتمـاعی نیـز هـاي هاي هنري، به امور خیریـه و فعالیتاي و فعالیتهاي حرفهعلاوه بر موفقیت

زاده سیدرکن الّدین محمد، عضویت و حضور فعـال در توجه خاصی داشت. کاشی کاري گنبد امام

اي روسـتاي طزرجـان بـه حمـام دوشـی، هیئت حامیان مسجد جامع کبیر، تبدیل حمـام خزینـه

یر، بازسازي و تعریض راه یزد به ده بالا، احیاي چندین قنات و آبادانی چندین هکتار از اراضـی بـا

باشـد. هاي خداپسندانه ایشان میاي از فعالیتبنیانگذاري هیئت عزاداران وقت الساعت و... گوشه

هـ ش، پس از عمري فعالیت هنرمندانه از دنیا رفـت. ترمـه خجسـته هـم  1380ایشان در سال 

 "ترمه خجسـته"هاي خود را با مدیریت محمد صادق خجسته و با نشان ثبت شده اکنون فعالیت

  .دهدمه میادا

  کشورغیاث الّدین وتاثیر او در رشد نساجی یزد و 

بند اهل یزد بـود. (شـماره هفـتم، مجلـه آمریکـایی انجمـن فنـون و آثـار غیاث الدین نقش

ستون اصفهان نمایش دهنده مهمانی یا بزم شـاه ) نقاشی آبرنگی بر سقف کاخ چهل1934ایرانی:

یا خان ازبک؛ لباس زربافت فاخر شاه عبّاس  -تانپادشاه ترکس-عباس اول براي ولی محمد خان 

که حتی با لباس شاهان دیگر ممالک نیز قابل مقایسه نیست بافته هنرمند گرانسنگ غیاث الّدین 

هـاي اسـتاد غیـاث را شـاه عبّـاس هـاي بافتـه کارگاهها و لباسبند یزدي است. پارچهعلی نقش

فرستاد. خواجه غیاث بـر اثـر توجـه براي آنان می داد یاعنوان تحفه به سران دیگر ممالک میبه

پادشاه صفوي و بزرگـان کشـور، عـزت فـراوان یافتـه و زنـدگی پـر جلـال و شـکوهی داشـت. 

 3و مسـتوفی بـافقی، ج 37: 1327، صـادقی بیـک افشـار،8: 1ش1341وذکاء،  589: 1343(صبا،

را دردست گرفت هندیان  هـ ق) قدرت 996 -1038که شاه عبّاس اول ().پس از آن429:  1385،
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ي نسّاجی را (براي ارتقاء صنعت نسّاجی در هند) خواستار شـدند و از او کارشناس و استادان رشته

شاه متخصصان زري بافی، ترمه بافی، مخمل بافی را (که غیاث الّدین یزدي و پسـرانش کـه در 

عنوان . شـهرت نـامبرده بـه)21:1386پور، این امور استاد بودند) به آن کشور اعزام کـرد. (طالـب

اي که اکبر شاه هند پنجاه نمونه از آثار او را همراه بند از سرزمین ایران نیز فراتر رفت بگونهنقش

عنوان هدیه رسمی از شاه عباس دریافت نمود و نویسـنده با سیصد قلعه از آثار سایر هنرمندان به

اطوري رم شرقی هدایایی براي شاه عبـاس گوید که زمامداران هند، ترکیه و امپرشرح حال او می

فرستادند به این امید که بازاي آن برخی از آثار غیاث الدین را دریافت دارند. او در اواخر قـرن می

شانزدهم فعالیت داشت ولی احتمالا تا اوایل قرن هفدهم نیز در قیـد حیـات بـوده اسـت. (قـاري 

ها زندگی در شـهر اصـفهان و ث پس از مدت). خواجه غیا40: 1377و افشار، 137: 1359یزدي، 

هاي زري بافی شاه عباس بزرگ به زادبوم خود یزد، مراجعت کرده و به قول مولـف اداره کارخانه

عمارات عالی در غایـت » باغچه دار الشفاي صاحبی«جامع مفیدي: به جهت سکنی در دار فنا در 

 3جا مـاوي داشـت. (مسـتوفی بـافقی، .جر آنتکلف و صفا به اتمام رسانید و ... در ایام زندگانی د

). در بیست و شش فرسـخی یـزد سـلالهءاولاد مصـطفی شـاهزاده قاسـم در آن ارض 172و429:

الله الحرام مدفون است و مزار متبرك خراب گردیده بود، معمار همت رفعت و معالی پناه زایر بیت

ه و اکنون مطـاف و اکنـون مطـاف میرزامحمدامین یزدي آن مزار را تعمیر نموده فرش گسترانید

) مهـارت او در طراحـی و 266: 3، ج1385طوایف انام و معبد خاص و عام است. (مستوفی بافقی 

هاي این دوران با تصـاویري از انسـان ترین مخملهاي مخملی بدان حد بود که مهمبافت پارچه

بندي زدي، در شغل نقشبند یالدین نقش) خواجه غیاث191-192: 1338متعلق به اوست. (پوپ، 

 5ق، ج 1028ي روزگار بوده، صفاي صوري و معنوي داشته و محبوب القلوب بوده... (رازي، نادره

طور کلی، بافندگی در دوره صفوي پیرو دو سبک هنري خاص بـود. سـبک اول ). به345و 268: 

وده اسـت. به رهبري غیاث الدین و سبک دوم به رهبري نقاش معروف آن زمان رضا عباسـی بـ

باشـد. او بـه گـذار مکتـب خاصـی نمیالدین پایهغیاث -). برخلاف بهزاد124: 1387(شایسته فر،

تکامل موتیوها یا موضوعات کمک کرده ولی حوزه فعالیت و قـدرت شخصـی او چنـان وسـعتی 

 1378وروح فـر،1182-1184: 1370، 3داشته که بسادگی قابل تقلیـد نبـوده اسـت.(کریم زاده،ج

) از قراین پیداست که مردي هنرمند و شاعري محترم 30: 1384واسکارچیا،204: 1377،وزکی73:

). شاه عباس در سـفر 238و38: 1391و مشهور بوده و دیوانی از او در دست است (ابوئی مهریزي،

بند یزدي اقامت گزیده است و خود غیاث شعري که با آب زر بر به یزد در خانه غیاث الدین نقش
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الشفاي  صاحبی یزد مسطورساخته بود به این نکته اذعـان خویش در باغچه محله دارکتابه منزل 

  نموده است: 

  اثر فیض قدوم ملک ایران است             اثر نزهت این آب و هوا دانی چیست  

ــان  ــه درویش ــرین کلب ــردوس ب ــدلتش           رشــک ف ــه از مع ــانبش ک آن شهنشــاه جه

  )  203: 1391و ابوئی مهریزي، 228-2،1338:225است(مستوفی بافقی، ج

است که مردي سرشناس » بندالّدین محمد نقشخواجه سیف«از جمله از خویشان نزدیک او 

پنـاه، پرداخته است. سایر فرزندان غیاث، اشرف و افضـل ایشـان، حکمتبندي میبوده و به نقش

است که به صـفت » حکیممعینا محمداي «ولد مرحمت پناه » میرزا محمد مفیدا«جالینوس زمان 

زهد و طاعت و حسن خلق و عبادت آراسته و در معالجه مرضـی و ازالـه علـل برایـا، آثـار نفـس 

هـاي ). زري ابریشمی، آراسـته بـه گل123: 1385، 3گرداند. (مستوفی بافقی، جمسیحا ظاهر می

از آثـار اوسـت.  اسلیمی تزیینات ختایی و شاه عباسی موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نیـز

 )85: 1372وریحان یزدي، 125: 1010و رازي: 124: 3(مستوفی بافقی،ج
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 گیرينتیجه

هـ.ق کشور با رشد تجاري و حمایت سلاطین از صنایع  907ا تاسیس سلسله صفوي به سال ب

هاي زربفت و مخمـل، بـه شـهرتی هاي نساجی یزد نیز با تولید پارچهبافندگی همراه بود. کارگاه

دست یافت. در واقع فعالیت تجار در تهیه ابریشم خام از استرآباد و خراسان، نظارت دولتی  جهانی

تـرین تـوان از جملـه مهمهاي نساجی و مشتریان بسیار در ایران و دیگر کشورها را میبر کارگاه

 عوامل گرایش اهالی به نساجی و حتی هدایت بخشی از کشاورزي به تولید مواد خام مورد نیاز آن

دانست. یزد کـه در سـایه امنیـت و ثبـات نسـبی و موقعیـت مواصـلاتی و جغرافیـایی و قـدمت 

رسید همزمان با هجوم مغول و عصـر ایلخانـان بـا جـذب منسوجاتش به دوران اولیه اسلامی می

هاي نساجی ایران بدل شد. گسترش همیاري نقاشان و صنعتگران دیگر مناطق، به یکی از کانون

پـذیري کارهایی در خور توجه منجر گردیـد امـا الگوصفوي، در یزد به خالق شاهنساجان در عصر 

طراحان یزدي از تبریز، توام با شیوع ناامنی و بالطبق رکود نساجی در این منطقـه باعـث شـد تـا 

هاي یزد نیز با استثنائاتی تکراري شود. این امر کـه نمـایی از اواخر قرن دهم هجري قمري طرح

دیگر مناطق، ابداعاتی شگرف در زمینه طرح و سبک پارچه بافی گردیدکه یکـی  شرایط حاکم بر

ترین طراح تاریخ توان در ظهر برجستهکه تاثیر رخداد مذکور را در یزد میها ترمه بود. چناناز آن

الـدین بندیزدي شاهد بـود. بـر ایـن اسـاس هـر چنـد غیاثنساجی ایران یعنی غیاث الدین نقش

گذار سبکی خاص نبود که در آثار محافظه کاري نسبت به سبک تبریز نمایان نیانچون بهزاد بهم

است، اما چه در نوآوري طرح و چه از حیث ابتکارات فنی در پارچه بافی، الگویی را فراهم آوردکه 

نساجان یزدي با پیروي از آن باعث تمایز منسوجات شهر خـود از دیگـر مراکـز بافنـدگی ایـران 

  شدند.
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  اصلی منابع

 نشـر شـهیدي، جعفرسـید تعلیقات، و مقدمه آذر، آتشکده ،)1377(  بیگ لطفعلی بیگدلی، آذر

 تهران. کتاب،

جلال الـدین تهرانـی، چاپخانـه مهـر، )، به اهتمام، سید1313ابن بلخی، فارسنامه ابن بلخی ( 

 تهران.

بن عبداللـه دبن اسـعمسالک و ممالک، ترجمه: محمـد)، 1368اصطخري، ابواسحاق ابراهیم (

 تستري، به کوشش: دکتر ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران.

، فرهنگ ناظم الا طباء(فرهنـگ 14) قرن 1369اکبر خان نفیسی،(نظام الاطباء، میرزا علی -3

 فر نود سار).

 شـاراتپور، تبریز،انت خیام الرسول عبد الخواص، ترجمه مجمع )،1327افشار ( بیک صادقی-4

  شمال.  اختر

، تصحیح محمدرضـا طـاهري وجـواد 5ـ ق) تذکره هفت اقلیم، ج1028رازي، امین احمد( -5

  فاضل، نشر سروش و علمی، تهران، کتاب فروشی ادیبه.

جامع مفیدي بـه کوشـش ایـرج افشـار تهـران  3و1)، ج1338مستوفی باقی، محمد مفید( -6

  اساطیر.

  ، استانبول ،چاپخانه ابوالضیا.)، دیوان البسه1303قاري، نظام ( -7

  منابع تحقیقاتی

 یزد. گلبهار خانه چاپ ) یزدان آتشکده(یزد ، تاریخ)1317(  الحسین عبد آیتی،

 سـلیمان و شـاه ثـانی عبـاس شـاه یزد در روزگـار فرهنگی رضا، تاریخمهریزي، محمد ابوئی

 یزدي. افشار ایرج دکتر موقوفات ، تهران، بنیا و)1391( صفوي

 انتشـارات آژند، یعقوب دکتر مترجم قاجار، و صفویه، زند هنر )،1384( روبرتو رچیا، جیاناسکا

 کبیر. امیر

هـا، چالش و تاریخچـه، اسـتعدادها(در یزد  نساجی ، صنایع)1380( ندوشن، احمدعلی اسلامی

 سـنجش و تحقیقـات و مطالعـات واحـد یـزد مرکـز ایـران اسلامی جمهوري صدا و سیماي نشر

 ي.ابرنامه
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 ) اصول رنگ، دانشگاه تهران.1383استوالد، ویلهم(

)، کاوشی در نقوش سنتی ترمه (انتزاع و ساده سازي طبیعت)، دانشـگاه 1382احسنت، ساره (

 یزد، مجتمع معماري و هنر دانشکده نقاشی.

 روش. نیکو یزد، ،2یزد، جلد ) یادگارهاي1374( ایرج افشار،

سنتی یزد، غلامعلی حاتم، تهران، دانشگاه آزاد تهران  هاي) دست باف1379اشرافیان، هادي (

  مرکزي.

هاي دوره تیموریان تا صفویه)، ترجمـه: )، نسّاجی سنتی در ایران (بافته1363اکرمن، فیلیس (

زردین دخت صابر شیخ و فروهر نور ماه، وزارت صنایع، نشر سازمان صنایع دستی ایران، قسـمت 

  ، تهران.2

هاي دوره اسـلامی، دوره نخسـتین اسـلام و دوره نسّاجی ایران بافتـه )،1361اکرمن، فیلیس (

سلجوقی، تألیف پوپ، ترجمه: زردین دخت صابر شیخ، وزارت صنایع، نشر سازمان صنایع دسـتی 

  ایران، تهران.

  )، الیاف شناسی، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.1385امیري، ستاره(

 نور، تهران. سبحان و ایران، انتشارات مصر شناسی باستان ،)1387( انصاري، جمال

، نشـر شـرکت آب 1)، پایداري فرهنگ و تمدن کـاریزي، ج1379پاپلی یزدي، محمدحسین (

  یزد.

 و علمـی تهران، نشـر خانلري، ناتل پرویز مترجم ایران، هنر ، شاهکارهاي)1380(پوپ، آرتور

 .3ج فرهنگی،

 سیماي باستانی شهر میبد، چاپ انتشارات یزد.)، 1371عبد العظیم (پویا، سید

  )، کتاب یزد در عصر صفوي، انتشارات اندیشمندان یزد.1392( اکبرتشکري بافقی، علی

)، مشــروطیت در یــزد؛ از ورود اندیشــه نــوین تــا کودتــاي 1378اکبــر(تشــکري بــافقی، علی

  الدین طباطبائی، تهران، انتشارات مرکز یزد شناسی.ضیاءسید

)، صنایع دستی استان، اداره کل امور اقتصـادي و دارایـی اسـتان 1346محمد (ي، سیدتوحید

  یزد.

  ایران. دستی صنایع سازمان: تهران سنتی، ، نساجی)1361( رسولی و بیگی حسن

)، راهنماي صنایع اسلامی متـرجم، عبداللـه فریارچـاپ: تهـران، 1383دیماند، موریس اسون (

  .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
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 ) لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1325اکبر(دهخدا، علی

)، هنر نساجی در یـزد، چـاپ سـبحان نـور وابسـته بـه میـراث 1387رمضان خانی، صدیقه (

  فرهنگی یزد.

 و فرهنگـی میراث سازمان تهران اسلامی، دوران بافی پارچه بر )، نگاهی1380زهره( فر، روح

 سمت.

 الله مرعشی نجفی.)، آینه دانشوران، کتابخانه آیت1372رضا (یعلریحان یزدي، سید

)، بررسی صنعت و هنر ترمه بـافی در ،دانشـگاه آزاد 1389زحمت کش سر دو راهی، مهدي (

  یزد.

)، تاریخ صـنایع ایـران بعـد از اسـلام، ترجمـه: محمـدعلی خلیلـی، 1366زکی، محمدحسن (

 ناشر:اقبال ،تهران.

  )، گزارش استانداري یزد.1385یزد ( ساختار و حیات اقتصادي

  )، سازمان صنایع دستی ایران، انتشارات سازمان.1364شناسنامه صنایع دستی استان یزد (

 ، چاپ اول.)، پوشاك ایرانیان، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر1387( صدري، نسرین

دانشـگاهی  )، بافندگی ایران از سنتی تا صنعتی، تهـران، جهـاد1387و1383صدري، نسرین (

  امیرکبیر.

 کتابخانـه آدمیـت، زاده رکـن محمـد: تحشـیه روشن، روز تذکره )،1343مظفر ( محمد صبا،

 تهران. رازي،

 اول. الزهرا، چاپ ایران، دانشگاه در نساجی و پارچه )، تاریخ1386( فریده پور،طالب

ناشـر: دانشـگاه )، سیر تحول و تکامل ریسندگی الیاف کوتاه، 1382اصغر (علمدار یزدي، علی

  یزد.

اجی یـزد و ارائـه 1380اصغر(علمداریزدي و کرباسی، علی )،بررسی کمی و کیفی ضایعات نسـّ

 کاربرد مناسب.

  )، سیماي اقتصادي یزد، گزارش اداره کل امور اقتصادي و دارایی یزد.1376ا. (پور، حبیبعلی

زیر نظر تویوموکی یامئوبـه،  هاي سلطنتی ایران و کشمیر،)، ترمه1386عناویان، رحیم و ژرژ (

 انتشارات سن شوکوسیکامتسوتا.

 ایـران، در آن تحـول سـیر و دسـتی ) هنرهاي1391اصغر (عباسی و مقتدائی، ادریس و علی

 هنر. جمال اول، تهران، نشر چاپ
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 گسترده. نشر آژند، یعقوب ترجمه: ایران اقتصادي تاریخ ،)1361چارلز ( عیسوي،

 )، یزد نگین کویر، مجموعه اطلاعات و راهنماي سیاحتی.1390قهرمانی، ابوالفتح ( 

 .3 جلد ایران، قدیم نقاشان آثار و احوال علی،)، محمد1370( تبریزي زادة کریم

ي محمـد هاي خلافـت شـرقی، ترجمـه)، جغرافیـایی تـاریخی، سـرزمین1377گ. لسترنج ( 

 عرفان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

)، متـرجم عنایـت، حمیـد، 1355سومی هیراموتو گارك، کـارل جـی( گلاك، جی وگلاك، می

  سیري در صنایع دستی ایران، تهران، نشر بانک ملی ایران.

 )، فرهنگ لغات فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران.1371معین، محمد (

)، تـاریخ تحولـات سیاسـی، اجتمـاعی،  1389الحسـین و عباسـقلی (نوائی و غفاري فرد، عبد

 ي علوم انسانی.و فرهنگی ایران در دوران صفویه، تهران، سمت، مرکزتحقیق وتوسعه اقتصادي

)، تاریخچه صنعت و هنر ترمه بافی، دانشگاه 1376وکیل الساداتی، سیدحیدر، حسین سعیدي(

  آزاد اسلامی یزد.

 )، فرهنگ اساطیر باستان، انتشارات سروش، تهران.1370یاحقی، محمدجعفر (

  )، نسّاجی سنتی در ایران، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.1376یاوري، حسین (

  نشریات

  تهران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران. 5) نشریه جلد1343-1342ایرانشهر (

  .22) جلد دوم، تهران، کمسیون ملی یونسکو، نشریه شماره 1346ایرانشهر (

  .1، ش»ي جاویدان هنردچهرهبنغیاث نقش«ي هنر و مردم آبان، مجله) 1341ذکاء، یحیی (

  .6)، فرهنگ یزد، مقاله سیري در صنعت ترمه بافی استان یزد، ش1377رضوانی، مریم (

  تیرماه، نسّاجی.29) 1372روزنامه ابرار (

کتاب ماه هنر، نگـاهی بـر هنـر -)، نشریه: اطلاع رسانی و کتابداري1387شایسته فر، مهناز (

  شهریور. 120نساجی و پارچه بافی ایران، شماره

  .10ش » هاي نقاشی ایرانویژگی) «1379نامه هنرهاي تجسمی (فصل

  )، ش هفتم.1934مجله مجله آمریکایی انجمن فنون و آثار ایرانی (

 مجله نمکدان، سال دوم، ش پنجم، مقاله هنر یزد.

 ماه. ، آبان1)، ش1380( مردم و هنر يذکاء، یحیی، مجله
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 علی) مهـر و شـهریور، سـید1385حـوزه ( مبلغـان، سـایت رضا، مجلـهزواره، غلام گلی -11

  ,82 شماره کشمیر، در اسلام مبلغ همدانی،

 توسعه در همدانی علیسید میر ) نقش1378میراث (زمستان آینه عبدالله، مجله عطایی، -12

 چهارم. شماره ششم، سال کشمیر، در دستی صنایع و هنر

نامه فرهنگی پژوهشـی فرهنـگ یـزد، فصل) زمستان، نسّاجی، 1383میرشمسی، سعید (-13

  .21ش 

 .پیشانی هنر ایرانیان ،دي13)1386ماهنامه سفر شانزدهم ( ، فاطمه،عرفانی -14
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  قالب ترمه کشمیري                     ترمه بته کشمیري

  

  

  

  

  

  

 
  

 بالشتک بقچه
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  ترمه قدیمی معروف به رضا ترك

  کشمیري بالشتی

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  ترمه هاشمی

  

 

 

 

 


